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حلول فشل شبكات
 3G/4G/LTEمن Cradlepoint
التحدي :التكلفة العالية التي تتكبدها بسبب تعطل الشبكة
عندما تعتمد تطبيقات األعمال المهمة لديك على االتصال بشبكة اإلنترنت ،يكلفك مجرد انقطاع خدمة اإلنترنت لفترة وجيزة خسائر في العائدات
وسخط العمالء وانخفاض اإلنتاجية.
ال يوجد اتصال سلكي يمكنه أن يمنح نسبة  100%من وقت التشغيل؛ لذلك فالمسألة ليست ماذا يحدث إذا فقدت شركتك االتصال باإلنترنت ،إنما
كيف تحمي مؤسستك من تكبد خسارة وانقطاع في العمل إذا حدث ذلك .فمع حلول فشل الشبكة الالسلكية ذات النطاق الواسع من Cradlepoint
والتي تعتمد على شبكات  ،3G/4G/LTEيمكن لمؤسستك توفير الحماية ضد هذه الخسائر والتخفيف من المخاطر.
عندما تعاني من انقطاع في خدمة االتصال السلكي باإلنترنت ،وهو األمر الذي يحدث بانتظام في بعض المناطق ،تتعرض شركتك لتكبد خسائر
في العوائد واإلنتاجية ومشكالت مع تجارب العمالء .وتعد ترقية الشبكة السلكية لديك خيارً ا ذا تكلفة باهظة تتكبدها شهريًا ،فضالً عن استمرار
احتمالية التعرض النقطاع الخدمة وتعطلها بسبب ،على سبيل المثال ،انقطاع الكابالت وتعطل الخطوط الهاتفية وأحوال الطقس القاسية ،وغير
ذلك من العوامل.
ولحسن الحظ ،فإن ثمة العديد من األساليب العملية والمناسبة والمالئمة من حيث التكلفة التي تضمن لشركتك عدم التعرض النقطاع في الخدمة
بسبب انقطاع الكهرباء؛ و ُتعد شركة  Cradlepointرائدة في مجال توفير تلك الحلول للمؤسسات على مستوى العالم.

إشارة شبكات  3G/4G/LTEالسلكية
لجهاز Cradlepoint
خدمة متقطعة من موفر خدمة
اإلنترنت الرئيسي

المتجر

موفر خدمة
اإلنترنت
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الحل :حلول فشل شبكات  3G/4G/LTEمن CRADLEPOINT
توفر شركة  Cradlepointحالً لمشكلة انقطاع االتصال ،بشكل تلقائي مع سهولة وسرعة في نشر الحلول .فالمؤسسات اآلن يمكنها مضاعفة توفر
شبكة اإلنترنت عن طريق سد الفجوة القائمة بسبب فشل الشبكة الالسلكية ذات النطاق الواسع .تكتشف حلولنا تلقائيًا مشكالت الوصول في االتصاالت
الرئيسية وتوفر اتصاالً بشبكات  3G/4G/LTEلتفادي انقطاع الخدمة.
توازن  Cradlepointبين نقاط القوة التي تتميز بها الشبكات السلكية والالسلكية عبر حل برنامج ™ WAN Diversityالمُدار بواسطة شبكة
سحابية ،وتقارب شبكات  ،3G/4G/LTEوشبكة إيثرنت ،وشبكة  Wi-Fiباعتبارها شبكات ذات نطاق واسع ،ويتم تقديمها جميعًا عبر جهاز اتصال
شبكي واحد.
+ +توفر المكتب الرئيسي في كل مكان :يمكن اآلن أن تتمتع مكاتب الفروع ومواقع البيع بالتجزئة بنسبة توفر عالية ،األمر الذي كان مقي ًدا
بالعمليات التشغيلية األكبر
+ +موثوقية لفئة المؤسسات :يتعذر على العديد من الشركات تحمل نفقات الخطوط السلكية المتوازية ،بينما يمكن بقليل من االستثمار في حلول
فشل الشبكات التمتع باتصال قياسي واسع النطاق بنفس مستوى الموثوقية.
+ +االتصال باإلنترنت طوال الوقت :يمكن للمؤسسات التي ال تسمح بوجود حاالت ّ
تعطل ،مثل فروع البنوك ،أن تستخدم حلول فشل الشبكات
لتتمكن من االستمرار في العمل.
+ +االتصال بالشبكة السحابية :مضاعفة ميزات تطبيقات المهام الحرجة على الشبكة السحابية مع مستوى منخفض من القلق بشأن فقدان االتصال.
+ +لن ترفض معاملة بعد اآلن :و ّفر الحماية ألنظمة مراكز البيع لديك باستخدام ™ WAN Diversityمن أجل مضاعفة وقت التشغيل بهدف
مضاعفة العوائد في مواسم البيع المزدحمة.
+ +إدارة خارج النطاق (ُ :)OOBMتعد اإلدارة خارج النطاق لمنفذ وحدة التحكم بالموجه الرئيسي طبقة ذات قيمة مُضافة ألي حل من حلول فشل
الشبكات في مواقع المؤسسات الموزعة .ويعني المسار الثانوي لألجهزة في المواقع البعيدة عند تعطل الشبكات الرئيسية الحد من وقت التعطل
واالنقطاع .وتتضمن حلول فشل الشبكة من  Cradlepointميزة القيمة المُضافة تلك.

لمزيد من المعلومات:
حسني حمود
mesales@cradlepoint.com
اإلمارات العربية المتحدة+971 4 435 0992 :
ae.cradlepoint.com
sa.cradlepoint.com

شركة  Cradlepointالرائدة في مجال حلول شبكات  3G/4G/LTEالمعرفة بالبرمجيات على مستوى العالم .ويُعد اعتماد المؤسسات على تقنيات
الشبكة السحابية والتقنيات المتنقلة وإنترنت األشياء ( )IoTهو الدافع للحاجة إلى االتصال الدائم باإلنترنت لألشخاص وفي األماكن ولألشياء في أي
مكان .وتجمع منصة شركة  Cradlepointالمستندة إلى الشبكة السحابية بين تقنيات االتصال الشبكي واالتصال الالسلكي المعرفة بالبرمجيات مع
الخدمات الظاهرية من أجل توفير شبكات  3G/4G/LTEوشبكات متراكبة تتميز بتأمين نهاية إلى نهاية ،والقدرة على النشر بسهولة ،والموثوقية الفائقة.
تعتمد أكثر من  15000مؤسسة وشركة وعمالء حكوميين في جميع أنحاء العالم على شركة  Cradlepointفي تزويد األماكن المهمة وقوى العمل
البعيدة والمركبات واألصول واآلالت باالتصال والحماية طوال الوقت.
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