
شاهد 
 )OT( جميع أجهزة األنظمة التشغيلية

وإنترنت األشياء  )IoT(سلوكها في 
شبكاتك بطريقة ال مثيل لها

اكتشف
التهديدات السيبرانية ونقاط الضعف 
والمخاطر  والسلوك الشاذ  من أجل 

استجابة أسرع

أدمج
األمان والرؤية والمراقبة لجميع 

أصولك لتحسين  سرعة 
االستجابة

Vantage
منصة البرمجيات كخدمة القابلة للتحجيم والتي تقدم مستويات أمن 	 

ورؤية المثيل لها

حماية عدد ال محدود من أصول إنترنت األشياء وتكنولوجيا المعلومات 	 

والتكنولوجيا التشغيلية و األصول الطرفية و السحابية في أي مكان

تسريع االستجابة ضد التهديدات وضمان المرونة التشغيلية 	 

Guardian
استكشاف األصول والتصوير المرئي للشبكة	 

تقييم الثغرات األمنية ومراقبة المخاطر 	 

اكتشاف التهديدات و األنشطة غير االعتيادية	 

Threat Intelligence
تحديثات دورية الكتشاف التهديدات والثغرات األمنية الجديدة	 

Asset Intelligence
تحديثات دورية الكتشاف األنشطة غير االعتيادية	 

Central Management Console )CMC(
المراقبة المعتمدة على السحابة الطرفية او العامة آلالف من 	 

Guardian مستشعرات الحماية

الحلول  حول  عامة  نظرة 

الحل الرائد في مجال أمن 
ورؤية أنظمة التقنية 

التشغيلية وإنترنت األشياء 

Vantage

Threat 
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Nozomi Networks
الحل الرائد في مجال أمن ورؤية أنظمة 

التقنية التشغيلية وإنترنت األشياء
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نقوم بتأمين وحماية كبرى الشركات العالمية  

المستحضرات الكيميائية

التصنيع

السيارات

المطارات

 المياه

للبيئات الكبيرة

للبيئات القاسية 

حتى –٥٠٠,٠٠٠ نقطة اتصال	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ٣-جيجابايت في الثانية 	 

٥٠٠ - ٠٠٠ ٥ نقطة اتصال	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ١٠٠-٢٥٠ ميجابايت في الثانية 	 

للبيئات المتوسطة 

حتى ٤٠,٠٠٠ نقطة اتصال	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ٢٥٠ ميجابايت 	 

في الثانية – ١ جيجابايت في الثانية

لجمع بيانات المواقع عن بعد

الحاويات والبيئات االفتراضية 

معدل نقل بيانات يصل إلى ١٥ ميجابت في الثانية	 

تتطلب معدات مراقبة كاملة 	 

 	Amazon AWS

 	Microsoft Azure

السحابية

للبيئات المتوسطة 

البيئات السحابية أو 
االفتراضية

بحد أقصى ٥٠ جهاز مراقبة ُمدار	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ١ 	 

جيجابايت في الثانية 

GuardianCMC

االفتراضية 

 	Hyper-V 2012+

 	KVM 1.2+

 	+VMware ESX 5.x

 	Xen 4.4+

nozominetworks.com/techspecs لالطالع على المواصفات الفنية الحالية والكاملة، ُيرجى زيارة  

١,٠٠٠-٤٠,٠٠٠ نقطة اتصال 	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ١ 	 

جيجابايت في الثانية 

االفتراضية  المعدات 

 	Gatewatcher

 	 Siemens 

RUGGEDCOM

الحاوية إصدار 

لالستخدامات المتنقلة

٢,٥٠٠نقطة اتصال	 

معدل نقل بيانات بحد أقصى ٢٠٠ ميجابايت في الثانية 	 
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تسّرع شركة Nozomi Networks عملية التحول الرقمي بحماية البنية التحتية األساسية والمنظمات الصناعية 

والحكومية في جميع أنحاء العالم من التهديدات السيبرانية. حيث توفر حلولنا رؤية استثنائية للشبكات واألصول 

واكتشاف التهديدات وتقديم الرؤى الثاقبة لبيئات التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت األشياء. يثق فينا العمالء 

ويعتمدون علينا في الحد من المخاطر والصعوبات مع مضاعفة المرونة التشغيلية إلى أقصى حٍد ممكن.

9 من أكبر 20 شركة 
للبترول والغاز

7 من أكبر 10 شركات
للمستحضرات الدوائية

5 من أكبر 10 شركات 
للتعدين

5 من أكبر 10 شركات 
للمرافق

أتمتة المباني

المأكوالت والبيع بالتجزئة

الخدمات اللوجستية

المدن الذكية

النقل والمواصالت

https://nozominetworks.com/techspecs

