
 Education يمكنك االستعانة بإمكانات
 Education Standard من خالل إصدار *Fundamentals

الذي يوّفر أدوات متقّدمة لألمان واإلحصاءات تساعدك 
على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيانات 

والخصوصية ووقاية المجتمع المدرسي من المخاطر 
األمنية الجديدة.

تم تسريب 24.5 مليون سجل مدرسي بسبب حدوث 1327 عملية 
اختراق للبيانات منذ العام 2005، وشهد هذا العدد زيادة كبيرة 

خالل العامين الماضيين.*
* المصدر: Comparitech، تموز (يوليو) 2020

اتِخذ إجراءات استباقية خالل 
دورة األمان الكاملة التي تبدأ 

بمنع التهديدات والعثور 
عليها والتخّلص منها.

استخِدم عناصر التحكم في 
األمان المدَمجة لتوفير مزيد 

من الحماية للمجتمع المدرسي 
من المخاطر الرقمية.

احصل على المزيد من اإلحصاءات 
لمساعدتك على تحسين أنظمتك 

من خالل تحليل البيانات في 
نطاقك.
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يتوّفر لك خيار آخر وهو الترقية إلى 
حل شامل من خالل إصدار 

Education Plus الذي يتضّمن أدوات 
محّسنة للتدريس والتعلم وميزات 

أمان وإحصاءات استباقية، وغير ذلك.

استخِدم Education Standard إلضافة المزيد من خطوات الحماية االستباقية إلى 
خطتك األمنية. ويمكنك االستفادة من عناصر التحكم في األمان واإلحصاءات 

المتقّدمة لحماية البيانات والحفاظ على الخصوصية ووقاية المجتمع المدرسي من 
التهديدات الرقمية.

حاِفظ على أمان بيانات الجّوال في مؤسستك التعليمية من خالل إدارة األجهزة والتطبيقات وإجراء عمليات التدقيق ●
. وفرض قواعد الحماية من خالل ميزات 

حدد  لتقييد البيانات أو توزيعها عند اللزوم.●
امنع االختراقات من خالل  إلعداد قواعد مشاركة الملفات مسبًقا.●
● Google أو أي نطاق Box أو Microso  SharePoint أو Microso  Exchange انقل بيانات المستخدمين والسجّالت من

. Workspace آخر من خالل عملية 
استخِدم  إلدارة عضوية المجموعات تلقائًيا باالعتماد على سمات المستخدمين.●

استخِدم  لمنع حدوث المشاكل فور ظهورها.●
ارصد حوادث األمان من خالل تطبيق اقتراحات ●
عاِلج مشاكل المحتوى غير المرغوب فيه والتصّيد االحتيالي وغيرهما من االختراقات المحتَملة من خالل تحديد مصدرها ●

. واتخاذ إجراء مناسب باستخدام 
استخِدم  إلعداد قواعد فحص مرفقات البريد اإللكتروني والتعّرف على التهديدات المحتَملة تلقائًيا.●

Teaching and Learning أِضف إصدار 
Upgrade لتزويد المعلمين بإمكانات 

متطّورة للتواصل عبر الفيديو وميزات 
لتوفير تجارب دراسية ثرية وأدوات 

لتنمية مهارات التفكير النقدي 
وتحقيق النزاهة األكاديمية. 

احصل على المزيد من اإلحصاءات باستخدام ميزات  لتصدير البيانات وتحليلها ●
في BigQuery أو أدوات أخرى.

●. راِقب االستخدام على مستوى نطاقك من خالل تحليل 
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