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 ضبط أداء أعمالك في منشأتك بتفاصيل متعددة أهمها:
 oإنجاز الحركة اليومية أوالً بأول
 oسرعة الحصول على تقارير ونتائج أولية
 oتنظيم إنجاز المهام وتوثيقها
 توسيع نشاط منشأتك وتطويره وما يهمك في ذلك:
 oتنظيم وتقليل التكاليف
 oاالهتمام بالفرص الجديدة
 oالتحكم األفضل بالسيولة
 بناء عالقتك المتميزة مع العمالء من خالل:
 oزيادة مبيعات وميزات خاصة لكل عميل
 oسرعة الحصول على حسابات عمالئك
 oفرصة تلبية متطلبات إضافية لعمالئك
 احتياجات أخرى قد تكون لديك ،نتمنى تواصلك لخدمتك والتعريف بالكثير من
االحتياجات الخاصة والمتنوعة حسب نشاطك وطبيعة عملك.

 هذه قائمة قطاعات األنشطة التي نخدم بها عمالءنا.
 يحرص خبراؤنا على تنفيذ النظام في منشأتك وفق خصوصياتك.
درب على استخدام النظام وتعرف سهولة خياراته ومتغيراته.
 هكذا ت ُ ُ
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إمكانية االطالع على عمل النظام قبل شرائه.
حصول عميلنا على عمليات دعم قبل الشراء.
أفضل طرق البدايات الصحيحة للعميل.
الخطوات المباشرة لشراء واستخدام أنظمة الحلول النهائية.

1
2
3
4
5
 6عناوين فروعنا لخدمتك من أقرب نقطة لك.

وفيما يلي تفاصيل لهذه اإلرشادات الخمسة لشرائك واستخدامك أنظمة الحلول النهائية.

 نقدم لعمالئنا قبل الشراء عرضا ً فنيا ً موسعا ً لعمل أنظمتنا بشكل عام ،ولعمل النظام
المطلوب بشككل خاص ،ويتم ذلك بتنسكيق موعد مناسكب وجلوس أحد االسككتشاريين
من الحلول النهائية مع العميل في مقر منشأته أو في الحلول النهائية.
 نسكككككتخدم في هذه الجلسكككككة نسكككككخة من النظام الذي يريده العميل ونعرفه بإجراءات
إعككداده وتهيئتككه وتنوع خيككاراتككه ،ثم يتم إدخككال بيككانككات للنظككام وفق المتطلبككات التي
يريكد العميكل االطالع عليهكا ،ليعالجها النظام ،ويتم الحقا ً اسكككككككتعرا نتائج إدخال
تلك البيانات من خالل تقارير ومخرجات النظام ودراسة تلك النتائج مع العميل.
 يمكن تكرار هكككذه الجلسككككككككككة مع
العميككل ليتككا لككه معرفككة معككالجككة
النظكام لمكا يريكد ،ويتكأككد من تلبية
النظام لمختلف متطلبات نشكككككككاطه
وأسككلوب عمله ،إضككافة إلى إجابة
اسككككككتشككككككاري الحلول النهائية ألي
استفسارات يقدمها العميل.
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بالتأكيد سكيحتا العميل السكتشكارة الحلول النهائية وطلب المساعدة في حوسبة أعماله،
ونقدم لذلك خدمة الدعم لعمالئنا قبل شكككرائهم أنظمتنا من خالل زيارة مندوب شككككركتنا
لهم أو تكليف أحد خبرائنا بدراسككة فنية دقيقة للبنية التنظيمية للعميل وتفاصككيل أنشككطته
وأساليب عمله ،وتكون نتائج تلك الدراسة هي دعمنا للعميل ،حيث تكون أهم النتائج:

 1تسمية األنظمة التي سيحتاجها العميل والوظائف التي ستقدمها في مهامهم.
 2اقترا األجهزة والتجهيزات التي يحتاجها العميل واإلجراء المناسب لتأمينها.
 3اقترا عدد النسخ المرخصة من كل نظام لتثبيتها في أجهزة العميل.
 4تحديد االحتياجات التدريبية المتعلقة باستخدام كوادر العميل لألنظمة.
 5مقتر تخطيط مرحلكة انتقكال العميكل إلى العمكل ابلي بكاسكككككككتفكادتكه من خدمات
التدريب والتنفيذ التي تقدمها الحلول النهائية عند شرائه األنظمة المستهدفة.
 6نتائج أخرى وتوصكككككيات مهمة حسكككككب طبيعة أداء العميل ،قد تكون تنظيمية أو
فنية أو مهنية أو حتى شكلية أو غيرها.

ننصكككككل عميلنا االهتمام بمقتر خطة االنتقال إلى العمل ابلي في منشكككككأته التي يقدمها
خبير الحلول النهائية ضكككككككمن نتائج دراسكككككككته لبيئة العميل ،فهي التي يمكن أن تختزل
الزمن والجهود في تحقيق االنتقال للعمل ابلي وفق البدايات الصحيحة التالية:
 1تحديد المسككككئولية بتكليف العميل للشككككخص المناسككككب ليتولى مسككككئولية االنتقال
للعمل ابلي ومنحه صككالحيات الالزمة من اسككتالم أول المعلومات وشككراء أول
التجهيزات وحتى انتظام مخرجات األنظمة واعتماد جودة أداء العاملين.
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 2االهتمككام بخككدمكككات تركيكككب األنظمكككة والتكككدريككب عليهكككا
وتنفيككذهككا عملي كا ً والتي تقككدمهككا الحلول النهككائي كة للعميككل
وكوادر العميكل واالسكككككككتفكادة من تفكاصكككككككيلها وتطبيقاتها
العملية ومساحتها الزمنية بجدية وفاعلية.
 3سرعة البت في تذليل أي عقبات وتجاوزها سوا ًء كانت
متعلقكة بكالككادر العكامكل أو بكالتجهيزات أو بنظام العمل
أو غير ذلكك ،واعتماد ما هو مناسكككككككب إلنجاز االنتقال
للعمل ابلي في وقته المحــدد.
 4اعتماد خطة االنتقال للعمل ابلي بدقة متناهية التفاصككيل،
وتحديدها في ثالث مراحل زمنية متناسبة ومحددة البداية
والنهاية مع مهام كل مرحلة ،وهي:
 مرحلة توفير مسككككتلزمات البدء العمل من أجهزة
وربط شبكي وأنظمة تشغيل وغيرها.
 مرحلة التدريب على األنظمة وتنفيذها في الواقع
مع العاملين.
 مرحلة االستخدام الذاتي للنظام في المنشأة وتقييم
الحلول النهائية لمخرجاته الدورية.
هذه هي البدايات الصكككحيحة التي ننصكككل بها عميلنا ،وتسكككتغرق في شكككركة متوسكككطة
تسكككككتخدم أنظمتها في  33جهاز مثالً إلى ثالثة أشكككككهر ال أكثر ليصكككككل فيها العميل إلى
استخدام موظفيه لألنظمة وتقديمهم تقارير دورية في غاية الدقة والجودة.

 1استخدام أي وسيلة للتواصل مع الحلول النهائية وطلب معلومات.
 2تقديم مندوب الحلول النهائية للمسككككككئولين لدى العميل المعلومات األولية الكاملة
عن األنظمة ومهامها وعن الحلول النهائية وخدماتها ومعرفة احتياجات العميل.
 3تقديم الحلول النهائية خدمة مجانية للعميل بتكليف أحد خبرائها دراسة احتياجات
العميل وبيئة منشأته بأنظمتها وأنشطتها وعملها وتقديم النتائج الالزمة لدراسته.
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 4تعريف العميكل بكأنظمكة الحلول النهكائيكة وإمكانياتها واطالعه على أداء األنظمة
المقترحة لمنشأته ومعالجتها الحتياجاته ومتطلباته.
 5مناقشة الحلول النهائية لنتائج
الكدراسكككككككة مع العميكل والرد
على اسكككككتفسككككككاراته الالزمة
ومعرفككة برنككامج العميككل في
تنفيذ نتائج الدراسة.
 6توقيع عقكككد شكككككككراء العميكككل
ألنكظكمككككة الحلول النهككككائيككككة
الالزمة لمنشأته.
 7تنفيذ الع
 8ميل والحلول النهائية خطة االنتقال للعمل ابلي بكل مكوناتها من تركيب أنظمة
والتدريب عليها وتنفيذها بالمراحل الزمنية المحددة.
 9اسككككتخدام موظفي العميل لألنظمة المركبة في منشككككأتهم ومناقشككككتهم أول تقارير
دورية مع مسؤوليهم في المنشأة وخبراء الحلول النهائية.

الصفحة 5

من  www.ultimate-sa.com 5لشراء أنظمة الحلول النهائية

