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فئة المؤسسات
حل الهويات المادية 

وإدارة الوصول





إن HID SAFE™ Enterprise حل برمجي حديث وقابل للتطوير يتيح للمؤسسات إمكانية إدارة الهويات – للموظفين والمقاولين 
والمستأجرين والزوار – وإمكانية وصولهم عبر أنظمة الوصول المادي. يعمل HID SAFE Enterprise على حل التحديات الرئيسية 

إلدارة الهويات التي تواجهها المؤسسات – اإللحاق بالمؤسسة، ومنح بطاقات الدخول، وإدارة الزوار، وإدارة الوصول، واالمتثال.

من خالل منصة واحدة مركزية، ال يقتصر دور HID SAFE Enterprise على تطوير الوظائف األمنية إلدارة الهويات فحسب، ولكنه 
أيًضا يغيِّر مجتمعات أصحاب المصلحة المعنيين عن طريق تصنيف أماكن حفظ البيانات في المؤسسات وتسخير التعاون عبر اإلدارات 
والفرق. من خالل HID SAFE Enterprise، يُتاح لمديري العمليات في أقسام الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق، 

واالستقبال، وإدارة المقاولين إمكانية إدارة جميع أنواع الهويات الخاصة بهم بشكل فعال بما في ذلك الموظفون، والمقاولون، والزوار. 

 تقليل التكاليف والمخاطر في إدارة الوصول 
 المادي للموظفين والمقاولين والمستأجرين 

والزوار لديك.
المزايا الرئيسية

تقليل تكاليف التشغيل من خالل أتمتة عمليات إدارة  	
الوصول المادي للهويات )PIAM( المستندة إلى 

الموظفين
التمكن من التحكم الكامل من خالل اإلدارة المركزية  	

للموظفين ووصولهم المادي عبر أنظمة متباينة للتحكم في 
)PACS( الوصول المادي

التقليل من المخاطر المرتبطة باإلنفاذ اليدوي للسياسات  	
المتعلقة بإتاحة الوصول وإلغاء الوصول

التقليل من التأخيرات في اإللحاق/اإلزالة من المؤسسة  	
للهويات والوصول المادي الخاص بها في أنظمة التحكم 

)PACS( في الوصول المادي



االستفادة من القواعد ومهام سير العمل المحددة مسبقًا  	
 من أجل اإللحاق/اإلزالة من المؤسسة للهويات، 

وإتاحة/إلغاء الوصول، وإدارة تغيير الوصول

السماح للمستخدمين بإدارة التفاصيل المختلفة للهوية  	
المادية بما في ذلك معلومات بطاقة الوصول، 
والتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية و بصمات 

البيومترية، ونتائج عمليات التفتيش األمني، وسجالت 
االستخدام السابق للوصول

السماح للمستخدمين بإنشاء تسلسل مكاني لألماكن  	
)المواقع( والمباني واألرضيات األساسية والمناطق 

المرتبطة بها إلدارة الوصول على نحٍو أفضل

توفير موقع مركزي للبحث وتعيين مستويات الوصول  	
إلى هوية ما عبر أنظمة مختلفة للتحكم في الوصول 

المادي )PACS( وتحديد تفاصيل مثل الجدول الزمني 
للوصول )على مدار اليوم، ساعات العمل(

تمكين الموظفين من إجراء عدة طلبات خاصة باألمن  	
المادي، مثل: طلبات الوصول المادي الجديدة، وطلبات 

إبراز بطاقات الدخول، باستخدام بوابة خدمة ذاتية

تجميع معلومات مستوى الوصول من أنظمة متباينة  	
للتحكم في الوصول المادي )PACS( والسماح 

للمستخدمين بإدارة التفاصيل اإلضافية غير المتوفرة 
 ،)PACS( عادةً في أنظمة التحكم في الوصول المادي

مثل: مستوى المخاطر، والمسؤول عن المنطقة، 
وجهات االعتماد المتعددة، والمتطلبات المسبقة 

للوصول )مثل: التدريب الخاص بالمناطق الحرجة(

السماح بإنشاء ملفات تعريف للوصول، التي تعمل على  	
أتمتة تعيين الوصول المادي باستخدام سمات الهوية 

المشتركة مثل الدور والموقع والقسم

ح لهم بإلغاء الوصول المادي  	 السماح للموظفين المصرَّ
للهويات على الفور، باستخدام اإللغاء العاجل، وتفادي 

تأخيرات اإللغاء من قِبل موظفي الموارد البشرية

االحتفاظ بسجل تدقيق كامل لجميع المعامالت المنفَّذة  	
 HID SAFE Enterprise داخل النظام وبين

واألنظمة الخارجية

تقديم تقارير محددة مسبقًا استناًدا إلى سجالت الوصول  	
وسجالت الهويات إلعداد تقارير االمتثال والتخطيط 

األمني 

HID SAFE™ Enterprise يتميز 
بمجموعة شاملة من الوظائف، تشمل ما يأتي:



مدير الوصول المتقدم
ط اإلدارة المركزية لدورة حياة الوصول المادي لهويات  يُبّسِ

موظفي مؤسسة ما والمقاولين والمستأجرين التابعين لها. 
ض ألصحاب المصلحة الرئيسيين  يسمح الوصول المفوَّ

بالقيام بالوظائف اإلدارية مثل: اإللحاق بالمؤسسة، وجمع 
المستندات، ومعالجة االعتمادات. وتتيح بوابة الخدمة الذاتية 
لألفراد إمكانية طلب الوصول والحفاظ على ملفات التعريف 

الخاصة بهم.

مدير بطاقات الدخول
يوفِّر منصة اللتقاط البيانات من مصادر الهويات الخارجية، 

وتحميل معلومات الهويات مسبقًا، والحصول على المتطلبات 
األساسية لبطاقات الدخول قبل طباعة بطاقة دخول. ويتمتع 

العمالء بالقدرة على تصميم بطاقات دخول الموظفين وإنشائها 
وطباعتها. وتتيح المنصة أيًضا لألفراد إمكانية طلب بطاقات 

دخول مؤقتة وجديدة.

مدير الزوار
يدير دورة حياة الزوار بأكملها على نحٍو آمن وسريع – من 

التسجيل المسبق اليسير إلى دعوات الزوار الترحيبية من 
خالل تسجيل الوصول والمغادرة سريعًا. وبتصميم مدير 
الزوار من ™HID SAFE مع وضع المؤسسات في 
نة  االعتبار، فإنه يتراوح بين المكاتب الصغيرة المتضّمِ

نة  ألكشاك قائمة بذاتها غير مراقبة ومقرات الشركات المتضّمِ
لفرق ساحات االنتظار المزدحمة.

المراسل األمني وتحليالت العمليات
تجميع مجموعة شاملة من التقارير التي تساعد على التحليل 
واإلدارة لجميع األنشطة المتضمنة مع اإللحاق بالمؤسسة، 
ومنح بطاقات الدخول، وإدارة الوصول، وإدارة الزوار. 

تتضمن التقارير الحالة، ومراقبة األنشطة، والتشخيصات، 
واالمتثال.

الوحدات الرئيسية
HID SAFE Enterprise سير عمل طلب وصول جديد في وحدة مدير الوصول المتقدم من





HID SAFE™ Enterprise واالمتثال
تتركز وظائف االمتثال في HID SAFE Enterprise حول ثالثة أنشطة: سجالت النظام والتقارير وعمليات التدقيق. 	
تسجل جميع وحدات HID SAFE Enterprise كل طلب وصول واعتماد داخل النظام، مما يؤدي إلى إنشاء سجل  	

كامل للوصول
ح له  	 من، وماذا، وأين، ولماذا توفر التقارير الرؤية حول َمْن يُمنح الوصول، وأين ولماذا وإلى متى وَمْن الذي ُصّرِ

بالوصول إلى أي منطقة - من مركز البيانات نزواًل إلى باب واحد

فئة منتجات إدارة الهويات المادية
إلى جانب HID SAFE Enterprise، تتضمن الفئة ما يأتي:

	 HID SAFE مدير الزوار من

	 HID SAFE التخصيص من 

لمزيد من المعلومات عن حلول إدارة الوصول والهويات المادية من HID، تفضل بزيارة: 
hidglobal.com/piam
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