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 العمليات األمنية والسحابية 
 AUTOMATION ANYWHERE إلصدار

ENTERPRISE CLOUD
بإمكان عمالء Automation Anywhere اآلن الحصول على جميع المنافع والمرونة التي ينشدونها من تنفيذ 

التشغيل اآللي في بنية تحتية سحابية عامة آمنة من خالل حل Enterprise Cloud الجديد. فهذا الحل يوفر 
مجموعة كاملة من الخيارات لعمالء Enterprise لتنفيذ التشغيل اآللي في أماكن العمل أو على شبكة سحابية عامة. 

يشمل حل Enterprise Cloud الجديد غرفة Control Room متكاملة وخدمة إنشاء روبوتات مستضافة 
على Enterprise Cloud والقدرة على نشر ُعقد BOT Runner المتصلة بالشبكة السحابية وتشغيلها على 

البنية التحتية للعميل عبر قناة آمنة وُمشفرة. يوفر حل Enterprise Cloud الوظائف ذاتها التي يقدمها حل 
Enterprise Edition، ولكن بدالً من أن يتم نشره بواسطة العميل على البنية التحتية لديه كما هو الحال مع حل 

 .Automation Anywhere يتم نشره وتشغيله بواسطة فريق العمليات السحابية لدى ،Enterprise Edition

وهذا يضمن أن العمالء يمكنهم االعتماد على فريق العمليات السحابية لدينا لمراقبة البنية التحتية السحابية الداعمة 
وتطويرها حسب الحاجة. وبإمكان العمالء اآلن االستفادة من بنية تحتية متعددة الُعقد تتسم بالتوفر العالي وتدعم 

استمرارية األعمال واألداء القائم على اتفاقية مستوى الخدمة )SLA(، حتى عند حدوث تقلبات هائلة في أعباء العمل 
المخصصة للتشغيل اآللي.

تولِّي Automation Anywhere اهتماًما كبيًرا لبيانات العمالء وعملياتهم من حيث أمنها وسالمتها وصيانتها. 
فالحل السحابي الذي نقدمه يخضع لعملية امتثال صارمة من النوع 1 لمراقبة المؤسسات الخدمية من المستوى 

SOC 2( 2( لضمان أعلى مستوى من األمان واالمتثال. كما نطّبق خدمة عمليات قوية وآمنة لضمان أمن بيانات 
عمالئنا. تغطي هذه الوثيقة بنية الخدمة السحابية وأمن البيانات والتدابير التشغيلية والضوابط المادية وشهادات االمتثال 

لخدمتنا المستضافة التي توفر التشغيل اآللي الذكي على الشبكة السحابية.

 AUTOMATION ANYWHERE بنية نشر
ENTERPRISE CLOUD

يتم نشر خدمات التشغيل الروبوتي للعمليات )RPA( إلصدار Enterprise Edition على الشبكة السحابية عبر 
بنية متعددة المستأجرين. وتستخدم بنية الخدمات الصغرى حاويات لهيكلة التطبيقات كمجموعة من الخدمات. كما أن 

جميع مثيالت Control Room لُعقد العامل لنظام Kubernetes ومثيالت IQ Bot ومخازن البيانات تقع داخل 
شبكة خاصة على شبكات فرعية خاصة من دون وصول مباشر إلى اإلنترنت. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحاويات 

عديمة الحالة وفًقا لتصميمها. ويتم عزل بيانات المستأجر باستخدام مستوى منطق األعمال وأي إجراء للوصول إلى 
البيانات ال يتم إال باستخدام معرف المستأجر كمفتاح وصول إلى قاعدة البيانات األساسية. كما تستخدم قاعدة بيانات 

MSSQL ومجموعة Elastic Search، في حالة تسجيل البيانات، تشفير البيانات المخّزنة غير النشطة وتقع 

كلتاهما على شبكة خاصة ال تسمح بالوصول إليها من اإلنترنت.

وبالنسبة لروبوت IQ Bot، يلزم علينا إنشاء مثيل فريد لقاعدة البيانات وتخزين سحابي ومجموعة أجهزة افتراضية 
لكل عميل.
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(API) بوابة واجھة برمجة التطبیقات

برنامج CLIENT لألجھزة المحمولة

تشفير البيانات: يتم تشفير جميع البيانات المنقولة من/إلى المستخدمين )BotRunners( المتواجدين 
على شبكة العميل باستخدام HTTPS + SSL / TLS 1.2 )منفذ 443( عند التواصل مع الشبكة 

السحابية للتشغيل اآللي الذكي. ويتم تشغيل جميع الجلسات من ِقبل العميل عن طريق بدء جلسة صادرة 
من شبكة العميل إلى الشبكة السحابية.

وال يتم الوصول إلى Enterprise Control Room وروبوت IQ Bot المتواجدين على 
 .)ALB( من منفذ 443 عبر موازنات األحمال للتطبيقات HTTPS إال عبر Enterprise Cloud

ويتولّى وكالء/مشغلو الروبوتات تأسيس مآخذ االتصال بالويب في غرفة Control Room المستضافة 
على الشبكة السحابية. ويتسم االتصال بالمرونة وتتم استعادته تلقائًيا في حالة فقدانه. وال تتأثر أي روبوتات 

قيد التشغيل بفقدان االتصال. 

AUTOMATION ANYWHERE ENTERPRISE CLOUD الشكل 1. بنية حل
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وباإلضافة إلى تشفير البيانات المتنقلة، يتم تشفير بيانات االعتماد المحلية والمستندات التي تم تحميلها وبيانات وقت 
التشغيل المحددة المستخدمة من ِقبل الروبوتات عندما تكون تلك البيانات غير نشطة عبر تشفير AES-256. ويتم 

تشفير مفتاح البيانات باستخدام مفتاح RSA-2048 رئيسي. وبالنسبة إلنشاء المفاتيح: يتم إنشاء جميع المفاتيح 
.)FIPS( بواسطة المزودين المعتمدين لمعايير معالجة المعلومات الفيدرالية

فصل المهام: يتم دعم فصل المهام على نطاق واسع بحيث يكون الوصول مقصوًرا على فرد واحد لمنع االحتيال 
أو األخطاء اليدوية. والموظفون الُمصّرح لهم هم فقط من يمكنهم الوصول إلى المهام الفردية ولكن بشكل مقيد، 

 .Automation Anywhere وذلك لحماية المؤسسات وتعزيز الضوابط الداخلية باستخدام المنصة السحابية من
وباستخدام معالج إنشاء األدوار، يستطيع المسؤولون بسهولة تحديد صالحيات المستخدم، والتي تشمل األدوار 

المخصصة وتعيين أذونات للمجموعة الكاملة من الوظائف والعناصر المتعلقة بروبوت IQ Bot وغرفة 
 ،Bot Runner ومجموعات Credential Vaultبما فيها إدارة المستخدم والترخيص و ،Control Room

والجداول الزمنية للروبوتات والعمليات/لوحات المعلومات المتعلقة بالروبوتات، وسجالت التدقيق.

المصادقة والتفويض: يتم تفويض التحكم بالوصول وفرضه بواسطة البنية األمنية للمؤسسات من 
Automation Anywhere. وبمجرد مصادقة المستخدم، يتم التفويض باستخدام الموارد وفًقا للمبادئ األساسية 

التي تقوم على فصل المهام ومنح أقل قدر ممكن من الصالحيات. كما تتم تهيئة التفويض بتنفيذ إجراءات داخل البنية 
 )RBAC( من خالل التحكم في الوصول القائم على الدور Automation Anywhere األمنية للمؤسسات من
الذي يتسم بالدقة. وتقع مسؤولية اإلدارة الكلية للمنصة، بما في ذلك إدارة جميع األدوار/األذونات وتهيئة المكونات 

.RPA والواجهات، على عاتق مسؤول نظام

ستحافظ Automation Anywhere على تطبيق ضوابط مناسبة فيما يتعلق بطلب وصول فريق العمليات 
السحابية لدينا إلى البنية التحتية السحابية والموافقة عليه وإلغائه وإعادة التحقق منه. وال تتوفر إمكانية الوصول إلى 

التطبيقات وقواعد البيانات الموجودة على الشبكة السحابية باإلضافة إلى بنيتها التحتية إال للموظفين الذين لديهم 
احتياجات أعمال صريحة. وتتم الموافقة على جميع طلبات الوصول استناًدا إلى عمليات الوصول الفردية القائمة 

على الدور كما تتم مراجعتها بشكل منتظم للتحقق من الحاجة المستمرة لألعمال.

التهيئة األولية والوصول: بمجرد إتمام عملية الشراء، ُترسل إلى المسؤول األساسي للعميل رسالة بريد إلكتروني 
تتضمن عنوان URL للوصول واسم المستخدم وكلمة المرور األولية حتى يتمّكن من تسجيل الدخول بأمان وبدء 

.enterprise لتطبيق Control Room استخدام غرفة

الوصول اآلمن إلى الشبكة السحابية: تتم حماية الوصول إلى البنية التحتية السحابية باستخدام توجيه قائم على شبكة 
سحابية خاصة افتراضية )VPC( وقواعد جدران الحماية وجدران حماية التطبيقات. ويتم تمكين الكشف الذكي عن 
التهديد لكل منطقة لفحص سجالت DNS وسجالت تدفق بيانات الشبكة إلى الشبكة الخاصة وداخلها. كما تتم حماية 
الوصول من خالل جدران حماية تطبيقات الويب )WAF(، والتي تم إعدادها بحيث تعالج أهم عشر نقاط ضعف في 

قائمة OWASP على جميع موازنات األحمال.

 >customername>.my.automationanywhere.digital domain إدراج :)DNS( نظام أسماء النطاقات
في القائمة البيضاء

.ISO27001و SOC2 من أجل تحقيق االمتثال للنوع 1 من AAI االمتثال: تعمل

واجهة برمجة التطبيقات )API(: توفر Automation Anywhere واجهات برمجة التطبيقات لالندماج 
مع التشغيل اآللي للجهات الخارجية لتحقيق المصادقة اآلمنة وتنسيق إدارة دورة حياة الروبوتات.

®
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ال يتاح الوصول إلى العمليات السحابية إال ألغراض العمليات. ويتم إعداد كل بيئة وإنتاج وتحضير وتطوير 
 RBAC مختلف لكل منها. ولضمان الوصول اآلمن لمعلومات النظام، يتم استخدام AWS باستخدام حساب

لتقييد الوصول، ومن ثّم ال يتم السماح بالوصول إلى بيئات اإلنتاج والتحضير إال لموظفي العمليات المصرح لهم.

 AUTOMATION ANYWHERE عمليات
ENTERPRISE CLOUD

 يغطي وصف العمليات األمنية هذا التدابير التقنية والتنظيمية المستخدمة فيما يتعلق بتقديم حل 
.Automation Anywhere Enterprise Cloud

 الضوابط األمنية الُمطّبقة بواسطة 
AUTOMATION ANYWHERE

يصف هذا القسم الضوابط الفعلية والمنطقية واإلدارية التي توظفها Automation Anywhere لتأمين 
 Automation Anywhere والممارسات األمنية المرتبطة بالعميل. كما تعمل Enterprise Cloud حل

وفًقا لمتطلبات شهادة النوع 1 من SOC2 بوصفها أساس برنامج أمن الخدمات لديها. 

تحتفظ Automation Anywhere بالحق في تعديل الضوابط المحددة هنا بشرط أن تظل الضوابط المستخدمة 
أثناء مدة الخدمة التي دفع العميل مقابلها متوفرة لحماية محتويات العميل بداية من تاريخ سريان هذه المدة.

الضابط/الضوابطالمجال

ملكية األمان: إن شركة Automation Anywhere لديها دائًما فريق معني بخصوصية إدارة برنامج األمن
البيانات وتأمين المعلومات على مستوى تكنولوجيا المعلومات، ويتولّى هذا الفريق تقديم النصح 
لفريق العمليات السحابية وإدارة ضوابط خصوصية البيانات وشهادات األمان. ويحرص جميع 

أعضاء هذا الفريق على إتمام التدريب المتعلق باألمان والخصوصية سنوًيا.

المسؤوليات واألدوار األمنية: يلتزم موظفو Automation Anywhere الذين يمكنهم 
الوصول إلى محتويات العميل بالحفاظ على السرية.

سياسات األمان للخدمات: تحافظ Automation Anywhere على تطبيق مبادئ األمان 
والسالمة التي وضعتها اإلدارة التنفيذية لدى Automation Anywhere ووافقت عليها. 

وتحدد هذه السياسات متطلبات األمان بطريقة واضحة وموجزة. كما تحدد المعايير الطريقة 
أو المنهجية التي تلبي متطلبات السياسات.

®
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الضابط/الضوابطالمجال

إدارة مخاطر المنتجات: ُتجري Automation Anywhere تقييمات لمجاالت المخاطر إدارة برنامج األمن
الرئيسية المرتبطة بالخدمات السحابية، والتي تشمل، على سبيل المثال فقط وحسب االقتضاء، 

تقييمات مخاطر الخصوصية ومراجعات المصادر المفتوحة والتحليل المتعلق بضوابط التصدير.

 جرد األصول: إدارة األصول
تحتفظ Automation Anywhere بقائمة لألنظمة والخدمات المدارة بواسطة 
Automation Anywhere لتقديم الخدمات. ويتحمل مالكو األنظمة المحددون 

مسؤولية االحتفاظ بقائمة الجرد وتحديثها حسب الحاجة. 

معالجة البيانات واألصول: تحّدد Automation Anywhere محتويات العميل وتصنفها 
لضمان تقييد الوصول بشكل مناسب. كما تفرض Automation Anywhere قيوًدا على 

طباعة محتويات العميل والتخلص من المواد المطبوعة التي تحتوي على محتويات العميل. ويلزم 
على موظفي Automation Anywhere الحصول على تصريح قبل تخزين محتويات العميل 

على األجهزة المحمولة أو الوصول عن ُبعد إلى محتويات العميل أو معالجة محتويات العميل 
خارج المنشآت المدارة بواسطة Automation Anywhere أو مزودي الخدمات التابعين لها.

 سياسة الوصول: إدارة الوصول
تحتفظ Automation Anywhere بسجل للصالحيات األمنية والتحقق من المعلومات 
األساسية لألفراد الذين يمكنهم الوصول إلى محتويات العميل وتّتبع مبدأ منح أقل قدر ممكن 

من الصالحيات.

السماح بالوصول: تحتفظ Automation Anywhere بسجل للموظفين المسموح لهم 
بالوصول إلى أنظمة Automation Anywhere التي تحتوي على محتويات العميل وتحّدثه 

باستمرار. كما تراجع اإلدارة أي إجراء جديد للوصول إلى األنظمة وتوافق عليه قبل السماح 
به. وباإلضافة إلى ذلك، ُتجري Automation Anywhere مراجعات دورية لحسابات 
 Automation Anywhere المستخدمين واألذونات المعينة لألنظمة الرئيسية. كما تحدد

الموظفين الذين يجوز لهم منح الوصول المصرح به إلى البيانات والموارد أو تعديله أو إلغائه. 
وتضمن Automation Anywhere أنه في حالة وصول أكثر من فرد إلى األنظمة التي 

تحتوي على محتويات العميل، يتم تعيين معرفات/بيانات اعتماد مستقلة لهؤالء األفراد.

 أقل صالحيات ممكنة: ال ُتتيح Automation Anywhere الوصول إلى محتويات العميل 
إال لألفراد الذين هم في حاجة إلى هذا الوصول ألداء مهامهم الوظيفية.
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الضابط/الضوابطالمجال

السالمة والسرية: ُتلزم Automation Anywhere المستخدمين بتأمين أجهزة الكمبيوتر إدارة الوصول
والبيانات أثناء عدم تواجدهم وأن تظل كلمات المرور صعبة التخمين طوال دورة حياتها.

المصادقة: ُتطّبق Automation Anywhere الممارسات النموذجية على مستوى المجال 
لتحديد المستخدمين الذين يصلون إلى أنظمة المعلومات ومصادقتهم. وحيثما تقوم وسائل المصادقة 

على كلمات المرور، نّتبع الممارسات النموذجية على مستوى المجال للتعامل مع كلمات المرور 
وإدارتها، وتشمل:

 .Automation Anywhere تحديث كلمات المرور بانتظام، وفًقا لمتطلبات النظام ومعايير  •

 •  يجب أن تلبي كلمات المرور متطلبات الطول والتعقيد، بما في ذلك الحد األدنى للطول 
وهو 8 أحرف.

•  يحظر على الموظفين مشاركة كلمات المرور. 

•  ال يتم منح المعرفات المعطلة أو المنتهية صالحيتها لألفراد اآلخرين.

تتبع Automation Anywhere إجراءات إللغاء تنشيط كلمات المرور التالفة أو التي تم 
الكشف عنها دون قصد. تعمل Automation Anywhere على مراقبة مخاطر األمان بشكل 

مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، اختبار االختراق وتقييم أوجه الضعف وغيرها.

البرامج الضارة: تستخدم Automation Anywhere برامج لمكافحة الفيروسات ومكافحة منع الفقد
البرامج الضارة وضوابط أخرى وذلك من أجل تجنب البرمجيات الخبيثة التي تنجح في الوصول 

غير المصرح به إلى محتويات العميل، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي يكون مصدرها 
الشبكات العامة.

 األمان المادي والبيئي )التحكم في الوصول 
وفي مدى التوافر(

 الوصول المادي إلى منشآت Automation Anywhere: جعلت 
Automation Anywhere الوصول إلى المنشآت مقصوًرا على األفراد المصرح لهم فقط. 

فبطاقات الهوية الزمة بالنسبة للموظفين والمقاولين والضيوف، ويتعين عليهم إبرازها في كل مرة 
عند دخول المنشأة. تراقب Automation Anywhere مداخل المنشأة باستخدام العديد من 

الوسائل والتي تشمل حراس األمن وأنظمة كشف التسلل وكاميرات المراقبة التليفزيونية.

اإللحاق: يتعين على الموظفين والمقاولين الجدد التوقيع على اتفاقية سرية المعلومات قبل مباشرة 
العمل معنا، وفي وقت الحق - أثناء عملية اإللحاق - سيتم توفير دورات تدريبية عن الوعي 

األمني لهؤالء العاملين الجدد. 
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األمان المادي والبيئي )التحكم في الوصول وفي 
مدى التوافر(

 Automation Anywhere مراكز البيانات المستضافة: في حالة استخدام 
لمراكز بيانات المواقع المشتركة مع األطراف األخرى من أجل تقديم الخدمات، ستطلب 

Automation Anywhere من مزود الخدمة أن يفي بالمتطلبات األمنية البيئية والمادية 

للمنشآت المدارة من ِقبل Automation Anywhere، أو يتجاوزها. ويشمل الحد األدنى 
للمتطلبات األمنية، على سبيل المثال ال الحصر: 

• قيود الوصول المادي واإلجراءات الوقائية )المصادقة والسجالت والمراقبة وما إلى ذلك( 

• الفصل المناسب بين البيئات

• آليات إخماد الحرائق والكشف عنها والوقاية منها 

• نظم التحكم في المناخ )درجه الحرارة والرطوبة، وما إلى ذلك(

الحوسبة السحابية: في حالة استخدام Automation Anywhere لبنية تحتية سحابية عامة، 
فستتعاقد Automation Anywhere مع مزودي الخدمة السحابية العامة على توفير ضوابط 

للوصول المادي لمراكز البيانات المستضافة لديهم. 

تطوير النظام األمني وصيانته: من أجل منع الروبوتات المخادعة وغير المصرح لها، يتم إنشاء االستخدام والتطوير
دورة حياة تطوير برمجيات )SDLC( آمنة من خالل إضافة أنشطة تتعلق باألمن إلى عملية 
التطوير الحالية. وفي كل خطوة في عملية دورة حياة الروبوت، يتم إجراء التحقق واالعتماد 

بواسطة مسؤولين مستقلين لديهم أدوار وصالحيات مختلفة. ويتم تضمين فصل دقيق بين المهام 
وعناصر التحكم متعددة الطبقات في التصميم لضمان أن تتسم مقومات العمل الرقمية بالموثوقية 

وقابلية التوسع والفعالية واألمان واالمتثال.

تتم إدارة هذه العملية ومراقبتها من ِقبل فريق هندسة أمان متخصص ومسؤول عن مراجعة 
التصميم ونمذجة التهديدات ومراجعة التعليمات البرمجية يدوًيا وإجراء عمليات التحقق واختبارات 

االختراق المستمرة.

يوجد لدينا برامج لالختبارات األمنية الداخلية والخارجية. وتمتد االختبارات الداخلية إلى 
مراحل التخطيط والتطوير واالختبار، مع استناد كل اختبار إلى العمل السابق. نحن نتبع نهًجا 

راسًخا لتحليل التعليمات البرمجية الثابتة والديناميكية في مرحلتي التطوير واالختبار. يتم إجراء 
االختبارات الخارجية على اإلنتاج وتتمحور حول مفهوم "الضمان المستمر".

إدارة المصادر المفتوحة: تستخدم Automation Anywhere نظاًما قائًما على 
البرمجيات إلدارة المراجعات والموافقات في المصادر المفتوحة. وباإلضافة إلى ذلك، ُتجري 

Automation Anywhere عمليات مسح وتدقيق لمنتجات البرمجيات لديها بصفة دورية 

للتأكد من امتثال المصادر المفتوحة.
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إدارة التغيير: تحافظ Automation Anywhere على تطبيق إجراءات التحكم في التغيير االستخدام والتطوير
التي تفي بالمتطلبات األمنية ألنظمة المعلومات واالختبار وقبول االختبار واألمن التي تدور حول 
استخدام بيانات االختبار. تتم إدارة تغييرات البرامج والتكوين وتعقبها باستخدام أنظمة تقديم تذاكر 

دعم العمالء القياسية.

تصميم الشبكة: تعمل Automation Anywhere على تطبيق اآلليات المصممة لتفعيل العمليات اآلمنة
سياسات إدارة الوصول ومعاييرها عبر الخدمات، بما في ذلك ضوابط الشبكة للوصول إلى 
محتوى العميل. وتشمل، حسب االقتضاء،: تكوين منطقة وسيطة غير موثوقة بين اإلنترنت 
والشبكة الداخلية التي تتضمن آلية أمنية لتقييد الوصول وحركة البيانات غير المصرح بها.

نحن نمارس نهًجا متعدد المستويات للوصول إلى الشبكة باستخدام ضوابط في كل مستوى في 
المجموعة. فتحن نتحكم في الوصول إلى شبكاتنا الحساسة من خالل استخدام توجيه شبكة سحابية 

خاصة ظاهرية )VPC( وقواعد جدران الحماية وتقنيات التشفير والوصول حسب الضرورة. 
يتطلب اتصال الموظفين شهادات الجهاز والمصادقة متعددة العوامل واستخدام الوكالء للوصول 

إلى الشبكة الحساسة.

تسجيل األحداث: في بعض الخدمات، تجمع Automation Anywhere السجالت لتشغيل 
حل Enterprise Cloud. وقد تتضمن السجالت معّرف الوصول والوقت وحالة المصادقة 

الممنوحة أو المرفوضة والبيانات التشخيصية مثل ملفات التعقب وملفات تسجيل األعطال 
واألنشطة األخرى ذات الصلة. يتم استخدام السجالت من أجل: )i( توفير الخدمات والتحليالت 
المرتبطة بها وتأمينها وإدارتها وقياسها وتحسينها، )ii( وفقا لتوجيهات أو تعليمات من العميل 

 ،Automation Anywhere لالمتثال إلى سياسات )iii( ومستخدميه ألغراض الدعم، و/أو
والقوانين أو اللوائح المعمول بها أو الطلبات الحكومية. وقد يشمل ذلك مراقبة أداء الخدمات 

والمكونات ذات الصلة واستقرارها واستخدامها وأمنها. وال يجوز للعميل منع عملية المراقبة 
هذه أو التدخل فيها. قد تزود Automation Anywhere السجالت بمعلومات تم تجميعها 

من أطراف أخرى لألغراض الواردة أعاله.
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االستجابة للحوادث: تحافظ Automation Anywhere على تطبيق برنامج استجابة إدارة الحوادث
للحوادث تم تصميمه ليحتوي على حوادث األمن والسالمة التي تؤثر على الشبكات المدارة من ِقبل 

Automation Anywhere و/أو األنظمة أو محتوى العميل، وتحليلها وعالجها واإلبالغ عنها. 

إشعار الحوادث: إذا قررت Automation Anywhere أن محتوى العميل الواقع تحت 
تصرفها قد تعرض لحادث أمني، فسيتم إخطار العميل بموجب القانون المعمول به وإعماالً له.

اإلبالغ عن الحوادث: تحافظ Automation Anywhere على إجراء تسجيل للحوادث 
األمنية المعروفة من خالل وصف الحادث والفترة الزمنية والعواقب المترتبة على الحادث، باسم 
الُمبلغ، وموجًها إلى الجهة التي يتم اإلبالغ عن الحادث لديها واإلجراء المتعلق باستعادة البيانات 

والخدمات حسب االقتضاء. 

اإللحاق: ُتجري Automation Anywhere تقييمات أمنية لمزودي الخدمة الذين لديهم إدارة الموردين
حق الوصول إلى محتوى العميل و/أو إلى مكونات الخدمة التي تعالج محتوى العميل. ستطلب 

Automation Anywhere من مزودي الخدمة المرتبطين بالخدمة االمتثال لمستوى األمان 

الوارد في هذا القسم المنطبق على الخدمات التي يقدمونها. يتعين على مقدمي الخدمات الذين لديهم 
 )GDPR( حق الوصول إلى البيانات الشخصية للعميل الخاضعة لالئحة العامة لحماية البيانات

وبالتالي نقلها خارج االتحاد األوروبي، القيام بذلك عبر "درع الخصوصية" أو بموجب الشروط 
التعاقدية القياسية. يتم تقييم مقدمي الخدمات بصفة دورية، استناًدا إلى الحساسية والمخاطر 

المرتبطة بخدماتهم. 

إنهاء العالقة: عند إنهاء العالقة مع أحد الموردين، سيتعين على مزود الخدمة إرجاع كل ما كان 
يملكه من محتويات العميل أو إثبات أن محتويات العميل قد تم إتالفها بشكل آمن. 
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 استمرارية األعمال: تحافظ Automation Anywhere على إجراء  استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث   
 خطط للطوارئ والظروف العارضة في البنية التحتية التي تستضيف أنظمة 

معلومات Automation Anywhere التي تعالج محتوى العميل.

التعافي من الكوارث: يتم إجراء عمليات نسخ احتياطي لتمكين استعادة البيانات في حالة وقوع أي 
كوارث. تم تصميم مراكز بيانات اإلنتاج بسمات توفر مرتفع وتصميم شبكة وبنية تحتية حاسوبية 

يتسم بالمرونة. في بعض الحاالت الخاصة، قد يكون هناك تأثير على الخدمة ويستمر حتى تتم 
استعادة الخدمة. تم تصميم سياسة التخزين المتكرر والنسخ االحتياطي واإلجراءات المتعلقة 
باستعادة البيانات لمحاولة إعادة محتوى العميل إلى حالته األصلية أو حالته على آخر نسخة.

ُيعد العمالء مسؤولين عن إدارة عمليات األمان التي لم يتم تضمينها صراحًة كجزء من الخدمات. التزامات أمان العمالء
ويشمل ذلك قيام Automation Anywhere بتقييد الوصول إلى محتوى العميل بقدر ما يلزم 
فقط لتلقي العميل دعم الخدمات. ويشمل ذلك حماية شبكة العميل ومكونات الخدمة من التداخل، بما 

في ذلك مراقبة شبكاته وأجهزته الحاسوبية وتأمينها. 

 تنزيل محتوى العميل: حسب االقتضاء، وأثناء فترة تقديم الخدمات وبعد إنهائها، ستعمل 
مؤسسة Automation Anywhere على تشفير البيانات الموجودة قيد النقل ببرتوكول 

التشفير االفتراضي )HTTPS(، كما يتم أيًضا تشفير البيانات المخّزنة غير النشطة. يتم توفير 
المزيد من التفاصيل في وثائق المنتج المتعلقة بالخدمات. ُيعد العميل مسؤوالً عن استخدام 

المتصفح المناسب. 

 حماية البيانات )مراقبه التوافر، التحكم 
في اإلرسال(

إجراءات تجاوز الفشل: تعمل Automation Anywhere على تطبيق آليات مصممة 
لمعالجة فقد توافر محتوى العميل، وتشمل تخزين ُنسخ من محتوى العميل في مكان مختلف 

عن الموقع الذي تعالج فيه البنية التحتية األساسية محتوى العميل.

البيانات المتنقلة: تعمل Automation Anywhere على تشفير محتوى العميل الذي 
يتم نقله عبر الشبكات العامة والذي يعد جزًءا من الخدمة، أو تمّكن العمالء من القيام بذلك.

تتبع الخدمة تقنيات تشفير قياسية لضمان تشفير بيانات العميل بين شبكة العميل والخدمة السحابية تشفير البيانات
المغطاة. يتم تشفير جميع حركات البيانات إلى/من المستخدمين )مدراء الروبوت( باستخدام 

بروتوكوالت HTTPS + SSL / TLS 1.2 )منفذ 443( عند التواصل مع البيئة السحابية 
للتشغيل اآللي الذكي.
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سيحتفظ حل Automation Anywhere Enterprise Cloud ببيانات العميل والتكوينات االحتفاظ بالبيانات
)الروبوتات( وبيانات IQ Bot ومعظم السجالت لمدة 30 يوًما بعد انتهاء اشتراك العميل. وسيتم 

حذف ملفات السجل في موعد ال يتجاوز 180 يوًما بعد انتهاء اشتراك العميل.

ال تمتلك Automation Anywhere بشكل عام إمكانية االطالع على بيانات العميل. وعندما استخدام البيانات
تحتاج خدمات الدعم إلى الوصول إلى البيانات الفعلية من أجل استكشاف المشكالت وحلها، لن 

يسمح موظف الدعم بذلك إال بعد صدور األذونات المناسبة.

Automation Anywhere 

Enterprise Cloud 
 تعمل العمليات السحابية من Automation Anywhere على مراقبة أنظمة النشر 
واألداء التشغيلي من أجل تشغيل الخدمة وتوسيع نطاقها ودعمها وفًقا التفاقيات مستوى 

.)SLA( الخدمة


