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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. 

 

 انه في مجال تقنية املعلومات الحيوي واملتجدد في يومنا هذا تعتبر جودة  تقديم 
ً
ندرك تماما

 الخدمة والدعم ميزتان تنافسيتان اساسيتان. لذا فإننا نبذل كل الجهد لتقديم خدماتنا  

 وفق اعلى معايير الجودة العاملية  ولتوفير خدمات دعمنا الفني بصورة كفؤة، سريعة، وآمنة.  
  

 إدارة املعلومات، وتنفيذ وتخصيص   تشمل مجاالتنا لحلول تقنية املعلومات االستشارات،

 التخصصات التالية: وأمثلة الحلول في

 
 
 

  

 

 
  

 حلول األعمال •
 لخدمات والحلول الفنيةا •
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   الخدمات والحلول الفنية
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

تقدم تساب خدمات تطبيقات مكتملة وقائمة على مفهوم منتجك. من  

الي   واإلختبار  والتحقق  املشروع  تساب  تخطيط  تساعد  اإلنطالق 

 الشركات لتطوير تطبيقات ينشدها عمالؤهم

 نتعامل مع تطبيق التكنولوجيا بشكل مختلف 

 مختلفة ننفذ التكنولوجيا بصورة  ✓

بالثقة   ✓ جديرة  الغير  البطيئة  التكنولوجيا  بأن  نؤمن 

زرقاء   طبعة  نقدم  فإننا  لذا  النامية  لألعمال  معوقة 

للتكنولوجيا وتقنية املعلومات لتساعدك في اإلنتقال  

 من الوضع الحالي الي ما تحب أن تكون عليه أعمالك  

مستقره   ✓ معلومات  تقنية  بيئة  تنفيذ  يتضمن  هذا 

اعد على إزالة اعْب وضغط  وعمليات أعمال آمنة تس 

 تقنية املعلومات 

نحن متخصصون  في تقنية املعلومات املدارة بشكل   ✓

ملختلف   اآللي  الحاسب  شبكات  خدمات  وفي  إحترافي 

 قطاعات األعمال عبر املنطقة.  
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   نظام ساب   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هانا 4تنفيذ ساب إس / ➢
 ساب سكسس فاكتور ➢
 ساب إي س ي س ي➢
 خدمات الدعم الفني لنظام ساب➢
 تطوير التعديالت على نظام ساب➢

 
 هانا 4نظام ساب إس / 

الذاكرة املتطور ويقدم لك سرعة ال مبني علي منصة داخل •
تضاهي وتجربة مستخدم مميزة وعدد من الخصائص 
والوظائف لتساعدك في إتخاذ قرارات أعمال قائمة على 

 البيانات.
يمكن تركيبه على النظام السحائبي أو باملوقع بالتالي يضيف •

قيمة فورية عبر جميع خطوط األعمال بغض النظر عن 
 ة.حجم الصناعة او الشرك

يقدم إبتكارات ألحدث التوجهات الرقمية العاملية بما في ذلك •
انترنت األشياء، البيانات الكبيرة، شبكات األعمال، والجوال 

 ملساعدة إدارة األعمال بسهولة في اإلقتصاد الرقمي.
ً
 أوال

هانا 4ملاذا ساب إس /  

يمكنك تطوير تطبيقات مخصصة ألعمالك بمجهود  االبتكار:
 على املنصة السحائبية في تكامل تام مع أنظمتك

سواء كان على املنصة السحائبية أو باملوقع  إطالق النظام:
 يمكنك من استقبال القيمة اينما كنت

لوحة مفاتيح مع صورة آنية لألعمال تساعدك في البساطة: 
 إتخاذ قرارت حرجة ذكية

أدر أعمالك على واحدة من أسرع املنصات بالسوق  األداء:  

افضل قيمة إستثمار للقدرات التحليلية خفض كلفة امللكية: 
 واملعامالتية لعدة أنظمة في نظام واحد

تحصل على تجربة معدلة ومشخصنة ال تضاهي من الرشاقة: 
 
ً
 خالل واجهة ساب فيوري الرائعة والجديدة كليا

ل املمارسات في الصناعة فيما أستفد من مزايا افض األمان:
 يخص األمان الرقمي 
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   نظام أوراكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ملساعدة عمالئنا على العمل  أوراكل تقنيات تساب تطبق •
ذكاًء   أكثر  )أوراكل     ةسرعو بشكل  أوراكل  تحليالت  مع 

 أناالتيكس( 
رابحة   • تحليلية  إلى رؤى  البيانات  تحويل  لعمالئنا  يمكن 

 .التخاذ قرارات ذكية
لقدراتنا  تم   • الصناعة  محللي  قبل  من  بنا  االعتراف 

كأحد في والرائدة   أوراكل تطبيقات   منفذي   الشاملة 
 .تكامل أنظمة الخدمات املدارة

سنوات وهي مبنية على    10ملدة   أوراكل تمتد عالقتنا مع •
 .توصيل الخدماتإطار عمل قوي لالبتكار املشترك و 

خبرتن • إلى  الوصول  إمكانية  على  عمالؤنا  ا  يحصل 
من   الكاملة  املجموعة  عبر  لها  مثيل  ال  التي  الصناعية 

  أوراكل نت سويت ، بما في ذلك أوراكل السحائبية حلول 
سويت   بزنس  إي  إدواردز و وأوراكل  دي  بيبول   و جيه 

 سايبل. و  سوفت

 مجموعة أوراكل لألعمال اإللكترونية

  على تعزيز اإلنتاجية وتلبي متطلباتأوراكل بزنس سويت عمل ي•
 .لهاتف املحمول لستخدم الحديث امل

تطبيق جديدة في تقديم وظائف  أوراكل بزنس سويت يستمر•
وتوسيع إمكانات امليزات الحالية مع مساعدتك في الحصول 

 نظام أوراكل السحائبي.  على جميع مزايا
 

 :من أوراكل بزنس سويت يتكون 

  تخطيط موارد املؤسسات•
  إدارة سلسلة التوريد•
بصرف النظر عن تطبيقات األعمال  إدارة عالقات العمالء•

 :أيًضا أوراكل بزنس سويت قدمياألساسية الثالثة ، 
إدارة املوارد البشرية )إدارة املوارد البشرية( ، وإدارة ➢

النقل ، وإدارة املستودعات ، وإدارة الطلبات ، وأنظمة 
 اإلدارة املالية.

بقدر ما  حزمةيمكن شراء املجموعة كلها مًعا أو في ➢
 تتطلبه املنظمة. يتم ترخيص كل تطبيق بشكل منفصل.
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    نظام أوراكل نت سويت لتخطيط موارد الشركات 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 في عملك؟ أوراكل نت سويت ملاذا تحتاج إلى
 

لنشاطك التجاري غير متصلة وقادرة  إذا كانت األجزاء املختلفة   •
قدر  بكفاءة  تعمل  ال  فأنت  بسهولة  املعلومات  مشاركة  على 
الوقت واملوارد إلدارة   املزيد من  يعني تخصيص  اإلمكان، وهذا 

 .األعمال أكثر من الالزم
نظام إدارة قابل للتطوير وبأسعار معقولة على تقليل كيساعد   •

 .أوجه القصور هذه وزيادة اإلنتاجية
و ب • املركزي،  التنفيذ  وإطار  املحّسن،  التكامل   تصميم فضل 

املحسنينأداو النظام   أصبحئه  سويت ،  نت  في  أوراكل  أسهل 
 .التثبيت والترقية من أي وقت مض ى

 .في العالم 1برامج إدارة األعمال السحابية رقم  نظام •
، فلن تضطر إلى إنفاق  اإللكترونيةنظًرا ألنه متاح عبر السحابة   •

 .الشركةنظام في موقع لتنفيذ  يناملال الالزمالوقت أو 
 .التخلص من تكاليف صيانة وترقية تكنولوجيا املعلومات  •
يمكنك البدء على نطاق صغير بما تحتاجه اآلن والتوسع مع نمو   •

 .عملك وتغير االحتياجات
للملكية • اإلجمالية  التكلفة  من  أيًضا  بشكل   ستستفيد  األقل 

 .كخدمةقائمة على االشتراكملحوظ من خالل تقديم البرامج 
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 ملاذا أوراكل نت سويت نظام ألدارة عمليات األعمال؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إدارة رأس مال املوارد البشرية
 

سويت  يتمحور  • من   نت  استفادة  أقص ى  تحقيق  حول 
مواردك، وكما سيخبرك أي صاحب عمل ناجح ، فإن أهم  

 .مورد متاح ألي مؤسسة هو أفرادها
، يمكن نظام نت سويت وحدة املوارد البشرية فيمن خالل   •

القوى   على  موحدة  عامة  نظرة  على  الحصول  للشركات 
األساسية مثل  املوارد البشرية العاملة لديها وإدارة وظائف 

 .إدارة الوقت وكشوف املرتبات
أن البيانات   أوراكل نت سويت تعني إدارة موظفيك من خالل •

 .ستكون متسقة ومحدثة
 .ا جيًدا لتتبع فترات غياب املوظفين وإجازاتهمسيكون نظامً  •
ولوائح   • لقوانين  الشركات  امتثال  أيًضا  يضمن  أن  يمكن 

التوظيف من خالل جمع املعلومات املطلوبة ، وإعطاء نظرة  
 .عامة واضحة عن بيانات التوظيف

 اريع شامل دارة إ
 
للمستخدمين نظرة عامة دقيقة في   أوراكل نت سويت  يوفر •

 الوقت الفعلي على دورة حياة املنتج بالكامل 
 ُيبقي املوظفين على اطالع في كل مرحلة ، ويراقب املواعيد  •
من   • العديد  تقدم  مراقبة  في  املؤسسات  يساعد  أن  يمكن 

بالضبط  الشركات  تعرف  حتى   ، واحد  وقت  في  املشاريع 
 املرحلة التي يمر بها املشروع حالًيا، وما هي الخطوات التالية

هو حل برمجي ذكي يمكنه السماح للمستخدمين  ويتنت س •
املوعد  املشروع  يفوت  أن  املحتمل  من  كان  إذا  ما  بمعرفة 
النهائي أو يتجاوز امليزانية، أو يرسل تذكيًرا عند تأخر الدفع، 

 .مما يساعد كل ش يء على البقاء على املسار الصحيح
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 (BI)  ذكاء األعمال
 
 ي أوراكل نت سويتذكاء األعمال هو أحد الجوانب الرئيسية ف•
على تتبع التقدم وقياس األداء  سويتنظام نت في  BI تساعد ميزات•

 .وإنتاج تقارير متعمقة
 .يوفر للمستخدمين صورة كاملة عبر كل قسم•
توفر أدوات ذكاء األعمال الشاملة معلومات سهلة الهضم ومحدثة •

عبر لوحات معلومات قابلة للتخصيص مما يسمح للشركات 
 .بالحصول على رؤى عميقة حول ما ينجح وما ال ينجح

يساعد التجهيز بالبيانات الصحيحة في تمكين الشركة من  يمكن أن•
 .اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على البيانات في املستقبل

 

 إدارة عالقات العمالء
 

يزات املعلى بعض  نظام أوراكل نت سويت  يحتوي 
دارة عالقات العمالء مما يوفر وظائف إلاملضمنة 

ربما ال تتعامل مع العمالء على إضافية للشركات التي 
ا إلدارة عالقات نطاق يتطلب نظاًما أساسًيا إضافيً 

 العمالء
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 اليةاملدارة اال
 

أمًرا ضرورًيا ألي  لجوانب املاليةصورة واضحة ل إمتالك•
عمل ناجح ولهذا السبب تكمن وحدة اإلدارة املالية 

 نظام أوراكل نت سويتالقوية في قلب 
جميع متطلبات محاسبة  نظام أوراكل نت سويت ديريس•

 األعمال الخاصة بك
أيًضا إدارة مجموعة واسعة من املهام املالية،  بمقدرته•

التعامل مع مثل إعداد امليزانية، وتسجيل املعامالت، و
، واإلشراف على األصول والتحصيل، وقياس نصرفاتامل

 التدفق النقدي
جيًدا بما يكفي للحفاظ على  نظام أوراكل نت سويت يعد•

 مع األنظمة البيانات املالية آمنة ومتوافقة
يعتبر األمان مصدر قلق كبير لصانعي برامج األعمال، ال •

 .يرةسيما في ضوء خروقات البيانات البارزة األخ
 

 سلسلة التوريد وإدارة العمليات
 
 يعني   تتبع جميع اتصاالت سلسلة التوريد من خالل نظام واحد موحد •

بالتالي  و   أنه ال مجال للخطأ؛ يتم تسجيل جميع جهات االتصال بوضوح
ال البريد    املهدروقت  توفير  صناديق  في  البحث  أو  الردود  مطاردة  في 

 .الوارد
أيًضا في الحفاظ على   نظام أوراكل نت سويت يمكن أن يساعد برنامج •

سير األمور عن طريق أتمتة املهام مثل تقديم الطلبات عندما تنخفض  
 مستويات املخزون إلى ما دون نقطة محددة مسبًقا 

من س • جزًءا  التجاري  النشاط  يكون  النشاط  عندما  أداء  فإن   ، لسلة 
أداء  ولكن   ، األرباح  يؤثر على  أن  يمكن  الذي  ليس فقط هو  التجاري 

  البائعين
ً
 أيضا

سويت  سيتتبع • نت  في   أوراكل  واألدنى  األعلى  الجهات  جهود  ويقيم 
مؤشرات األداء الرئيسية مثل التكلفة    مما يسمح لك بمراقبة  السلسلة

 إنشاء شبكة أكثر كفاءة ي بالتالالخطأ والجداول الزمنية و  معدلو 
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   حلول تكامل التطبيقات

  

  

 :قد يحتاج عملك إلى خدمات تكامل التطبيقات
 

 لتخطيط موارد الشركات  مختلفة إذا كانت عملياتك التجارية تعمل على أنظمة  •
 .ال يفي بمتطلبات العمل الجديدة لتخطيط موارد الشركاتإذا كان نظامك الحالي  •
 .عمليات عملك واتخاذ القرارات الصحيحة ، ولكن املعلومات التي تحتاجها مبعثرة عبر أقسام مختلفةإذا كنت ترغب في مزامنة  •
 .مؤسستك وتحويل األموال وطاقة املوارد والوقت إلى مهام أكثر فائدةبإذا كنت ترغب في تحسين االتصال والتعاون بين الوحدات املتأخرة  •
 لةبدي صةالي منإذا كنت تحاول جذب جمهورك املستهدف  •

عالية األداء لنظامك  نفذ تقنيات متقدمةتسلسة و أنظمة وفر خدمات تكاملتساب ت•
 وتكامل البيانات

 لتقديم خدمات تكامل •
ً
لدينا خبراء ماهرون في تقنيات متعددة مما يجعلنا متجًرا شامال

    B2B  تطبيقات
 ويندوز  مختلفة بما في ذلك منصاتلدينا خبرة كافية في دمج التطبيقات التي تعمل على •

 ةطيالوس تقنياتوالجوال وبرامج الجهات الخارجية وال اإللكترونية والسحابة المب و
 األنظمة. ونطبق تقنيات متقدمة لتكامل على مستويات خدماتنانحن نقدم حلول تكامل •

 شامل ولوحات معلومات ذكاء أعمالنوفر لك بناًء على ذلك يمكننا أن 
التي ستمكنك من اتخاذ  (BI) يمكن ألدواتنا املتقدمة أن تزودك بتقارير ذكاء األعمال•

 عملك عزيزأفضل القرارات وت
 يمكن •

ً
أتمتة عمليات عملك وتوسيع إمكانات  تساب لحلول تكامل األنظمة منأيضا

 نظامك الحالي
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 األنظمة القديمة وتحديث التطبيقات رحيلخدمات ت

  

 هل تدهور أداء نظامك؟  •

عاني  أم ت  ى نظامكهل تنفق تكاليف صيانة أعلى عل •

 قيود التقنيات القديمة؟  من

 هل أنت قلق بشأن فقدان البيانات بشكل كبير؟  •

 

يمكنك تجنب هذه املخاطر وخفض النفقات من   ✓

تحديث خدمات  من  االستفادة    األنظمة  خالل 

 تساب  القديمة التي تقدمها
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 ملــــــــاذا تســــــــــــاب؟   

 

 

 

ملطورين ذوي املهارات العالية والخبرة خدمات ترحيل  من ا تساب  يقدم فريق  •
 والبيانات   الخصائص  / التطبيقات لترحيل النظام بأكمله بما في ذلك امليزات

 
نحن ال نقدم خدمات ترحيل النظام القديم لنظامك الحالي فحسب ، بل   •

قيمة من خالل مراجعة ودمج أي تغييرات مطلوبة في البرنامج  نضيف أيًضا  
 لجعله أكثر كفاءة 

 
اختيار   • في  مساعدتك  القديمة  البرامج  ترحيل  في  املحترفين  لخبرائنا  يمكن 

التكنولوجيا املناسبة لتحديث األنظمة القديمة. نحن نلقي نظرة تفصيلية  
ظر عن التكنولوجيا  الحاليين لديك بغض الن  شفرة البرمجيةعلى النظام وال 

ميزات  قائمة  بإعداد  ونقوم  تستخدمها  املض ي    خصائص  / التي  قبل  كاملة 
 قدًما في غياب أي وثائق سابقة للنظام 

 
البيانات وتجربة املستخدم ثم نوفر   • القديمة وقاعدة  بنية األنظمة  ندرس 

مستوى  على  تحسينات  الت UI / UX لك  إلنشاء    شريفومستوى  البرمجي 
 أداء أعلى  ر وذوقابل للتطوي محدث تطبيق

 
قديم • برامج  ترحيل  فريق  بتعيين  خبرة    ة قم  وذو  واحد    بكلفةكامل  مطور 

االستفادة من    فيبمساعدتك   تساب واسمح لخدمات تحديث التطبيقات في
بسالسة   وتشغيله  وتأمينه  نظامك  تحديث  على  للحفاظ  التكنولوجيا 

 عتمادية لتحسين األداء واال 
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   خدمات الصيانة ودعم التقنية

 

 

 

ترقية  • مع  تكرارية.  عملية  هو  البرمجيات  تطوير 
يدعمها أيًضا  التكنولوجيا يجب أن يخضع البرنامج الذي  

 لخدمات الدعم والصيانة 
تحتاج الشركات إلى مواكبة اتجاهات التكنولوجيا سريعة  •

 التغير
متسقة  • تقني  دعم  تقديم خدمات  يمكنهم  الذين  الخبراء 

 مهمون الستمرار النجاح 
 

 :تشمل خدمات الصيانة التكنولوجية الفعالة من حيث التكلفة
 إضافة امليزات  •
    (UI)  املستخدمتحسينات واجهة  •
 ر تحسينات التطبيق والتهيئة وإدارة التغيي •
 الختبار  ل الكامل دعم •
 ة التحديثات التكنولوجي •
كامل   • تقني  وصيانة  دعم  فريق  بتعيين  مطور   بكلفةقم 

االستفادة من التكنولوجيا   فيتساعدك   تساب واحد ودع
 لتحديث نظامك بشكل دائم وآمن 

 ي؟قنلدعم التل تساب ملاذا حلول 

 ببناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا تساب تؤمن•
نحن نقدم تطوير البرامج الشاملة والويب والجوال •

والتطبيقات السحابية ونقدم خدمات الدعم والصيانة 
 :اتخاذ الخطوات التاليةبالكاملة لعمالئنا الحاليين 

 
نصمم بنية قابلة للتطوير مما يساعد على الحفاظ على ✓

 تكاليف الصيانة املنخفضة
والترقيات  حهاتشمل صيانتنا املستمرة تتبع األخطاء وإصال✓

 التكنولوجية وتحسين امليزات األساسية
لدينا وقت استجابة سريع. نرد دائًما على استفسارات ✓

 ساعة 24العمالء ومالحظاتهم في غضون 
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 حلول األعمال 

 

 

 حلول أتمتة عمليات األعمال 
 

 ما هي العالمات التي تدل على أن شركتك تحتاج إلى أتمتة عمليات األعمال؟ 
 

 االتصال الداخلي والخارجي مضيعة للوقت وعشوائي  •
 املشكلة تواجه اختناقات وال تستطيع تحديد جذر  •
 املعلومات التجارية مبعثرة عبر أنظمة متباينة  •
 قضاء وقت مفرط في جمع املعلومات األساسية يتم  •
 تستخدم إداراتك عمليات منفصلة مما يجعل التنسيق صعًبا •
 اليدوية  ياتلعملا بسببانخفاض الكفاءة واإلنتاجية  •
 والعمليات واألنظمة لديك  عاملينال راصعدم ت •
 ال تزال تعتمد بشكل كبير على الورق لتتبع عمليات النظام •
العملي • مالكو  يأخذ  وتتوقف  ال  املناسب  الوقت  في  املهمة  ملكية  ات 

 العملية
يدوية إلى ظهور العديد من  العمليات  اليؤدي عدم وجود نظام مركزي و  •

 ا ستغر ؤدي الى إياملشكالت و 
ً
 ق وقًتا طويال

 ؟ أتمتة عمليات األعمال   ما هي مزايا

 التنقل وإمكانية النقل  •
 إدارة سير العمل املحسنة  •
 املراقبة في الوقت الحقيقي  •
 التواصل املبسط  •
 تحسين تعاون الفريق واألداء التشغيلي  •
 زيادة السرعة والكفاءة  •
 تكلفة مخفضة  •
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 ملاذا حلول تساب ألتمتة عمليات األعمال   

  
ل • شامل  متجر  عمليات    متطلباتككل  نحن  ألتمتة 

 األعمال 
امل • لهذه  يضم فريقنا  مستشارين وفريًقا    الخدمةكرس 

عمليات   أتمتة  في  الخبرة  ذوي  من  والتطوير  للبحث 
 املجال ب  إملاماألعمال و 

مخصص   • حساب  مدير  الساعة يتوفر  مدار    على 
 لتقديم الدعم واإلجابة على األسئلة

أن   • نريد  الناجح.  والتنفيذ  للتدريب  املوقع  في  النشر 
 ٪100يشعر عمالؤنا بالرضا بنسبة 

أتمتة   لناالتكلفة ، نقوم بتخصيص حلو لضمان فعالية   •
األعمال عملك   عمليات  عمليات  لتلبية  بنا    - الخاصة 

 أنت تدفع فقط مقابل الوحدات وامليزات التي تريدها 
نقوم بمواءمة العمليات والنظم واملوارد لضمان زيادة   •

 الكفاءة 
حل • وتنفيذ  إستراتيجية  بوضع  فريقنا  أتمتة   سيقوم 

 للعمل السلس للنظام طلوب امل عمليات األعمال
تمتة  ألسنستخدم أحدث التقنيات التي أثبتت كفاءتها   •

 الخاص بك عمليات األعمال 
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 خدمات إستشارات التكنولوجيا   

 

 

 ملاذا تحتاج إلى تقديم خدمات االستشارات التقنية؟
 

الديناميكية واملتطورة باستمرار، من الضروري ملؤسستك  في عصر بيئة األعمال  
خالل رحلة التحول الرقمي    لمساعدة أن يكون لديك مستشار موثوق به بجانبك، ل

 .الخاصة بك
 

 مسبقة في حيز التنفيذ؟ رؤية جديدة أو وضع رؤية  خلقهل تحتاج إلى 
 

عملك  تساب   • إلمكانيات  العنان  إطالق  على  ملساعدتك  من  هنا  الكاملة 
 خالل قوة التكنولوجيا املتطورة

 نقوم بحل أصعب مشاكلك املتخصصة، بغض النظر عن حجم عملك •
 لقد شاركنا في العديد من التحوالت التجارية على مر السنين •
مشاريع لشركات    في تنفيذتستند استشاراتنا الفنية على الخبرة العملية   •

 متعددة الجنسيات 
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أنظمة أو عمليات عملك بشكل فعال أو ربما تحتاج إلى ال تعمل بعض 
 أتمتة بعضها لتحسين الكفاءة؟

 
إلعطائك رأي خبير حول كيفية القيام  مستعدون مستشارونا •

 بذلك من خالل االستفادة من أحدث التقنيات
جديدة  أعمالسنساعدك على تنمية أعمالك لبناء وتوسيع •

 املطلوبة باالبتكار واملرونة
حلل بيئتك بعناية ونفهم احتياجاتك وأهدافك سنقوم بعد أن ن•

كل  -بإعداد خارطة طريق شاملة لرحلة التحول الخاصة بك 
 هذا سيتم في بيئة آمنة للغاية

نحن شركة خبيرة ونتبع لوائح أمنية صارمة وأفضل املمارسات •
 لتحقيق أفضل النتائج

 استشارات البرمجيات والخدمات االستشارية التكنولوجية منهجنا العام في 
 

 تحليل األعمال  ✓
 املفهوم صحة صياغة إثبات   ✓
 الحلول وبنية تصميم  ✓
 تخطيط املشروع وبناء امليزانية ✓
 تخطيط التكلفة اإلجمالية للملكية ✓
 بناء حل برمجي مفصل ✓
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 لالتصال بنا 

الذكية )تساب( دار التقنية    
  

          هاتف:  8322103 13 966+                                   

 info@t-sab.com   :البريد  اإللكترون ي                              

                              www. t-sab.com  :املوقع   اإللكتروني 

                                    

 ص. ب. 76969  –  الخبر 31952                                   

        اململكة العربية السعودية                           
 
 

الغزالي اسامة عثمان   

                                             تقنية املعلومات   مدير           

 جوال:   556700678 966+                                                      

                                        osama@t-sab.com  :بريد   الكتروني 
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