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من الخدمات المهمة التي يتم فيها دراسةةةةة يلة ال ميق يت ديم ااسةةةةتيةةةةاره التي تسةةةةا د في رار
حيس ة أ ماله ،فأنظمة أينكس ري مثالً ،ت تمد لى خيارات تهيلة ياس ة تتناسب مع تنيع أنيطة
سيق األ ماق ،ييفضلينه أصحاب ال مق في كثير من ال طا ات المختلفة يالمتني ة.
يتتنيع الخدمات ااسةتيارية التي ت دمها الحليق النهالية في مياريع الحيس ة يتطيير ال رمجيات
ل ماللنا في سيق األ ماق ،ييتم ااتفاق أيضا ً لى تكاليفها ،يالدراسات مثق:
 1إ داد دراسات مياريع حيس ة كاملة أي طا ية كق متطل ات التأهيق لها.
 2تصميم مياريع التغيير يالتطيير المؤسسي لمؤسسات أ ماق يمنظمات.
 3د م انت اق مالء للحيس ة تأهيلهم لتح يق أفضق استفاده من األنظمة.
فضةةةةةةةالً اانت اق إلى المة ( مالء) في مي ع  www.onyxproerp.comيم رفة ماذا ي يق
ال مالء يالمحاس ين يالخ راء ن أنظمة أينكس ري.

ي دأ اسةةةةةتيةةةةةار الحليق النهالية  Ultimate Solutionsمهمة ت ديم خدمة د م انت اق ال مالء
للحيسةةة ة ا داد دراسةةةة ميدانية أيلية ن مؤسةةةسةةةة ال ميق م ا لة المسةةةليلين الم نيين ميةةةريع
الحيس ة ،يااطالع لى اليثالق الالزمة لمهمته ،يجمع الم ليمات الكافية لتح يق النتالج التالية:
 1تصنيف ال ميق من حيث نيع النياط ،يحجم المؤسسة يفري ها ،يكثافة ال مليات الييمية،
يغير ذلك من المؤيرات المفيده للتصنيف.
 2تحديد ااحتياج من يجهة نظر ال ميق يرؤيته لحيسةةةة ة مؤسةةةةسةةةةته يالميةةةةاكق التي يريد
م الجتها ،ياليضع الذ يريد اانت اق إليه.
 3تحديد النتالج يالمخرجات التي يريد ال ميق تح ي ها.
 4دراسة ديره ال مق يال ال ات التنظيمية للمهام في مؤسسة ال ميق يمستيى كفاءتها.
 5اكتياف الفرص اإليجا ية في يلة ال ميق التي يجب ااستفاده منها في ميريع الحيس ة.
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د دراسةةة يلة ال ميق ياحتياجاته يظريفه التنظيمية ،ي دم اسةةتيةةار Ultimate Solutions
الخدمة ااستيارية دد من المكينات الالزمة ،يالتي يكين أهمها:
 1ملخص ميةريع الحق المناسةب لل ميق األنظمة التي يحتاجها يالظريف التي سيتجايزها
ي يلة ال مق التي سينت ق لها يالفرص اإليجا ية التي ستح ق له أهداف إضافية.
 2أهم التفاصيق الفنية التي يلزم رضها لل ميق لمنا يته ها ،مثق :ت نية الر ط ين يحداته،
مرينة تل ية األنظمة لمتطل ات نياطه ،تصميم الت ارير التي يريدها... ،الخ.
 3المزايا الياسة ة التي سةةيح ها اسةتثمار ال ميق اسةةتخدام أنظمة الحليق النهالية في م الجة
ملياته ،يالتنيع الك ير في الت ارير التي ست زز يه مؤسسته يكفاءه أدالها ،يالنتالج التي
يتي ع أن يح ها ال ميق في جيانب التنظيم يالنمي يالتيسع.
 4تيصةةيات ضةةريرية لل ميق تد م يه انت اله للحيسةة ة سةةيا ًء كانت في جيانب تنظيمية أي
تجهيزات أي تدريب ال املين أي غيرها من األنظمة.
 5ملخص خطة تنفيذية أيلية مزمنة تيضةةةةةةة مراحق انت اق ال ميق إلى الحيسةةةةةةة ة من رار
اليراء إلى أخر جلسات تنفيذ األنظمة في مكتب ال ميق.
 6اإليةةاره إلى نماذج تجارب نجاح الحليق النهالية في نفس نيةةاط ال ميق مع مالء آخرين
أنظمة أينكس ري أي غيرها.
 7أ م ليمات إضافية يحتاجها ال ميق ن األنظمة التي سيستخدمها.

ي ميجب نتالج دراسةةةة الخدمة ااسةةةتيةةةارية التي ت دمها الحليق النهالية ،يتم منا يةةةة ال ميق لتنفيذ
أفضةةق الحليق في مؤسةةةسةةةته يدا ً ن اارتجالية أي التجارب الفايةةلة ،يإنما يتم تطيير مؤسةةةسةةةة
ال ميق يفق نتالج دراسةةةة اسةةةتيةةةارية لمية ،يأنظمة رمجيات المية ،يممارسةةةة مق مسةةةليلة،
يخ رات نجاح ديلية للحليق النهالية يأنظمتها.
ثم يت م تحييق نتالج الدراسةةةةة إلى رنامج مق تنفيذ

يتم ضةةةةمنه إ رام الت ا دات الالزمة

مع ال ميةق يإ ةداد خطةة تنفيةذية تنتهي ممارسةةةةةةةةة ال ميق مهامه من خالق أنظمة الحليق
النهالية يااستفاده من خدماتها.
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