
 الرشكة مقاول إنشاءات عامة راقية. أنجزت الرشكة العديد من املشاريع اليت تشمل املؤسسات
 التجارية والصناعية واألشغال العامة والتوزيع والنقل وتجارة التجزئة واملؤسسات التعليمية.
 إنها خدمات التصميم والبناء، وإدارة البناء، والبناء الخايل من الهدر، ونمذجة معلومات البناء،
 ودراسات الجدوى، وتخطيط املساحة، واختبار املواد، وخدمات التفتيش يف جميع مجاالت
.البناء

الهدف
 أراد فريق تكنولوجيا املعلومات يف الرشكة الحصول على حل يمكنه تبسيط إدارة تكنولوجيا
 املعلومات عرب املؤسسة. كانت الفكرة هي الحصول على نظام أسايس مركزي مشرتك يمكن
 أن يوفر رؤية أكرب وتحكًما وإعداد تقارير بشكل عام عن األجهزة املدارة. أرادت الرشكة حالً متعدد
 اإلمكانات يوفر معلومات يف الوقت الفعلي حول أنظمة الربامج واألجهزة، جنًبا إىل جنب مع
.إدارة تكنولوجيا املعلومات عن ُبعد

عن العميل

 كان للمكتب الرئييس للرشكة واملكاتب التابعة لها بنية تحتية مستقلة للشبكة بدون حل موحد
 إلدارة تكنولوجيا املعلومات. مل يكن لدى الرشكة نظام أسايس متكامل يتيح الشفافية واملساءلة
 يف أجهزة حوسبة املستخدم النهايئ. مل يكن لدى فريق إدارة تكنولوجيا املعلومات بالرشكة
 إمكانية الرؤية والتحكم يف األجهزة اإللكرتونية مثل أجهزة الكمبيوتر املكتبية واملحمولة والهواتف
 املحمولة. أرادت الرشكة آلية إلعداد التقارير والحوكمة وبرامج التحديث املعتمدة وتصحيحات
.مايكروسوفت على أنظمة الرشكة

التحديات

ملحة تقنية
 ايجولونكت ةتمتأل لح وه "زياو تكينوك" ةتمتأ
 نّكمي ةباحسلا ىلع مئاقو ةكرشلا لخاد تامولعملا
 تامولعملا ايجولونكت لوصأ ةبقارم نم تاسسؤملا
.دحاو ناكم نم اهترادإو

 ةكراشم نيمدختسملل ىوتحملا ةرادإ تامدخ حيتت
 نكمي .بيولا عقوم ىلع ىوتحملا رشنو تانايبلا
 تالكشملاو ءاطخألا ديدحت تامدخلا هذهل
.بيولا عقوم لطعت تقو ليلقتل اهحالصإو

 ةزهجأ ةرادإ نم نكمت دعب نع ةبقارم ةمدخ لحلا مدقي
 ىرخألا ةزهجألاو ةلومحملاو ةيبتكملا رتويبمكلا
 ةحول مادختساب زاهجلا ءادأ عبتتو ةكبشلا ىلع
.ةدحوم تامولعم

 ةكبشلا ةرادإ اًضيأ زياو تكينوك ةتمتأ رفوت
 ،اهحالصإو ءاطخألا ديدحت يف دعاست يتلا
 تقو نيسحتو ،تاسايسلاو تامدخلا نيوكتو
 قيرفلل نكمي .مداخلا ءادأ ةبقارمو ،ليغشتلا
 دعُب نع اهحيحصتو ءاطخألا عبتت ينقتلا
 ةعطاقم نود دحاو تقو يف ةددعتم ةمظنأ ىلع لمعلاو
.نييئاهنلا نيمدختسملا

 تاثيدحتلا وأ تاحيحصتلا ديدحت لحلا حيتي
 متي ىتمو اهيلع ةقفاوملا بجي يتلا
.اهتيبثت

 نم زياو تكينوك ةتمتـأب ةصاخلا نامألا ةدحو نّكمت
 ةحفاكمو ةراضلا جماربلا ةحفاكم جمارب ةرادإ
 ةملكو ينورتكلإلا ديربلا ةيامحو تاسوريفلا
 نم حيحصتلا رشن تايلمعو ريفشتلاو رورملا
.دحاو يساسأ ماظن
                                                                                                                     

دراسة الحالة

"أتمتة "كونيكتوايز

البناء



الحّل

 الحل بنجاح على جميع األجهزة يف وقت استجابة ® ISSQUARED تثبيت أتمتة "للتواصل وايز" لتلبية جميع الخدمات حسب طلب الرشكة. نرش ®ISSQUARED اقرتحت
.رسيع ملدة 4 أسابيع. لقد قمنا باإلعدادات والتثبيتات الالزمة، وأضفنا سياسات الوصول واملراقبة، وبدءنا العمل بنجاح مع الحل

 اكتشاف األصول: أتاحت أتمتة كونيكت وايز لفريق تكنولوجيا املعلومات قضاء
 وقت أقل يف تسوية أصول الرشكة يدوًيا وتصحيحها. يقوم تلقائًيا بنرش الحالة
.الحالية لألجهزة واكتشافها وإنشاء املساءلة والوصول إىل جميع األنظمة املدارة

 إدارة نقطة النهاية: مكنت أتمتة كونيكت وايز الرشكة من تقليل وقت التوقف عن
 العمل من خالل تمكني الوصول السهل والرسيع إىل كل جهاز نقطة نهاية يديره
األعطال برسعة وتقليل القدرة على حل  يوفر  املعلومات.  تكنولوجيا   فريق 
.االنقطاع إىل الحد األدىن

 األتمتة: لديها مهام متكررة آلية حىت تتمكن الرشكة من تقليل النفقات والرتكزي
.على األولويات األخرى

 الرتقيع اآليل: يقيض على مهام الصيانة املتكررة ويحافظ على أمان أنظمة الرشكة
للنوافذ الرسيع  التحديث  وإدارة  لألنظمة  اآليل  التصحيح  توفري  خالل   من 
.والسياسات سهلة االستخدام ملايكروسوفت وبرامج الجهات الخارجية

 املراقبة: توفر تحليالً مفصالً من خالل بيانات املراقبة الخاصة بأتمتة كونيكت وايز
 اليت تتيح لفريق تكنولوجيا املعلومات معرفة املشكالت وحلها قبل أن يعرفها
.املستخدمون النهائيون

 لطلبات الخدمة وتتبع الحوادث ألتمتة عملية معالجة ،" Fabulix" حلول إدارة خدمات املؤسسات،مدير الخدمة ®ISSQUARED الخطط املستقبلية: اقرتحت
.الطلبات. مع مدير الخدمة، يمكن للرشكة تحسني وصول املستخدم النهايئ، وأتمتة االتصاالت واالستجابات، وتعزيز تقديم الخدمة وما إىل ذلك

 اآلن، يمكن للرشكة إدارة أعمالها دون مراقبة األنشطة اليومية وصيانتها، مع
 العلم أن كل يشء يعمل بسالسة على الحلول املتصلة لتحقيق أقىص قدر من
 الكفاءة. أتاح أتمتة كونيكت وايز لفرق تكنولوجيا املعلومات إمكانية املراقبة
وتقديم الحوادث  إدارة  لتمكني  والتصحيح  والتحديث  واألتمتة   والتعاون 
:الخدمات. فيما يلي قائمة باملزايا اإلضافية

الفوائد الرئيسية



ISSQUARED®
 هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا ISSQUARED® ان رشكة
 املعلومات الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات،
 والسحابة، والبنية التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت
 العديد من مؤسسات  ®ISSQUARED الحلول األخرى. لسنوات عديدة، ساعدت
500" Fortune " و سلمت عدة مشاريع بماليني الدوالرات. تأخذ خربتنا اليت أثبتت 
 جدواها عمالئنا عرب تحول رقمي وأمين سلس، مما يؤدي إىل فوائد تجارية رسيعة
.وتضعهم يف مكانة لتحقيق النجاح يف املستقبل

،يف قرية ويست ليك ®ISSQUARED يقع املقر الرئييس لرشكة
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة. إنها توفر إمكانات تسليم عاملية من خالل وجودها يف جميع
 أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا والرشق األوسط والهند وسنغافورة وأجزاء أخرى من
 الواليات املتحدة أيًضا
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HQ: 2659 Townsgate Rd, Suite 227
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 جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة ،ISSQUARED® 2021 حقوق النرش  لرشكة
 وال يجوز الكشف عن أي جزء من هذا ،TMيف هذا املستند هي ملك لرشكة اي اس سكويرد
 املستند أو نسخه أو نقله أو توزيعه أو تحريره أو استخدامه أو توزيعه، كلًيا أو جزئًيا، يف أي
®ISSQUARED غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا ®ISSQUARED على الرغم من أن رشكة
 ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو ®ISSQUARED املستند، إال أن رشكة
 الضمانات املتعلقة بدقة املعلومات الواردة هنا وتتنصل على وجه التحديد من أي ضمانات
 ضمنية خاصة بالتسويق أو املالءمة ألي غرض معني. عالوة على ذلك، تخضع املعلومات
 الواردة يف هذا املستند للتغيري، يف أي وقت، دون اإللزتام بإخطار أي شخص أو كيان بهذه
 التغيريات. املحتويات أو املعلومات الواردة يف هذا املستند ليست مضمونة أو مضمونة إلنتاج
 أي نتائج محددة، وقد ال تكون الطرق أو االسرتاتيجيات أو النصائح الواردة هنا مناسبة لكل
.مستخدم


