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 ؟Automation Anywhere Enterprise A2019ما هي منصة  :س
هي أحدث إصدار من منصة مقومات العمل  Automation Anywhere Enterprise A2019إن منصة 

 Automationالرائدة على مستوى المجال، والمقَدمة من شركة  (RPA)الرقمية والتشغيل الروبوتي للعمليات 
Anywhere . وتُعد منصةEnterprise A2019  أول منصة لتقنيةRPA  على اإلطالق تقوم بالكامل على الويب

سحابية، ويمكن استضافتها في مكان العمل وفي بيئة . ويمكن استخدامها من خالل الشبكة السحابية للمستخدمين من جميع األنواع
 .كخدمة مع االمتثال لخصوصية البيانات واألمان والتدقيق على مستوى المؤسسة RPAلتقديم تقنية 

 

 واإلصدارات السابقة؟ Enterprise A2019ما وجه االختالف بين  :س
، وهو اإلصدار الموجود في Enterprise 11على أساس قوي حققه اإلصدار  Enterprise A2019يقوم اإلصدار 

العديد  Enterprise A2019ويتضمن اإلصدار . مؤسسة كبرى حول العالم 2000مرحلة اإلنتاج حاليًا في ما يزيد عن 
 :من التحسينات الجديدة التي يُقدَّم الكثير منها ألول مرة في المجال، وتشمل هذه التحسينات ما يلي

 ال يتطلب منشئ الروبوت هذا أي مساحة على اإلطالق، وال يتطلب تنزيل أي : واجهة مستخدم تقوم بالكامل على الويب
 عميل أو تثبيته أو صيانته على جهاز المستخدم

  إنها أول منصة في المجال لتقنيةRPA كخدمة تتميز بسهولة االستخدام واإلدارة وتوسيع النطاق على مستوى المؤسسة .
يتم . عدد قليل من النقرات، وتقديم الروبوتات األولى في أقل من أربع دقائقويمكن تشغيل عمليات االستخدام الجديدة ب

 . تحديث المنصة دائًما، فلم تعد هناك حاجة إلى الترقيات اليدوية
 أدلة تفصيلية تُمّكن المستخدمين من بدء التشغيل بصورة أسرع —   تقنية التعلّم المدمجة في المنتج  
 شاشة عرض سير العمل لمستخدمي األعمال، وشاشة : ن بين أنواع المستخدمينشاشات عرض فردية لتسهيل التعاو

 عرض القائمة للمطور، وشاشة عرض مزدوجة للتعاون فيما بينها
  يعمل المسجل العالمي الجديد على تسهيل عملية التسجيل من خالل توحيد المسجالت المتعددة التي تعمل عبر منصات

 وغيرها الكثير SAPو Webو Windowsو Citrixتشمل 

  البرمجة النصية المضمنة مع دعمJavaScript وPython وVBScript بنية قابلة للتوصيل . وغيرها الكثير
نك من إضافة حزم أوامر جديدة بسهولة  تمّكِ

  تدعم العديد من أنظمة التشغيل بما في ذلكWindows وLinux وMacOS 
 المكتب روبوتات خاضعة لإلشراف دون وصول المسؤول إلى سطح 
 إمكانات متغيرة ومتقدمة 

 
 للمستخدمين؟ Enterprise A2019كيف يتم تسليم اإلصدار  :س

، أصبحت منصة مقومات العمل الرقمية متاحة اآلن بالكامل في مكان العمل وعبر الشبكة Enterprise A2019مع اإلصدار 
 :ويمكن للشركات اختيار أحد الخيارات التالية. السحابية على حد سواء

 Automation Anywhere Enterprise A2019 : تتوفر في مكان العمل وأيًضا عبر خيارات الشبكة
 . السحابية العامة والخاصة والهجينة

 Automation Anywhere Enterprise Cloud Edition : تتوفر كإصدار تتم استضافته بالكامل

 .Automation Anywhereعلى الشبكة السحابية وتُقدَّم كحل جاهز للتشغيل من 

 Automation Anywhere Community Edition :مجانًا دائًما للطلبة والمطورين  متوفر

 على شبكة سحابية Automation Anywhere وتستضيفهوالشركات الصغيرة، 

 من التجريبي اإلصدار Automation Anywhere :وتستضيفهيوًما،  30مجانًا لمدة  متوفر   

Automation Anywhere  في مكان العمل اعتماًدا على  استضافتهعلى الشبكة السحابية أو يمكن 
 اختيار العميل

  من خالل زيارة  Enterprise A2019يمكن للمشترين المقارنة بين هذه اإلصدارات المتنوعة وبدء رحلتهم مع 
 .اإللكتروني Automation Anywhereع موق
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 ؟Enterprise A2019ما أنظمة التشغيل التي يدعمها اإلصدار  :س
 Windowsوتدعم  Enterprise 11قائمة على الويب بصورة كاملة منذ اإلصدار  Control Roomأصبحت 

ويستمر هذا الدعم ألنظمة التشغيل المتعددة ويتم تحسينه . كما تدعم الوصول عبر األجهزة المحمولة أيًضا. MacOSو Linuxو

 .Enterprise A2019بصورة أكبر في اإلصدار 

في منضدة العمل القائمة بالكامل على الويب والتي ال تتطلب أي  Enterprise A2019يتمثل أهم تحسين في اإلصدار 

 .MacOSو Linuxو Windowsوتدعم بيئة إنشاء الروبوتات هذه . عمليات تثبيت

 
 ؟Enterprise A2019كيف يتم استخدام  :س

 .في مكان العمل وعلى الشبكة السحابية أيًضا Enterprise A2019يمكن استخدام 

  بالنسبة إلصدارEnterprise A2019 بفضل و. الذي يُستخدم في مكان العمل، يكون التثبيت على خوادم العميل
طبيعة منشئ الروبوت القائم على الويب، ال يتطلب األمر أي عمليات تثبيت أو نشر على أجهزة المستخدم، وهو ما ينتج 

 .(TCO)عنه انخفاض كبير في التكلفة اإلجمالية للملكية 

  بالنسبة لإلصدار السحابي، يتوفر اإلصدارEnterprise A2019 ات كمنصة حقيقية قائمة على نموذج البرمجي

هذه كحل جاهز  (SaaS)تجربة البرمجيات كخدمة  Automation Anywhereوتقدم شركة . كخدمة
للتشغيل، بحيث ال يقلق المشترون بشأن اختيار مزود الشبكة السحابية أو أي عناصر أخرى للبنية األساسية، فشركة 

Automation Anywhere فال يتطلب األمر من العمالء سوى تسجيل الدخول إلى . تتولى هذه األمور جميعها

Enterprise A2019 ويمكن للمستخدمين النهائيين بعد ذلك الوصول إلى المنصة باستخدام المتصفح . كخدمة
ذات الصلة بإدارة  ويحصل المسؤولون على المجموعة الكاملة من الميزات. وتسجيل الدخول والبدء في إنشاء الروبوتات

 .المستخدم واألمان والحوكمة والتحكم التي يمكنهم الوصول إليها أيًضا من خالل متصفح الويب

 
 ؟Enterprise A2019كيف يتم تحديث  :س

، يحصل العمالء دائًما على أحدث وأفضل إصدار من خالل Enterprise A2019 Cloud Editionبالنسبة لإلصدار 

 . على أساس منتظم Automation Anywhereها التحديثات التي تقدم

بالنسبة لإلصدار الذي يُستخدم في مكان العمل، تتوفر التحديثات المنتظمة عبر بوابة العمالء، مما يمنح المسؤولين الفرصة لالحتفاظ 
 .باإلصدار الذي يختارونه ليتم تثبيته على مستوى الشركة لديهم

 

 بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟ A2019هل يتوفر  :س
اإلنجليزية واليابانية والكورية والصينية التقليدية والصينية المبسطة والفرنسية واأللمانية : بعشر لغات A2019نعم، يتوفر 

 . وهناك دعم للغات أخرى إضافية تتم إضافته بصورة مستمرة. واإلسبانية والبرتغالية واإليطالية

 

 ؟A2019خصوصية البيانات واألمان في اإلصدار ما بعض جوانب  :س
ـ سواًء اإلصدار الذي يتم نشره في مكان العمل أو اإلصدار السحابي ـ األمان  Enterprise A2019توفر منصة 

 . وخصوصية البيانات بمجرد تشغيلها مباشرةً 
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الموجود في مكان العمل في البنية  Bot Agentفي  (PII)تبقى جميع بيانات العمليات وبيانات تحديد الهوية الشخصية 
وال يتم تبادل هذه البيانات مع الشبكة السحابية إال إذا ُطلب من الروبوت . األساسية للعميل خلف جدران الحماية الموجودة لديه

   AES 256وفيما يتعلق بخصوصية البيانات، فهذا يتضمن التشفير باستخدام معيار التشفير المتقدم . مشاركتها صراحةً 

  البيانات المتحركة، باإلضافة إلى مصادقة /للشبكة TLS/1.2بت للبيانات المخّزنة غير النشطة وبروتوكول 

Active Directory (AD)   القائمة علىKerberos . وتستفيد بنية الخدمات الدقيقة لديها من أحدث أساليب  
  لن تخرج أي بيانات شخصية من بيئة العمل، . مستخدميناألمان على نطاق الويب للحفاظ على أمان الروبوتات والبيانات وال

 .فهي تبقى تحت السيطرة الكاملة لمدير تكنولوجيا المعلومات. ما لم تطلب ذلك بنفسك

وقانون جرام ليتش باليلي  (PCI)قطاع بطاقات الدفع : بالمتطلبات التنظيمية التالية لألمان Enterprise A2019يفي اإلصدار 

(GLBA) ة العامة لحماية البيانات والالئح(GDPR)  والقانون الفيدرالي إلدارة أمان المعلومات(FISMA)  ومشروع أمان تطبيق

أيًضا أفضل ممارسات  Enterprise Cloud Editionويستخدم اإلصدار . SOC2و (OWASP)الويب المفتوح 

 .تطبيقات الويب والشبكات الخاصة للتحكم في الوصولوجدار حماية  7األمان في المجال بما في ذلك موازنة األحمال من المستوى 

 

 ؟Enterprise A2019ما المنصات السحابية التي يدعمها اإلصدار  :س
 Amazon AWSجميع المنصات السحابية الكبيرة بما في ذلك  Enterprise A2019يدعم اإلصدار 

وتقدم شركة . وغيرها الكثير IBM Cloudو Google Cloud Platformو Microsoft Azureو
Automation Anywhere  ،نموذج البرمجيات كخدمة القائم على الشبكة السحابية هذا كحل جاهز للتشغيل  

بحيث ال يقلق المشترون بشأن اختيار مزود الشبكة السحابية أو أي عناصر أخرى للبنية األساسية، فشركة 
Automation Anywhere اتتولى هذه األمور جميعه. 

 البرمجة النصية المدعومة؟/ما لغات البرمجة :س
كجزء من قدرة البرمجة النصية المضمنة به لتطوير  VBScriptو JavaScriptو A2019  Pythonيدعم اإلصدار 

رمجية لديهم وتتيح البرمجة النصية المضمنة لمطوري التشغيل اآللي استخدام التعليمات الب. الروبوتات، مع توفير دعم للغات أخرى قريبًا
 .وهذا يتيح أيًضا سهولة دمج قدرات الذكاء االصطناعي والتعلُّم اآللي. والمطورة بلغة البرمجة التي يختارونها في روبوتاتهم مباشرةً 

 
 ؟Enterprise A2019أين يمكنني العثور على وثائق المنتج لإلصدار  :س

 . https://docs.automationanywhere.com الموقعتُتاح الوثائق الكاملة لجميع المنتجات للجمهور على 

 

 المساعدة داخل المنتج؟ A2019هل يوفر اإلصدار  :س
   .مساعدة موسعة خطوة بخطوة للمستخدمين الجدد البادئين للتو وكذلك للمطور المتقدم A2019يوفر . نعم

وتتوفر في الوقت الحالي أفضل ممارسات التشغيل الروبوتي للعمليات . ار لتحسين ميزة التعلّم المدمجة في المنتجإننا نعمل باستمر
 .Apeopleعلى موقع الوثائق ومجتمع 


