
 الرشكة مقاول إنشاءات عامة، تقدم خدمات التصميم والبناء، وإدارة اإلنشاءات، والبناء
 الخايل من الهدر، ونمذجة معلومات البناء، ودراسات الجدوى، وتخطيط املساحات،
 واختبار املواد، وخدمات التفتيش يف جميع مجاالت البناء. منذ إنشائها، أنجزت الرشكة
 العديد من املشاريع مثل التجارية والصناعية والعمل العام والتوزيع والنقل وتجارة
.التجزئة واملؤسسات التعليمية

ملحة تقنية
كرث فعالية من حيث التكلفة لتعاون البيانات وتخزينها  كانت الرشكة تبحث عن حل أ
 أرادت ترحيل جميع ." Dropbox" داخل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لديها من
 بياناتها إىل حل تخزين يركز على األعمال يوفر مزيات مثل التدقيق وإعداد التقارير واإلدارة
.املتقدمة للتحكم الدقيق واملصادقة متعددة العوامل واالمتثال للمعايري املضمنة

عن العميل

 بزينس" لتخزين البيانات وإدارة املشاركة اليت  Dropbox" كانت الرشكة تستخدم بيئة
كرث تكلفة مع زيادة عدد املوظفني. بينما يتفوق  يف تشفري " Dropbox" أصبحت أ
 تسجيل دخول املستخدم، فإنه يفتقر إىل حماية املستخدمني من هجمات البيانات
 ال يوفر إعدادات أمان للمجلد الفرعي، فقد ُطلب من " Dropbox" الخارجية. نظرًا ألن
 املوظفني إعادة بنية املجلد بالكامل ملشاركة بيانات املجلد الفرعي. مل يكن ملسؤويل بيانات
 الرشكة أي سيطرة على املوظفني الذين كانوا يقومون بمزامنة امللفات. كما أنهم مل
 للرشكة " Dropbox" يتحكموا يف من يمكنه الوصول إىل امللفات املشرتكة. مل يسمح
 بعرض سجل تدقيق، لذلك إذا تم ترسيب بيانات حساسة، فلن يكون لدى املسؤولني
.أي إجراء ملعرفة من الذي ربما يكون قد تمكن من الوصول إليها

التحديات

ملحة تقنية

 العميل على مزامنة امللفات بسهولة من األجهزة " OneDrive" تساعد مزامنة
الشخصية إىل السحابة

 لعميل املزامنة الحد من أنواع امللفات اليت تتم" OneDrive" تسمح عنارص تحكم
.الخاصة باملستخدمني وأجهزتهم " OneDrive" مزامنتها بني حسابات

االحتفاظ" OneDrive" يمكّن ومدة  التخزين  حدود  تعيني  من   املسؤولني 
.بالبيانات

 بزينس"تقييد الوصول  OneDrive" من خالل صفحة الوصول إىل الجهاز، يتيح
.إىل أجهزة معينة ونطاقات بروتوكول اإلنرتنت

-One"على إدارة "Office 365" يساعد مركز اإلدارة، وحدة التحكم اإلدارية يف
Drive  بزينس".

يف اإلدارية  التحكم  وحدة  األمان "Office 365" ُتمك�ن  إعدادات  إدارة   من 
 واملشاركة، والتحكم يف نشاط املستخدم، وتنفيذ تقارير التدقيق املحددة مسبًقا،
.وإدارة سجل التدقيق

 Office" يتيح مركز األمان والتوافق إمكانية الرؤية لتتبع النشاط عرب مؤسسة
365".

 بزينس" باستخدام  OneDrive" تتم حماية جميع أشكال التعاون والتواصل مع
(TLS) وأمن طبقة النقل (SSL) طبقة املقابس

التوصيل مآخذ  طبقة  اتصاالت  بـ (SSL) تستخدم  لالتصال   املستخدمة 
"OneDrive  بزينس"عرب اإلنرتنت مفاتيح 2048 بت.

 إعدادات املشاركة اليت تتحكم يف جميع ارتباطات " OneDrive" يوفر مركز إدارة
.املشاركة

 بزينس" ثالث حاالت مختلفة للملفات، أو البيانات اليت يجب  OneDrive" يقدم
.االحتفاظ بها عرب اإلنرتنت فقط، أو أن تكون متاحة محلًيا، أو تكون متاحة دائًما

" OneDrive "إىل " Dropbox " الهجرة من
دراسة الحالة

البناء



الحل
 مهندس البنية ®ISSQUARED  بزينس". عّني  OneDrive" إىل " Dropbox" ترحيل جميع بيانات الرشكة وأوجه التعاون من ®ISSQUARED بعد تقييم متطلبات الرشكة، اقرتحت
 ®ISSQUARED تساعد (Mover.IO) بزينس". تقدم "مايكروسوفت" أداة ترحيل  OneDrive" إىل " Dropbox" التحتية لتكنولوجيا املعلومات لنقل عدة تريابايت من بيانات املوظف من
 موعد مرور دلتا النهايئ للهجرة خالل عطلة نهاية األسبوع حىت ال يقطع العمل. عندما جاء يوم اإلثنني، ®ISSQUARED بزينس". حدد فريق  OneDrive" على نقل جميع امللفات بسالسة إىل
 بزينس" الخاصة بهم واستأنفوا العمل بدون مشاكل. يمكن ملوظفي الرشكة أيًضا تصفح امللفات والبحث فيها كما فعلوا  OneDrive" قام موظفو الرشكة بتسجيل الدخول إىل حسابات
.بزينس" أنه مناسب تماًما إلبقاء املوظفني على اإلنرتنت، والحفاظ على أمان بياناته، وتقليل استخدامات النطاق الرتددي  OneDrive" قبل الرتحيل. يثبت

 بزينس" تخزيًنا آمًنا للملفات يف  OneDrive" الوصول يف أي وقت ويف أي مكان: يوفر
 السحابة يتيح إمكانات التعاون عن ُبعد وقابلية االستخدام على مدار الساعة طوال أيام
.األسبوع. موردي املواد

 بزينس"، مل يعد املستخدمون بحاجة للخوف من نقص  OneDrive" التخزين: مع
احتياجات لتلبية  السحايب  التخزين  نطاق  توسيع  على  القدرة  يوفر  ألنه   التخزين 
.املستخدم

 التدقيق وإعداد التقارير: ُيمكّن املسؤولني من إنشاء تقارير تدقيق لألحداث املنتظمة يف
"OneDrive  بزينس" أو إنشاء تقارير مخصصة تناسب احتياجاتهم.

مع يوفر :" Office " التعاون  األساسية،  "مايكروسوفت"  أنظمة  أحد   بصفته 
"OneDrive  بزينس" تكامالً سلًسا مع "مايكروسوفت أوفيس" والقدرة على الرتقية 
.بسهولة "Office 365" إىل مجموعة كاملة من منتجات

 بزينس" بالوصول إىل امللفات والعمل عليها من أي  OneDrive" مزامنة امللفات: يسمح
 مكان عرب اتصال باإلنرتنت، ولكن إذا فقدت اإلشارة؟ يحفظ عميل املزامنة نسخة محلية
 من املستندات أو املجلدات على الجهاز الشخيص ويتيح الوصول إىل املستندات الرئيسية
 يف وضع عدم االتصال. بمجرد اتصال املستخدم باإلنرتنت، يتم تحميل جميع التغيريات
.على السحابة

 بزينس" يمكّن الرشكة من تجربة السحابة بالكامل ألنها تتيح ملوظفيها العمل بالطريقة اليت يستخدمها الفرد عادًة مع السحابة.  OneDrive" الخطط املستقبلية: على الرغم من أن
 على الرشكة نرش "مايكروسوفت أزور" أو خدمات أمازون ويب يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الخاصة بها. يمكن أن تعزز األنظمة األساسية  ®ISSQUARED اقرتحت
.السحابية اإلنتاجية واألداء التنظيمي بشكل كبري وتقليل تكاليف صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وإدارتها بشكل كبري

 األمان: الخدمات مركزية تتضمن التحكم الدقيق يف األنشطة مثل املشاركة الخارجية
 واملزامنة يف وضع عدم االتصال والتحكم يف الوصول. يتضمن العديد من مزيات األمان
.للحد من املخاطر من االتصاالت عن بعد والتعاون يف مكان العمل

 بزينس" للرشكة بمزامنة ملفاتها من كمبيوتر سطح املكتب إىل  OneDrive" يسمح
أن تكون متاحة عرب جميع  السحابة دون عناء وتمكني مستندات الرشكة من 
 أجهزتها. كما يسمح للرشكة بمشاركة املعلومات داخل الفرق دون الحاجة إىل إعادة
كرب على بياناتها. الفوائد اإلضافية مذكورة  توجيه املرفقات مما يمنح الرشكة سيطرة أ
:أدناه

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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 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


