
  

 

 

 

 محاليل 
 الصحيه 

 

 

 

https://nowellgroup.com 

 BPMخدمات البرامج والتكامل 

 

https://nowellgroup.com/


nowellgroup.com -   خدمات برامجBPM          

 

 2 

 
 

 



nowellgroup.com -   خدمات برامجBPM          

 

 3 

 من نحن

 
في مساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة على تنفيذ حلول البرامج السحابية لتحسين عملياتها ،   Nowellgroupتتخصص 

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

ل رقمنة إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهم ، حققت الشركات التي تعمل معنا  العمالء والصيانة أثناء اإلنتاج. من خال

مكاسب في األداء ووفورات في التكاليف. ينطبق على الرعاية الصحية والتأمين والخدمات المالية والشركات الصغيرة 

 والمتوسطة الحجم  

 

 

 

 

 

 
 لمقدمي خدمات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة الحجم حلول إدارة بيانات العمليات بأسعار معقولة 
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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 

 

 
 

الرعاية الصحية وموظفوهم الداعمون مسؤولية  يتحمل مقدمو 

كبيرة في مساعدة المرضى على التعافي من صحتهم وقوتهم  

 الكاملة.

 

من رعاية جميع الفئات العمرية من الوالدة إلى التقاعد / 

الشيخوخة وبين هؤالء المهنيين تلعب دورا حاسما. يمكن أن 

ط مقدمي الرعاية الصحية على تبسي BPMيساعد برنامج 

عملياتهم باستخدام البرامج الرقمية وقدرات إدارة البيانات 

 لتنسيق جوانب مختلفة من عملياتهم بما في ذلك

 

 إدارة المرافق وصيانتها  •

 صيانة المعدات والمعايرة وإصالحات الضبط  •

 لرعاية المرضى SOPتصميم قالب  •

 إلجراءات المريض  SOPفحوصات  •

لرعاية   SOPإدارة سياسة الفوترة وإدارة سياسة  •

 المرضى

 إدارة بوليصة التأمين لرعاية المرضى •

إدارة سياسات المستشفيات/طب األسنان، وثائق لوائح   •

HIPAA  ،لرعاية المرضى، بما في ذلك اإلعاقات

 والحلول بأسعار معقولة للمرضى المحرومين 

حلول برامج قاعدة البيانات السحابية لدينا بأسعار معقولة 

ويمكن نشرها بسرعة في السحابة اآلمنة الخاصة مما يسمح  

لممارسي الرعاية الصحية وموظفي التشغيل باالستفادة من 

 انخفاض تكاليف التنفيذ.  

 

 اتصل بنا اليوم إلجراء مراجعة للتشاور والتكامل 

 

mailto:support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com/
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بنجاحك،  وسوف نقدم كل خبرتنا لفريقك لدفع الفوز نحن ملتزمون 
 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

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

 
 5:17كور  2حان. "لذلك، إذا كان أي شخص في المسيح، فهو خلق جديد. لقد توفي القديم؛ ها، الجديد قد 

 

 

 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

المخزون وتجربة العمالء لديها سلسلة التوريد وإدارة  BPMفيرتي 

 وميزات إدارة الخدمة 

 

 والهوية السحابية وإدارة الوصول  ITSMتكامالت 

برنامج إدارة الوصول إلى الهوية فضال عن   SailPointلدينا خبرة مع 

 ServiceNowخبرة التكامل مع 

 


