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 من نحن

 
حلول البرامج السحابية لتحسين عملياتها ،  في مساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على استخدام  Nowellgroupتتخصص 

   والحد من وضع المخاطر ودفع النتائج الناجحة في جوانب مختلفة من عملياتها من الموارد البشرية ، إلى سلسلة التوريد

، إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهم والصيانة أثناء اإلنتاج. من خالل رقمنة وخدمة العمالء   واألداء المالي واالمتثال 

والتأمين والخدمات المالية  healthcareينطبق على  حققت الشركات التي تعمل معنا مكاسب في األداء ووفورات في التكاليف.

   الخدمات.   القائمة على والمتوسطة الحجموالشركات الصغيرة 
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 اتصل بنا

 
 نويل للتنمية ، وشركة 

 Ste 100سيتي ويست الجادة   2101

 77042هيوستن، تكساس 

 الواليات المتحدة األمريكية 

support@nowellgroup.com 

http://nowellgroup.com 

1-866-783-4170 

(832)-710-3271 

 "شريك يمكنك الوثوق به" 

 

 التزامنا

 
نحن ملتزمون بنجاحك من البداية إلى النهاية،  

 ونعمل بأعلى معايير النزاهة والمهنية 

سحابة للمؤسسة برنامج  ECommerceإدارة المخاطر عبر اإلدارات 

 التي تركز على الفريق

الخاص بك، سلسلة التوريد،   SOPsالتميز، إلى تحقيق 

والتوزيع، وعمليات التفتيش السالمة، وعمليات الصيانة  

 والجودة 

 

Verity -  المرنة الرقمية، إدارة   الخدماتسلسلة التوريد الرقمية، ميزات
 المخاطر
للمؤسسة الرقمية "إجراءات التشغيل القياسية" لجميع   SOPإدارة  •

 الرئيسية إلدارات األعمال الوظيفية الخاصة بكالجوانب 

لضمان   SOPإدارة وتتبع جميع األعمال المجدولة تشغيل صيانة  •

 التميز والحفاظ على الجودة في جميع اإلدارات الوظيفية 

 إدارة حركة مرور العمالء وإدارة خدمة العمالء  •

 واجهة المستخدم على الويب لتطبيقات اإلنترنت والهاتف المحمول  •

رامج لدعم فنيي صيانة الخدمة الميدانية الستعراض الجودة  ب  •

 والموثوقية 

فريق سلسلة التوريد مخاطر التفتيش سالمة الصيانة الرقمية عبر   •

 مرافق متعددة المواقع 

برامج إلدارة التوزيع والخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة التكاليف  •

 المالية

 اضها تسوية األصول المالية واستعر BPMعمليات  •

تمكين مهندسي وفنيي صيانة الخدمات الميدانية من التعاون لتنسيق  •

عمليات التفتيش واإلصالح باستخدام منصة البيانات السحابية؛ تحديد  

مؤشرات األداء الرئيسية لكل فئة من فئات المنتجات، وتشغيل قياسات  

KPI  عبر تشغيل السالمة 

االمتثال  ISO، API، OSHAتلبية مراقبة الجودة والشهادات مثل   •

 لمختلف فئات المنتج / الخدمة 

طرف الموردين ،  rd 3  الطلب السلس ، والخدمات اللوجستية من •

 وتمكين فرق التوريد الخاصة بك لتلبية الطلبات الخاصة بك

اإلخطار في الوقت الحقيقي والتعاون من األحداث، بما في ذلك   •

في الوقت الفعلي إلى  التغييرات في حالة سلسلة التوريد؛ يؤدي الطلب  

 اإلخطار عندما يكون مخزون الصنف منخفضا )التجديد( 

مزامنة الصيانة المتخصصة، فحص سالمة   - تعزيز العمل الجماعي  •

 والوظائف اللوجستية ISOالجودة  

وأنظمة تخطيط   SQLالتكاليف المالية والتكامل مع قواعد بيانات  •

 موارد المؤسسات 

 

فحص السالمة     – Verity BPMبرنامج  

 الرقمية، الصيانة المرتبطة 
 لكل فئة المنتج KPIتصميم تدفق العمل التفتيش، قياس   •

تطوير واختبار تصميم التدفق وتنفيذ عمليات تشغيل األمان لمواقع   •

 العمل والمكونات الخاصة بك

التعاون أعمال الصيانة تدفقات التقارير عبر البريد اإللكتروني،   •

 تسجالت قاعدة البيانا

mailto:support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com/
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 تحديد قائمة التحقق من فحص الصيانة لفئات المنتجات المختلفة  •

ربط خطط الصيانة عبر المكونات وسجل سجل لفحص مراقبة الجودة   •

 ومراجعة األثر

استخدام البيانات الستبدال وإصالح المكونات البالية قبل أن تنهار مما  •

 يسبب تعطل 

 التعاون في إدارة المخاطر المترابطة 
 التميز في الخدمات على نطاق المؤسسة  تعزيز مبادرات •

إنشاء حاالت للتفتيش ومراجعة الحاالت المخصصة للفريق الموزع   •

 للتعاون المتبادل

تحديث الحالة للحاالت والفرز؛ تنظيم وفرز والبحث في المستودعات   •

ومراكز التوزيع الخاصة بك؛ التعاون رقميا إلدارة مستويات المخزون  

 والجودة والتكلفة 

 ن األداء وتحسين عمليات العمل من خالل التحسين المستمرتحسي  •

 متطلبات النظام
 يتم تسليمها واستضافتها عبر سحابة خاصة أو على فرضية  •

QA معتمدة منصات معتمدة 
 مايكروسوفت ويندوز، أبل ماك •

 )سحابة( 7.6،7،7،  7.5لينكس  CentOS - 64bitأوراكل / ريدهات /  •

 DB، SQL Server 2017  5.7.20، 8.0.20الخلية ، 12cأوراكل  •
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نحن ملتزمون بنجاحك،  وسوف نقدم كل خبرتنا لفريقك لدفع الفوز 
 للجميع
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 ملخص

مع سجل حافل من الخبرة المباشرة ، وتسليم المشاريع والنجاح ، واليوم ، نقوم بتطوير  هدفنا هو نجاحك 

،  COBITإلدارة األعمال المعقدة ، وتلبية المتطلبات التنظيمية مثل ) BPMحلول برامج دورة حياة 

HIPAA ، PCI ، SOX ، OSHA )  وتبسيط الفرق التي تتطلع إلى تحسين كفاءة عملية األعمال في

 السحابة المعبأة بالكامل   وبرامج  سلسلة التوريد الخاصة بهم. كما نقدم خدمات االستشارات التقنية

 
 1:  107ألنه طيب، محبته تدوم إلى األبد" مزمور "اشكر الرب 

 

 

 برامج إدارة العمليات التجارية 

 sopsلتحديد  Verity BPMاستخدام منصة البرمجيات لدينا تسمى 

الرئيسية الخاصة بك، وإدارة تقديم الخدمات وإدارة خدمة العمليات 

 المرتبطة المالية

 

 برامج سلسلة التوريد

لديها سلسلة التوريد وإدارة المخزون وتجربة العمالء  BPMفيرتي 

 وميزات إدارة الخدمة 

 

 والهوية السحابية وإدارة الوصول  ITSMتكامالت 

برنامج إدارة الوصول إلى الهوية فضال عن   SailPointلدينا خبرة مع 

 ServiceNowخبرة التكامل مع 

 


