تنفيذ الرقمية

شهادات PCI SOP
https://nowellgroup.com
خدمات البرامج والتكامل BPM

BPM  خدمات برامج- nowellgroup.com
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من نحن
تتخصص  Nowellgroupفي مساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة على تنفيذ حلول البرامج السحابية لتحسين عملياتها ،
والحد من وضع المخاطر ودفع النتائج الناجحة في جوانب مختلفة من عملياتها من الموارد البشرية  ،إلى سلسلة التوريد وخدمة
العمالء والصيانة أثناء اإلنتاج .من خالل رقمنة إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهم  ،حققت الشركات التي تعمل معنا
مكاسب في األداء ووفورات في التكاليف .ينطبق على الرعاية الصحية والتأمين والخدمات المالية والشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم
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اتصل بنا
نويل للتنمية  ،وشركة
 2101سيتي ويست الجادة Ste 100
هيوستن ،تكساس 77042
الواليات المتحدة األمريكية
support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com
4170-783-866-1
(3271-710-)832
"شريك يمكنك الوثوق به"

التزامنا
نحن ملتزمون بنجاحك من البداية إلى النهاية،
ونعمل بأعلى معايير النزاهة والمهنية

التحقق من صحة الرقميةعلى :أصول تكنولوجيا المعلومات الحرجة،
أعباء العمل الرقمية ،تنفيذ Standard Operating Procedures
ل H andlingالعمليات الحرجة

منصة برمجيات  Verity BPMتمكن P CI

معايير األمان االمتثال

لمقدمي الخدمات المالية
التركيز على الصناعة :الخدمات المالية ،ومعالجات الدفع اآللي غرف المقاصة ( ،)ACHsوالتجار ،ومقدمي
الخدمات ،وتجار التجزئة ،واالئتمان وبطاقات الخصم المصدرين ،والتجارة اإللكترونية؛

يحدد معيار أمان

 PCIمعيارا أساسيا لتأمين بيانات حامل البطاقة أثناء النقل والتخزين .تم تطويره لضمان
أن يحافظ تجار االئتمان ومقدمو الخدمات على أعلى معايير أمن المعلومات ،وهو مطلوب
لجميع كيانات األعمال التي تقوم بتخزين بيانات حامل البطاقة أو معالجتها أو نقلها.
العمالء الذين ينفذون المبادئ التوجيهية  PCIتعمل عموما مع مستوى أعلى من الجودة،
وتحسين إدارة المخاطر الشاملة ،مما أدى إلى تحسين تجربة العمالء وانخفاض عدد
الحوادث التي يمكن تجنبها؛  ،PCI DSSويحدد مجموعة من أهداف أمن المعلومات
والمتطلبات التي تشمل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بناء وصيانة شبكة وأنظمة آمنة
حماية بيانات حامل البطاقة
االحتفاظ ببرنامج إدارة مشكلة عدم الحصانة
تنفيذ تدابير قوية لمراقبة الوصول
مراقبة واختبار الشبكات بانتظام
االحتفاظ بسياسة أمان المعلومات

وتشمل التطبيقات األخرى من أطر البرمجيات PCI SOP
•
•
•
•
•
•
•
•

فحص سياسة  KPIالدوري عالي التوفر لألنظمة
تنفيذ سياسة االحتفاظ بالبيانات ،أرشيفية  ،استفسار سريع سهل البحث
تبديل التكرار ألصول اإلنتاج
خطط  SOPsلصيانة اإلنتاج المخطط لها
خطةnإد عمليات اإلنتاج التجارية /الهجرات
جدول صيانة األصول
محاكاة التشغيل الجاف للتعافي من الكوارث
تنفيذ التكرار والمحاكاة القطعية

يوفر برنامج  BPMمن  Nowellgroupإطارا مدفوعا بالسياسة واإلجراءات يسمح
لمديري تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين و CIOSبصياغة إجراءات تشغيل
قياسية لسير العمل األكثر أهمية في عمليات األعمال والتفاعالت مع عمالئها
إدارة تعقيد وصيانة وتوافر أصول تكنولوجيا المعلومات وأصول األعمال ليست مهمة
صغيرة ومهمة بالنسبة إلدارة العمليات أن يكون لها إطار عمل قوي موثوق به لتطوير
واعتماد وتنفيذ  SOPيسمح لهم بتصميم والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة
والمعايير باستخدام حل برمجي بسيط وسهل
https://www.fisglobal.com/en/insights/merchant-solutions-worldpay/article/whatyou-need-to-know-about-pci-compliance-levels
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نحن ملتزمون بنجاحك ،وسوف نقدم كل خبرتنا لفريقك لدفع الفوز
للجميع
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ملخص

هدفنا هو نجاحك مع سجل حافل من الخبرة المباشرة  ،وتسليم المشاريع والنجاح  ،واليوم  ،نقوم بتطوير
حلول برامج دورة حياة  BPMإلدارة األعمال المعقدة  ،وتلبية المتطلبات التنظيمية مثل (، COBIT
 )HIPAA ، PCI ، SOX ، OSHAوتبسيط الفرق التي تتطلع إلى تحسين كفاءة عملية األعمال في
سلسلة التوريد الخاصة بهم .كما نقدم خدمات االستشارات التقنية وبرامج السحابة المعبأة بالكامل.
أستطيع أن أفعل كل شيء من خالل المسيح الذي يعطيني القوة 4:13

برامج إدارة العمليات التجارية
استخدام منصة البرمجيات لدينا تسمى  Verity BPMلتحديد sops
الرئيسية الخاصة بك ،وإدارة تقديم الخدمات وإدارة خدمة العمليات
المرتبطة المالية

برامج سلسلة التوريد
فيرتي  BPMلديها سلسلة التوريد وإدارة المخزون وتجربة العمالء
وميزات إدارة الخدمة

تكامالت  ITSMوالهوية السحابية وإدارة الوصول
لدينا خبرة مع  SailPointبرنامج إدارة الوصول إلى الهوية فضال عن
خبرة التكامل مع ServiceNow
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