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فوربروك ،رشكة استشارات أمن املعلومات الرائدة
توفر فوربروك خيارات عديدة من خدماتها يف مجاالت :أمن
تقنية املعلومات الخدمات السحابية ،باإلضافة إىل الخدمات

املعلومات ،الحوكمة وإدارة
املتعلقة ببنية األنظمة

التقييم األمني
متى كانت املرة األخرية التي قمت بها بعمل تقييم أمني ملؤسستك؟
نحن نساعدك كـطرف ثالث حيادي عىل وضع خطتك األمنية
ووضع القوانني واألنظمة الضابطة ألمن املؤسسة أو املرشوع
وفق أسس ومعايري دولية متينة ،ابتداءا ً من بوابات الدخول الفيزيائية والتقنية ،إىل
بوابات الوصول اإلفرتاضية ،مرورا ً بوضع تصنيفات البيانات حسب الرسية والحساسية
وكيفية الولوج إليها ،وصوالً إىل وضع الخطط والتقيامت االسرتاتيجية للعمل بآمان تام.

التقييم الشامل للبنية التحتية

نخربك ماال تعلمه عن رشكتك!
ملاذا هذه التوصيالت هنا؟ ماهي فائدة هذا املخ ّدم؟
لِ َم بوابات الدخول ونظام البصمة ال يعمل يف هذا الجزء؟
هل تقومون بالنسخ اإلحتياطي بشكل مستمر!؟
باختصار نقوم مبسح كامل للبنية التحتية،
تقارير لكافة النتائج والبيانات التي حصلنا عليها،
باإلضافة إىل نصائح وتوصيات للوصول إىل البنية التحتية املثىل
وضامن عمل الخدمات بشكل سلس من دون أي مشاكل
أو منغصات تعرقل سري العمل يف املؤسسة أو املرشوع.

املشاريع
وكفائتها.

الحوكمة ومطابقة مواصفات الجودة
هل أنت محتار وال تعرف كيف تبدأ؟
ماهي بروتوكوالت الجودة واملواصفات القياسية التي تحتاجها يف رشكتك؟
كيف تقوم بتطبيقها وماهي املستندات الواجب تحضريها وتهيئتها؟

ال تقلق ،هذا عملنا ،واختصاصنا!

اختبارات نقاط الضعف
هل تعلم كم تحتوي مؤسستك أو مرشوعك عىل ثغرات أمنية؟
وكم هي قادرة عىل الصمود أمام أي جهة رشيرة تسعى لالخرتاق والتخريب؟
إحدى خدماتنا املميزة هي اختبارات االخرتاق والكشف عن نقاط الضعف.
باإلضافة إىل كونها جزءا ً من بروتوكول اآليزو 27001
املسؤول عن تقييم األخطار املحدقة بالرشكة،
هذه الخدمة تأيت بشكل خدمة مستقلة وبطريقة احرتافية ورسية تامة.

االستغالل األمثل للموارد املتاحة
الكثري من السريفرات ،والكثري من التوصيالت مام يعني الكثري من التعقيد واملصاريف!
ال تقلق أبدا ً ودع األمر لنا،
نقوم بعمل الدراسة الكاملة النتقالك إىل الجيل الجديد من الخدمات السحابية )Cloud
 (Servicesواختيار أفضل مقدمي هذه الخدمة املناسبني لبنية مؤسستك.

أما بالنسبة لتقنية املحاكاة اإلفرتاضية )(Virtualization
التي توفر الكثري من الجهد والوقت واملال وتجعل من السهولة صيانة وإدارة الخدمات ،فنحن
املتخصصون بتصميمها وإيجاد الحل األمثل والطريقة األنسب املتوافقة مع مؤسسستك أو
مرشوعك.

الوثائق واملستندات
خطة العمل املوضوعة ،كيفية سري العمل ،دليل اإلستخدام ،القواعد والضوابط ،األمنية
والتشغيلية للمؤسسة أو املرشوع.
نحن وبكل فخر من القلة القليلة التي تقدم هذه الخدمة كخدمة مستقلة باحرتافية تامة
وبدقة عالية يف املنطقة ككل.
اتصل اآلن وتعرف عىل هذه الخدمة التي توثق كل مايدور حولك.

خطة الطوارئ /التعامل مع الكوارث
فيضانات ،حرائق ،اخرتاقات ،أخطاء فردية ،انهيار يف النظام،
أنت لست مبأمن وقد تكون معرضاً ألحد هذه الكوارث التي تم ذكرها!.
نحن نقوم بتصميم خطة اإلنقاذ املتكاملة ملؤسسستك أو مرشوعك،
أفضل الوسائل املمكنة عند حصول أسوء السيناريوهات املحتملة،
باإلضافة إىل الحد والتقليل من التكاليف إىل الحد األدىن،
وال تنس ما نقوم به من توعية وتدريب للموظفني واملدراء عند حصول الكوارث،
والقواعد التي ينبغي اإللتزام بها حتى نصل إىل بر األمان.

ألي استفسار وحجز موعد مسبق للعرض التقدميي:
لالستفسارات باللغة العربية يرجى االتصال عىل الرقم+971-56-4119758 :

ﻓﻮرﺑﺮوك ،رشكة انشاء البنية التحتية واستشارات أمن املعلومات الرائدة

اإلمارات العربية املتحدة -ديب -القصيص األوىل ،برج النورس ،مكتب 502
هاتف ، +971-4-2965448:صندوق الربيد 235240 :ديب ،املوقع اإللكرتوينwww.forebrook.com :
ميﻨﻊ أي اﻗﺘﺒﺎس أو ﻧﻘﻞ أو اﺳﺘﺨﺪام ﳌﺎ ورد ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮرﻳﻘﺎت/اﻟﱪوﺷﻮر ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،جميع الحقوق محفوظة لـ فوربروك إلنشاء البنية التحتية لتقنية املعلومات ذ.م.م.

