
الهدف

عن العميل

 تمتلك الرشكة كلمات مرور فريدة عرب نطاقات الدليل النشط مختلفة لكل من شبكات املؤسسات
 والتصنيع. كل مستخدم نهايئ لديه حساب يف مجال املؤسسة حيث قام بتسجيل الدخول إىل
 املجال وفحص رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة به والوصول إىل موقع "شريبوينت". ومع ذلك، إذا
 كان املستخدم النهايئ موجوًدا يف موقع تصنيع، فإنه يطلب أيًضا هوية ملوقع التصنيع الخاص به. أدى
 ذلك إىل عملية معقدة وتستغرق وقًتا طويالً للمستخدمني وتطلب من الرشكة إدارة بيانات اعتماد
.فريدة والحفاظ عليها ملعرفات متعددة

 الرشكة املشار إليها يف دراسة الحالة هذه هي رشكة تكنولوجيا حيوية متعددة الجنسيات. منذ إنشائها،
.توسعت الرشكة وأثبتت نفسها كواحدة من أكرب رشكات األدوية البيولوجية املستقلة يف العامل

 باإلضافة إىل مقر الرشكة، تمتلك الرشكة أيًضا وحدات تصنيع متعددة يف عدة مناطق حول العامل. يف
 بخدمة مجال املؤسسة وبعض  ®ISSQUARED حالة مرشوع " بيانات االعتماد فريدة "، قام فريق
.مواقع التصنيع

التحديات

 كانت الرشكة تبحث عن آلية لحماية جميع حسابات الدليل النشط الخاصة بها. أرادت الرشكة أيًضا
 أن تتأكد من أن املستخدم الذي لديه عدة معرفات لديه بيانات اعتماد فريدة لكل منها. يف النهاية، كان
 الحل الذي يجمع بني رؤى الهوية واإلدارة والتحكم يف الوصول وذكاء التهديد مطلوًبا. كان الحل
.بحاجة أيًضا إىل توفري وصول سلس وآمن إىل الهويات واملوارد واملعلومات

دراسة الحالة

أوراق اعتماد فريدة

التكنولوجيا الحيوية

للمحة عن الحّلّ

نرش حل "بيوندتراست" املتمزي إلدارة الهوية

 اختبار وتكوين النصوص الربمجية "بيانات االعتماد
"الفريدة

" ORSUS" نرش حل إدارة الوصول والهوية

 توحيد نصوص "بيانات االعتماد الفريدة" لجميع
املجاالت واإلشعارات للمستخدمني النهائيني

 التكامل مع الدليل النشط إلدارة سياسة الوصول
.للمستخدمني واملجموعات



الحّل
 نرش حلني لتأمني حسابات الرشكة والتصدي  ®ISSQUARED بعد مناقشة شاملة مع مدير املرشوع يف الرشكة، اقرتحت
 نرش حل إدارة  ®ISSQUARED للتحديات اليت كانت تواجهها. بالنسبة للحسابات املرتبطة بمواقع التصنيع، اقرتحت
 لتأمني حسابات املسؤول، أوىص الفريق بحل "بيوندتراست" املتمزي إلدارة الهوية لكل من ." ORSUS" الوصول والهوية
.موقع املؤسسة ومواقع التصنيع

 اجتماعات متعددة مع قادة املوقع من أجل فهم  ®ISSQUARED بمجرد تأكيد الحل مع اإلدارة، عقد مهندسني رشكة
 التحديات اليت يواجهونها وتثقيفهم بشأن الحل التكنولوجي الذي من شأنه حل هذه التحديات. بناًء على تعليقاتهم، تم
 نرش حل " بيانات االعتماد الفريدة " موقًعا تلو اآلخر. ساهم مالك خدمة املرشوع أيًضا يف املناقشة، مقرتًحا كيفية تشغيل
.الربنامج النيص وكيف سيعمل املرشوع بشكل أفضل إذا تم نرشه بطريقة مرحلية

قامت 18 شهرًا.  مدار  على  مراحل  على  الحل  تنفيذ  تم  التعليقات،  على هذه   بنرش حل  ®ISSQUARED بناًء 
 إلدارة الهوية والوصول يف مواقع تصنيع متعددة باإلضافة إىل مجال " ORSUS" "بيوندتراست" املتمزي إلدارة الهوية و حل
 املؤسسة. تم إنشاء وتنفيذ نص برمجي يقارن تجزئة كلمة املرور يف جميع املجاالت ويخطر املستخدم يف حالة تطابق كلمة مرور
.يف أي من املجاالت الخاصة بهم

 أكرث من 30 جلسة معلومات مع املسؤولني واملستخدمني النهائيني لتثقيفهم حول التقنيات  ®ISSQUARED عقدت
.الجديدة وكيفية اسرتداد كلمات املرور الجديدة باستخدام هذه الحلول

:عزز هذا الحل أمان البيانات للرشكة وقلل من املهام املتكررة. لقد ضمنت أن املوظفني لديهم أوراق اعتماد فريدة ملعرفاتهم املتعددة. قائمة املزايا اإلضافية مذكورة أدناه

الفوائد الرئيسية

بأكمله لقيادة هذا املرشوع الهام إىل هذا اإلنجاز املهم" - مدير أول يف الرشكة  ®ISSQUARED  تهانينا لفريق"

.بأكملها فريق (تكنولوجيا املعلومات والعمليات) من اي اس سكويرد. - مدير أول يف الرشكة DIAS تعاون وإنجاز هائل، مما يعكس الفضل الكبري للمؤسسة بأكملها. بفضل"

 

الشهادات

.الخطط املستقبلية: "بيانات االعتماد الفريدة" هي ف�� من مرشوع املرونة اإللكرتونية املتقدم. ال تزال عملية املرشوع مستمرة

املرور كلمات  إدارة  من  الرشكة  الهوية  إلدارة  املتمزي  "بيوندتراست"  حل   ُيمكّن 
.ومراجعتها يف بيئة تقنية معلومات آمنة

 يحتوي هذا الحل على إدارة هوية مركزية وآلية مع تقليل املخاطر والتكلفة وتحسني
.الكفاءة التشغيلية

 يقوم حل "بيوندتراست" املتمزي إلدارة الهوية بإعادة التحقق بشكل دوري من
 هويات املستخدمني اإلداريني، واملجموعات، واالستحقاقات، والعضويات، واألدوار،
.وامتيازات الوصول عرب األنظمة املتنوعة

 يمكن للمستخدمني الوصول إىل أنظمتهم أو بيانات االعتماد الخاصة بهم عن
 طريق تسجيل الدخول إىل بوابة الويب. يمكنهم بدء الجلسات مبارشة يف أنظمتهم
.من خالل املتصفح أو عرض بيانات االعتماد الفريدة مبارشة

 يفرض حل "بيوندتراست" املتمزي إلدارة الهوية الوصول املستند إىل الوقت، ويقيد
 إجراءات معينة، ويتيح املراقبة والتسجيل والتنبيهات لنشاط الجلسة. الوصول
 املستند إىل الوقت، ويقيد إجراءات معينة، ويتيح املراقبة والتسجيل والتنبيهات
.لنشاط الجلسة

 املستخدم النهايئ من إنشاء اتصاالت بمصادر مختلفة وتقديم قابلية التوسع على أي نظام أسايس أو يف مكان (IAM) إلدارة الهوية والوصول "ORSUS TM" لقد مكّن حل
.العمل أو سحايب

.مكّن الحل الرشكة من أتمتة اإلعدادات وإدارة كلمات املرور للحسابات املمزية

للمستخدمني الوصول  سياسة  إلدارة  النشط  الدليل  مع  الحل  دمج   تم 
.واملجموعات

 بشكل دوري بإعادة التحقق  (IAM) إلدارة الهوية والوصول "ORSUS TM" تقوم
 من الهويات، واملجموعات، واالستحقاقات، والعضويات، واألدوار، وامتيازات وصول
 املستخدمني النهائيني عرب األنظمة، وطلبات التدقيق من املستخدمني النهائيني
 للوصول. كما أنه يمكّن من إنشاء مجموعات أو أدوار بامتيازات وصول محددة
.وعضوية مجموعة تحكم

 قام هذا الحل بفرض أمان كلمة املرور والوصول األقل امتيازًا وتكوين السياسة
.لجميع الجلسات ذات االمتيازات

 بتوفري إدارة بسيطة  (IAM) إلدارة الهوية والوصول "ORSUSTM"  قامت رشكة
 والتحكم يف الوصول وحماية الرشكة من املخاطر والتهديدات األمنية. كما أنها توفر
 املرونة من خالل تخصيص عمليات سري العمل وإدخاالت القائمة وسمات النافذة
.وسيناريوهات العمل وواجهات املستخدم والتقارير وما إىل ذلك



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


