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 واصل إحداث نقلة نوعية في مجاالت التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية بالمنطقةت  
العمل أماكن في تعزز التواصل  "سيسكو"للتنسيق الشامل من مبتكرة أدوات 

 وعبر السحابة
 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الذي يستند على و منطقة الشرق األوسط، في " لغرف االجتماعات والتعاون التنسيقحل "طرحت اليوم شركة سيسكو 

"سيسكو". ويتسم الحل الجديد بقدرته على  قوة سحابة "ويب إكس" ومتانة بنية "تليبريزنس" التحتية الفيديووية من
وصلة فيديو في الجلسة الواحدة،  25استضافة ما يصل أللف شخص في منظومة "ويب إكس" السحابية عالوة على 

 ما يجعله يتجاوز بقدراته حلول خدمات غرف االجتماعات المتاحة حاليًا في األسواق.
 

السعة المتاحة  حدود تجاوزأيُّ قلق حيال  ،سحابةال على القائمبتكر و المنتج الخدمي الم هذال نيالمستخدمولن ينتاب 
ليس على العميل سوى و  .المشاركين جميعالتقنيات المناسبة للتواصل متاحة لدى  تكان إذا مابشأن  أوأمامهم، 
، لبياناتلنقل مشترك و  الصوتتشتمل على بث سلس باتجاهين للفيديو و  وفعالة هادفة اتصاالتإجراء  على التركيز
 من األشخاص. مئاتيضّم شخصين أو بضع  االجتماعكان  سواء

 
لغرف  والتعاون التنسيق"، إن حّل سيسكو لدى التنسيق حلول مبيعاتل األول مديرال عبدالعال، وائلوقال 

ئية، من سيسكو بوسعه تلبية جميع االحتياجات الخاصة باجتماعات األعمال، سواء كانت اجتماعات ثنا "االجتماعات
أو بين أفراد فريق عمل كامل، أو حتى بين مئات الموظفين، وأضاف: "هناك أوقات يحتاج فيها البعض للجمع بين 

من الجهاز الذي  كل   ،ويلتقي هؤالء ،عشرات أو مئات من األشخاص في مساحة افتراضية واحدة في الوقت نفسه
في يوم فقط ينسقون أعمالهم مع نحو عشرة أشخاص  أن معظمنامن رغم وذلك بال، في ذلك الوقت بين يديهيحمله 

أن البعض سينضم لالجتماع من جهازه اللوحي عبر السحابة، فيما سيشارك آخرون من ذلك ويعني  .العمل العادي
 نظام الفيديو القائم في غرفة االجتماعات، وغيرهم سينضم إليهم من حواسيب مكتبية أو هواتف محمولة.

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/pervasive-conferencing/index.html#~overview


 

 
الشركات في التنسيق عبر الفيديو، من خالل إتاحة المجال أمامهم لالستمتاع  يموظفتجربة الحل الجديد وي ثري 

أو الحاسوب المكتبي أو أنظمة الفيديو في غرف  الجهاز المتنقلباتصال مرئي ذي جودة ي عتمد عليها، سواء عبر 
المستخدمين عقد اجتماعاتهم  بخدمات وحلول يمكنهم استخدامها في المنزل أو المكتب. وبوسعاالجتماعات، وذلك 

دعوة آخرين لالنضمام لهم كل من خالل بيئة االجتماع االفتراضية التي فورًا أو بعد ترتيب مسبق، كما يمكنهم 
ويقّدم الحّل خيارات تمّكن المستخدمين من عقد أي نوع من أنواع االجتماعات عبر مجموعة واسعة من  تناسبه.
عين آخرين، والهواتف الطرفية من سيسكو وأية نقاط طرفية فيديووية معيارية من مصنّ  ، مثل نقاط "تليبريزنس"األجهزة
مهّيأ للعمل عبر سحابة "ويب جهاز متنقل أي ، و )البرامج الخاصة باالتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت( البرمجية

لغرف االجتماعات" من إكس" أو تطبيقات التواصل المكتبية عبر الويب مثل "جبر". كذلك يعمل حل "التنسيق 
 .وتطبيقات أخرى، 2013و 2010بإصداَري  سيسكو مع تطبيق "لينك" من مايكروسوفت

 
 بين الموظفين في الوقت الراهن نظرًا للتباعد الجغرافي واعتبر عبدالعال أن االجتماعات االفتراضية "باتت أمرًا طبيعياً 

اتصال المشاركين في ما إذا كان في هذه األحوال يتعلق ب الذي ي طرحوالتنقل المتواصل"، مشيرًا إلى أن السؤال 
جهاز مكتبي في العمل أو المنزل أو الفندق، ومضى إلى القول: "يبحث عبر جهاز متنقل أو سيتم االجتماع 
 يريدونكما أنهم  ،خيارات تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتنسيق العمل عن اليوم األوسط الشرق منطقة فيالموظفون 

 والشركاء الزمالءوالتنسيق بين  لتواصلالتقنيات ا سهلومثلما ت ،لتلك الخيارات وبسيطة متسقةبتجربة استخدام  التمتع
 التنسيق عبرها". التركيبة التي يتمّ  في األهمية متزايد دوراً  تلعب سوف ، فإنهامكان أي من والعمالء

 
 ُيحدث نقلة نوعية في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية بالمنطقة التنسيق عبر الفيديو

ال  ،أمورًا مذهلةاألوسط  الشرق في اتتطبيقالمتاحة حاليًا لتطوير ال اتمكانياإلو  الهائل الفيديوتقنيات  نطاقي عتبر 
 والرعاية التعليم مثلقطاعات  فييات تلك اإلمكان هاحققت أن يمكنبالمنافع التنسيقية التي  األمر يتعلق عندماسيما 

 .الحكومية والخدمات الصحية

 
المحاضرات  تقديم أجل من األميال مئات والمدربين التعليم خبراءسفر يحد اليوم من التنسيق عبر الفيديو بدأ وقد 

 طلبة والمتدربينلل حينإذ سيكون هؤالء متا ؛المستقبل فيهو أمر من المنتظر أن يزداد و التعليمية والدورات التدريبية، 
 ، وهي ن قطة تسلط الضوء على منفعة واحدة فقط من منافع التنسيق عبر الفيديو.واحدة زر لمسةب



 

 
 عن النظر بغض أكبر، بسهولةمن التنسيق  الصحية الرعايةب صينتخالمن تمكين متزيد  الفيديو حلولكذلك فإن 

 الرعاية مؤسساتوقد بدأت . الجودةومستوى ضى لناحيتي التوقيت إلى المر  المقدمة الرعاية تحسين وبالتالي ،همقعامو 
 الشرق في مرضىالتي تتيح التواصل بين و إلى تقنيات تقديم الرعاية الصحية عن بعد،  باللجوء وهاومقدم الصحية
 .للحصول على مشورة طبية عاجلة الخارج في أخصائيين أو أطباءو  األوسط

 
 في الفيديواعتماد تقنيات  ،الخليج دول فياآلخذة في االنتشار  الذكية المدنفستتطلب  الحكومي، القطاعأما في 
يتم اللجوء سو . أرجاء المدينةباإلنترنت الالسلكية  شبكاتكل ما هو متصل ب في االستشعار أجهزةمع وضع  جوهرها،

حول  تقاريراءات كرفع من إجر هذه اإلدارة وما تتطلبه  للطوارئ، االستجابة إدارة مثل حاالت فياألمر  هذاإلى 
 .بهم مشتبهدوائر المراقبة بالكاميرات بشأن مطلوبين  من قطاتل استرجاعطلب ب الشرطةقيام  أواألخطار الداهمة 

 
 وخفض اإلنتاجية التنسيقي زيادة الفيديولتقنيات  والمبتكر الذكي االستخداموانتهى عبدالعال إلى القول: "من شأن 

على جميع في النهاية الحكومات واألفراد على إحداث التحول المنشود و  والمدندة الشركات مساعو  اإلجمالية، التكاليف
 اتصاالتتقنية خاصة ب منويتحّول  اتالشرك أنشطةيغّير في بدأ  الفيديو، فاألوسط الشرق أنحاء جميع فيالصعد و 
جراء أنشطة الو  ينالتنفيذي  ".عاتوالمبي والتسويق ألمنمجاالت ال، إلى ضرورة تدريبا 

 

 -انتهى-
 

 لمزيد من المعلومات
 بمنطقة الشرق األوسط« سيسكو»أخبار 

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 
 «سيسكو»معلومات عن 

.comhttp://www.cisco   
 

 :نبذة عن شركة سيسكو
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/


 

كين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة اإلنجازات المذهلة يكون عبر تم
http://thenetwork.cisco.com  . 

### 
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في 

 المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع  الواليات
www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك.
 . يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرىألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال
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