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ھستھ تجارت حال و آینده: ھویت دیجیتال

و هویت دیجیتال؛ بنیاد اقتصاد و جامعه در زمان حال•
آینده با اتکا به فناوري با محوریت داده

مزایاي استفاده صحیح از هویت دیجیتال•
بهبود تجربه مشتري•
افزایش درآمد و کارایی•
بهبود و افزایش کنترل•

نظر چگونگی بکارگیري تیم تحت
ت فرم براي استفاده موثر از چندین پل
ابري غیر قابل تعامل

چگونگی اطمینان از خودکارسازي
گزارش ها به عنوان دستاورد 

سازماندهی و نظارت

ا جابه جایی سیستم هاي قدیمی ب
سیستم هاي ابري و امکان ادامه 

فعالیت بدون درز کارکنان

ل چگونگی برقراري ارتباطات قاب
اعتماد و اطمینان از یکپارچگی 

داده ها در شبکه هاي باز

ر چگونگی تضمین کار تیم ها ب
مبناي حداقل امتیاز CEO

چگونگی اطمینان از موثر بودن 
اشتغال استخدامی هاي جدید از روز

اول

چگونگی ایمن سازي 
پس زمینه زیرساخت ها

چگونگی پشتیبانی از کانال 
دیجیتال جدید براي ارتباط 

مستقیم با مصرف کننده

چگونگی در اختیار دادن قرار دادن 
دنیاي مجازي و واقعی ایده آل براي

متقاضیان

کت نیاز به یک دیدگاه واحد از سراسر شر
ل تعداد براي تصمیم گیري آگاهانه  به دلی
کثیر برنامه ها و گزارش ها
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رلبهبود شفافیت و کنت
لهچگونگی رسیدگی به این مسئ

.مسئله اصلی نظارت است•

ش هزینه ها و ایجاد یک رویکرد یکپارچه و مدیریت تغییر و در نتیجه بهبود رویکرد تجربه کاربري، کاه•

نواقص

کاهش گزارش دهی خودکار و امور مرتبط با ممیزي•

چگونگی اطمینان از خودکارسازي
گزارش ها به عنوان دستاورد 

سازماندهی و نظارت
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رانتقال به سیستم اب
لهچگونگی رسیدگی به این مسئ

فاده همزمان از براي انتقال به سیستم هاي ابري و ایجاد توانایی است» الیه دسترسی یکنواخت«نیاز به •

سیستم هاي جدید و قدیم

دآگاهی از نقش تمامی کارمندان بدون کاهش کارایی سیستم با نگاشت به سیستم هاي جدی•

ر ، ورود کارمندان با همان شناسه و رمز عبور و مجوزها د» سیستم همسان«فراهم سازي دسترسی با •

فضاي ابر

ا جابه جایی سیستم هاي قدیمی ب
سیستم هاي ابري و امکان ادامه 

فعالیت بدون درز کارکنان
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پیچیدگی ابر
لهچگونگی رسیدگی به این مسئ

نیاز به دسترسی یکپارچه به تمام پلت فرم ها براي کاربران هدف•

استفاده از سیستم مکانیسم کنترل مرکزي براي هم پوشانی سیستم ها•

ساده سازي تجربه کاربري با ورود تک مرحله اي•

نظر چگونگی بکارگیري تیم تحت
ت فرم براي استفاده موثر از چندین پل
ابري غیر قابل تعامل
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راهکارهاي موثرتر: دستگاه  هاي هوشمند
لهچگونگی رسیدگی به این مسئ

IOTحضور نیروهاي غیر انسانی در فضاي کار مجهز به •

و قابل ایجاد یک چارچوب قابل اعتماد در بین ربات ها و حسگرها و در نتیجه ایجاد فضاي قابل کنترل•

اطمینان براي همه داده هاي ورودي

5Gامکان بکارگیري این قابلیت در شبکه هاي گسترده تر همچون •

هر دستگاه داراي شناسه کاربري منحصر به فرد•

در شرایط نقض امینت و حمله) شخص یا ربات(و قرنطینه خودکار و بالدرنگ عامل•

ل چگونگی برقراري ارتباطات قاب
اعتماد و اطمینان از یکپارچگی 

داده ها در شبکه هاي باز
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محدود کردن امتیاز براي کاهش خطرات
لهچگونگی رسیدگی به این مسئ

ستگینیاز به تسهیل دسترسی و کنترل عملکرد در کل چرخه حیات کارمندان از استخدام تا بازنش•

ابزارهاي یکنواخت و یگپارچه به عنوان عناصر مورد بررسی •

با استفاده از اتوماسیون) پس از ارتقاي شغلی( اعطاي مجوزهاي جدید به کارمندان•

جلوگیري از انباشت مجوزهاي اضافی•

ر چگونگی تضمین کار تیم ها ب
مبناي حداقل امتیاز
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چگونگی اطمینان از موثر بودن 
اشتغال استخدامی هاي جدید از روز

اول

چگونگی رسیدگی به این مسئله

شکوفایی استعدادها

آنمدیریتوجدیداستخدامینیروهايشناساییبرايدیجیتالشناسهازاستفاده•

نتیجه، اعمال فرآیند تعیین دقیق نوع حساب هاي مورد نیاز فرد جدید و خودکارسازي مجوزهاي مربوطه•
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چگونگی ایمن سازي 
پس زمینه زیرساخت ها

"الیه هاي امنیتی"محافظت از 

چگونگی رسیدگی به این مسئله

:امتیازاتبهدسترسیمدیریتیابزار

آسیبازویژهکاربراننگهداشتناماندر•

خارجیوداخلیتهدیداتازمشکوكیاغیرمجازتراکنشبالدرنگتوقفوشناسایی•

ارزشمندحساب هايکلیهمحافظتوکنترل•
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شناخت مشتري

چگونگی رسیدگی به این مسئله

مشتریاندیجیتالیپروفایلساختنجهتالزمابزارازاستفادهلزوم•

آن هابهدسترسیومشتریانهايدادهامنیتازاطمینانکسبلزوم•

خصوصیحریممقرراتوهادادهحفاظتیقوانینرعایتلزوم•

شدهشخصیبازاریابیوکاربرانعالقمندي هايتشخیصنتیجه،•

چگونگی پشتیبانی از کانال
دیجیتال جدید براي ارتباط 

مستقیم با مصرف کننده
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چگونگی در اختیار دادن قرار دادن 
دنیاي مجازي و واقعی ایده آل براي

متقاضیان

پیش به سوي عصر فیجیتال

چگونگی رسیدگی به این مسئله

خوبتجربهکسبرمزاعتماد،•

مصرف کنندهتوسطدادهایجادواستفادهدلیلبهپلتفرم هاوشبکه هادستگاه ها،باالتراهمیت•

دستگاهومشتريیکهویتوصالحیتتاییدبرايامنیتیشناسهکردنفعالبهنیاز•

ويوفاداريومشتريبرايمطمئنویکپارچهايتجربهایجادنتیجه،• CDO
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دید کلی

کت نیاز به یک دیدگاه واحد از سراسر شر
ل تعداد براي تصمیم گیري آگاهانه  به دلی
کثیر برنامه ها و گزارش ها

چگونگی رسیدگی به این مسئله

سایبريتوانشسطحدركمنظوربهاستراتژي هابرايچارچوبیتعریف•

یکپارچهداشبوردبکارگیريبااجراییومدیریتیعملیاتی،نیازهايمیانتناسببرقراري•

آگاهانهتصمیم گیريبرايمبناییایجاد:نتیجه•



با تشکر از توجه شما
برهان؛ مرجع هویت دیجیتال در ایران

راهبران هویت مجازی آینده
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