
تقنٌة المعلوماتإدارة خدمات   
 تقدٌم الحلول التكنولوجٌة

 بكفاءة وفاعلٌة 



 المحتوى
02 

نقدمماذا  حلول التقنٌة  الخدمات 
 االحترافٌة

 نظرة عامة العمالء



 نظرة عامة
دعائم التقنٌة هً شركة حٌوٌة، قامت بخدمة 

المملكة العربٌة السعودٌة فً الكثٌر من العمالء 

.الماضٌةعلى مدار السنوات   

مقدمً  افضل لنصبحنحن نسعى . تقدم الشركة حلول تكنولوجٌة وخدمات فنٌة للكثٌر من الشركات بالمملكة العربٌة السعودٌة

بدأت دعائم التقنٌة كشركة لتطوٌر برامج الكمبٌوتر، . الحلول التكنولوجٌة لجمٌع العمالء سواء من الشركات الكبٌرة أو الناشئة

 اتواتسعت لتشمل خدمات تكنولوجٌا المعلومات مثل تكامل الخدمات وتقدٌم استشارات مكتب الدعم الفنً ورفع كفاءة الشبك

.المختلفة اإلنترنتوخدمات   

.  



إن السبب الرئٌسً فً استمرار نجاحنا، هو 

مدى رضا العمٌل عن االداء والجودة، مع 

التركٌز على توثٌق العالقات واالهتمام 

بالعمل والذي ٌؤدي إلى أعلى درجات 

.الرضا وتلبٌة طلباتهم  

“ 



 عمالؤنا
تعاونا معا هو الذى ٌجعلنا نشعر 

...بالفخر  
… 



6 

 عمالؤنا



 الحلول
 نحن نؤمن بأن

الخدمة الجٌدة هً عنوان العمل »

«الجٌد  

.  
“ 



 مكتب الدعم الفنً

إدارة الدعم الفنً لألصول و لمكتبة •

 البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة 
 دعم العمٌل برنامج •
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 التطبٌقات

 مراقبة أداء التطبٌقات▪
  للشبكةالتخزٌنٌة المساحة  مراقبة▪

 أداء الشبكة

 مراقبة الشبكة▪
 إدارة ترتٌب الشبكة▪
 تحلٌل الحركة ومراقبة أداء الشبكة▪
إدارة مفتاح البوابة اإللكترونٌة و عنوان ▪

 بروتكول اإلنترنت
  

داٌركتوريأكتٌف   

 داٌركتوريإدارة أكتٌف ▪
وكتابة  داٌركتوريمعاٌنة أكتٌف ▪

 التقارٌر
 إدارة كلمة مرور الخدمة الذاتٌة▪
 أداة تبادل التقارٌر▪

 تحلٌل وحماٌة السجل

 إدارة التنفٌذ التقنً وتسجٌل الدخول▪
إدارة ترتٌب جدار الحماٌة وتحلٌل ▪

 تسجٌل الدخول 
األمنً للشبكة وإدارة الفحص ▪

 التصحٌحات
 إدارة كلمة المرور الخاصة بالمؤسسة▪

 إدارة سطح المكتب

 بالوٌندوزإدارة سطح المكتب ▪
 OS   تحمٌل▪

 خدماتنا



 إدارة ترتٌب الشبكة مراقبة الشبكة

 أداء الشبكة

، وهناك طرق مختلفة وعدٌدة لقٌاس أداء الشبكة؛ حٌث أن كل شبكة تختلف عن كما ٌراه العمٌلٌشٌر أداء الشبكة إلى قٌاس جودة خدمة التواصل 

 األخرى من حٌث الطبٌعة والتصمٌم
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▪ تحلٌل الحركة ومراقبة أداء الشبكة إدارة مفتاح البوابة اإللكترونٌة و عنوان 

 بروتكول اإلنترنت



 أداء الشبكة
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إن مراقبة الشبكة هو استخدام النظام الذي ٌعمل على 

مراقبة شبكة الحاسب اآللً باستمرار لتجنب بطء أو فشل 

من خالل )العناصر والذي ٌرسل تنبٌهات إلى مدٌر الشبكة 

وذلك ( البرٌد اإللكترونً والرسائل ووسائل تنبٌهات أخرى

 فً حالة فقد االتصال

 
 مراقبة االستعداد ووقت التشغٌل▪

 مراقبة صحة أجهزة الشبكة▪
 إدارة أخطاء الشبكة▪
 التنبٌه  بناء على المدخل▪

 التنبٌه المتخصصةإدارة ▪
 كتابة التقارٌر عن أداء الشبكة▪
 مراقبة أداء خادم الشبكة▪

 مراقبة الشبكة

ٌتم تعرٌف إدارة ترتٌب الشبكة بأنها عملٌة تنظٌم وحفظ المعلومات حول جمع عناصر شبكة الحاسب 

عندما تحتاج الشبكة إلى اإلصالح أو التعدٌل أو التوسٌع أو التحدٌث، ٌشٌر المدٌر إلى عرض قاعدة . اآللً

 بٌانات إدارة ترتٌب الشبكة التخاذ اإلجراء المناسب

 إدارة ترتٌب الشبكة

 تنسٌق عملٌة الحفظ واإلصالح والتوسٌع والتحدٌث▪

 الحد من أخطاء الترتٌب▪

 الحد من وقت تعطل العمل▪

 تطور أمن الشبكة▪

 ضمان أن التغٌرات التً تمت للجهاز أو النظام ال تؤثر سلبا على األجهزة أو األنظمة األخرى▪

 كتابة التقارٌر عن أداء الشبكة▪
 إعادة التغٌرات إلى الترتٌبات السابقة إذا كانت النتائج غٌر مرضٌة▪

 أرشفة تفاصٌل جمٌع التغٌرات بترتٌب الشبكة▪

 



 تحلٌل الحركة ومراقبة أداء الشبكة

 أداء الشبكة
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ٌعد إدارة عنوان بروتكول اإلنترنت وسٌلة لتتبع وتعدٌل المعلومات 

ومع . الخاص بالشبكة( عنوان بروتكول اإلنترنت)المرتبطة بمساحة 

إدارة عنوان بروتكول اإلنترنت، ٌستطٌع المسئولون ضمان بقاء 

المخزون  الخاص بعناوٌن بروتكول اإلنترنت القابلة لإلحالة، جارٌة 

 وكافٌة
 
 إدارة عنوان بروتكول اإلنترنت▪

 إدارة مفتاح البوابة اإللكترونٌة ▪

 رصد األجهزة الفاسدة▪

 DHCP مراقبة منظور▪

 MAC الئحة بروتكول اإلنترنت الخاصة ب▪

إدارة مفتاح البوابة اإللكترونٌة وعنوان بروتكول 

 اإلنترنت

إن المفهوم العام حول تعرٌف تحلٌل الحركة فً ٌومنا هذا، ٌعتمد على معرفة 

 متى فً الشبكة -ماذا-اإلجابة عن أسئلة من
 
 مراقة أداء الشبكة▪

 مراقبة التطبٌق والبروتكول▪

 المراقبة الذكٌة للقسم ألداء الشبكة▪

 مراقبة حركة محول البٌانات▪

 كتابة تقارٌر فورٌة عن الحركة▪

 مراقبة الحركة من موقع إلى آخر▪

 كتابة تقارٌر عن تخطٌط السعة▪



 مراقبة أداء التطبٌقات

 أداء التطبٌقات

تسعى إدارة أداء التطبٌقات إلى الرصد والكشف عن مشاكل أداء التطبٌقات . إن إدارة أداء التطبٌقات هو مراقبة وإدارة أداء و تطبٌقات برامج الكمبٌوتر

كما أن إدارة أداء التطبٌقات هو ترجمة للمقاٌٌس التقنٌة المستخدمة فً تعرٌف العمل. للحفاظ على المستوى المتوقع للخدمة  
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 مراقبة حجم سعة الشبكة



 أداء التطبٌقات
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تساعد أداة مراقبة مساحة سعة الشبكة فً عملٌة مراقبة سعة الشبكة، حٌث 

ترتبط ذاكرة معدات الكمبٌوتر بخادم الشبكة أو ٌتم توضٌحها مع عملٌة 

إن أدوات مراقبة مساحة سعة الشبكة تساعد المستخدمٌن . الشبكة الواحدة

وتقع . على مراقبة هذه الشبكات أو حل المشكالت أو أداء العمل الشخصً

هذه األدوات فً موقع استراتٌجً مرتبط بخوادم الشبكة ومعدات 

 الكمبٌوتر من أجل تقدٌم أسالٌب معٌنة لتسجٌل الدخول إلى الشبكة 

 مراقبة مساحة سعة الشبكة

 اكتشاف ذاكرة البنٌة التحتٌة▪
 العرض▪
 إدارة األصول▪
 إدارة األخطاء▪
 رسوم بٌانٌة فورٌة▪
 كتابة تقارٌر عن العمل ▪
 توقعات سعة الذاكرة▪

تعد مراقبة أداء التطبٌقات جزءا من تكنولوجٌا المعلومات والذي ٌقوم بالتركٌز 

إن الهدف من . على ضمان أن أداء تطبٌق برامج  الكمبٌوتر ٌعمل كما هو متوقع

 مراقبة األداء هو تقدٌم أفضل خبرة وجودة للمستخدمٌن النهائٌٌن

 مراقبة أداء التطبٌقات

مراقبة خادم الشبكة الخاص ▪

 بالتطبٌق
 مراقبة الخوادم االفتراضٌة▪
 مراقبة قاعدة البٌانات▪
 إدارة النظام▪
▪ERP مراقبة 

خدمات /خادم شبكة االنترنت▪

 االنترنت
 مراقبة السحابة▪
 مراقبة العمٌل▪
 مراقبة معامالت اإلنترنت▪



مكتب دعم مكتبة البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة وإدارة 

 األصول

 مكتب الدعم الفنً 

وفً . تكنولوجٌا المعلومات  باالتصال به  للحصول على المساعدة بأي مشكلة ٌواجها مىمستخدإن  مكتب الدعم الفنً فً المؤسسة هو المكان الذي ٌقوم 

أما فً . كثٌر من الشركات، ٌتكون مكتب الدعم الفنً من شخص واحد فقط برقم هاتف وطرٌقة منظمة أو أكثر لمعالجة المشاكل التً سٌتم إبالغه بها

رى أخ الشركات األكبر ٌتكون مكتب الدعم الفنً من مجموعة خبراء ٌستخدمون برنامج كمبٌوتر لمساعدتهم على تتبع حاالت المشاكل وبرامج كمبٌوتر

 ممٌزة للمساعدة فً تحلٌل المشكلة 

14 

العمٌلدعم برنامج   



 مكتب الدعم الفنً 
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ٌسمح برنامج دعم المستخدم للمؤسسة أن تقوم بإدارة 

بطاقات رفع المشكلة الخاصة بالمستخدم بكفاءة، مع 

إدارة حساباتهم ومعلومات االتصال، وعقود الخدمة 

فً إطار العملٌة التً تساعد على تقدٌم أفضل خبرة 

.للمستخدم  

 برامج دعم العمٌل

 سٌر العمل▪
 إدارة بطاقة رفع المشكلة▪

 إدارة العقود والحسابات▪

 إدارة خبرة المستخدم▪

    KPIs التقارٌر ولوحات المتابعة و▪

.  إن مكتب الدعم الفنً هو مركز التواصل بٌن الشركة وعمالئها، والموظفٌن وشركاء العمل

والهدف من مكتب الدعم الفنً هو ضمان أن المستخدمٌن ٌتلقون الدعم المناسب فً الوقت 

وفً هذا السٌاق، . وتم تصمٌم مكتب الدعم الفنً لمعالجة كال الحوادث وطلبات الخدمة. المناسب

وٌسعى مكتب . تعد المشكلة هو الحدث الذي ٌؤدي إلى تعطل فً توفٌر الخدمة أو فً الجودة

الدعم الفنً إلى تقدٌم المساعدة بالمهام الٌومٌة، مثل مساعدة المستخدم فً تغٌٌر كلمة المرور 

وٌمكن أن تضمن بعض الخدمات المقدمة، إدارة . أو إنشاء حساب مستخدم جدٌد فً نظام العمل
.التغٌٌرات واإلصدارات والمهام المرتبطة بالترتٌبات  

 إدارة مكتب الدعم الفنً واألصول

 إدارة المشاكل▪
 إدارة اتفاقٌة مستوى الخدمة▪
 قوانٌن العمل▪
 اإلشعارات▪
 تقارٌر مكتب الدعم الفنً▪
 قاعدة المعلومات▪
 البوابة اإللكترونٌة للخدمة الذاتٌة▪
 استبٌان المستخدم▪

 إدارة التغٌٌر▪
 إدارة الحوادث▪
 إدارة المشاكل▪
 كتالوج الخدمة▪

 كتشاف األصولا▪
 إدارة العقود▪
 إدارة ترتٌب المشترٌات▪
 إدارة أصول برامج الكمبٌوتر▪



داٌركتوريإدارة أكتٌف   

داٌركتوريحلول أكتٌف   

كما ٌعد أٌضا نظام . 2000بمٌكروسوفت، وهو جزء ال ٌتجزأ من هٌكل وٌندوز  داٌركتوريهو العالمة التجارٌة الخاصة بخدمات  داٌركتوريٌعد أكتٌف 

رٌن ألخمركزي ومعٌاري وٌعمل على تلقائٌة إدارة الشبكة وبٌانات المستخدم واألمن والمصادر التً تم توزٌعها، وٌسمح بالتعامل مع المستخدمٌن ا

وتم تصمٌم البرنامج خصٌصا من أجل البٌئات الموزعة الخاصة بالشبكة . داٌركتوريألكتٌف   
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وكتابة التقارٌر داٌركتوريمعاٌنة أكتٌف   

 أداة تبدٌل التقارٌر إدارة كلمة المرور الخاصة بالخدمة الذاتٌة
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 داٌركتوريحلول أكتٌف 

هو عملٌة إدارة ومراقبة عملٌات خدمة أكتٌف  داٌركتوريٌعد إدارة أكتٌف 

لتً ٌتم العثور علٌها دائما فً نظم عملٌات خادم الشبكة الخاصة ا داٌركتوري

كما تعتبر إدارة أٌه دي جزءا من خادم الشبكة أو مراقبة الشبكة وإدارة . بالوٌندوز

 ٌعمل كما هو مطلوب  داٌركتوريالعملٌات والتً تضمن أن أكتٌف 

 داٌركتوريإدارة أكتٌف 

 .  توفٌر الوقت المستخدم فً أداء المهام الٌومٌة▪
 سهولة إسناد المهام الٌومٌة لمكتب الدعم الفنً ▪
 داٌركتوريكتابة تقارٌر شاملة عن مستخدمً وأهداف أكتٌف ▪

 العمل بتلقائٌة على مهام إٌه دي الحٌوٌة، وإدارة الحسابات الغٌر نشطة▪

 معاٌنة وٌندوز أكتٌف ▪
 الخروج للوٌندوز/معاٌنة تسجٌل الدخول▪
 معاٌنات ملف خادم الشبكة الخاص بالوٌندوز▪
 معاٌنة خوادم شبكة الوٌندوز▪

على مفاتٌح المملكة التقنٌة، عندما ٌأتً األمر  داٌكتوريٌحتوي أكتٌف 

وفً معظم الحاالت، إذا شهدت . لمعلومات حساب المجموعة أو الفرد

، ألن ال أحد داخل داٌركتوريالمؤسسة حادث كارثً فتقوم بتحمٌل أكتٌف 

المؤسسة قادرا على تسجٌل الدخول إلى الخدمات التً ٌحتاج إلٌها ألداء 

لضمان اإلدارة  داٌركتوريواجباتهم، لذا ٌتطلب معاٌنة أمن أكتٌف 
 .والحماٌة المناسبٌن

 وكتابة التقارٌر داٌركتوريمعاٌنة أكتٌف 
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ٌتم تعرٌف إعادة ضبط كلمة المرور ذاتٌا كأي عملٌة أو تكنولوجٌا تسمح 

للمستخدم الذي قام بنسٌان كلمة المرور أو تسبب فً اإلغالق الكتشاف اختراق 

توثٌق العامل البدٌل بإصالح مشاكله بدون الحاجة إلى االتصال بمكتب الدعم 

 الفنً 

 إدارة كلمة مرور الخدمة الذاتٌة

 إعادة ضبط كلمة المرور بنفسه▪

 إدارة الحسابات المفتوحة▪

 الحساب/صالحٌة كلمة المرور إنتهاءإرسال التنبٌهات للمستخدمٌن عند ▪

 تزامن كلمة المرور▪

 تحدٌث المعلومات الشخصٌة على أٌه دي▪

   داٌركتوريالبحث عن موظفً ▪

 داٌركتوريحلول أكتٌف 

ٌعد خادم التبدٌل بماٌكروسوفت هو التواصل والتعاون وإرسال الرسائل اإللكترونٌة 

فً بٌئات  االٌمٌالتوٌقوم البرنامج بالعمل كمحور تواصل جمٌع ! األكثر شهرة الٌوم 

وأصبح من الضروري استخدام . داٌركتوريالشركات التً تستخدم تكنولوجٌة أكتٌف 

أداة تبدٌل التقارٌر التً ستقوم بتبدٌل وتسلٌح المسئول ببٌانات دقٌقة ومفصلة وشاملة 

 وقابلة للتنفٌذ بجمٌع أوجه خادم شبكة التبدٌل الخاص بماٌكروسوفت

 أداة تبدٌل التقارٌر 

 تقارٌر عن معاٌنة التبدٌل▪

 تقارٌر عن متزامن تبدٌل أكتٌف▪

 تقارٌر عن تسجٌل الدخول إلى اوتلوك عبر االنترنت▪

 تقارٌر عن خصائص صندوق البرٌد اإللكترونً▪

 تقارٌر عن محتوٌات صندوق البرٌد اإللكترونً▪

 تقارٌر عن حركة صندوق البرٌد اإللكترونً▪

 تقارٌر عن تصارٌح صندوق البرٌد اإللكترونً▪

 تقارٌر عن الئحة  التوزٌع▪
 تقارٌر عن محتوٌات الملف العام▪



 التنفٌذ التقنً وإدارة السجل

 تحلٌل السجل والحماٌة

إن المبدأ الرئٌسً فً نظام . وسٌلة إلدارة األمن والذي تسعى إلى تقدٌم عرض شامل لألمن التقنً بالمؤسسةهً إن إدارة أمن المعلومات والحوادث 

من نقطة  ناتإدارة أمن المعلومات والحوادث هو البٌانات المتصلة عن أمن الشركة والذي ٌتم تقدٌمها  فً عدة مواقع والقدرة على النظر إلى كل البٌا

 واحدة من العرض والذي ٌجعله من السهل كشف االتجاهات ورؤٌة النماذج الغٌر تقلٌدٌة

19 

 فحص أمن الشبكة وإدارة التصحٌحات

 إدارة كلمة مرور الشركة إدارة ترتٌبات جدار الحماٌة وتحلٌل السجل للحماٌة
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 تحلٌل السجل والحماٌة

ٌستخدم تطبٌق  برنامج كمبٌوتر إدارة تسجٌل الدخول إلى الحدث فً مراقبة إدارة 

إن برنامج كمبٌوتر إدارة السجل . التغٌٌر والتجهٌز من أجل تنفٌذ المعاٌنات بالشركة

هو األداة الرئٌسٌة التً ٌجب أن ٌقوم بتوضٌحه المسئولٌن التقنٌٌن، وأن المؤسسة 

 مستعدة لتنفٌذ المعاٌنة

 التنفٌذ التقنً وإدارة السجل

 إدارة السجل▪

 تقارٌر حول تسجٌل الدخول إلى التطبٌق▪

 تقارٌر حول تسجٌل الدخول إلى النظام▪

 تنفٌذ المعاٌنات التنظٌمٌة وكتابة التقارٌر عنها▪

 فحص نقاط الضعف•

  PCI DSS تنفٌذ•

 رصد فتح البوابة اإللكترونٌة•

 قاعدة بٌانات نقاط الضعف•

 إدارة التصحٌحات•

إن الفحص األمنً بالشبكة الذي ٌقوم بكتابة التقارٌر بشكل استباقً حول نقاط ضعف 

مع فحص نقاط الضعف وكشف فتح . الشبكة وٌساعد على إصالحهم وضمان تنفٌذها

البوابة اإللكترونٌة وإدارة التصحٌحات وإمكانٌات كتابة  تقارٌر عن نقاط الضعف 

وفحص أمن الشبكة والتً ستساعد على حماٌة الشبكة من التهدٌدات األمنٌة والهجمات 

 الضارة 

 الفحص األمنً بالشبكة وإدارة التصحٌحات
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 تحلٌل السجل والحماٌة

تحتاج بٌانات الدخول من جدار الحماٌة الخاص بك إلى مراقبتها وتحلٌلها باستمرار، 

هناك ثروة من . لذلك تحمٌل جدار الحماٌة فقط لن ٌساعد على تأمٌن شبكتك

المعلومات الحٌوٌة فً سجل جدار الحماٌة الخاص بك، وٌمكنك رصد التهدٌدات 

األمنٌة بهذه السجالت، مثل اقتحام الشبكة وهجمات الفٌروسات وإنكار خدمة 

الهجمات والتصرف الغٌر سوي ونشاطات الموظف على االنترنت وتحلٌل حركة 

 بناءاهذه السجالت تسمح لك أٌضا بتخطٌط متطلبات أداء الشبكة . االنترنت وإلخ

ولكن مهام مراقبة وتحلٌل هذه . على استخدام أداء الشبكة عبر جدران الحماٌة

السجالت ٌدوٌا ٌستهلك الكثٌر من الوقت كما انها معقدة وعرضة دائما للخلل 

 .   البشري

 السجل للحماٌةإدارة ترتٌبات جدار الحماٌة وتحلٌل 

 تنفٌذ جدار الحماٌة▪

 إدارة جهاز جدار الحماٌة▪

 تقارٌر عن أمن الشبكة▪

التخلص من ضعف كلمة المرور والثغرات األمنٌة عن طرٌق تحمٌل خزانة ▪

 مركزٌة وآمنة لذاكرة كلمة مرور

تحسٌن اإلنتاجٌة التقنٌة أكثر من مرة عن طرٌق تلقائٌة وتكرار التغٌٌر المطلوب ▪

 لكلمة المرور فً األنظمة الحساسة

تقدٌم متحكمات أمنٌة وقائٌة ومحققة من خالل سٌر العمل الموافق علٌه وتنبٌهات ▪

 فورٌة ألي تسجٌل دخول لكلمات المرور

  PCIو   HIPAAو  SOXمقابلة المعاٌنات األمنٌة والتنفٌذ االنتظامً مثل ▪

ٌعد إدارة كلمة مرور الشركة هو خزانة األمن لتخزٌن وإدارة المعلومات الحساسة التً 

 ...ٌتم مشاركتها مثل كلمات المرور والوثائق والهوٌات الرقمٌة للشركة

 إدارة كلمة مرور الشركة

 تنبٌهات عن الخلل وأداء الشبكة▪

 مواصفات إدارة السجالت▪

 تقارٌر عن الحركة وأداء الشبكة▪



 إدارة سطح المكتب

بغض النظر عن اسمها، فٌتضمن اإلشراف على الحواسٌب المحولة . وسٌلة شاملة إلدارة جمٌع الحواسٌب اآللٌة خالل المؤسسة  هىإن إدارة سطح المكتب 

.وأجهزة الحاسب األخرى كما ٌقوم باإلشراف على سطح المكتب الخاصة بالحواسٌب اآللٌة  

22 

 تحمٌل OS إدارة سطح المكتب الخاص بالوٌندوز



23 

 إدارة سطح المكتب 

برنامج كمبٌوتر على إدارة األالف بٌساعد إدارة سطح المكتب الخاص بالوٌندوز 

فهو . وأجهزة الهاتف المحمول من موقع مركزي/ أسطح المكتب/من خوادم الشبكة

ٌعمل تلقائٌا على اإلدارة الكاملة لسطح المكتب ودورة حٌاة إدارة أجهزة الهاتف 

ومع هٌكل . المحمول من ترتٌب النظام البسٌط وحتى تحمٌل برنامج الكمبٌوتر المعقد

خادم الشبكة بسهولة فً أي /الشبكة المحاٌد، ٌستطٌع المسئول إدارة أسطح المكتب

 األخرى داٌركتوريوورك جروب وخدمات  داٌركتوريشبكة وٌندوز مثل أكتٌف 

 إدارة سطح المكتب الخاص بالوٌندوز

 إدارة التصحٌحات▪
 تحمٌل برنامج الكمبٌوتر▪
 التحكم عن بعد▪
▪OS تحمٌل 

 OS تصوٌر▪

 OS تحمٌل▪
 تحمٌل النموذج▪

 التحمٌل العالمً▪

ٌسمح لك تثبٌت نظام التشغٌل بإنشاء صور لنظام التشغٌل وتحمٌل هذه الصور 

 لحواسٌب آلٌة محددة

OS تحمٌل 

 إدارة األصول▪
 ترتٌب الوٌندوز▪
 تثبٌت مجموعة الخدمات▪
 إدارة الهاتف المحمول ▪



. قٌم بالنسبة لنا شئإن رضا العمٌل 
ال ٌقدر بثمنووفائه   

“ 



 الخدمات
 االحترافٌة
 تقدٌم الحلول التكنولوجٌة بكفاءة
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االحترافٌةالخدمات   
 نظرة عامة

هل هناك أي فرص لزٌادة الكفاءة والفعالٌة وجودة خدمة القسم التقنً الخاص بك، مع خفض التكلفة 

وزٌادة العائد؟ حسنا، ستساعدك خدمة تقدٌم استشارات إدارة خدمات تقنٌة المعلومات على زٌادة اإلنتاج 

وتعزٌز اإلٌرادات وخفض التكلفة من خالل التكنولوجٌا واألدوات والعملٌات المطورة من القسم الفنً 

 .الخاص بك
 

سواء كنت تقوم بتحمٌل عملٌات أو أنظمة جدٌدة، أو بتقٌٌم العملٌات الحالٌة لتحسٌنها أو العمل على 

 .  إٌصال قٌمة العملٌات لإلدارة وللعمالء، وتمتلك دعائم التقنٌة الدراٌة والخبرة الفنٌة لذلك



نقدم؟ماذا   
 نحن نسعى دائما لتحقٌق رضا العمٌل
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 نقدم؟ماذا 

تقدٌم االستشارات  التدرٌب التنفٌذ

 التقنٌة
 الدعم الفنً



االتصال بناإذا كان لدٌك أي استفسار، ال تتردد فً   ؟ 
  

 

 تجربة مجانٌة                      اتصل بنا                          البرامج                      الموقع االلكترونى

https://www.it-pillars.com/
https://www.it-pillars.com/
https://www.it-pillars.com/products/manage-engine/
https://www.it-pillars.com/contact-us/
https://www.it-pillars.com/ar/request-demo/
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 بٌانات االتصال

مركز سلمى التجاري، طرٌق المدٌنة،  ثالثالالدور  303رقم 

 جدة، المملكة العربٌة السعودٌة

: رقم الهاتف 6575573 12 966+   

: الفاكس 6576390 12 966+  
info@it-pillars.com :ًالبرٌد اإللكترون 

 دعائم التقنٌة

www.it-pillars.com  

mailto:info@it-pillars.comالبريد
mailto:info@it-pillars.comالبريد
mailto:info@it-pillars.comالبريد
mailto:info@it-pillars.comالبريد
https://www.it-pillars.com/
https://www.it-pillars.com/
https://www.it-pillars.com/



