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 :01ما هو

ماذا نقدم

يشتمل حل ® IBM Cloud Pakألتمتة األعمال على وحدات وبرنامج أتمتة األعمال الذيك املدمج والذي تم تصميمه ألي
نظام كالود هجني بشكل أسايس ،وهو مصمم للمساعدة يف حل أصعب التحديات التشغيلية برسعة .يتضمن حلنا الشامل
مجموعة واسعة من إمكانيات األتمتة املدعومة بالذكاء االصطناعي  -استخراج العملية ونمذجتها ،وخدمات املحتوى ،ومعالجة
املستندات ،وإدارة القرار ،وتنظيم سري العمل واملهام  -مع نموذج مرن يتيح لك البدء على نطاق صغري وعلى نطاق واسع مع
تطور احتياجاتك.

ماذا يمكنك أن تفعل بذلك

مهما كانت أهداف عملك ،فإن هذا الحل يساعدك على:
استكشاف العمليات
تحديد أوجه القصور أو النقاط الفعالة يف عملياتك للمساعدة يف تحديد مكان استخدام عملية األتمتة لتحقيق أ كرب
تأثري باستخدام استخراج العمليات والنمذجة.
استخدام الذكاء
استخدم البيانات من أتمتة عملياتك للتعلم اآليل والذكاء االصطناعي للتوصية باتخاذ إجراء معني وتقليل
مقدار العمل الذي يحتاجه األشخاص.
دعم القوى العاملة لديك
بناء ونرش أتمتة العمليات اآللية ( )RPAوالعمالة الرقمية للتعاون مع البرش يف أي مكان يمكن فيه تحقيق مستوى
أعلى من اإلنتاجية ،أو عند الحاجة إىل النسخ االحتياطي.
أتمتة العمليات األساسية
استخدم قدرات األتمتة األساسية-معالجة املستندات وتنظيم سري العمل وإدارة القرار وخدمات املحتوى -إىل مجاالت
التشغيل الرئيسية لتحقيق أ كرب تأثري.
شاهد الفصل رقم  2لحاالت استخدام محددة وأمثلة العميل.
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ما يجعل األمر يستحق النظر به
توجد الكثري من تقنيات األتمتة هناك .إليك ما يجعل حلنا ّ
قيما:
–ستحصل على مجموعة كاملة من القدرات املعيارية واملتكاملة ملساعدتك يف بدء مرشوعات األتمتة وتوسيع نطاقها برسعة.
يستخدم حلنا مجموعة كاملة من التقنيات التمكينية  -مثل استخرج العمليات ونمذجتها ،وتنظيم سري العمل ،وإدارة القرار،
وخدمات املحتوى ،ومعالجة املستندات ،وتقنية  RPAوالعمل الرقمي ،والذكاء التشغيلي  -ملساعدتك على رقمنة وأتمتة
جميع أنواع العمل تقريبًا برسعة وبحسب النطاق.
–تعترب قدرات األتمتة اليت يتألف منها الحل قدرات رائدة تستخدم من قبل مجموعات املحللني مثل  Forresterو.Gartner
اطلع على الفصل  4ملزيد من التفاصيل.
ً
مقيدا بإمكانيات ال تحتاجها .باستخدام نموذج الرشاء املرن الخاص بنا ،يمكنك البدء بإحدى اإلمكانيات ،مثل أتمتة
–لن تصبح
املهام ،وبدء التطور من هناك.
–يمكنك نرش تطبيقات وخدمات األتمتة يف أي مكان — الكالود الخاص بك ،أو كالود تديره رشكة  IBMأو يف مكان العمل.
بخالف العروض األخرى ،فإن عرض  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال هو عبارة عن حل قائم على الكالود تم إنشاؤه على
نظام األتمتة الخاص برشكة  IBMومعتمد على النظام األسايس ® ،Red Hat® OpenShiftمما يوفر إمكانية نقل حمل
العمل عرب بيئات الكالود .تتوفر حزمة  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال بوصفها برنامج وبوصفها خدمة ( ،)SaaSوتديرها
رشكة .IBM
–يمكنك مراقبة وقياس ما إذا كانت العمليات تتحسن عرب عملياتك نظرًا لوجود طبقة تحليالت مشرتكة مدمجة.
–يمكنك الوصول إىل الدعم من خالل النظام البييئ الشامل للخدمات ورشكاء أعمال  .IBMيمكنك ً
أيضا املشاركة مع فرق
™ IBM Garageللمساعدة يف تحديد رحلة األتمتة الخاصة بك وليك تبدءها برسعة.
–يمكنك إنشاء دراسة جدوى ذات عائد استثمار ُمحقق ( .)ROIبتكليف من  Forresterقامت  IBMبفحص إجمايل التأثريات
االقتصادية اليت قد تحققها الرشكات من خالل تنفيذ حل برنامج أتمتة األعمال الذيك من  .IBMرصدت التحليالت املالية أن
عائد استثمار يبلغ  675%على مدى فرتة استحقاق مدتها ثالث سنوات واسرتداد التكاليف األولية يف أقل من ستة أشهر.
يمكنك استخدام التقرير ( PDFمساحته  990كيلو بايت) كإطار عمل ملساعدتك يف تقييم النتائج املالية املحتملة الستخدام
الحل يف مؤسستك.
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 :02ماذا يمكنك أن تفعل بذلك

قم بتطبيق حلول أتمتة األعمال الذكية من  IBMعرب مجموعة متنوعة من حاالت االستخدام وأشكال متنوعة من
الصناعات .بناء وإدارة ونرش تطبيقات األعمال لتمكني كفاءات تشغيلية أفضل وزيادة رضا العمالء وتسهيل إدارة
االمتثال للقواعد واللوائح من خالل حل واحد متكامل.
ما تستطيع فعله
تحسني تجارب التأهيل للعمالء
واملوظفني

كيف يستخدم العمالء برامجنا اليوم
–أتمتة عملية تأهيل املوظفني بني أنظمة وأدوات املوارد البرشية املختلفة.
–تقليل األخطاء وتحسني أوقات االستجابة عن طريق التخلص من الحاجة إىل
إدخال بيانات العميل يدو ًيا أو إعادة إدخالها يف األنظمة املختلفة.
–تحسني رضا العمالء عن طريق أتمتة فتح حسابات جديدة أو مهام العميل،
مثل دفع الفواتري أو مطالبات التأمني.
–أتمتة العمليات اليت تدعم فتح مواقع أو منتجات مادية جديدة وإدخالها.
اقرأ قصص عمالئنا:
–تعمل خدمة الدم والزرع التابعة للخدمات الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة
على دعم نتائج املرىض.
–يقوم بنك مونرتيال بأتمتة عملية تسديد الفواتري بشكل أرسع  6مرات للعمالء.
–يقوم بنك بيبلوس بجذب العمالء إىل الطريق يف وقت أقرب من خالل عملية
تقديم طلب قرض سيارة بصورة أرسع بنسبة  40باملائة.

تسهيل الطلبات أو املوافقات بشكل
أرسع وأبسط

–االمتثال بشكل أرسع لطلبات بيانات الئحة حماية البيانات العامة (.)GDPR
–تبسيط عملية إدارة النفقات الداخلية وزيادة الكفاءة عن طريق أتمتة تدفقات
العمل وإنشاء قرارات بسيطة ومؤتمتة لقرارات املوافقة أو الرفض.
–تحسني كفاءة طلبات اإلنفاق الرأسمايل.
–تحسني أوقات استجابة مكتب خدمة تكنولوجيا املعلومات باستخدام
املساعدين االفرتاضيني.
–ترسيع أوقات معالجة املطالبات.
اقرأ قصص عمالئنا:
–يقوم بنك  MUFGبأتمتة العمليات لزيادة إنتاجية املوظفني.
–تدخل  ENNيف عمليات األتمتة الفائقة لزيادة اإلنتاجية.
–يرسع املكتب اإلداري للمحاكم معالجة املطالبات من ً 45+
يوما إىل  10أيام
أو أقل.

حل املشكالت أو نزاعات العمالء
برسعة أ كرب

–قم بأتمتة عمليات املوظفني حول نزاعات الفواتري لتحسني االستجابة ووقت
تقديم الحل.
–االستجابة لقضايا االمتثال برسعة عن طريق أتمتة أجزاء مختلفة من العملية.
–تلبية طلبات الخدمة بسهولة أ كرب من خالل االستجابات التلقائية
وجدولة املهام.
–تحسني إدارة البيانات وتحليلها لتحقيق نتائج أفضل للعمالء أو املواطنني.
اقرأ قصص عمالئنا:
–تقوم سياسة خدمة  Edmontonبتحويل إدارة األدلة الرقمية لتحسني
السالمة وجودة الحياة.
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تحديث البيانات أو البنية السكانية
مع تقليل احتمال الخطأ

–قم بتحديث تغيريات العنوان برسعة أ كرب أثناء إدارة الحوكمة حول اعرف عميلك
( )KYCومتطلبات التحقق من صحة البيانات األخرى.
ً
بدال من إدخالها عدة مرات وزيادة
–قم بأتمتة تحديثات البيانات مرة واحدة
فرصة الخطأ.
–أتمتة تحديث معلومات املستفيد بوثائق التأمني واملقتنيات املالية واملزيد.
–ادمج البيانات يف مخزن مركزي للمزيد من الرؤية والتحكم.
اقرأ قصص عمالئنا:
–تقلل  Turkcellعملية استخراج البيانات من  2.5سنة إىل  6أشهر
–يتحكم بنك  BBVA Compassيف البيانات لتقليل املخاطر واغتنام
الفرص الجديدة

ترس يع عملية إدارة وإرسال واستالم
املدفوعات

–تبسيط الحسابات الدائنة وتحسني عالقات البائعني مع املدفوعات املؤتمتة.
–تحسني الحسابات املستلمة مع التعرف الضويئ على الحروف ( )OCRوأدوات
إدارة القرار املؤتمت ملعالجة أرسع.
اقرأ قصص عمالئنا:
–تقلل  Turkcellعملية استخراج البيانات من  2.5سنة إىل  6أشهر

منع االحتيال من خالل إجراء العمليات
يف الوقت الفعلي
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–اعرتاض املعامالت االحتيالية بقرارات مؤتمتة وفورية.
–توجيه االحتيال املحتمل إىل العاملني الرقميني أو البرشيني من أجل حل رسيع.
–تحديد أنماط االحتيال والتفاعل مع التغيريات املرنة يف القواعد.

 :03كيف يعمل ذلك
–كيف يمكنك تطبيق تقنيات
الذكاء التشغيلي
–كيفية تعزيز العمليات مع
استخراج العمليات
–كيفية نرش حل الربنامج

حل أتمتة األعمال الذيك من  IBMتم تصميمه ملساعدتك على رقمنة وأتمتة أنواع مختلفة من األعمال على نطاق واسع،
باإلضافة إىل بناء ونرش موظفني رقميني لزيادة كفاءة العاملني يف مجال املعرفة .يتم ذلك باستخدام واحدة من أ كرث مجموعات
ً
شموال يف السوق ،مدعومة بطبقة تحليالت لجمع البيانات التشغيلية وإعدادها وتصورها من خالل الحل.
إمكانات األتمتة
تعمل هذه القدرات سو ًيا ملساعدتك يف اكتشاف العمليات وتطبيق رؤى الذكاء االصطناعي وزيادة قوة العمل لديك.

شكل  :1مع  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال
يمكنك استخدام إمكانيات األتمتة األساسية حسب حاجتك  -ابدأ بواحد ،ثم قم بالتوسيع إىل املزيد.
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سري العمل
تصميم وإدارة سري العمل من
البداية إىل النهاية

إدارة القرار
أتمتة القرارات
بقواعد العمل

خدمات املحتوى
املشاركة واإلدارة
والتعاون يف املحتوى

معالجة امللف
التقاط وتصنيف واستخراج
البيانات من املحتوى

 RPAوالعمل الرقمي
ادعم قوتك العاملة مع املوظفني
الرقميني لتحرير األشخاص ليقوموا
بالعمل ذي القيمة األعلى

استخراج العمليات والنمذجة
افهم عملياتك كما هي لتحديد
أوجه القصور واالختناقات

باإلضافة إىل األتمتة باستخدام كل من هذه اإلمكانيات على حدة ،من املمكن دمج اإلمكانيات يف حالة استخدام واحدة.
على سبيل املثال:
–إدخال الفاتورة :يفتح روبوت  RPAرسالة بريد إلكرتوين من البائع ،إىل جانب فاتورة  PDFمرفقة .يفرس التقاط البيانات
الفاتورة ويمرر الحقول ذات الصلة إىل الروبوت .بعد ذلك ،يقوم الروبوت بتسجيل الدخول إىل نظام الفاتورة وإدخال
بيانات الفاتورة.
–إعداد العميل :يقوم ممثل العميل بجمع معلومات العميل وتوثيقها .االلتقاط واملحتوى يتيح قراءة ومعالجة وإدارة وثائق
العميل .يتم بدء سري العمل لتنسيق خطوات موافقة العميل الجديدة ،بما يف ذلك املهام البرشية ومهام النظام.
–الزناع على الفواتري :يقوم ممثل خدمة العمالء بجمع معلومات الزناع الخاصة بالعميل .تقوم أتمتة القرار باملوافقة التلقائية
على نزاع الفواتري بنا ًء على معايري محددة .ينظم سري العمل خطوات حل الزناع على الفواتري.

أنظر كيف تعمل إمكانيات األتمتة األساسية لنظام أتمتة األعمال من  IBM Cloud Pakسو ًيا.
اكتشف كيف يستخدم عميل الخدمات املالية قدرات أتمتة متعددة لتحسني تجربة العمالء وزيادة الكفاءة التشغيلية.
دراسة البنية األساسية لحلنا.

كيف يمكنك تطبيق تقنيات الذكاء التشغيلي

استمد رؤى الذكاء االصطناعي من الذكاء املدمج لتحسني العمليات يف ثالثة مجاالت:
1.فهم املا كينة
–استخراج البيانات غري املهيكلة بمزيد من املوثوقية والدقة ،وبدون أن يتطلب ذلك أي ترمزي أو علم بيانات.
–التخيل والقياس ملؤرشات األداء الرئيسية ( )KPIsمع لوحات معلومات مالئمة لألعمال.
–ترسيع عملية تصنيف املستندات باستخدام مهارة رؤية وثيقة التعلم العميق.
2.القرار الرقمي
–قم بإنشاء توصيات ونتائج أفضل ألتمتة القرار القائمة على القواعد من خالل تطبيق التعلم اآليل على النتائج السابقة.
–تحديد أولويات املهام لتمكني سري العمل بكفاءة أ كرب.
3.جمع وتحليل البيانات بذكاء
–مراقبة العمليات اآللية يف الوقت الفعلي.
–جمع وتطبيع بيانات الفعاليات من تطبيقات أو خدمات األتمتة لبناء نماذج التعلم اآليل.
–يمكنك الوصول إىل الرؤى وإنشاء مؤرشات أداء رئيسية وإعداد التنبيهات باستخدام استعالم اللغة الطبيعي
وواجهات املحادثة.
أعد النظر يف حاالت االستخدام الواردة يف الفصل  2ملعرفة كيف يمكن للذكاء التشغيلي املدمج أن يساعد يف تقليل حجم العمل
الذي يحتاج األشخاص إىل القيام به.
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حالة االستخدام

9

كيف يقلل الذكاء من حجم العمل الذي يحتاج األشخاص إىل القيام به

التأهيل

–استخراج البيانات من وثائق الهوية.
–تصنيف معلومات العميل الشخصية ( )PIIبوصفها سجل.
–أتمتة موافقات التأهيل استنا ًدا إىل البيانات السابقة
–توجيه معالجة املزايا إىل أنسب عامل بنا ًء على نوع املهمة.
–جمع بيانات التأهيل لتسهيل األعمال اإلدارية (على سبيل املثال ،تعرف على
الخطوات اليت تتطلب أتمتة أ كرث أو أقل).

الطلبات واملوافقات

–استخراج البيانات من وثائق الطلب.
–تصنيف أنواع املستندات الواردة (على سبيل املثال ،طلب الرشاء أو
إثبات املرصوفات).
ً
–أتمتة الطلب واملوافقة استنادا إىل البيانات السابقة (على سبيل املثال ،وقت
املوافقة التلقائية مقابل التوجيه إىل أحد املتخصصني).
–توجيه املوافقة إىل العامل األكرث مالءمة بنا ًء على نوع املهمة.
–جمع البيانات الخاصة باملوافقات (على سبيل املثال ،تعرف على املوافقات
ً
تحقيقا إضافيًا مقابل املوافقة التلقائية).
اليت تتطلب

الزناعات وإصدار القرار

–تصنيف أنواع الوثيقة الواردة (على سبيل املثال ،شكوى ،فاتورة ،مطالبة).
–األتمتة استنا ًدا إىل البيانات السابقة (على سبيل املثال ،وقت املوافقة
التلقائية مقابل التوجيه إىل أحد املتخصصني).
–جمع البيانات الخاصة (على سبيل املثال ،تعرف على املوافقات اليت تتطلب
ً
تحقيقا إضافيًا مقابل املوافقة التلقائية).

تحديثات البيانات

–استخراج البيانات من الوثائق الجديدة.
–تصنيف املستندات الواردة (على سبيل املثال ،ملف تعريف العميل ،ملف
تعريف املوظف ،وثائق املستفيد).
–أتمتة املعالجة على أساس البيانات السابقة (على سبيل املثال ،اكتشاف
تعارض البيانات أو التناقضات).
–اجمع البيانات من تحديثات البيانات (على سبيل املثال ،تعرف على تحديثات
البيانات اليت تميل إىل أن تكون غري متسقة أو غري مناسبة).

املدفوعات

–استخراج البيانات من الفواتري.
–تصنيف أنواع الوثائق الواردة (على سبيل املثال ،الفواتري ،قائمة التعبئة).
–أتمتة الدفع على أساس البيانات السابقة (على سبيل املثال ،املوافقة
واكتشاف االحتيال).
–توجيه التحقيقات إىل العاملني بنا ًء على معرفة املجال واملورد.
–جمع البيانات من املدفوعات (على سبيل املثال ،تعرف على نوع الفواتري اليت
تميل إىل أن تكون غري صحيحة أو يشوبها االحتيال).

العمليات يف الوقت الفعلي

–أتمتة العمليات يف الوقت الفعلي بنا ًء على البيانات السابقة (على سبيل
املثال ،كشف االحتيال ،البيع العابر).
–اجمع البيانات من العمليات يف الوقت الفعلي (على سبيل املثال ،اعرف املزيد
عن الحاالت اليت تم فيها اكتشاف االحتيال أو املخاطر بشكل غري صحيح -
اإليجابيات أو السلبيات الخاطئة).

كيفية تطبيق عملية االستخراج

إلطالق القيمة الفعلية لألتمتة الذكية ،عليك أن تفهم كيفية سري العمليات الحرجة الخاصة بك  -كيف تتدفق بالفعل ،وأين
ً
ً
واضحا ،يمكنك تحديد عائد االستثمار ألتمتة املجاالت
فهما
يضيع الوقت وأين تكمن االختناقات .بمجرد أن يكون لديك
الرئيسية لعملياتك.
باستخدام  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال ،يمكنك استخدام البيانات السابقة لتطبيق عملية االستخراج والتعمق يف عملك.
–اكتشف العمليات الشاملة باستخدام البيانات الحالية والسابقة من سجالت الفعاليات يف أنظمة املعلومات اللتقاط صورة
واضحة لحالتك الفعلية.
–حدد فرص األتمتة اليت ستؤدي إىل أ كرب وقت إجمايل للعملية وتحسني كفاءة األعمال من خالل تطبيق خوارزميات البيانات
على سجالت الفعاليات.
–احسب عائد االستثمار املتوقع للعمليات املستقبلية مع مبادرات املحاكاة وحدد ما يجب أتمتته باستخدام قدرات األتمتة
األساسية لدينا.
–مراقبة وقياس التأثري الفعلي للتغيريات واألنشطة واألداء مقابل أهداف العمل وإعادة التحليل من أجل التحسني املستمر.
يمكنك إنشاء وتطبيق رؤى من استخراج العمليات ملعالجة املجاالت الرئيسية للتحسني مثل مؤرشات األداء الرئيسية وأوجه
القصور واألخطاء.
مؤرشات األداء الرئيسية
–ما هي مؤرشات األداء
الرئيسية لألعمال اليت تدفع
نجاح األعمال؟
–كيف يمكننا تقييم ومراقبة
مؤرشات األداء الرئيسية هذه
على أساس مستمر؟
–كيف يمكننا تحسني مؤرشات
األداء الرئيسية؟

عدم الكفاءة
–أين توجد اختناقات يف
العملية؟
–أين يقيض األفراد معظم
الوقت؟
–أين يجب أن يجري املزيد من
عمليات البحث املتعمقة؟

األخطاء
–أين يخطئ األفراد؟
–أين تكون العمليات غري مطابقة؟
–أين توجد لدينا حلقات يف
العمليات بسبب التجاوزات أو
األخطاء أو املعلومات املفقودة؟

ملعرفة املزيد حول إمكانية استخراج العمليات يف  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال:
اقرأ املقال

سجل ملشاهدة الندوة
عرب اإلنرتنت

انطلق برسعة
يف رحلة األتمتة
املفرطة

خارطة الطريق إىل
نجاح األتمتة
املفرطة

كيفية نرش حل الربنامج

لديك املرونة لنرش تطبيقات األتمتة والخدمات واملوظفني الرقميني يف أي مكان تقريبًا باستخدام حل نظام األتمتة الخاص بنا.
يمكنك النرش يف أماكن العمل ،يف أي منصة كالود بشكل أسايس من خالل الحاويات أو كخدمة ُمدارة مستضافة بواسطة
.IBM SaaS
للحصول على معلومات فنية حول إصدار الحاوية يف حلنا  IBM Cloud Pak -ألتمتة األعمال  -بما يف ذلك مزيات املنتج
واملتطلبات والتثبيت وغري ذلك املزيد ،قم بزيارة مركز املعرفة يف .IBM
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 :04املقارنة بالحلول األخرى
–أهم الفوائد
–مقارنة املزيات
–تقييمات الطرف الثالث
–خمسة أسئلة شائعة

أهم فوائد حل برنامج أتمتة األعمال الذيك من IBM
–لديك القوة .باستخدام املجموعة الكاملة للحل من إمكانات األتمتة األساسية والرائدة يف السوق ،يمكنك إدارة عمليات
ً
تعقيدا .على سبيل املثال ،املحتوى املتكامل وقدرات التحليالت التنبؤية تعين أنه يمكنك
وقرارات ومحتوى وروبوتات  RPAأ كرث
دعم العمليات املعقدة ،مثل الكشف عن االحتيال ورعاية املرىض ،وجمع األفكار اليت تغطي مؤسستك ومصادر املعلومات.
–لديك املرونة .يعين نموذج ترخيص  IBMأنه يمكنك البدء باستثمار متواضع والنمو بعد ذلك  -بضبط مستوى إنفاقك
مع عائداتك .أنت تدفع مقابل ما تحتاجه وتتمتع باملرونة إلعادة تخصيص الترصيحات إلمكانيات أخرى يف املستقبل.
–يمكنك استخدام الذكاء االفرتايض يف العمل .يدمج الحل فهم املاكينة واتخاذ القرارات الرقمية وجمع البيانات وتحليلها
بذكاء لتقليل حجم العمل الذي يتعني على األشخاص القيام به .على سبيل املثال ،تتيح لك مهارة رؤية وثيقة التعلم العميق
ترسيع تصنيف املستندات بشكل ملحوظ مقارنة بالجهود اليدوية.
ً
–أنت لست مق ّي ًدا .تم تصميم برنامجنا الرائد يف الصناعة ليكون ً
ومتكامل باستخدام معايري مثل نموذج إجراءات
حال معيار ًيا
ً
األعمال والرتمزي ( - )BPMNليس فقط يف نماذج العمليات ولكن أيضا يف الربمجة النصية وتكوين التطبيقات .مع الحل
ً
مقيدا بحل مملوك له سوق مواهب ونظام بييئ لألدوات
الذي نقدمه ،لست مطالبًا باملرور على “كل يشء ”.أنت لست
مغلق ومقيد ،مما يسهل استخدام املواهب الحالية اليت تم تعيينها لديك.
–أنت تتمتع بالحر ية .يمكنك نرش الحل وتشغيله يف بيئة من اختيارك  -يف األساس على أي نظام إدارة من كوبرينيتيس،
أو واحد أو أ كرث من منصات الكالود الخاصة أو العامة.
–تتمتع باالستقاللية .تحتفظ بالسيطرة على اسرتاتيجيتك .تمكّن أدواتنا املتخصصني يف األعمال والتكنولوجيا ،جنبًا إىل جنب
مع رشكاء أعمال  IBMالخارجيني ،من تنفيذ نهج رشيق والتعاون على تطوير وإدارة الحلول .يمكنك أخذ زمام املبادرة واتخاذ
ً
بدال من ،على سبيل املثال ،استخدام ُسبل دمج األنظمة.
القرارات وقيادة التغيري
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املزيات املقارنة

استخدم هذا الجدول للمساعدة يف التعرف على مزيات وفوائد حل برمجيات أتمتة األعمال الذكية اليت تتناسب مع متطلباتك.
قارن مزيات وفوائد حل  IBMبالحلول األخرى اليت قد تفكر فيها.

فئة القيمة

قارن بني مزيات وفوائد هذه الحلول

االكتمال

مجموعة كاملة من إمكانيات الربامج املتكاملة  -عملية استخراج
املعلومات ونمذجتها ،وسري العمل ،وإدارة القرار ،وخدمات املحتوى،
ومعالجة املستندات ،وتقنية  - RPAلرقمنة أنواع مختلفة من
األعمال وأتمتتها ،من األعمال البسيطة إىل املعقدة.
أدوات ملستخدمي األعمال ومطوري تكنولوجيا املعلومات ومحللي
األعمال لتطوير التطبيقات برسعة.

الذكاء

فهم املاكينة الستخراج البيانات غري املهيكلة بشكل أ كرث موثوقية
ودقة وتصنيف املستندات تلقائيًا بشكل أرسع.
اتخاذ القرار الرقمي ألتمتة أفضل للقرارات القائمة على القواعد
وتحديد أولويات املهام.
جمع وتحليل البيانات بصورة ذكية مما يلتقط جميع الفعاليات اليت
تم إنشاؤها بواسطة الحل ويجمعها ضمن مؤرشات األداء الرئيسية
لعرض عمليات األعمال يف الوقت الفعلي.

البساطة والرسعة

أدوات تصميم منخفضة األكواد ملساعدة الفرق على إنشاء
التطبيقات وتغيريها بشكل أرسع .يمكن ألصحاب األعمال والخرباء
املتخصصني أن يكون لهم دور مبارش يف رقمنة أعمالهم.
“تجربة تشغيل” موحدة للتحكم ،واإلدارة ،واملراقبة ،والقياس،
واملساعدة يف ضمان موثوقية املكونات وامتثالها.
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حلول أتمتة
األعمال الذكية
من IBM

حل آخر
قيد النظر

الرؤية

تحليالت تشغيلية مدمجة مع لوحات معلومات مالئمة لألعمال
ً
تماما لألداء التشغيلي والحوكمة.
للحصول على عرض شامل

الجودة

تعترب قدرات أتمتة األعمال األساسية رائدة أو قوية من قبل
مجموعات املحللني العليا مثل  Forresterو .Gartner

املرونة

مصمم لتوفري ترخيص بسيط ومتسق .ادفع مقابل ما تحتاجه
بمرونة إلعادة تخصيص الرتاخيص إلمكانيات أخرى .الرشاء من
جديد أو التبادل أو ُمبادلة املستحقات القائمة بذاتها واملؤهلة.
ال يتم تقييم املشرتي يف الكالود .قم بالنرش والتشغيل يف أي مكان
— الكالود الخاصة بك IBM ،كالود ،يف مكان العمل — للحد من
تعقيد النظام البييئ لتكنولوجيا املعلومات وموارد التنفيذ والصيانة.
القدرة على ترحيل أوقات التشغيل الحالية دون تغيريات التطبيق
أو ترحيل البيانات.

قابلية التوسع

خيارات النرش اليت تتوافق مع إسرتاتيجية كالود تكنولوجيا
املعلومات ،على سبيل املثال SaaS ،أو الكالود العام أو الكالود
الخاص أو يف أماكن العمل ،واملصممة لضبط النطاق الرسيع من
إثبات املفهوم إىل التعميم على املؤسسة.
مزيات إدارة وحوكمة ثرية ومرنة للمساعدة يف إدارة التغيري على
نطاق واسع بمرور الوقت.
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االمتثال

قم بتطبيق األدوات املدمجة ،والتقارير املخصصة وتجارب
املراجعة على األتمتة.

الحماية

دعم تكديس الربامج الكامل واألمان املستمر واالمتثال
وتوافق اإلصدار.

الخدمات والدعم

الخدمات العاملية ومجتمعات رشكاء أعمال  IBMللمساعدة يف
بناء وإدارة األتمتة يف البيئة اليت تختارها.
موارد الخرباء للمساعدة يف إضافة أفضل ابتكارات األتمتة إىل
مشاريعك دون تغيري معرقل يف املنتجات.
دعم عاملي على مدار الساعة.

االنفتاح

البناء على الحاويات .يمكن إدارتها من خالل حلول إدارة
كوبرينيتيس الرائدة ،مثل نظام Red Hat OpenShift
األسايس ،لتسهيل نرش الربامج على أي نظام كالود عام
أو خاص.
يعمل بشكل جيد مع الحلول واملنتجات واألنظمة األخرى.
قابل للتوسيع لدعم مجموعات أدوات الجهات الخارجية .توفر
اإلمكانات واجهات برمجة تطبيقات  RESTللتشغيل البيين.
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تقييمات الجهات الخارجية لحل الربمجيات لدينا وقدرات الربمجيات

الحل
– IBMمعروفة بوصفها جهة رائدة يف موجات  :Forresterبرنامج ألتمتة العمليات الرقمية لعمليات النرش العميق ،الربع
الثاين من عام .2019
–يحصل عميل برنامج األتمتة لرشكة  IBMعلى عائد استثمار بنسبة  675%ومردود على التكاليف األولية يف أقل من ستة
أشهر من بدء التشغيل .اقرأ دراسة  Forresterبتكليف من رشكة  IBMهذه لفهم التأثري االقتصادي الكلي لحل برنامج
األتمتة لرشكة .IBM

القدرات الفردية لحل أتمتة األعمال
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املحتوى

–جهة رائدة يف مصفوفة قرارات  :Ovumاختيار حل خدمات املحتوى2020-2019 ،
–جهة رائدة يف  :IDC MarketScapeبرامج  SaaSالعاملية وتطبيقات املحتوى القائمة على الكالود
لعام  2019وتقييم البائع

التقاط البيانات

–جهة رائدة  /نجم يف  :Harvey Spencer Associatesتقرير مصفوفة سوق لبائعي برامج
االلتقاط العامليني

القرارات

–جهة رائدة يف موجة  :Forresterمنصات اتخاذ القرار الرقمية ،الربع الرابع من عام 2020

املهام

–جهة رائدة يف أتمتة العمليات الروبوتية ( - )RPAالتنسيق الخاص بموردي التكنولوجيا مع تقييم
مصفوفة ذروة املنتجات 2019

خمسة أسئلة شائعة

ً
بدال من حل النقاط؟
 .1ملاذا تختار حل أتمتة األعمال الذيك الشامل
بشكل عام ،وباستخدام حل النقاط ،يمكنك االختيار من بني مجموعة متنوعة من البائعني ،لكنك تعمل كقائم على
ً
دائما بشكل جيد مع بعضها البعض ،وال
الدمج عند رشاء تطبيقات أتمتة مختلفة من رشكات مختلفة .ال تعمل املنتجات
يوجد غالبًا أساس كامن ألشياء مثل التحليالت.
من خالل توفري حل شامل ،تحصل على مجموعة متكاملة من القدرات األساسية اليت يمكنك من خاللها إنشاء أي حل
أتمتة تقريبًا ،اعتما ًدا على اكتمال القدرات .ومع ذلك ،فأنت تعتمد على بائع واحد للحصول على الدعم من خالل الحل.
لذلك ،يعتمد األمر على ما يناسبك.
مع حلول أتمتة األعمال الذكية من  IBMتحصل على مجموعة كاملة من قدرات األتمتة األساسية مع القدرة على
تحسني أي سعة غري مستخدمة .عندما يكون لديك مجموعة متنوعة من حلول النقاط ،يمكنك فقط تحسني القدرة
ً
مقارنة
داخل كل حل نقطي .وكذلك ،مع إضافة القدرات إىل الحل الذي نقدمه ،يصبح من األسهل توسيع نطاقه -
بحل النقاط.
ً
ً
جديدا تنتفع بحلنا ،فستتمتع باملرونة دون اختالف كبري يف التكلفة .ال تحتاج إىل رشاء يشء جديد
عميل
أخريًا ،إذا كنت
لتجربة يشء جديد .وإذا كان لديك بالفعل استحقاقات ،فيمكنك بسهولة توسيعها بإمكانيات تكميلية داخل الحل .على
سبيل املثال ،إذا كان لديك سري عمل ،فيمكنك إضافة قدرات اتخاذ قرارات رقمية متطورة.
اقرأ املزيد حول كيفية مساعدة الحل الشامل يف تجنب التكاليف الخفية لحلول النقاط.
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 .2هل حل  IBMله متطلبات كثرية للغاية؟
قد يبدو األمر كذلك ،نظرًا ألن هذا الحل يتضمن مجموعة كاملة من قدرات األتمتة األساسية  -استخراج العملية
والنمذجة ،وسري العمل ،وإدارة القرار ،وخدمات املحتوى ،ومعالجة املستندات واملهام  -باستخدام ترخيص واحد .لكنك
لن تنرش إال ما تحتاج إليه وعندما تحتاج إليه.
ً
تماما لالستخدامات
تم تصميم حل  IBMليكون مبنيًا على معايري مثل  BPMNمع ضمانات الخدمة ،وهو مناسب
اإلنتاجية للمؤسسات على نطاق واسع وللعمالء الذين يبحثون عن حل أتمتة قابل للتطوير لتكنولوجيا املعلومات.
باإلضافة إىل ذلك ،إذا كنت بحاجة إىل أتمتة تتطلب استثمارات أولية وإدارة أقل لتكنولوجيا املعلومات ،يمكنك نرش
القدرات املعيارية.
مهما كانت طريقة النرش اليت تختارها ،فإن نموذج الرتخيص املرن لرشكة  IBMيعين أنه يمكنك البدء باستثمار متواضع
توسع نطاقك بعد ذلك .يمكنك استخدام رصيد الرتخيص مع قدرة واحدة ،ثم توسيع أو تغيري نطاق استخدام
وأن ّ
الرتخيص حسب تغري احتياجاتك.
ً
تعقيدا ولها حقوق ملكية ومكلفة
تحذير :احرتس من الرشكات اليت تبيع تطبيقات “بسيطة” ألنها يمكن أن تكون أ كرث
إذا كنت بحاجة إىل إنشاء تطبيقات مخصصة.
 .3ما مدى سهولة دمج تطبيقايت الحالية مع حل أتمتة األعمال الذيك من رشكة IBM؟
ً
جيدا حىت تتمكن أنظمتك الحالية من االتصال بقدراتنا
يساعد الزتامنا باملعايري املفتوحة على ضمان واجهات محددة
األساسية ويمكن أن تستدعي قدراتنا األساسية أنظمة خارجية أخرى من خالل واجهات برمجة التطبيقات الحالية.
 .4ما هي املدة اليت يستغرقها النرش؟
ً
عادة تثبيت الربامج وإنشاء التطبيقات ونرشها ،فإننا نتناول كالهما هنا:
نظرًا ألن النرش يتضمن
–التثبيت .يف حالة استخدام إصدار  SaaSمن الحل ،يمكن توفري الربنامج والوصول إليه يف غضون ساعات أو أيام
حسب اإلمكانات املطلوبة.
ً
أسبوعا يف
–بناء ونرش التطبيقات .كل عملية نرش فريدة من نوعها ،ولكن بشكل عام ،يستغرق األمر بني  10حىت 12
دورة التطوير التكراري لنرش تطبيق وظيفي .مع القوالب القابلة إلعادة االستخدام لحاالت االستخدام ،واألدوات ذات
األكواد املنخفضة أو دون أ كواد ،هناك إمكانية لتقليل هذا الوقت وتحويل امللكية إىل مستخدمي األعمال.
 .5هل يوفر حل  IBMأي تطبيقات؟
ال يتم توفري التطبيقات مع عرض  .IBMتوفر  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال مجموعة كاملة من الربامج يف
حل واحد ،من نظام التشغيل ) Red Hat Enterprise Linux® (RHELوطبقة التشغيل والحوكمة Red Hat
™ OpenShiftإىل طبقة إمكانية األتمتة اليت تتضمن سري العمل والقرارات ،واملحتوى ،وااللتقاط ،و ،RPAوالنمذجة،
والتحليالت ،والكود املنخفض ،العمل الرقمي واستخراج العمليات .حل مصمم ملساعدتك يف تصميم وبناء وتشغيل
تطبيقات وخدمات األتمتة على أي نظام كالود.
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 :05تجربة املنتج ورشاؤه

جرب حل الربنامج
اعتما ًدا على مكانك يف البحث ،يمكن أن تساعدك املوارد التالية يف تجربة حلول برامج أتمتة األعمال من  IBMقيد العمل:
شاهد العرض لرتى كيف يعمل
الحل

اطلب ورشة عمل ملدة نصف يوم
من خربائنا

استكشف تجربتنا

رشاء حل الربنامج

بمجرد الرشاء ،يمكنك الوصول إىل جميع خدمات األتمتة داخل الحل ولكنك تدفع فقط مقابل الخدمات اليت تحتاجها .يمكنك
البدء على نطاق صغري ،وحل مشكلة العمل ،ثم التوسع ،والعمل مع بائع  IBMأو رشيك أعمال  IBMلتخصيص الحل
الخاص بك.
ً
مستعدا للرشاء:
فيما يلي إليك نظرة عامة رسيعة على العملية اليت يمكنك توقعها عندما تكون
ً
أوال ،تواصل مع خربائنا ملناقشة مشكلة عملك .سيطرحون عدة أسئلة لفهم حالة االستخدام الخاصة بك وتحديد ما إذا كان
.1
حلنا يمكن أن يساعدك .اطلع على الفصل  6لتأ كيد اللياقة إذا كنت ترغب يف البدء من هناك .إذا بدا أن نظامنا األسايس
ً
ً
ً
واحدا أو أ كرث من خيارات املشاركة التالية بنا ًء على تفضيالتك:
متصال ببائع  IBMالذي سيقدم
تماما ،فستكون
مناسب
–محادثة أعمق يف مشكلة عملك لتحديد تقنيات األتمتة األكرث مالءمة للحل.
–بال تكلفة ،ورشة عمل افرتاضية ملدة نصف يوم لتحديد حاالت استخدام محددة.
–عرض توضيحي مبارش ومخصص يوضح كيف سيبدو حل برنامج األتمتة يف عملك ،باستخدام بياناتك الخاصة أو حالة
االستخدام الواقعية.
–إذا أرادت تكنولوجيا املعلومات أو أصحاب املصلحة اآلخرون التحقق من كيفية عمل الربنامج يف بيئتك ،فيمكنهم تزنيل
برنامج كامل الوظائف للتقييم أو تجربته على الكالود من خالل نرش  .SaaSيمكن لبائع  IBMالخاص بك إرشادك عرب
كل خيار نرش لضمان أفضل مالءمة.
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 .2بعد قيامك أنت وأصحاب املصلحة بالتحقق من صحة الحل ،يمكن لبائع  IBMالخاص بك مناقشة أسعار محددة وإنشاء
ً
خصيصا .إذا قررت الرشاء ،يتم توفري عقد.
عرض أسعار معد
 .3بمجرد تسليم الربنامج ،يمكن التنفيذ بواسطة موظفيك بتدريب اختياري من رشكة  IBMأو فريق  IBM Expert Labsأو
رشيك أعمال .IBM
إليك كيف بدأ عميالن:
– ،TTIمورد عاملي للمكونات واملنتجات اإللكرتونية ،ينفذ تقنية  RPAلتقليل عدم كفاءة التسعري .يتم جدولة ورشة عمل
 IBM Discoveryووضع روبوت للتعامل مع عملية نموذج التسعري الجديد بمساعدة رشكاء أعمال ،IBM
.BB3 Global
ً
تماما وأ كرث
–استخدمت رشكة تأمني أوروبية على الحياة فريق الخرباء الخاص بنا لتنفيذ نظام إدارة مستندات متكامل
فاعلية باستخدام إمكانية خدمات املحتوى داخل الحل.
 .4يتم تضمني الدعم العاملي على مدار الساعة .إذا كنت بحاجة إىل املزيد من املشاركة ،مثل االستشارات عند الطلب ،فيمكن
تضمني ذلك ً
أيضا .سواء اشرتيت حلنا لتتم إدارته بواسطتك على الحاويات أو تديره رشكة  IBMبوصفه  ،SaaSيحق لك
الحصول على تحديثات املنتج بدون تكلفة عند طرحها.
 .5أخريًا ،يتوفر التمويل الراسخ لتوفري املرونة النقدية.

رشاء حل الربنامج

إذا كنت قد اشرتيت بالفعل برنامج أتمتة األعمال الذيك الخاص بنا  -سواء يف أماكن العمل أو على نظام الكالود الهجني أو
العام  -فلديك املرونة لتغيري مزيج اإلمكانات وقتما تشاء .على سبيل املثال ،إذا كنت تستخدم حاليًا إمكانية سري العمل ولكنك
تجد حالة استخدام تحتاج إىل أتمتة القرار ،فيمكنك دمج هذه اإلمكانية بسهولة ورسعة نسبيني.

رشاء حل الربنامج

أثناء تقييم خياراتك ،ضع يف اعتبارك طريقة النرش األفضل بالنسبة لك .يمكن رشاء حلنا يف عاملني شكليني بنا ًء على إسرتاتيجية
برامج تكنولوجيا املعلومات لديك وتوافر املوارد:
 .1حاوية ،ألي نظام كالود تقر ي ًبا .برنامج تديره أنت.
متوفر بتنسيق  IBM Cloud Pakألتمتة األعمال .جزء من منصة أتمتة  .IBMيتم تشغيله على نظام Red Hat
 OpenShiftاألسايس ويمكن نرشه على أي نظام كالود ،مثل خدمات أمازون ويب ( )AWSأو  IBM® Cloudأو
 Microsoft® Azureأو جوجل كالود .يمكن ً
أيضا نرشها بوصفها منصة كالود خاصة يف أماكن العمل.
 ،SaaS .2على  .IBM Cloudتدار من رشكة .IBM
متاح كمنصة  IBM Digitalألتمتة األعمال على الكالود .دعم وصيانة الربامج املقدمة من .IBM

أ كرث من مجرد برمجيات
ً
موسعا
بينما يركز دليل املشرتي هذا حرص ًيا على حل برنامج أتمتة األعمال الذيك من رشكة  ،IBMتقدم ® IBM Servicesخيارًا
للحل الذي يدعم النماذج األولية الرسيعة والتوسع الرسيع وإدارة العمليات الرقمية لعمليات األعمال وتكنولوجيا املعلومات -
سواء كنت تقوم بتشغيل برنامج  IBMأم ال .يمكن أن تساعدك خدمات  IBMيف تشكيل وتنفيذ رؤية األتمتة الخاصة بك ،بما
يف ذلك تخصيص برنامج األتمتة لتلبية احتياجات املؤسسة املعنية.
للحصول على معلومات ،انقر هنا.
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 :06تأ كيد اللياقة

هل أنت مستعد لتنفيذ حل أتمتة ذيك شامل؟

يمكن أن يتناسب حل أتمتة األعمال الذيك الشامل مع أي عمل ،ولكنك ستستخدمه بشكل مختلف إذا كنت تستخدمه بحجم
ٍ
كبري إلمكنايات صغرية ،وتواجه العمالء وجهً ا لوجه مقابل التعامل داخليًا ،وخاضع للتنظيم الشديد مقابل التنظيم الخفيف،
وتستخدم اإلدارات مقابل املؤسسات املشرتكة.
يعد حل أتمتة األعمال الشامل مناسبًا للغاية عندما:
–أنت بحاجة إىل قدر من التخصيص ،مثل االندماج األسايس ،ولكن ال تريد أن تضطر إىل كتابة التعليمات الربمجية من البداية
لكل يشء.
ّ
املجمعة ،لكنهم ال يؤدون املهام اليت تريد منهم القيام بها.
–لقد جربت التطبيقات
–أنت بحاجة للذهاب إىل السوق برسعة وإجراء التغيريات برسعة أو ترغب يف تجربة تقنيات جديدة مثل الذكاء االصطناعي.
ً
بدال من منتجات مختلفة من بائعني مختلفني لتقليل العبء على تكنولوجيا املعلومات وتجنب
–تريد إمكانات متكاملة
التعقيدات يف الرشاء.
سجل وأ كمل اختبار قصري لتأ كيد لياقتك للحصول على حل ذيك شامل ألتمتة األعمال.
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تعد  IBMوشعار  IBMو  IBM Cloudو  IBM Cloud Pakو  IBM Garageو  IBM Servicesو  IBM Zو
 Powerعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة International Business Machines Corporation
يف الواليات املتحدة و/أو دول أخرى .قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية لرشكة  IBMأو رشكات
أخرى .تتوفر قائمة حالية بعالمات  IBMالتجارية على .ibm.com/trademark
يتم استخدام العالمة التجارية املسجلة ً Linux
وفقا لرتخيص فرعي من  ،Linux Foundationوهي املرخص الحرصي
للعالمة التجارية  ،Linus Torvaldsمالك العالمة على أساس عاملي.
 Microsoftهي عالمة تجارية لرشكة  Microsoft Corporationيف الواليات املتحدة أو البلدان األخرى أو كليهما.
تعد  Red Hatو  OpenShiftعالمتني تجاريتني أو عالمتني تجاريتني مسجلتني لرشكة  Red Hat Inc.أو الرشكات
التابعة لها يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
ُتعد  VMwareعالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لرشكة  VMware Inc.أو الرشكات التابعة لها يف الواليات املتحدة
و/أو السلطات القضائية األخرى.
هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ األويل للنرش ويمكن تغيريها بواسطة  IBMيف أي وقت .ال تتوفر جميع العروض
يف كل دولة تعمل فيها رشكة .IBM
يتم تقديم جميع نماذج العمالء اليت تم االستشهاد بها أو وصفها كرسوم توضيحية للطريقة اليت استخدم بها بعض
العمالء منتجات  IBMوالنتائج اليت قد يحققونها .ستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص األداء حسب تكوينات
وظروف العميل الفردية .اتصل برشكة  IBMملعرفة ما يمكننا القيام به من أجلك.
تقع على عاتق املستخدم مسؤولية تقييم تشغيل أي منتجات أو برامج أخرى والتحقق منها مع منتجات وبرامج
 .IBMيتم توفري املعلومات الواردة يف هذا املستند “كما هي” بدون أي ضمان ،رصيحً ا أو ضمنيًا ،بما يف ذلك دون أي
ضمانات بشأن القابلية للتسويق ،واملالءمة لغرض معني وأي ضمان أو انتهاك .يتم ضمان منتجات رشكة ً IBM
وفقا
لرشوط وأحكام االتفاقيات اليت يتم توفريها بموجبها.

بيان ممارسات األمان الجيدة :يتضمن أمن نظام تكنولوجيا املعلومات حماية األنظمة واملعلومات من خالل املنع
والكشف واالستجابة للوصول غري املناسب من داخل مؤسستك وخارجها .يمكن أن يؤدي الوصول غري املناسب إىل
تغيري املعلومات أو تدمريها أو االستيالء عليها أو إساءة استخدامها أو قد يؤدي إىل تلف أو إساءة استخدام أنظمتك،
بما يف ذلك استخدامها يف الهجمات على اآلخرين .ال ينبغي اعتبار أي نظام أو منتج لتكنولوجيا املعلومات ً
ً
تماما
آمنا
ً
ً
تماما يف منع االستخدام أو الوصول غري السليم.
فعال
وال يمكن ألي منتج أو خدمة أو إجراء أمين واحد أن يكون
تم تصميم أنظمة ومنتجات وخدمات  IBMلتكون جزءًا من نهج أمان قانوين شامل ،والذي سيتضمن بالرضورة
إجراءات تشغيلية إضافية ،وقد يتطلب أنظمة أو منتجات أو خدمات أخرى لتكون أ كرث فعالية .ال تضمن رشكة
 IBMأن أي أنظمة أو منتجات أو خدمات محصنة من ،أو ستجعل مؤسستك محصنة من ،السلوك الضار أو غري
القانوين ألي طرف.
العميل مسؤول عن ضمان االمتثال للقوانني واللوائح السارية .ال تقدم رشكة  IBMمشورة قانونية أو تعهد أو تضمن
أن خدماتها أو منتجاتها ستضمن امتثال العميل ألي قانون أو الئحة.

