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كم للرؤية والتحسيسكو تعزز استراتيجية األمن في كل مكان وتضيف إمكانات أكبر 
 والحماية في البنية السحابية ونقاط االستخدام النهائية 

 

  مجموعتها الموّسعة من حلول األمن خالل مؤتمر الشركة تستعرضRSA  في أبوظبي 
  ربيع دبوسي، مدير عام سيسكو اإلمارات يتحدث خالل المؤتمر حول "األمن اإللكتروني في حقبة ربط

 . 2015نوفمبر  5كل شيء باإلنترنت"، يوم 
 

(، عن تطوير استراتيجيتها التي CSCOها في ناسداك أعلنت اليوم سيسكو )رمز  - 2015نوفمبر  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
تحمل اسم اإلنترنت في كل مكان، لتتعمق في البنية السحابية والشبكات والنقاط التي تعمل بمنتجات ومزايا أمنية جديدة، إلى جانب 

تستعرض كما أعلنت الشركة انها سخدمة للتوعية بالتهديدات في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات مسيرتها نحو التحول الرقمي. 
في أبوظبي، والذي يقام في فندق قصر اإلمارات   RSA 2015مجموعتها الواسعة من الخدمات والمنتجات األمنية خالل مؤتمر 

وسيتحدث السيد ربيع دبوسي، مدير عام سيسكو اإلمارات خالل المؤتمر حول "األمن نوفمبر.  5و  4بالعاصمة اإلماراتية يومي 
 . 2015نوفمبر  5بعد ظهر يوم  1:50لكتروني في حقبة ربط كل شيء باإلنترنت"، وذلك في الساعة اإل 
 

فالشركات المعاصرة تعتمد على المبادرات الرقمية لتفسح مجاالت جديدة للتنمية المالية وتقليل مستوى تعقيد العمليات. في الوقت الذي 
ة تأمين اكبها في االنتشار التهديدات التي غالبًا ما تسبب لها الكثير من المشاكل في محاولتصبح فيه البيانات أكثر تواجدًا وانتشارًا، تو 

أصولها. فهي تواجه مجموعة معقدة من الحلول المرّكزة، والتي ال يسمح تصميمها باستخدامها معًا، لتفتقر فرق األمن إلى إمكانات 
لى ، مما يؤثر على شبكاتها في النهاية. تتمثل قيمة بنية سيسكو في تركيزها عالرؤية الشاملة والمتابعة الحيوية للتهديدات المحتملة

لسد الثغرات عبر  -بما فيها أجهزة توجيه المسار وفاتيح التشغيل ومراكز البيانات -دمج األمن بشكل يمتد في جميع مكونات الشبكة 
 طيف الهجمات وتقليل الوقت الالزم للكشف والعالج. 

 

انية الرؤية وأمن البيانات في التطبيقات التي توفر إمك CASحلول أمن الدخول إلى البنية السحابية وبشكل خاص، تضيف سيسكو 
وتعزيز قدرات الرؤية والتحكم للشبكات والنقاط النهائية مع ضوابط   ISEمحرك خدمات الهوية السحابية، إضافة إلى  التحسينات في 

 التي توفر للمؤسسات إمكانية رؤية التهديدات الواردة إلى شبكاتها.  وخدمة التوعية بالتهديداتالدخول إلى المواقع الجديدة 
  

 الرؤية والتحكم في البنية السحابية 
ن ، فإن عدد التطبيقات السحابية غير المسموح بها والتي يستعملها الموظفو استهالك خدمات سيسكو السحابيةوفقًا لبيانات توجهات 

ضعفًا من العدد الذي يتوقعه مدراء تقنية المعلومات. وتوفر حلول أمن الدخول إلى البنية  20إلى  15أعلى بواقع في المؤسسة 

http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562851&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fen%2fus%2fproducts%2fsecurity%2fcloud-access-security%2findex.html
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562854&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fen%2fus%2fproducts%2fsecurity%2fidentity-services-engine%2findex.html
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562857&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fdam%2fen%2fus%2fservices%2fcollateral%2fse%2fat-a-glance-c45-735864.pdf
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562857&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fdam%2fen%2fus%2fservices%2fcollateral%2fse%2fat-a-glance-c45-735864.pdf
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562860&type=1&url=http%3a%2f%2fblogs.cisco.com%2fcloud%2fshadow-it-and-the-cio-dilemma
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562860&type=1&url=http%3a%2f%2fblogs.cisco.com%2fcloud%2fshadow-it-and-the-cio-dilemma
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ات قالسحابية، وهي الحلول التي تطرحها سيسكو حديثًا، إمكانية التعامل مع هذا التعقيد وزيادة قدرات الرؤية والتحكم بالبيانات في التطبي
 السحابية. 

  
ول لتمنح الفروع إمكانية الدخاآلن مع خلول أمن الدخول إلى البنية السحابية،  حلول سيسكو ألمن شبكة الويب السحابيةوتندمج 

 ، مما يقلل من تكاليف اتصال النطاق العريض. 4Kالمباشر واآلمن إلى اإلنترنت مع موجه المسار 
  

 تعزيز األمن للشركاء   
تخلق تطورات استراتيجية سيسكو لألمن في كل مكان فرص عمل جديدة ومربحة للشركاء، من خالل تطرقها للتحديات األمنية التي 
تواجه العمالء في كامل بنيتهم التحتية لتقنية المعلومات وشبكتهم الواسعة. فهذه المجموعة الموسعة تتيح رؤية أفضل وسياقًا أوضح 

ة السحابية والشبكة والنقاط النهائية. كما أنها تقدم منصة أمنية متكاملة تغطي كامل طيف الهجمات، فيما تقلل لمزيد من التحكم بالبني
من التعقيد الذي يواجهه العمالء وتعزز نمو الشركاء. وقد استثمرت سيسكو مبالغ ضخمة  من أجل مساعدة الشركاء في تنمية أعمالهم 

 بة مشتركة لدخول األسواق الجديدة وورش العمل للتدريب وتطوير المهارات. مع حلول سيسكو األمنية من خالل مقار 
 

ط تحتاج المؤسسات التي تغتنم الفرص الرقمية في الشرق األوسفي هذا الصدد قال السيد ربيع دبوسي، مدير عام سيسكو اإلمارات: "
-من البنية السحابية انتهاء بكل ركن من أركان العملياتبدءًا من الشبكة وحتى نقاط االستخدام النهائية و --إلى األمن في كل مكان 

وذلك لتقليل مخاطر تهديد البيانات الحساسة. يساهم منهجنا المتكامل في تقليل المخاطر األمنية والتعرض لها مقارنة بالحلول  -
عمالئنا إمكانية ت والحلول والخدمات اليوم لالمرّكزة التي قد تترك ثغرات خطيرة نظرًا الفتقارها للرؤية الشاملة. توفر تحسينات المنتجا

 الرؤية والحماية والتحكم لمعالجة مجموعة واسعة من المشاكل، مما سيمكنهم من التركيز على تنمية أعمالهم." 
 

 انتهى
 

 :ذة عن شركة سيسكونب 
 ق المالية "ناسداك" تحت الرمزتعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األورا

(NASDAQ: CSCO على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون ،
   http://thenetwork.cisco.com .عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة

### 

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة 
إن كافة   www.cisco.com/go/trademarks.الموقعوبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 

العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو 
 .وأي شركة أخرى

http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562863&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fen%2fus%2fproducts%2fsecurity%2fcloud-web-security%2findex.html
http://ctt.marketwire.com/?release=1226195&id=7562863&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.cisco.com%2fc%2fen%2fus%2fproducts%2fsecurity%2fcloud-web-security%2findex.html
http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks

