
 الرشكة املشار إليها يف دراسة الحالة هذه هي رشكة أدوية بيولوجية متعددة الجنسيات. منذ إنشائها،
 توسعت الرشكة على مستوى العامل، وأثبتت نفسها كواحدة من أكرب رشكات التكنولوجيا الحيوية يف
.العامل

الهدف
 أرادت الرشكة حالً حديًثا إلدارة الهوية يمكن أن يوفر بيئة آمنة للوصول إىل موارد املؤسسة والتحكم
.املركزي يف هويات املستخدمني، وتنفيذ سياسات أمان قوية

 كانت املنظمة تبحث أيًضا عن حل يمكن أن يتكامل مع ممارسات األمان الحالية ويحسنها مع
 تمكني التطبيقات املستندة إىل السحابة. يجب أن يوفر حل الهوية أيًضا تعاوًنا واتصاالت سلسة مع
 الرشكاء واملوردين والعمالء والقدرة على أتمتة األحكام وإلغاء التوفري لتقليل العبء على فريق
.تكنولوجيا املعلومات

عن العميل

 أقامت الرشكة رشاكات متعددة مع بائعني خارجيني للتجارب الرسيرية. نظرًا ألهمية إدارة البيانات
 والوصول إليها، فمن الرضوري منح حق الوصول للموظفني الذين تم التحقق منهم فقط ممن
 لديهم بيانات اعتماد صحيحة للمؤسسة ملنع انتهاكات البيانات. باإلضافة إىل ذلك، فإن أي توقف يف
.الوصول إىل هذه املعلومات أو التطبيقات يمكن أن يؤثر سلًبا على العمل

 بينما طلب املوظفون الوصول إىل تطبيقات مزودي الخدمة األخرى، كان من الصعب على فريق
 تكنولوجيا املعلومات إدارة بيانات اعتماد كل تطبيق. لهذا السبب، نفذت الرشكة حالً للدخول الفردي
 املسؤول عن مصادقة املستخدم. باإلضافة إىل (IDP) داخل الرشكة، والذي كان بمثابة مزود الهوية
 ذلك، استخدم الحل أيًضا حل الهوية نفسه لحماية املنتجات املحلية التطبيقات ألن حل الهوية كان
 أيًضا أداة داخلية. أثناء انقطاع التطبيق، أثر أي نشاط صيانة سلًبا على العمل وتسبب يف حدوث
.مشكالت للمسؤولني عند استكشاف املشكلة وإصالحها

التحديات

ملحة تقنية

يداحألا لوخدلا ليجست

لماوعلا ةددعتم ةيفيكتلا ةقداصملا

يملاعلا ليلدلا

مدختسملا ةايح ةرود ةرادإ

قيبطتلا ةجمرب ةهجاو ىلإ لوصولا ةرادإ

مدقتملا مداخلا ىلإ لوصولا

لوصولا ةباوب

تاكرشلا نيب لامعألا ةمدخ لماكت

ةقداصملا

ضيوفت

 أوكتا" هو حل إدارة الوصول والسحابة اآلمنة للهوية"
 الذي يدمج التطبيقات وتسجيالت الدخول واألجهزة يف
:نسيج رقمي موحد وآمن. يوفر "أوكتا" املزيات التالية

"Okta "  IDaaS (الهوية كخدمة)

التكنولوجيا الحيوية

دراسة الحالة



الحل
 كحل للتحديات اليت كانت تواجهها الرشكة بسبب حل الهوية داخل الرشكة. بعد التشاور مع اإلدارة وفريق تكنولوجيا املعلومات، نفذت " ISSQUARED® "Okta اقرتحت
ISSQUARED® حل "Okta "  IDaaS (الهوية كخدمة) من املرحلة األولية إىل املرحلة املتقدمة.

 يف الوقت املناسب) وأدلة) JIT بتنفيذ مشاريع مثل عمليات تثبيت الوكيل وتنفيذ تسجيل الدخول الفردي ووظيفة (IAM) إدارة الهوية والوصول ®ISSQUARED قام فريق
 لقد حددوا أيًضا السمات املخصصة ." Okta" مع (SaaS) املستخدم ومزامنة املجموعة. قام الفريق أيًضا بدمج ما يقرب من +600 التطبيقات املستندة إىل الربمجيات كخدمة
.بناًء على املتطلبات املحددة " Okta" الجديدة من األدلة إىل

 " Okta" إىل (API) واتصاالت نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيق ،" Okta" إحضار جهازك الخاص) مثل ثقة الجهاز يف) BYOD بتنفيذ سياسات  ®ISSQUARED  قام فريق
." Okta" نظام إدارة الهوية عرب املجاالت)، واسترياد املستخدمني بالجملة إىل الدالئل العاملية) SCIM من التطبيقات، وتوفري

 حدد الفريق الربامج النصية إلنشاء إدارة دورة حياة املستخدم والتطبيق وتنفيذ املصادقة متعددة العوامل. لقد حددوا أيًضا مناطق الشبكة لتسجيل الدخول الفردي للسماح
.اآلخرين (IDP) مع موفري مزود الهوية " Okta" املدرجة يف القائمة البيضاء وقواعد التوجيه املهيأة لدمج (IP) بالوصول من عناوين بروتوكول اإلنرتنت

 لالتصال بالتطبيقات املحلية وتهيئة العوامل املتعددة ألنظمة " Okta" إدارة الهوية والوصول أيًضا بإعداد وكيل باستخدام بوابة الوصول  ®ISSQUARED  قام الفريق يف
 "ويندوز". باإلضافة إىل ذلك، ساعد الفريق الرشكة يف التخصيصات واملوصالت. من خالل نظام أسايس إداري مركزي، يمكن لفريق تكنولوجيا املعلومات يف الرشكة اآلن التحكم
.الرشكة بالقدرة على إدارة خدمات إدارة الهوية والوصول " Okta" يف العملية، مما يسمح للمستخدمني بالوصول إىل تطبيقات األعمال بأمان. كما زود تنفيذ حل

 على أتمتة املهام املتكررة وتوفر وقًتا إضافًيا لفريق " Okta" زيادة الكفاءة: تعمل
 تكنولوجيا املعلومات للتعامل بشكل أفضل مع الطلبات الحرجة. يقلل الحل
.أيًضا من التذاكر املتعلقة بكلمة املرور ويحسن تجربة املستخدم

 بتخفيض الوقت الالزم للزتويد وإلغاء التوفري. " Okta" تحسني اإلنتاجية: قامت
 يزدهر فريق تكنولوجيا املعلومات اآلن بسبب أتمتة املهام العادية واملتكررة. لقد مهد
 الحل الطريق لفريق تكنولوجيا املعلومات ملساعدة املجتمعات املهمة األخرى بدًال
.من إضاعة املوارد والوقت القّيمني على كلمات املرور والتوفري

 يتم حل تحديات إدارة الهوية والوصول للرشكة. كما ،" Okta" حل الهوية الحديثة: مع
.أنه يتيح أماًنا قوًيا وعمليات تكامل سلسة وكفاءات محّسنة تساهم يف نمو األعمال

 من إمكانية حدوث خرق أمين ويوفر للموظفني واملوردين " Okta" بيئة آمنة: يقلل
 وصوالً سلًسا وقوًيا وآمًنا إىل تطبيقات املؤسسة الهامة. خلقت قدرات إدارة الوصول
 تجربة تسجيل دخول متكاملة وأماًنا محّسًنا من خالل تقليل مخاطر " Okta" يف
.الهجمات اإللكرتونية املتعلقة بكلمة املرور
 

 حالً مركزًيا يزيل االحتكاك ويسمح للنظام " Okta" التحول الرقمي: يوفر
 بالوصول إىل جميع املستخدمني والرشكاء املوزعني على البىن التحتية لتكنولوجيا
 أيًضا دعًما مهًما ملواكبة التحول الرقمي وتضمن " Okta" املعلومات. تقدم
 وصول جميع املوظفني والرشكاء واملوردين إىل الخدمات والتطبيقات عندما
.يحتاجون إليها

 الوقت يف أنشطة مكتب املساعدة املتعلقة بكلمة " Okta" التوفري يف التكاليف: يوفر
.املرور ويوفر املزيد من التكاليف السنوية يف طلبات الزتويد
 

 حالً مركزًيا إلدارة الهوية مع رؤية كاملة لتطبيقات الرشكة وإدراك " Okta" تقدم
 إىل خفض تكاليف إدارة الهوية " Okta" لكيفية استخدام املوظفني لها. أدى حل
 .بشكل كبري وتحسني الكفاءة عرب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

الفوائد الرئيسية



ISSQUARED®
 اي اس سكويرد® هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات
 الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات، والسحابة، والبنية
 التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت الحلول األخرى.
 لسنوات عديدة، ساعدت اي اس سكويرد® العديد من مؤسسات "فورتون 500" 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

 يقع املقر الرئييس لرشكة اي اس سكويرد® يف قرية ويست ليك، 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 .اي اس سكويرد
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HQ: 2659 Townsgate Rd, Suite 227
Westlake Village CA 91361 USA

 حقوق النرش © رشكة اي اس سكويرد® 2021، جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة
 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
®غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة اي اس سكويرد

 على الرغم من أن رشكة اي اس سكويرد® قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا
 املستند، إال أن رشكة اي اس سكويرد® ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو
 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


