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الملف التعريفي

تأسست الحلول القياسية لتقنية المعلومات في عام  2013م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والتي
بدأت نشاطها بتقديم الحلول التقنية واإلستشارات في مجال تخطيط الموارد للمنشأت الحكومية والخاصة وكذلك
تصميم وتطوير مواقع االنترنت وتطبيقات الجوال حتى اتسعت وتنوعت دائرة أعمالها وخدماتها .فمنذ ذلك الحين
عملت الحلول القياسية لتقنية المعلومات بتنسيق وانسجام وتعاضد مع طاقم فريق عملها وبهدف تحقيق غايات
وأهداف جوهرية ومشتركة مع شركائها في النجاح .

ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
تقديم خدمات وحلول تقنية مبتكرة وموثوقة تلبي احتياج عمالئنا وتخلق بيئة تدعم ريادة األعمال من خالل فريق
محترف وبما يتواكب مع الرؤية الوطنية .2030

ﺍﻟﺮﺅﻳـﺔ

ان نكون ضمن المؤسسات الخمس الرائدة في مجال تقنية المعلومات و صنع
االنظمة على مستوى المملكة .

ﺍﻟﻘﻴﻢ
رضاء العميل

رضاء العميل قيمة وغاية نسعى لها بكل السبل.

االبداع واالبتكار

نبتكر الحلول التقنية لنحقق احتياج وتطلعات عمالئنا ايا كانت.

المسؤلية واالنجاز

نفي بمسؤليتنا تجاه التزاماتنا لعمالئنا وبسرعة انجاز ما تم االتفاق عليه.

التطوير المستمر

وألننا في عالم التقنية فالبد من التطوير المستمر لمنتجاتنا بما يتالءم
مع التطور التكنولوجي ومع احتياجات عمالئنا.

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 .1التوسع واالنتشار على مستوى المملكة
 .2تطوير األداء وتحسين المنتجات ورفع القدرات باستمرار
 .3زيادة تعزيز ثقة العميل بمنتجات المؤسسة
والتميز في خدمة العمالء
 .4التحول الى التجارة االلكترونية ومنتجات الكالود
 .5االعتناء بالجودة واعتماد المعايير العالمية
في منتجاتنا وبأسعار منافسة.
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ﺧﺒﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻨﺎ
إن تقديــم اإلستشــارات وابتــكار الحلــول التقنيــة ذات المعاييــر والجــودة
والحمــاس
العاليــة فــي المــدة الزمنيــة المحــددة يتطلــب اإلخــاص،
ً
المبدعيــن فنيــا
والعمــل الجــاد ًفلهــذا الســبب نقــوم بتوظيــف
ً
والموهوبيــن تقنيــا فــي فريــق عملنــا ،الذيــن يعملــون معــا فــي بنــاء
المشــاريع ضمــن روح اإلثــارة ،التحــدي والمبــادرة المهنيــة و حرصهــم
المســتمر علــى مواكبــة التطــور ومواصلــة التعليــم وتطويــر الــذات.
وإن فريــق عملنــا قــد التزمــوا بعــدم القيــام باألعمــال « المعتــادة «
التــي ال تعكــس بــأي حــال مــن األحــوال رســالة المؤسســة الحقيقــة
التــي ترتكــز علــى فكــرة شــريك النجــاح فــي تقديــم الحلــول التفاعليــة
المتكاملــة والمتناســبة واألعمــال التــي ال تســير ضمــن منهجنــا الــذي
يرتكــز علــى مبــدأ نجاحنــا هــو إنعــكاس لنجــاح عمالئنــا .فلهــذا الســبب
ّ
ســيرنا جميــع المشــاريع ضمــن منهــج مــدروس ومعاييــر عالميــة
لضمــان الحصــول علــى أفضــل النتائــج بمســتويات عاليــة مــن الجــودة.

االستشاريون
ادارة التسويق والمبيعات
ادارة الدعم الفني
والصيانة
ادارة التصميم والبرمجة
ادارة الخوادم والشبكات
وامن المعلومات

ادارة الجودة
ادارة تطوير االعمال

فريق عمل الحلول القياسية المتنامي
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ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ )(ERP

ﺣﻠﻮﻝ
ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
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ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ
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ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻹﺳﺘﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺩﻡ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺨﻮﺍﺩﻡ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ
ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ

ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ
تصميم وتطوير تطبيقات الجوال
IOS & ANDROID

نحرص دائما على تقديم افضل الحلول وبأفضل المعايير المعتمدة في تصميم وتطوير المواقع والبوابات اإللكترونية.
حيث نملك فريق عمل متخصص في هذا المجال ولديه خبرة كافية تؤهله للمنافسة في سوق األنترنت العالمي.

تصميم وتطوير المواقع
االلكترونية

تصميم وتطوير مواقع التعليم
اإللكتروني
حجز أسماء النطاقات
حلول إدارة المواقع
والحسابات وصيانتها

تصميم وتطوير البوابات
االلكترونية
تصميم وتطوير
المتاجر اإللكترونية

حلول أنظمة الحماية
األقفال الرقمية
حلول أنظمة إدارة
المحتوى CMS

ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ )(ERP
1
ً
ً
نحن نحلل منشآت عمالئنا تحليالدقيقا من جميع جوانبها ونطبقخبرتنا لنزودكم بحلولوخارطة طريق النجاح
في تسخيرالتكنولوجيا ألعمالكم بأحدثالتقنيات البرمجية واألجهزةالمتطورة .

2

حلول تخطيط الموارد
الحكومية ).(GRP

3
4

حلول تخطيط موارد
االعمال ).(ERP

حلول واستشارات
مالية ومحاسبية.

حلول الموارد البشرية
).(HRMS

ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
تصميم وبناء المتاجر
االلكترونية
تقدم الحلول القياسية خدمات متميزه غير تقليدية للشركات والمؤسسات في مجال التسويق األلكتروني
والتجارة اإللكترونية.
كما تلتزم بمراقبة جودة جميع الحلول وفق معايير دقيقة وواضحة في جميع مراحل الدراسة والتحليل والتخطيط
والتنفيذ وقياس األثر بما يحقق أعلى قيمة مضافة لعمالئنا.

تقديم استشارات
في إدارة المتاجر
االلكترونية واليات العمل
تصميم الصفحات
التسويقية في مواقع
الشبكات االجتماعية
 SEOجميع خدمات
) تهيئة واشهار المواقع (

ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
1

تعزيز الحوكمة  ،واإلفصاح ،
الداخلية لبناء ثقة أصحاب المصلحة

2
نعمل على ايجاد حلول قياسية في مجال اإلستشارات التقنية حيث نملك كفاءات ذات خبرة واسعة في المجال
الحكومي والخاص والذي بدورهم يقومو بعملية استكشاف للبنية التحتية الحالية للمنشأة ومن ثم مناقشة العقبات
والصعوبات التي تواجههم إليجاد حلول قياسية مناسبة.

3
4

ضمان الجودة للحلول وتطابقها
مع العقد

المساعدة في إعداد كراسة تقديم
العروض لتنفيذ الحلول المتكاملة )(ERP

7
8

إعادة هيكلة تقنية المعلومات بما
يتماشى مع رؤية المملكة 2030

تعزيز كفاءة وفعالية دورات العمل الرئيسية

5
6

تطوير استراتيجية لتقنية المعلومات
تتماشى مع متطلبات العمل

مساعدة في اختيار الحل المناسب
من ضمن العروض المقدمة

المساعدة في تنفيذ المبادرات االستراتيجية التي
من شأنها خلق قيمة طويلة األجل للمنشأة

ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
صيانة الشبكات
والحواسيب
ومستلزماتها
تعد خدمة المساندة في الحلول القياسية إحدى اهم الخدمات األساسية والتي نتميز بتقديمها حيث نقدمها لجميع
عمالءنا في اي مجال من المجاالت المقدمة حيث تبدأ من وقت استالم المشروع من اجل سالمة المنتج ومراقبة
الجودة في األداء.

نظام التذاكر
اإللكترونية

صيانةالخدمات
المقدمة
تقديم الدعم
عن طريق
االتصال الهاتفي

صيانة
السيرفرات
ومستلزماتها

تقديم الدعم
عن بعد
REMOTE ACCESS

تقديم خدمة
فني مقيم في
نفس المنشأة

ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻹﺳﺘﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺩﻡ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
حلول إستضافات بخطط
وباقات مختلفة

نوفر لك أحدث تقنيات السيرفرات السحابية المتوفرة بالسوق باإلضافة إلى أفضل آداء وأعلى نسبة تواجد وحماية
والدعم الفني المتميز المتواجد  24ساعة.

حلول الخوادم الخاصة
) (VPSاالفتراضية

حلول الخوادم المخصصة
)(DEDICATED SERVERS

حلول الخوادم السحابية
)S(CLOUD SERVER

WINDOWS

ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
تكنولوجيا
أنظمة حماية البنية التحتية
للمفاتيح
الخوادم و
الرقميه العامه
العمالء
)(PKI
ّ
تم إنشاء قسم أمن المعلومات تجاوبا مع حاجة السوق السعودي إلى توفير الحماية الفعالة للمعلومات وأنظمتها
اإللكترونية وذلك بتدعيم فرق عمل متخصصه من الكفاءات في مجال أمن المعلومات وذلك للمساعده في ضمان
سرية هذه المعلومات وسالمتها من التبديل أو التحريف او التسرب.

أنظمة مكافحة
الفيروسات،
البرمجيات الخبيثة

الشبكة واألجهزة
األمنية المحيطة
الجدار الناري
وإجهزاة ادارة
التهديدات
الموحدة 
UTM

حلول إدارة
حركة
المركبات

كاميرات المراقبة

الشبكة الخاصة
أنظمة
 VPNوحلول
التحكم  الوصل عن بعد
IPS وIDS
بمنافذ
الشبكة

ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺨﻮﺍﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ
تأمين الحواسيب المكتبية
تأمين الخوادم السيرفرات
وذلك لضمان تقديم الخدمة بشكل أفضل و أسرع و بسعر مناسب ومنافس DELL– HP ,وقعت الحلول القياسية
اتفاقيات ومعاهدات بينها وبين الشركات المنتجة للحواسيب والسيرفرات ومستلزماتها مثل حيث نقدم .
أحدث مواصفات األجهزة ومستلزماتها مباشرة من الشركات المنتجة.

تأمين مستلزمات الحواسيب
تأمين تجهيزات االتصاالت
السلكية والالسلكية
تأمين األجهزة الذكية
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ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﺗﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ .

ﺣﻠﻮﻝ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ”ﻟﻮﺟﻴﻜﺲ“ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻮﺟﻴﻜﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼء

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻳﺰﻱ ﺩﻭﻛﺲ ﻟﻼﺭﺷﻔﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ EASY DOCS
األرشفة هي عملية تخزين لصورة من وثيقة لها أهمية اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية
أو تاريخية أو مالية أو قانونية في مكان مخصص لها و يرجى العودة إليها عند الحاجة.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ:
تخليص المؤسسة من العبء الورقي
و تحقيق مبدأ الحكومية االلكترونية.

توحيد المعايير وخلق بيئة عمل موحدة
لجميع اإلدارات.

ضمان السرية واألمان للمعلومات و
حفظها من العبث و التلف.

رفع إنتاجية الموظف واستغالل وقته
فيما يعود على المؤسسة بالنفع.

تسهيل اإلجراءات واستغالل التقنية
بشكل صحيح.

تقليص المصاريف وتوفير الكثير من
المال و الجهد و الوقت المبذول في
عملية األرشفة اليدوية.

مواكبة العصر وتحقيق سياسة
المؤسسة التطويرية.

ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻳﺰﻱ ﺩﻭﻛﺲ ﻟﻼﺭﺷﻔﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ EASY DOCS
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ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )(GRP

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﺰﻣﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

أنظمــة تخطيــط المــوارد الحكوميــة ( )GRPمــن أهــم عوامــل النجــاح التــي تســاعد المنظمــات فــي تحقيــق أهدافهــا.
ويعتبــر هــذا النظــام مــن األهــداف االســتراتيجية التــي تســعى معظــم الجهــات الحكوميــة فــي العالــم لتحقيقــه
ً
ً
وذلــك لتحســين خدماتهــا المقدمــة داخليــا لمنســوبي الجهــة وخارجيــا لألطــراف المعنيــة أو المســتفيدة مــن الجهــة،

النظام المالي.

نظام شؤون الموظفين.

نظام الرواتب واألجور والبدالت.

نظام المشتريات.

يغطــي  GRPوظائــف العمليــات اإلداريــة المشــتركة والمطبقــة فــي الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة فــي مجــاالت
األعمــال اإلداريــة المختلفــة مثــل الماليــة ،وشــئون الموظفيــن ،والرواتــب ،والمشــتريات ،والمســتودعات ...الــخ.

ﺣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻜﻔﺎﺋﺔ ﻭﺃﺩﺍء ﻋﺎﻟﻲ

نظام إدارة المواد.

نظام االتصاالت االدارية وإدارة الوثائق.

نظام ادارة الممتلكات.

نظام ادارة سير العمل.

نظام الصيانة.

نظام إدارة المشاريع ومخصصاتها.

نظام ادارة النقل (الحركة).
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التراسل الداخلي

ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺍﺳﻞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

1

تعتبر إدارة اإلتصاالت اإلدارية حلقة الوصل بين إدارات المنشات،
سواء في الدوائر الحكومية ،المؤسسات ،الشركات التجارية
وهذا يرجع إلى طبيعة عملها المتمثلة في تقديم الخدمات
اإلدارية والبريدية للمنشأة و إداراتها .ومن منطلق أهمية
األعمال التي تقدمها إدارة اإلتصاالت اإلدارية ،فقد حرصنا على
مواكبة التطور الحديث في نظم اإلتصاالت والمعلومات وذلك

الملف التعريفي

الصادر والوارد

4

2
3

من خالل استخدام (الحاسب اآللي).

سير العمل

األرشفة اإللكترونية
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ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
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بيانات االتصال
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ٩٢ ٠٠٠ ٣٧٥٩ :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲinfo@ss4it.com.sa :
W W W . S S 4 I T . C O M . S A

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

