مؤسسة متخصصة يف إنتاج وتطوير وتسويق ح لول
إدارة وختطيط املوارد ل لسوق العاملي .

:

أن تـكـون حـلـول  Ultimateق ـوة ثـقـة ألصحـاب
األعـمـال ،وثـقـافـة متيز مهين ملستخدميها.

:
توسعت  Ultimateبثقة عمالئها يف السوق ،ألنها تليب احتياااته باحتتتتتتتت ت ا تتتتتتتت تية
ومهنية ،حيث تُحََتتتت تقححتتتت تقُ حلول  Ultimateقتتتتتتوةم العما ا دار واملؤسسي للمنأةة،
وتُُضيفُ ألصحاب األعمال ثِِتقََتةَ جناحاته الفاعلة واالستفادة من الفرص اجلديدة.

:
طاق العما يف  Ultimateخرباء تطوير برجميات وحم يف تنفيذ حلول حماستتتتتت ت ية
وختصتتصتتية ،ونيارستتا يف دراستتات الستتوق ومتطل ات العمالء وكفاءات متنوعة
لتقدي اخلدمات وللوظائف الفنية واملساعدة.

:
تعما  Ultimateو ق م ادئ مهنية وقي أختالقية حضتارية ،وستياستتنا األخ تتالقتية
جيسدها كا العاملا مبكات نا و تتتتروعتت تنا ووكالئنا ،ألن قيمنا األختتتتالقية هي
م ادئ شخصية وأساليب عما وعالقات أعمال.

:
هذه جمموعات حلولنا ،وميكن الوصول ملعلوماتها بالنقر عليها.
تت
تت
تت
تت

جمموعة حلول أونكس برو 2015بقواعد بياناتOracle
جمموعة حلول متكاما بالس 2بقواعد بياناتMS SQL Server
مأاريع احلوس ة املتكاملة للجهات أو املنظمات أو غريها.
برجميات التمت املتكاما لتنظي ومنو املأاريع الصيرية.

:
هذه أه خدماتنا وميكن الوصتتتتتتول لصتتتت تفحات معلوماتها :تركيب احللول  /تدريب
املستخدما  /تنفيذ احللول  /تقدي الدع الفين  /حتديث احللول  /اخلدمات االستأارية
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:
تعتمد  Ultimateالدراستتات املعمقة وال حث املستتتمر ملمارستتات األعمال وإاراءات
اجلودة وهيكلة املؤسسات وتأريعات العتما ،واتديتد التكتنولواتيا واستأارات
املهندستتتتتا وطل ات العمالء وغري للك ،لتكون أه موارد تطوير حلوهلا وإصتتتتتدار
حتديثاتها بتتتتافتتتتا تتتتات اتتتتديدة يف وظائتتتتف احللول وبتتتتيتتتتهتتتتة عملها ،ويستفيد منها
العمالء و ق اتفاقية ترخيص االستخدام وجتديداته.

:
 تفتخر احللول النهائية بالكثري من عمالئها يف خمتلف أنأطة وقطاعات األعمال.
 يتنوع استخدام عمالئنا ملنتجات حلولنا يف أعماهل مثا جماالت ا نتاج الصناعي
واملأتتاريع والنقا واملطاع والفنادق وغريها من احللول التخصتتصتتية واخلدمية،
إفا ة الستخدامه حلول األعمال األساسية يف اجملاالت املالية وا دارية.
 ينتأتتتر عمال نا بأتتتكا واستتتع يف العديد من الدول كالستتتعودية ودول اخلليج
العربي ومصتتر والستتودان واليمن واجل ائر وتركيا وكينيا والصتتومال واي وتي
والصا وغريها من دول العامل.
 ينج عمال نا الت امات عمله بوترية منتظمة وحيققون بةداء حلولنا نتائج سريعة
ومرفية منحته مي ات إفا ية يف إدارة أعماهل ومنوها.
 حقق عمال نا حتوالت ك رية باستتتخدام حلولنا يف ف ت ط أدائه املؤستتستتي وتوستتيع
أعماهل وتعدد روعه  ،واشتهرت يه قصص جنا متداولة يف جمتمع األعمال.

:
نةما زيارة موقع نا على ا ن نت www.ultimate - sa.com
وميكن زيارة الروابط التالية للوصول لل تالي:
 برو ايا احللول النهائية

 للحصول على منتجاتنا

 االطالع على مط وعات أكثر

 مأاهدة أل ومات الصور

 مأاهدة يديو عتنتتتتتتتا

 التعرف على قصص جنا عمالئنا

 متابعة أخ ار احللول النهائية

 عناوين مكات نا احمللية والدولية

هاتف +966 12 6523216 :اتوال+966 532273733 :
alimh@ultimate-sa.com
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