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 الفئة األولى لعمالئها عبر دمج  حلول تقنية معلومات من)تساب(  دار التقنية الذكيةتقدم  

  والبحوث لدعم وتحسين كفاءة األعمال. يتم تحقيق ذلك عبر املعرفة الفنية والتكنولوجيا

 التطبيق الفعال واألمثل ألحدث تكنولوجيا املعلومات.

 

 هذا تعتبر جودة  في يومنا تام انه في مجال تقنية املعلومات الحيوي واملتجددنتفهم بشكل 

 اساسيتان. لذا نبذل كل جهدنا لتقديم  تقديم الخدمة والدعم هما ميزتان تنافسيتان

  وتوفير خدمات دعمنا الفني بصورة كفؤة، معايير الجودة العاملية  خدماتنا وفق اعلى

 سريعة، وآمنة. 

 

 إدارة املعلومات، وتنفيذ وتخصيص  نا لحلول تقنية املعلومات االستشارات،تشمل مجاالت

 التخصصات التالية: وأمثلة الحلول في
 
 

  

 

 حلول األعمال •
 لخدمات والحلول الفنيةا •
 دمات جودة البياناتخ •
   خدمات حماية البيانات •
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 حلول األعمال
 

خدمات االستشارات والدعم التقني ألنظمة التطبيقات 
 الصناعية:
o جمع وتحصيل البيانات 
o تحليل كفاءة األداء 
o  املستنداتإدارة 
o تخصيص وضبط حالة املوارد 
o    إدارة الصيانة 
o شحن املنتج للعمالء 
o ضبط الجدولة التفصيلية للعمليات 
o وحدات الجودة 
o تعقب أصل ومراحل تكوين املنتج 

خدمات االستشارات والدعم التقني إلدارة سلسلة 

 اإلمداد:

o إدارة اجراءات األعمال 

o استراتيجية سلسلة اإلمداد 

o عمليات سلسلة اإلمداد 

 ضبط عمليات الجرد ▪

 إدارة عمليات الجرد ▪

 إدارة اساطيل نقل املنتج ▪

 ربط خدمات تنفيذ عقود اإلمداد ▪

 تطبيق التكنولوجيا ▪

o أمثلة سلسلة اإلمداد 

o تنفيذ سلسلة اإلمداد 

o تطوير قيادة التحكم لسلسلة اإلمداد 
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 التكنولوجيا استشارات
 

 لدعم احتياجات التغيير الواسعة ملدراء تقنية املعلومات ذوي الرؤى املستقبلية 

 كل إمكاناتها في مجال التكنولوجيا في حزمة موحدة من تسابفقد حشدت 

 لقد قمنا بتطوير وتوسيع قدراتنا لتوفير حلول تكنولوجيا شاملة  الحلول املتكاملة. 

  لومتميزة لتلبية احتياجات كل القطاعات الحكومية والتجارية عالية األداء. يعم

 فريقنا على التعاون الوثيق مع عمالئنا لضمان تطابق استراتيجية تقنية املعلومات 

 تحسن األداء واملردود التجاري  وحلول التكنولوجيا مع استراتيجية االعمال بغية

 الستثماراتهم وإلحداث نقلة جريئة في مجال تقنية املعلومات تحفز االبتكار وتقود 

 النمو املستقبلي لألعمال. 

 
 ستشارية اآلتي   تشمل خدماتنا اال  

 االستراتيجيات والهيكلة•
 إدارة املخاطر•
 التعافي من الكوارث واستمرارية االعمال•
 االعمال التجاريةخدمات •

oإدارة املشتريات 
oإدارة تكاليف االتصاالت 
oخدمة إدارة املنشأة 
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 استشارات فنية متخصصة     

 

 

  

بشكل فريد لسد الفجوة بين قدرات  االستشارات الفنية لشركتنا موجهة
ولدى  .زلألداء املتميورؤيتها  شركاتاملعلومات الحالية لل تكنولوجيا

 فريقنا:
القدرة على تقديم مشاريع التحول  الديه تساب سجل حافل:•

 .كبير بنجاحو معلومات على نطاق واسع لل التقني
، الفنيةجاالت املجميع  في سامستمدة من املر  املوارد املناسبة:•

 دقيق خبرة عميقة، وفهم يمتلكون لدينا  لذلك املختصون و 
أن يخفف من املخاطر مبتكر من شأنه نظمة األعمال ونهج أل 

 التكاليف.ب على التحكمويحافظ 
نعم، نحن نركز على حل مشاكل تكنولوجيا : شامل نهج•

تأثير ذات املعلومات، ولكن من أجل خلق حلول أكثر اكتماال و 
 قنياتدمج االستراتيجية والتننحن فإيجابي على نتائج األعمال، 

وعمليات تكنولوجيا املعلومات  وارد البشريةملوا عالجاتوامل
 .وكمة الشركات واملؤسساتوح

. أصحاب معرفة فنية محدودةنحن لسنا  ة التقنية:عرفامل قعم•

عميق مهارات االستشارات التقنية، على  يحوزون  لدينا ون املهني

تساعد ثبتت نجاعتها، لتتضافر معا لنهجيات واألفكار التي املو 

 التكلفة واألداء.ب املتعلقة أهدافهم لتحقيقعمالئنا 

 

نعمل  تحالفات مع مجموعة من رواد التكنولوجيا:•
واالجهزة بشكل لصيق مع املوردين الرئيسين للبرامج 

، آي بي إم، إتش بي، صن،سيسكو، كمايكروسوفت
أي، سيتريكس، إي ام س ي، أوراكل، بي إم س ي، س ي 

سيمانتك، ار إس أي، وتروكس. عالقاتنا التحالفية 
تسمح لنا بتوسيع مجال القدرات والحلول التي 

 نوفرها.
جلب  دار التقنية الذكيةتستطيع  صالت عاملية:•

موارد وخبرات فنية عاملية لتعمل على مدار الساعة 
 في جميع انحاء املنطقة.
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   حلول فــــــــنيـة
 

 

 

 

  

 

  

 

 

خبرة عريضة في مجال تطبيقات الساب  تسابتدعم 
كمستشار موثوق في املعالجة الشاملة لتصميم وتنفيذ ودعم 

عمليات اعمال كفؤة ومنيعة مع االستفادة من تبني أفضل 
 املمارسات العاملية في مجال تقنية املعلومات.

 تمكن من الكفاءة التشغيلية ورفع  تسابتصمم 
ً
حلوال

يير الواسعة النطاق لكفاءة أداء املنشاة، التقارير عن املعا
 مع 

ً
 واستراتيجية

ً
والتي تجيب عن التساؤالت األكثر تعقيدا

ضمان استمرار النمو الحيوي للمنشأة من خالل التحسين 
 بعض خدماتنا هذه تشمل: املستمر.

 استشارات اجراءات االعمالو  تقييمات تقنية املعلومات •
 تدشين تقنية االعمالتطبيقات/  •
 تحديثات/ اختبارات تقنية املعلومات •
 الدعم الفني لتقنية املعلومات في مرحلة االنتاج •
  أنظمة تخزين بيانات املنشأة •
 حلول التدشين السريع/ أفضل املمارسات العاملية لتطبيقات الساب •
 تكامل نظام وتطوير تطبيق املنشأة •
 تطوير وتصميم املوقع االلكتروني •
 صيانة التطبيقدعم و  •
 قواعد البيانات •
الصيانة،  والتهيئة،حلول قواعد بيانات االوراكل )التركيب، التخصيص  •

 التحديث، والدعم الفني(
الخادم الحاسوبي لتطبيقات االوراكل والويب لوجيك )التركيب،  •

 التخصيص والتهيئة، الصيانة، التحديث، والدعم الفني(
الحاسوبية العنقودية )التركيب، التخصيص تطبيقات اوراكل للخوادم  •

 والتهيئة، الصيانة، التحديث، والدعم الفني(
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 خدمات جودة البيانات
 

 خفض التكاليف وتحسين الناتج وكفاءة املنشأة •
 السريع للجودة املنشودة للبيانات الهامة للمنشأةالتحديد  •
املخاطر الناجمة من اضافة مصدر البيانات  أكبرإيجاد  •

 لنظام تخزين بيانات او نقل البيانات لتطبيق جديد
 تحديد لوائح االعمال الهامة •
البيانات الهامة  ألطقمتعلم كيفية خلق خصائص بيانات  •

ملسائل جودة البيانات مع جانب مع انشاء ملكية مشتركة 
 االعمال

تعلم مهارات تخصيص البيانات التي يمكن تطبيقها على  •
 مصدر بيانات آخر

ملجال تخصص ي مهم الذي  احترافيتقييم جودة بيانات  •
يمكن من تحديد اولويات مشاريع تحسين جودة البيانات 

 
ً
 على التأثير على سير االعمال وكلفة التنفيذ بناءا

 هوزية لالنتقال نحو نموذج معياري تحديد الج •
 تعلم نهج للتحسين املستمر لجودة بيانات املنشأة •
 املمارسات ملزوالي جودة البيانات املؤسسين أفضلتعلم  •
 فتح نوافذ الى جودة البيانات بمنشأتك •
امتالك القدرة لتضمين جودة وتخصيص البيانات كجزء  •

 عضوي من عمليات تكامل البيانات بمنشأتك 
 

 الحلول املقدمة

 البيانات كبيرة الحجم •
 حوكمة البيانات •
 نقل البيانات من بيئة تشغيل الى أخرى  •
 إدارة عالقة العمالء البيانات فيجودة  •
 جودة البيانات في أنظمة تخزين البيانات •
 تزامن البيانات •
استخالص، تحويل، وتحميل البيانات إلجراء  •

 التحليالت
 إدارة البيانات الرئيسية •
 هيكلة بيانات موجهة بالخدمات •
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 خدمات جودة بيانات متخصصة
حلولنا للبيانات كبيرة الحجم/ أنظمة تخرين بيانات املنشأة  

ومعينة.  التنظيم يعني فهم  البيانات منظمةهنالك حاجة دائمة ألن تكون 
ملعظم  ةاملتشابهموقع البيانات في مسار مجريات األعمال. بسب الطبيعة 

 ملجرى قيمة ال
ً
بيانات من خالل واجهات املنشئات فإن البيانات تنتقل وفقا

تكامل النظام األخرى  البيانات، ونقاط وتحسيناتوتحويالت  التطبيقات،
التنظيم للوظائف املحددة ملسار مجريات االعمال  في مجالوالتي تتطلب خبرة 

 الشامل. 

الوظيفي ملكان تواجد البيانات، لتعيينها او تعقبها الى قيمة او  الفهم الفني
تساب مستقلة. نحن في  معيار سابق أو متطلب تقرير، يعتبر حزمة مهارات

 االثنيمكننا تحقيق 
ً
 .ين معا

 
 :التاليةاملجاالت نقدم الخدمات املتخصصة في كما 

 تقييم جودة البيانات✓
 إضافة مؤهل/كفاءة الى أنظمة تخرين البيانات✓
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 خدمات حماية البيانات
مع التقدم السربع للتكنولوجيا وضغوط السوق املتزايدة والتطور املتنامي 

من الضروري لشركات تقنية املعلومات ان  أصبحملهددات امن املعلومات، فأنه 
االمنية للمعلومات.  وخلق القيمةتتحول من املجاراة املحضة الى الدفاع االستباقى 

وحفز تخفيف املخاطر  دقيق بينتوازن  املعلومات عملتقنية  على قيادىينبغي 
من اال  إلضعافعلى جانب واحد فقط قد يؤدي     املنشأة. التركيز غير السليم نمو

املعلوماتي للمنشاة أو عدم املقدرة للتحرك بسالسة للمنافسة في سوق عاملي 
 شديد التنافس.
من عقود من الخبرة واملعرفة الصناعية واإلملام بسير  تسابيستفيد خبراء 

االعمال لخلق طرق عملية ومرنة تساعد على الحماية ضد التهديدات وتقلل 
 نمو األعمال. يتطلبهااملخاطر أثناء تبني تكنولوجيا جديدة 

 بتنفيذ حلول امن معلومات شاملة تستطيع املنشئات:

 املنشأة عن طريق خفض املخاطر والكلفة والتعقيد أسهمزيادة قيمة ✓
 تحقيق أهداف التوافق مع األنظمة والقوانين✓
 زيادة االنتاجية ونمو االعمال✓
زيادة ثقة العميل من خالل حماية االنظمة واملعلومات من املهددات ✓

 االلكترونية توالهجما
 

 في الشرق 
ً
كإحدى الشركات االستشارية املتقدمة واملستقلة تكنولوجيا

مؤهلة بامتياز لخلق استراتيجيات أمن معلوماتي تبني  تساباالوسط، 
 على اصول املنشأة املوجودة مع دمج الحل األمثل للمشكلة.

 مستشار خبير وموثوق:
كمستشار موثوق يستمع ويالحظ ويقيم كل وضع في مضمونه، فإننا 

التي تمتد لتشمل انواع عده من املؤسسات  نستجلب ثروة من الخبرات
 ات الصناعات الرئيسة حول العالم.الحكومية وقطاع

 حلول مجهزة كما تفي باحتياجاتك الخاصة:
لدينا حلول أمن معلوماتية معدة ولقد استثمرنا بشكل مكثف في 

خدماتنا لنجعل أدواتنا وعملياتنا قابلة إلعادة االستخدام في كل وضع/ 
حالة. مع ذلك هذا ال يعني أن حلولنا متطابقة من عميل آلخر بل على 

 العكس نحن نفصل حلولنا لتناسب احتياجاتك الخاصة. 
 تقديم خدمات سريعة وغير مكلفة:

باالستفادة من حزمة أدوات امن معلوماتي معتمدة وبالتطبيق السريع 
إلجراءات امن معلوماتي منيعة، فإن مستشارينا ذوي الخبرة العاملية في 

الساعة من خالل نماذج مجال األمن املعلوماتي متوفرين على مدار 
 عمل قريب وبعيد وعلى املوقع.

 عالقات وثيقة:
 عندما يتعلق األمر بتوصياتنا  تساببالرغم من ان 

ً
محايدة تكنولوجيا

التكنولوجية، إال ان عالقاتنا مع مقدمي التكنولوجيا املتميزين على 
مستوى العالم تساعدنا على توسيع نطاق مقدراتنا، وخفض مخاطر 

 ، وتسهيل تقييم موردي التكنولوجيا وعملية الشراء.املشاريع
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 خدمات حماية بيانات متخصصة
 إن مجموعة خدماتنا لألمن املعلوماتي تتضمن:

هي عباره عن عمليات وأدوات ملركزة  :والدخول للنظامخدمات إدارة الهوية 
للنظام والتفويضات في داخل املنشأة املمتدة ملساعدة وتسهيل إدارة الدخول 

العمالء في تخفيض الكلفة واملخاطر ومقابلة متطلبات التوافق مع االنظمة 
 والقوانين.

هي اطارات عمل قابلة للتمدد والترقية والتكيف  خدمات حماية املعلومات:
مع  تساعد املنشئات ملقابلة متطلبات الخصوصية وتعنى بمسائل التوافق

القوانين والسياسات املتبعة وبذلك تمكن املنشئات من خفض املخاطر 
 وزيادة الثقة مع العمالء والشركاء واملوردين.

تساعد الشركات على  خدمات أمن التطبيقات والبنية التحتية للنظام:
حماية تطبيقات املنشأة بما في ذلك تطبيقات الساب واالوراكل والتطبيقات 

ة من التهديدات الداخلية والخارجية. بحماية التطبيقات املعدلة ذات الصل
والبنية التحتية للنظام، تستطيع الشركات بثقة تبني التكنولوجيا الجديدة 

 املطلوبة لخلق النمو.
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