
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SMART ACCESS & ATTENDANCE TERMINAL 

 خدمات البيانات للكوارث
 

بإع�داد بيان�ات الك�وارث أو  تتعل�قج�راءات إسياس�ات ووفق�اً لالعملي�ة  تتم ه�ذه 
اس���تمرار البني���ة التحتي���ة للتقني���ة الهام���ة للمنظم���ات  م���ع تزاي���د أهمي���ة تقني���ة 

إل�ى ل جنبا إلى جنب مع االنتق�ا مواصلة األعمال الهامة للمنظماتالمعلومات ل
حماي���ة بيان���ات  باإلقتص���اد عل���ى م���دار الس���اعة ، و أهمي���ة تعلق���ةالخ���دمات الم

األساس���ية  لتقني���ة المعلوم���ات ف���ي ح���ال ح���دوث حال���ة  يان���اتالمنظم���ات  والب
وم��ن األولوي��ات األكث��ر وض��وحاً ف��ي  .اض��طراب والت��ى أص��بحت ف��ى تزاي��د

تعلق��ة م��ن الش��ركات الت��ي ل��ديها خس��ارة كبي��رة لبيان��ات م. الس��نوات األخي��رة
ة بالل س�نتين ، ونس�ــ�ـ٪ تقف�ل خ ٥۱٪ ،  ٤۳باألعمالها ، اليمكن فتحها بنسة 

  .٪ فقط تبقى على المدى البعيد ٦
نحن نضمن لكم اإلستمرارية فى أعمالكم الهام�ة عل�ى م�دار الس�اعة ف�ي حال�ة 

 . هذا هو هدفنا الرئيسيألن  وجود الكوارث الطبيعية أو البشرية
 

 :الخليجخدمات الكوارث بمنفذ 
 

 النسخ اإلحتياطية واإلستعادة •
ه��ى عملي��ة نس��خ م��ن البيان��ات  –نس��خ البيان��ات اإلحتياطي��ة  •

 .إلستعادة النسخة األصلية فى حالة فقدان البيانات
األق��راص / النس��خ اإلحتياطي��ة ي��تم تحميله��ا عل��ى األش��رطة  •

 .ويتم إرسالها خارج المواقع فى فترات منتظمة
ش��بكة اإلنترن��ت ت��تم مباش��رة  رعب��من��ة النس��خ اإلحتياطي��ة اآل •

 .على أقراص خارج المواقع
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 Bare Metal Restoreتقنيات  •

 
عبارة عن تقنية إلستعادة البيانات عندما تكون البيان�ات مت�وفرة 

 "Bare Metal" على شكل يسمح بإستعادة نظام الكمبيوتر من
عل��ى س��بيل المث��ال دون الحاج��ة للبرمجي��ات المثبت��ة مس��بقاً أو 

  .تشغيل النظام
 

  متماثلةبيانات النسخ ال •
 

عملي��ة تخ��زين البيان��ات عل��ى أجه��زة تخ��زين متع��ددة لض��مان 
تط����ابق وإتس����اق ب����ين المص����ادر اإلحتياطي����ة البديل����ة ، مث����ل 
عناص���رالبرامج أو األجه���زة وتحس���ين اإلعتمادي���ة ، إحتم���ال 

 .األخطاء ، أو سهولة الوصول
 

 من واحد إلى واحد •
 من واحد إلى مجموعة •
  )مستوى بيانات/ ملف ( عمليات النسخ المتماثلة  •
 )مستوى القفل( استمرار بيانات النسخ المتماثلة  •



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % ۹۹ر۹۹٥جاهزية النظام العالية   •
بروتوكول تصميم وتنفيذ النظام المصاحب يضمن درجة معينة م�ن 

الجاهزي��ة تع��ود لق��درة . التش��غيل خ��الل فت��رة القي��اس اس��تمرارية 
التعط��ل يس��تخدم  ص��طلحمول للنظ��ام ، وإن مس��تخدم  ف��ى الوص��ال

جاهزي�ة النظ�ام . لإلشارة للفترات التى يك�ون فيه�ا النظ�ام ال يعم�ل 
دقيقي�ة فق�ط  ٥۲ر٦تتواف�ق م�ع التعط�ل لم�دة %  ۹۹ر٥۹۹۹بنسبة 

 .فى األسبوع ۱ر۰۱فى السنة أو 
 السيرفرات •

 جدران حماية متفاوتة   •
 دةئزاموازنات أحمال   •
 فاوتةإس دبليو مت/إتش دبيلو  •
 سيرفر و دي بي توقف •

 الشبكة •
 مقدمي خدمات الشبكة المتعددين •
 خدمات الربط/ منافذ شبكات إحتياطية  •
 توجيه  بي جي بي •
 الطاقة اإلحتياطية البديلة لألجهزة •

 التخزين •
 النسخ المتماثلة لإلس أى إن •
 إن أى إس البديلة/ أجهزة إس أى إن  •

 إستمرارية العمل •
ث مط�ورة م�ع نظ�ام التأه�ب لح�االت معايير حلول  خدمات الك�وار

توفر المواق�ع الج�اهزة . عمالاأل لعمليات الطوارئ وإدارة األزمات
 ساعات/ لتوفير العمليات الهامة على الشبكة خالل دقائق معدودة

 .من وقوع الكارثة
المول�دات المنتش�رة ف�ى كام�ل المنطق�ة مجه�زة  --الطاقة  •

 للعمل واإلستخدام
رفرات ، طابع��ات ، محرك��ات كمبي��وترات س��ي –التقني��ة  •

 .أقراص وغيرها
مك���ان لعم���ل الم���وظفين األساس���ين ف���ى حال���ة  –المك���ان  •

 الكوارث
 األقمار الصناعية للبيانات والصوت –الربط  •

 

SMART ACCESS & ATTENDANCE TERMINAL 

 
 خدمات القيمة المضافة •

 التخطيط •
 التحليل •

 
 معلوماتتقييم العمليات وبنيات تقنية ال 
 تأسيس RPO & RTO 
  المهددات وتحليل األخطار(تقييم األخطار( 
 تحليل األثار المترتبة على األعمال 

 
 
 التخطيط •

 (HA/DR/BC ) تطوير اإلستراتيجيات •
 BC/DR تخصيص الخدمات المقدمة •
  إنشاء وإعداد خارطة طريق للتنفيذ •
  ROI إنشاء •
 تطوير إجراءات بي سي •
 
 

 التنفيذ •
 دى أر/ تصميم خدمات بي سي الفحص ، تفعيل  •
 حلول التنفيذ •
 نقل المعرفة والتدريب •
 خدمات  المراقبة والدعم •
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