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COVID19- is a corner stone in cloud strategy and planning

Before the COVID- 19 pandemic During the COVID- 19 pandemic

FIGURE - 1

Cloud strategies accelerate in response to COVID- 19  

 

CLOUD DEMAND

20% of enterprises expected at least half of their 
enterprise workload/data to be in a public cloud 
within 12 months.

REMOTE WORKING

3% full-time employees reportedly worked 
remotely in January 2020.

INFRASTRUCTURE REQUIREMENT

17% desktop users and %15 mobile users 
accessed VPN in December 2019

CLOUD REVENUES

The cloud market leaders experienced 
considerable growth in 2019.

37% growth for Amazon Web Services (AWS) 
in Q 2019.
22% growth in Microsoft Intelligent Cloud 
revenue in Q2019 3 (includes server products, 
cloud services and enterprise services, 
revenue).

•

•

CLOUD REVENUES

Despite the economic recession, each major 
public cloud provider posted continued 
double-digit growth in 2020.

43% revenue growth for Google Cloud Platform in Q2 
2020 cloud revenue.
29% growth for Amazon Web Services in Q22020.
27% growth in Microsoft Intelligent Cloud revenue in 
Q32020.

•

•
•

COLLABORATION TOOLS

~20 million Microsoft Teams daily active users in 
November 2019.

CLOUD DEMAND

REMOTE WORKING

INFRASTRUCTURE REQUIREMENT

COLLABORATION TOOLS

~75 million (almost quadrupled) Microsoft 
Teams daily active users by May 2020.

64% full-time employees reportedly worked remotely 
as of April 2020.
81% of the global workforce (2.7 billion workers) was 
impacted by stay-at-home orders as of May 2020.

•

•

Microsoft Azure VPN connections grew 94%.
WAN peak tra�c grew 40x since lockdowns were 
imposed in early March.
VPN connections grew 72% from the prepandemic 
levels.

•
•

•

59% enterprises expect cloud use to exceed plans due 
to the pandemic.
Queries for senior cloud executives in the digital realm 
have increased 224%.
Half a dozen global financial institutions have 
announced new cloud initiatives since the start of the 
pandemic.

•

•

•
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The next frontier 
in managing cloud 
complexity will likely 
be about building 
on that foundation 
by configuring 
tools, software, 
and technology to 
deliver a full-stack, 
multicloud solution
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Source: Deloitte analysis.

Business challenges and technology infrastructure solution

Technology complexity 
increases with shifting 
consumption and access 
models across 
heterogeneous 
infrastructure.

Physical data centers can no 
longer be accessed due to 
remote workplace 
requirements.

Remote-working volumes 
stress traditional 
infrastructures, forcing 
lift-and-shift strategies that 
require greater operational 
e�ciency.

•

•

Multicloud solutions (not just 
strategies) will support 
virtual work, workforce, and 
workplace with a focus on 
operational e�ciency tools 
and platforms for a full-stack 
solution

Virtualized data centers will 
enable centralized remote 
data access or distributed 
data management.

•

•

Security risks arise as tightly 
interlocked business and 
technology architectures 
show vulnerability to stress.

Physical infrastructure 
becomes inaccessible due to 
stay-at-home orders, 
expanding access points and 
shifting the security 
perimeter.

Heterogeneous technology 
infrastructure and changes 
to the nature of work shift 
network access points and 
consumption.

• Federated security manages 
situational awareness and 
access points as contexts 
change and encourages 
information-sharing for 
real-time threat intelligence 
and remediation.

•Operational e�ciency 
requires resilient ways of 
working to quickly meet 
shifting business needs.

A distributed workforce that 
can’t physically be together 
impacts teams and ways of 
working across 
nonstandardized 
infrastructure, prompting 
companies to implement 
technology infrastructure 
changes.

• DevOps is a tried and true 
approach to achieving better 
value sooner, safer, and more 
painlessly from IT programs, 
and is seeing new 
developments in an 
increasingly distributed
work environment.
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IT 

OPS

Developing IT infrastructure that powers the future of work, workforce, and workplace  

• On-premise data 
centers face business 
continuity risk.

• Virtualize data centers 
for long-term 
workload-management 
gains.

• Build common data 
services with a single 
virtual database or by 
managing data in a 
distributed way.

• Eliminate redundancy 
and enable data 
understanding, API 
connectivity, and 
enhanced 
governance.

• ITOps continues to 
evolve beyond 
CloudOps.

• Implement CloudOps. • Extend CloudOps to 
include AIOps, which 
goes beyond reactive 
monitoring to 
automated response.

• Enable predictive 
monitoring.

• Shifts in 
consumptionheterog
eneous 
infrastructureincrease 
IT complexity.

• Embrace multicloud 
across already and 
hybrid cloud strategies 
that are now widely 
accepted as the 
optimal strategy.

• Develop multicloud 
solutions that focus 
on access, network 
management, 
operations, and
end-point complexity 
for a full-stack 
solution. 
management, 
operations, and
end-point.

• Achieve flexible 
consumption models 
with improved cost 
governance.

FIGURE - 4

Source: Deloitte analysis.
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NEW CHALLENGE WHERE WE WERE WHERE WE’RE  GOING WHY ARE WE 
GOING THERE 

IT SECURITY 

ACCESS MANAGEMENT 

PERIMETER  SECURITY 

INFORMATION SHARING 

Federated security for the future of work, workforce, and workplace

FIGURE - 5

Source: Deloitte analysis.

• A heterogeneous IT 
infrastructure requires 
a heterogeneous 
security model.

• Implement federated 
security to secure 
infrastructure across 
application, network, 
and system layers as 
well as the C2 security 
center.

• Manage federated 
computing down to 
the end-point level 
across tiers/devices 
(cloud, edge, mobile, 
IoT).

• Increase situational 
awareness, better 
manage access-point 
attacks, and enable 
more dynamic threat 
intelligence and 
remediation.

• Security 
information–sharing 
and collaboration 
becomes increasingly 
challenging across 
distributed teams and 
multiple cloud 
solutions.

• Implement IM 
solutions across the 
federated network.

• Shift away from 
single-vendor IM 
solutions to 
integrated, federated 
IM solutions to fully 
leverage the cloud
providers’ technology.

• Enhance security 
system 
interoperability, 
collaboration, and 
information-sharing. 
Avoid vendor lock-in.

• Trusted access is 
increasingly 
important in a remote 
world.

• Implement role-based 
access controls, 
centralized security 
management, and 
identity access 
management.

• Use embedded 
zero-anonymity 
security features, 
multifactor
authentication (MFA), 
privileged access 
management (PAM).
Consider a trusted 
internet connection 
policy.

• Enhance governance 
of network access.

• Perimeter security 
becomes ine�ective 
when the o�ce 
perimeter is no longer 
relevant.

• Perimeter security for 
the physically 
protected data center 
needs to consider 
access points for 
those that need 
remote access, where 
possible, and virtual 
alternatives that will 
require new security 
models.

• Look to replace 
perimeter-level 
security with
device-level security; 
virtualize services and 
desktops, and remote 
IoT devices; and 
secure every 
component, including 
object repositories, 
network 
segmentation, and 
web services.

• Manage security 
across a shifting 
threat surface area.
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Security now needs 
to factor in access 
points for those that 
need remote access, 
where possible, and 
virtual alternatives—
all these will likely 
require new security 
models.
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NEW CHALLENGE WHERE WE WERE WHERE WE’RE  GOING BENEFITS 

 OPERATIONS  

COLLABORATION  

AUTOMATION 

TEAMS  

PROCESSES 

DevOps strategies can enable new ways of working

FIGURE - 6

• Rapidly shifting 
business strategies 
require fast reaction 
time and resilient 
solutions.

• Follow a
shift-and-adopt 
strategy for 
incremental cloud 
replatforming.

• Double down on agile 
to align business and 
technology 
operations and 
maintain flexibility 
needed during times 
of uncertainty.

• Enable teams to react 
and respond 
instantaneously to 
focus on tactical work 
that provides 
immediate value.

• Remote work requires 
more collaborative 
ways of working. 

• Embrace 
communication and 
collaboration tools for 
virtual, distributed 
teams.

• Use ChatOps across 
project teams, 
departments, and 
organizations.

• Enable real-time 
knowledge-sharing, 
facilitate knowledge 
management, and 
generate collective 
intelligence.

• DevOps continues to 
shift left toward
end-to-end DevOps.

• Shift left to 
incorporate 
DevSecOps into your 
DevOps strategy.

• Continue to shift left 
to operations, 
governance, and 
customer support.

• Standardized and 
consistent build and 
development 
environment; 
enhanced governance 
and customer 
experience.

• Traditional supply 
chains have been 
irrevocably disrupted.

• Implement a cloud 
center of excellence 
team.

• Reimagine traditional 
roles and embrace an 
IT-as-a-service 
operating model with 
the architect elevated 
in the business.

• Achieve shared goals 
and objectives as well 
as greater alignment 
across full-stack 
product teams.

• Flexible, dynamic 
infrastructure requires 
minimizing manual 
human intervention.

• Adopt DevOps tools 
for automated 
provisioning.

• Move toward
hyper-automation by 
incorporating cloud AI 
and ML services.

• Create automated and 
repeatable processes.

Source: Deloitte analysis.
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Organizations 
that are further 
in their journey 
have embraced 
DevSecOps for 
integrated security 
across development 
operations— 
integrating security 
into the development 
design process.
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The next frontier 
of managing cloud 
complexity will 
likely be developing 
multicloud solutions 
that use the right 
combination of 
tools, software, 
and technology 
to manage cloud 
services and 
enable business 
applications— 
everything.

HR ECHO26
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التحتية لألعمال التي 
البنية مستقبل 

تدعم السحابة
تفعيل عمل البنية التحتية

لألعمال االفتراضية
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الشكل (2)

Deloitte المصدر: منظور

جائحة كوفيد- 19  هى حجر األساس في استراتيجية السحابة 

سوق السحابة خالل فترة ما قبل الجائحة سوق السحابة خالل فترة ما بعد الجائحة
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الشكل (1)
استراتيجيات السحابة التي تنامت وتيرة سرعتها بفعل تداعيات جائحة كوفيد- 19 

توقع 20%  من المؤسســـات أن يكون نصـــف عبء العمل / 
البيانـــات المؤسســـية على األقل ضمن ســـحابة عامة في 

غضون 12 شهًرا.

الطلب على السحابة

العائدات من السحابة

3% من الموظفين تقريبًا عملوا بدوام كامل عن ُبعد في يناير 
.2020

العمل عن ُبعد

ارتبـــط 17% من مســـتخدمي ســـطح المكتـــب و 15% من 
VPN في ديســـمبر  مســـتخدمي الهواتف المحمولة إلى 

.2019

البنية التحتية

20 مليون مستخدم نشط يومًيا في Microsoft Teams في 
نوفمبر 2019.

أدوات التواصل والمشاركة

قبل ظهور جائحة كوفيد- 19

نمو بنسبة 37% لخدمات الويب Amazon (AWS) في الربع 
الثاني من عام 2019.

 Microsoft Intelligent Cloud نمو بنسبة 22% في إيرادات
فـــي الربع الثالث من عـــام 2019 (بما فـــي ذلك منتجات 
المؤسســـات  وخدمات  الســـحابية  والخدمـــات  الخـــادم 

واإليرادات.

•

•

أثناء جائحة كوفيد- 19

الطلب على السحابة

نمو إيـــرادات Google Cloud Platform بنســـبة 43%في 
إيرادات السحابة للربع الثاني من عام 2020.

29% نمو خدمات أمازون عبر االنترنت في الربع الثاني من 
عام 2020.

27% نمو في إيـــرادات Microsoft Intelligent Cloud في 
الربع الثالث من عام 2020.

العائدات من السحابة

العمل عن ُبعد

البنية التحتية

75 مليون (تقريًبا أربعة أضعاف) مستخدم نشط يوميا لبرنامج 
Microsoft Teams بحلول مايو 2020.

أدوات التواصل والمشاركة

•

•

•

59% من الشركات تتوقع أن يتجاوز استخدام السحابة ما هو 
مخطط له مسبقًا بسبب الجائحة.

زادت استفسارات البحث لكبار المديرين التنفيذيين السحابيين 
في المجال الرقمي بنسبة %224.

6 من المؤسسات المالية العالمية أعلنت عن مبادرات سحابية 
جديدة منذ بداية الوباء.

•

•

•

64% من الموظفين بدوام كامل باتوا يعملون عن بعد اعتباًرا 
من أبريل 2020.

تأثـــر 81% من القـــوى العاملة العالمية (2.7 مليار شـــخص) 
بتوجهات البقاء في المنزل اعتباًرا من مايو 2020.

•

•

نمت اتصاالت Microsoft Azure VPN بنسبة %94.
تضاعفت ذروة استخدام WAN 40 مرة منذ فرض اإلغالق في 

أوائل مارس. 
نمت اتصاالت VPN بنسبة 72%عن مستويات ما قبل الجائحة.

•
•

•
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الشكل (3)

تعمل تحديات األعمال على تسريع استيعاب حلول البنية التحتية السحابية

التكنولوجيا
والتحديات التشغيلية

لم يعد مـــن الممكـــن الوصول إلى 
مراكز البيانات المادية بسبب متطلبات 

أماكن العمل البعيدة.

العمل عـــن بعد على  تشـــدد أحجام 
البنى التحتيـــة التقليدية، مما يفرض 
التي  والتغيير  الرفـــع  اســـتراتيجيات 
الكفاءة  أكبـــر مـــن  قـــدرًا  تتطلـــب 

التشغيلية.

•

•

تصبح البنية التحتية المادية غير قابلة 
في  البقاء  أوامـــر  بســـبب  للوصول 
الوصول  نقـــاط  وتوســـيع  المنـــزل 

وتحويل المحيط األمني.

البنيـــة التحتيـــة للتكنولوجيـــا غيـــر 
المتجانســـة والتغيـــرات في طبيعة 
نقـــاط الوصـــول إلى شـــبكة وردية 

العمل واالستهالك.

•

•

 

 

نهج الحلول
التكنولوجيا

المتعددة  الســـحابية  الحلول  ستدعم 
العمل  فقط)  االســـتراتيجيات  (ولس 
االفتراضي والقـــوة العاملة وأماكن 
العمـــل مـــع التركيـــز علـــى أدوات 
ومنصات الكفاءة التشـــغيلية من أجل 

تقديم حلول متكاملة.

ســـتعمل مراكز البيانـــات االفتراضية 
على تمكين الوصـــول المركزي إلى 
البيانـــات عـــن بعـــد أو إدارة البيانات 

الموزعة.

•

•

يســـاهم األمـــن الموحد فـــي إدارة 
الوعي بالمواقف ونقاط الوصول مع 
تغير الســـياقات ويشـــجع على تبادل 
المعلومـــات الخاصـــة باســـتخبارات 
الوقـــت الحقيقي  التهديـــدات في 

ومعالجتها. 

•

 
 (DevOps) نظام التطويـــر والعمليات
هو نهـــج مجرب وحقيقـــي لتحقيق 
ممكن،  وقت  أسرع  في  أفضل  قيمة 
كما أنه أكثر أمانًا وأقل عناًء من برامج 
تكنولوجيا المعلومات، عالوة على أن 
بيئة  في  الجديدة  التطورات  يشـــهد 

العمل ذات التوزيع المتزايد. 

• التي ال  العاملة الموزعة  تؤثر القوى 
يمكن جمعهـــًا معًا فعلًيا على الفرق 
وطرق العمل عبر البنيـــة التحتية غير 
القياســـية  مما يدفع الشركات إلى 
التحتيـــة  البنيـــة  تغييـــرات  تنفيـــذ 

للتكنولوجيا.

 
 

 

 

 

 

 

 

تحديات
األعمال

يزداد تعقيد التكنولوجيا مع تغيير نماذج 
التحتية  البنية  عبر  والوصول  االستهالك 

غير المتجانسة.

ُتظهر  عندمـــا  األمنية  المخاطر  تنشـــأ 
هياكل األعمال والتكنولوجيا المتشابكة 

بإحكام إمكانية تعرضها للضغوط.

تتطلب الكفاءة التشـــغيلية طرًقا مرنة 
العمل  احتياجات  تلبيـــة  أجل  من  للعمل 

المتغيرة بسرعة.

•

Deloitte analysis :المصدر

المؤسسات 
الديناميكية لديها 

فرصة مثالية لتوظيف 
التكنولوجيا في 

تمكين موظفيها من 
العمل عن بعد 
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الشكل (4)

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم مستقبل العمل والقوى العاملة ومكان العمل

المستقبلحاليًاتحدي جديد

مراكز البيانات

تكنولوجيا المعلومات

العمليات

المزايا

وتمكين  التكـــرار  من  التخلص 
واالتصـــال  البيانـــات  فهـــم 
التطبيقات  برمجـــة  بواجهـــة 

والحوكمة المحّسنة.

•

مرنة  استهالك  نماذج  تحقيق 
مع تحسين إدارة التكلفة.

•

تمكين المراقبة التنبؤية. •

إنشاء خدمات مشتركة بقاعدة 
عن  أو  واحدة  افتراضية  بيانات 
طريـــق إدارة البيانات بطريقة 

موزعة.

•

متعددة  سحابية  حلول  تطوير 
وإدارة  الوصـــول  علـــى  تركز 
وتعقيد  والعمليات  الشـــبكة 
نقطـــة النهايـــة مـــن أجـــل 
متكاملة،  حلول  إلى  الوصول 
ونقطة  والعمليـــات  واإلدارة 

النهاية.

•

العمليـــات  فـــي  التوســـع 
السحابية (CloudOps) لتشمل 
AIOps، والتي تتجاوز المراقبة 
االســـتجابة  إلى  التفاعليـــة 

اآللية.

•

جعل مراكـــز البيانات افتراضية 
األجل  لتحقيق مكاسب طويلة 

في إدارة أعباء العمل.

•

عبر  المتعددة  الوسائط  قبول 
االستراتيجيات التي تم قبولها 
واســـع  نطـــاق  علـــى  اآلن 
باعتبارها اإلستراتيجية المثلى.

•

الســـحابية  العمليات  تنفيـــذ 
.(CloudOps)

•

الداخلية  البيانات  مراكز  تواجه 
مخاطر استمرارية األعمال.

•

التحتية  البنية  فـــي  التحوالت 
غير المتجانســـة لالســـتهالك 
تكنولوجيا  تعقيـــد  مـــن  تزيد 

المعلومات.

•

تكنولوجيا  عمليـــات  تســـتمر 
فـــي   (ITOps) المعلومـــات 
التطور إلـــى ما بعد العمليات 

 .(CloudOps) السحابية

•

Deloitte analysis :المصدر
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الشكل (5)

األمن الموحد لمستقبل العمل والقوى العاملة وأماكن العمل

أمن تكنولوجيا المعلومات

إدارة الوصول

أمن المنطقة المحيطة

السرعة

بالمواقف،  الوعـــي  زيـــادة 
الوصول  نقاط  هجمات  وإدارة 
وتمكيـــن  أفضـــل،  بشـــكل 
األكثر  التهديدات  اســـتخبارات 

ديناميكية ومعالجتها.

•

تعزيـــز إدارة الوصـــول إلـــى 
الشبكة.

•

منطقـــة  عبـــر  األمـــن  إدارة 
التهديدات المتغيرة.

•

البيني  التشغيل  قابلية  تعزيز 
والتعـــاون  األمـــن  لنظـــام 
ومشـــاركة المعلومات. تجنب 

تجميد المورد.

•

إدارة الحوسبة الموحدة وصوًال 
إلى مســـتوى نقطة النهاية 
المســـتويات/األجهزة  عبـــر 
الهاتف  والحافة،  (الســـحابة، 

المتحرك، وإنترنت األشياء).

•

األمـــان  ميـــزات  اســـتخدام 
المضمنة بدون إخفاء الهوية، 
العوامل  متعددة  والمصادقة 
الوصـــول  وإدارة   ،(MFA)

.(PAM) المتميز

اتصال  سياســـة  اتباع  مراعاة 
إنترنت موثوقة.

•

•

تطلع إلى استبدال األمن على 
مســـتوى المنطقة المحيطة 
الجهاز؛  مستوى  على  باألمن 
مع عمـــل محـــاكاة افتراضية 
للخدمـــات وأجهـــزة ســـطح 
المكتب وأجهزة إنترنت األشياء 
البعيدة؛ وتأمين كل مكون، بما 
في ذلك مستودعات الكائنات 
وتجزئـــة الشـــبكة وخدمـــات 

الويب.

•

التحـــول بعيـــًدا عـــن حلـــول 
المراسلة الفورية ذات الموّرد 
المراســـلة  حلول  إلى  الواحد 
الموحدة  المتكاملة  الفوريـــة 
لالســـتفادة الكاملة من تقنية 

موفري الخدمات السحابية.

•

لتأمين  الموحـــد  األمن  تنفيذ 
البنيـــة التحتية عبـــر التطبيق 
النظام  والشـــبكة وطبقـــات 

.C2 باإلضافة إلى مركز أمان

•

الوصول على  تنفيذ ضوابـــط 
األمن  وإدارة  المهام،  أساس 
المركزية ، وإدارة الوصول إلى 

الهوية.

•

المحيطة  المنطقة  أمن  يحتاج 
إلى مركز بيانات محمي مادًيا 
الوصول ألولئك  لمراعاة نقاط 
الذين يحتاجـــون إلى الوصول 
عن ُبعـــد، متى أمكـــن ذلك، 
وإلى البدائل االفتراضية التي 

تتطلب نماذج أمان جديدة.

•

تنفيذ حلول المراسلة الفورية 
(IM) عبر الشبكة الموحدة.

•

التحتيـــة  البنيـــة  تتطلـــب 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات غير 
غير  أمان  نموذج  المتجانســـة 

متجانس.

•

الوصـــول الموثـــوق به مهم 
بشكل متزايد في عالم بعيد.

•

المحيطة  المنطقة  أمن  يصبح 
غير فعـــال عندما يصبح محيط 

المكتب غير ذي صلة.

•

مشـــاركة  صعوبـــة  تتزايـــد 
والتعاون  األمنية  المعلومات 
عبر الفـــرق الموزعة والحلول 

السحابية المتعددة.

•

Deloitte analysis :المصدر

لماذا نمضيالمستقبلحاليًاتحدي جديد
إلى هناك
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يحتاج األمن اآلن إلى 
مراعاة نقاط الوصول 
ألولئك الذين يحتاجون 
إلى الوصول عن بعد ، 
حيثما أمكن ، والبدائل 
االفتراضية - كل هذه 

االعتبارات تتطلب على 
األرجح نماذج أمن جديدة
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الشكل (6)

استراتيجيات التطوير والعمليات (DevOps) يمكنها إتاحة طرق جديدة للعمل

االســـتجابة  من  الفرق  تمكين 
والتعامل الفوري للتركيز على 
العمـــل التكتيكي الذي يوفر 

قيمة فورية.

• لمواءمة  المرونـــة  مضاعفة 
والتقنية  التجاريـــة  العمليات 
والحفاظ على المرونة الالزمة 

في أوقات عدم اليقين.

• التحـــول  اتبـــاع اســـتراتيجية 
واالعتمـــاد إلعـــادة التدريـــج 

السحابي.

• العمل  اســـتراتيجيات  تتطلب 
سريع  فعل  رد  التحول  سريعة 

وحلوًال مرنة.

•

تمكيـــن تبـــادل المعرفة في 
وتســـهيل  الحقيقي  الوقت 
إدارة المعرفـــة وتوليد الذكاء 

االجتماعي.

• (ChatOps) استخدم
عبر فرق المشـــروع واإلدارات 

والمؤسسات.

• تبني أدوات االتصال والتعاون 
للفرق االفتراضية الموزعة.

• يتطلـــب العمل عن بعد المزيد 
من طرق العمل التعاونية.

•

إنشـــاء عمليات آليـــة وقابلة 
للتكرار

• االتجاه إلى األتمتة الشـــاملة 
الذكاء  من خالل دمج خدمـــات 
االصطناعي السحابي والتعلم 

اآللي.

• اعتماد أدوات DevOps للتزويد 
اآللي.

• المرنة  التحتية  البنيـــة  تتطلب 
التدخل  تقليـــل  والديناميكية 

البشري اليدوي.

•

والغايات  األهـــداف  تحقيـــق 
أكبر  إلى  باإلضافة  المشتركة 
قدر ممكـــن من المواءمة بين 

فرق اإلنتاج بالكامل.

• إعادة تصـــور األدوار التقليدية 
تشـــغيل  نمـــوذج  وتبنـــي 
كخدمة  المعلومات  تكنولوجيا 
المهنـــدس  ارتقـــاء  مـــع 

المعماري في العمل.

• تنفيـــذ مركز ســـحابي لفريق 
التميز.

• التوريـــد  سالســـل  توقفـــت 
التقليدية بشكل ال رجعة فيه.

•

بيئـــة بنـــاء وتطويـــر موحدة 
ومتســـقة، تعزيـــز الحوكمة، 

وتجربة العمالء.

• اســـتمر فـــي التحـــول إلى 
العمليـــات والحوكمـــة ودعم 

العمالء.

•  DevSecOps تحول إلـــى دمج
 DevOps اســـتراتيجية  فـــي 

الخاصة بك.

• يستمر "DevOps" في التحول  
 "DevOps" نظـــام   لتقديـــم 

متكامل.

•

Deloitte analysis :المصدر

المزاياالمستقبلحاليًاتحدي جديد

العمليات

التعاون

األتمتة

الِفرق

العمليات
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في ظل جائحة 
كوفيد- 19  هناك رغبة 

أقل لمبادرات االبتكار 
االستراتيجية الكبيرة 

والمزيد من التركيز 
على العمل التكتيكي 

الذي يوفر قيمة فورية 
ويحل مشاكل اليوم ، 

اآلن
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لقد تبنت المؤسسات 
التي قطعت شوطًا 

طوياًل في مسيرتها، 
عمليات التطوير  واألمن 
لتحقيق األمن المتكامل 

عبر عمليات التطوير 
– من خالل دمج األمن 

في عملية تصميم 
التطوير
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