
  

 

 

 

 

 Verity BPMالرقمية : خدمات تنفيذ برامج سلسلة التوريد  تبسيط

   BPM الرقمية  سلسلة التوريدالتجارة اإللكترونية عند الطلب: 

 

 

 

https://nowellgroup.com 

 BPMخدمات البرامج والتكامل 

 

https://nowellgroup.com/
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 من نحن

 
حلول البرامج السحابية لتحسين عملياتها ، والحد  تنفيذ علىفي مساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة Nowellgroupتتخصص 

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

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

التأمين، الخدمات المالية،  ، healthcareتنطبق على  التكاليف.مكاسب أداء سلسلة التوريد وتحقيق وفورات في 

، SOX، GDPRشهادة،  SOC2سير العمل،  PCI، HIPAA، COBIT ITSM والمتوسطة الحجم:الصغيرة الشركات

JCAHO ، الخ  نورفا 
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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 

 BPMفيرتي   : خدمات تنفيذ البرامجالرقمية  سلسلة التوريدعلى الطلب 

 

متوسطة الحجم والعمالء الشركات الكبيرة تستخدم قوة  

البرمجيات لتبسيط عملياتها التجارية ، ورقمنة / على متن 

وإدارة التفاعالت وحركة  ( ، SOPإجراءات عملياتهم القياسية ) 

مع عمالئها ، والحد من النفقات المكررة ، وتلبية  سير العمل 

الخدمات  ارة طلبات خدمة العمالء وجدول الصيانة ، وإد 

    اللوجستية الرقمية لعمليات صيانة سلسلة التوريد الخاصة بهم.

 

في هذه المتطلبات ويسهل   Verity BPMيساعد برنامجنا 

بناؤه ونشره وإدارته المصمم للشركات الصغيرة والكبيرة 

مكينها من االزدهار والمتوسطة التي تتطلع إلى طرح حلول لت

 والبقاء والنمو في بيئة السوق الصعبة هذه. 

 

ينطبق على العديد من الصناعات وحاالت   BPMبرنامج 

وإدارة خدمات  االستخدام بما في ذلك: الخدمات المالية، 

وعمليات صيانة المرافق، والمطاعم   تكنولوجيا المعلومات، 

مليات خدمة وتناول الطعام، والضيافة والفنادق، وإدارة ع

المرضى الرعاية الصحية، والتأمين، وإصالح خدمة السيارات، 

واألسرة الواحدة ومنزل متعدد األسر واالعتماد الرقمي 

 للعقارات التجارية، فضال عن مرافق الطاقة، وأكثر من ذلك 

 
 خدمات التكامل  

األقسام الداخلية ومواقع العمل والمرافق رقميا ، نموذج البيانات   •

لفئات المنتجات الفريدة وعروض جدول صيانة   الداخلية ةالرئيسي

 SOPخدمة 

سير عمل السياسة المتكاملة والتزامن إلجراءات التشغيل على   •

 اإلدارات 

رسم الخرائط الرقمية لسير العمل التجاري الرئيسي من أجل   •

 التبسيط وتعزيز النتائج التشغيلية 

 مجال خدمات العمالءإدارة حركة مرور العمالء، والتعاون في  •

 واجهة المستخدم على الويب لتطبيقات اإلنترنت والهاتف المحمول  •

الرقمي للعميل، والموافقات على النهج،   SOPسير عمل  •

 SOPوشهادات نهج 

، ISOإثبات االمتثال للوائح الصحة والسالمة )سلسلة التوريد(:  •

OSHA، HIPAA، ITSM COBIT  ؛ االمتثال المالي

 PCI، GDPR)التأمين(: 

لمراجعة سالمة الشهادة  SOPالرقمي سير العمل تصميم قالب  •

الرقمية لفحص الصيانة لمختلف فئات منتجات األصول ، وسير  

 عمل الفحص 

إدارة مهام متعددة المستخدمين لحل المشكلة والخلل؛ إدارة   •

 المخزون الرقمي، اللوجستية، إدارة الطلبات

mailto:support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com/
https://www.nowellgroup.com/
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مال وتحقيق التوازن لطلبات  إدارة المصروفات المالية ألداء األع •

 خدمة الصيانة 

 جافا التكامل مع تطبيقات قاعدة بيانات األعمال القائمة •

إدارة مركز توزيع المستودعات الرقمية وصيانتها وجدولتها؛   •

 استضافة التطبيقات السحابية في سحابة خاصة آمنة 

 

 
#integrity #service #teamwork 

 

المسيح، فهو خلق جديد. لقد توفي "لذلك، إذا كان أي شخص في 

 5:17كور  2القديم؛ ها، الجديد قد حان. 
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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

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

 

 برامج إدارة العمليات التجارية 

 sopsلتحديد  Verity BPMاستخدام منصة البرمجيات لدينا تسمى 

العمليات الرئيسية الخاصة بك، وإدارة تقديم الخدمات وإدارة خدمة  

 المرتبطة المالية

 

 برامج سلسلة التوريد

لديها سلسلة التوريد الرقمية، وإدارة المخزون، وتجربة  BPMفيرتي 

 العمالء وميزات إدارة الخدمة 

 

 والهوية السحابية وإدارة الوصول  ITSMتكامالت 

برنامج إدارة الوصول إلى الهوية فضال عن   SailPointلدينا خبرة مع 

 ServiceNowخبرة التكامل مع 

 


