التحول الرقمي

1
سهولة الوصول للبيانات

االمتثال واإللتزام بالقوانين

استمرارية األعمال

حفظ البيانات

أمن المعلومات

سرية المعلومات

من نحن
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إنفوفورت
ل آمنة إلدارة المعلومات
حلو ٌ
إنفوفورت ،التي أنشئت في عام  ،1997هي المز ّود الرائد
لحلول إدارة المعلومات في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.
تو ّفر إنفوفورت حلوال ً شاملة للتحول الرقمي تغطي كامل
دورة حياة إدارة المعلومات ،وتتيح للعمالء االنتقال من اإلدارة
الورقية إلى الرقمية للمحتوى ،وتنظيم بنية معلوماتهم ،وقراءة
البيانات ومعالجتها والتحقق من صحتها ،وأتمتة سير العمل
المخصص وفقا ً لمتطلبات العمالء ،وتطبيق التوقيعات
الرقمية واإللكترونية باستخدام تقنيات متنقلة ذكية وآمنة
تضمن سهولة الوصول للبيانات والوثائق ،واالمتثال،
واستمرارية األعمال.
وقد حظيت إنفوفورت بتصنيف “ ”Cool Vendorفي األسواق
الناشئة وف ًقا لشركة  Gartnerفي تقريرها  ،نظ ًرا لنجاحها
في توظيف تقنياتها المتطورة لزيادة سرعة اعتماد التحول
الرقمي واألتمتة.

العضويات والشهادات

20+

سنة خبرة

2000+
عميل

25

مكتب في الشرق
األوسط وأفريقيا وآسيا

300,000+

مستخدم لحلولنا
اإللكترونية

مزود الحلول الشاملة
إلدارة المعلومات
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ل رقمي شاملة تغطي كامل دورة حياة المعلومات ،وتساعد
توفر إنفوفورت حلول تح ّو ٍ
القطاعات على تطوير عملياتها وعلى أتمتتها وتحويلها رقميا ً مع تأمين وحماية بياناتها
ومساعدتها على تلبية متطلبات األنظمة الخاصة بالحوكمة واالمتثال.

المسح الضوئي وفهرسة الوثائق

خدمة جرين بوكس لتدوير الورق

نظام إدارة الوثائق اإللكتروني

خدمات استشارية
التمزيق واإلتالف
اآلمن للبيانات

إدارة وأتمتة إجراءات العمل

إنشاء
قراءة

اإلتالف

إدارة وجرد
األصول الثابتة
الوصول

إدارة
حفظ

خدمة النسخ االحتياطي
وإدارة وتخزين األشرطة

ذكاء األعمال والتمثيل
المرئي للبيانات

اإلدارة والحفظ
اآلمن للوثائق

خدماتنا

المسح الضوئي وفهرسة الوثائق
ط ّور كفاءة إنتاجية أعمالك وأضمن استمراريتها عن طريق التحول إلى بيئة ال ورقية
وآمنة .تضمن خدمتنا النقل اآلمن للبيانات ،وإمكانية التكامل مع أي قاعدة بيانات،
باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات والوثائق عبر اإلنترنت واألجهزة المحمولة مجاناً.

التحديات
• فقدان المعلومات أو التوزيع العشوائي لها.
• طرق وإجراءات غير دقيقة وغير فعالة في حفظ الملفات.
• انخفاض الكفاءة من ناحية الوقت الالزم السترجاع
المعلومات بشكلها الورقي.
• الوصول غير المصرح به إلى المعلومات.
ٌ
االستثمارات في اآلالت والتكنولوجيا.
• ارتفاع

المنافع والمزايا
• أساليب آمنة ومنظمة في حفظ البيانات.
للغات متعددة كالعربي وغيرها).
• جمع وإدخال دقيق للبيانات (مع دعم
ٍ
• سهولة الوصول إلى البيانات حتى على األجهزة المحمولة.
• حفظ مش ّفر للبيانات مع الوصول اآلمن للمعلومات.
• محتوى قابل للبحث من وثائق بأي حجمٍ وصيغة.
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خدماتنا

نظام إدارة الوثائق اإللكتروني
لن يكلّفك رفع وكفاءة إنتاجية الموظفين ثرو ًة بعد اآلن ،إذ يضمن نظام إنفوفورت
اإللكتروني اآلمن إلدارة الوثائق سهول َة الوصول إلى بياناتك من خالل منص ٍة سهلة
االستخدام ،مع إمكانية التعديل بشكل كبير لتتناسب مع أعمالك بدرج ٍة عالية،
باإلضافة إلى أنها تعمل على األجهزة المحمولة.

التحديات
• االسترجاع اليدوي للوثائق.
ّ
المنظم للبيانات.
• الحفظ واالستخدام الفوضوي غير
• انعدام الضوابط الخاصة بأمن المعلومات وإمكانية
الوصول وإنشاء النسخ.
• ارتفاع تكلفة ملكية األنظمة وتطبيقها.
تواصل أو ربط فيما بينها.
• أنظمة قائمة بذاتها دون
ٍ

المنافع والمزايا
• تشفير ٍ كامل للبيانات المخ ّزنة ،ووضعها بيد األشخاص المصرح لهم فقط مع
التحكم بإصداراتها المختلفة ووجود سجل كامل للتدقيق.
• قابلية عالية للتعديل مع سهولة التكامل مع التطبيقات والبرامج األخرى.
• نماذج مرنة للتسعير والملكية مع وجود أمكانية للملكية بشكل خدمة شهرية.
• تعمل عبر شبكة اإلنترنت وعلى األجهزة المحمولة.
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خدماتنا

إدارة وأتمتة إجراءات العمل
تع ّد أتمتة العمليات التجارية اإلجراء األول الذي يعتمده الرؤساء التنفيذيون لتكنولوجيا
المعلومات في خفض التكلفة .وتضمن تقنيات إنفوفورت فائقة التطور أتمتة العمليات
الورقية بشكل سلس وسهل وتحويل أسلوب العمل إلى بيئ ٍة رقمية متكاملة تماماً.

التحديات
• إهدار الوقت في سير العمل اليدوي بما في ذلك المراجعات والموافقات.
• طرق وإجراءات غير دقيقة وغير فعالة في حفظ الملفات.
• عدم وجود مراقبة وضبط للعمليات أو إخطارات مرتبطة بها.
• قيود على إمكانية الوصول إلى المعلومات – الوصول إليها من خالل داخل مكاتب الشركات فقط.
• الحاجة إلى استثمار رأسمالي عند التفكير في التوسع وتكبير األعمال.

المنافع والمزايا
• تحسين الكفاءة التشغيلية.
ٌ
ومحسنة إلى أقصى حد.
عمليات تجارية مؤتمتة
•
ّ
• تحسين اإلنتاجية ورفع المحاسبة والتدقيق بفضل اإلخطارات التلقائية.
• أتمتة إجراءات العمل بتطبيق سهل يتميز بنوافذ رسومية بسيطة وبتعليمات بديهية.
• منصة تعمل عبر اإلنترنت كما يمكن استخدامها على األجهزة المحمولة.
ٌ
كوحدات برمجية
تقنيات متطورة ومتكاملة وقابلة للتوسيع ،كما أنها مصممة
•
ٍ
منفصلة سهلة الربط.
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خدماتنا

ذكاء األعمال والتمثيل المرئي للبيانات
لن يكلّفك رفع وكفاءة إنتاجية الموظفين ثرو ًة بعد اآلن ،إذ يضمن نظام إنفوفورت
اإللكتروني اآلمن إلدارة الوثائق سهول َة الوصول إلى بياناتك من خالل منص ٍة سهلة
االستخدام ،مع إمكانية التعديل بشكل كبير لتتناسب مع أعمالك بدرج ٍة عالية،
باإلضافة إلى أنها تعمل على األجهزة المحمولة.

التحديات
• المعلومات متبعثرة وغير متكاملة أو مترابطة مع غياب معايير موحدة إلعداد التقارير.
• القدرة المحدودة على دراسة البيانات وإصدار تقارير تفاعلية بشكل آني ولحظي.
• عدم كفاءة العمليات اليدوية في توحيد البيانات ووتحليلها من أجل التخطيط ووضع الميزانيات.
• الحاجة إلى تحسين ثقافة صنع القرار.

المنافع والمزايا
• تحليالت آن ّية للبيانات وإصدار التقارير في الوقت الحقيقي واآلني.
• تعزيز عمليات اتخاذ القرار.
• لوحات تحكم وتمثيل مرئي للبيانات تتميز بإمكاناتها التفاعلية وقابليتها العالية للتعديل
بما يتناسب مع حاجات العمل المختلفة.
• سهولة التكامل مع المصادر المختلفة للبيانات.
• تجربة سهلة للمستخدمين يتم تطويرها دائما ً بشكل سلس.
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خدماتنا

اإلدارة والحفظ اآلمن للوثائق
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إن الحفظ اآلمن للوثائق واالمتثال لألنظمة هما عامالن أساس ّيان في استمرارية األعمال.
وتضمن خدمة الحفظ اآلمن للوثائق الحفاظ على السجالت وسهولة الوصول إليها وسريتها
وذلك بفضل بنيتنا التحتية اآلمنة للغاية ،والممارسات الخاصة بالحد من المخاطر.

التحديات
• ارتفاع تكلفة مرافق العمليات التشغيلية والتخزين.
• ضرورة االمتثال لألنظمة.
• مخاطر فقدان الوثائق.
• الوصول غير المضبوط وغير الصحيح للبيانات مع
أستهالك كبير للوقت.

المنافع والمزايا
والمتحكم به عبر اإلنترنت إلى مستودع المستندات.
• الدخول المجاني
ُ
ن
• لوحات بيانات للرصد اآل ي لمستوى أداء الخدمات.
• تحقيق توفير كبير في الوقت والمساحات المستخدمة.
• االمتثال الكامل ألفضل الممارسات المتّبعة في قطاعات األعمال المختلفة.
• الحفظ طويل األمد للمعلومات بحالتها الورقية.

خدماتنا

خدمة النسخ االحتياطي وحلول وإدارة وتخزين األشرطة
وتؤمن خدمات
يعتبر التعافي من الكوارث أحد الوظائف الضرورية الستمرارية األعمال.
ّ
إنفوفورت طريق ًة آمنة ومنخفضة التكلفة للنسخ االحتياطي وحفظ المعلومات الهامة
وقت من اليوم.
ألعمالك ،كما تضمن االستعادة الفورية للبيانات في أي
ٍ

التحديات
• عدم وجود خطة قوية للتعافي من الكوارث.
• صعوبة إدارة عمليات النسخ االحتياطي واالسترجاع.
• الحاجة الى تعزيز أداء عمليات النسخ االحتياطي بما يتوافق مع النمو المتواصل للبيانات.
• الجهد اإلداري المستمر والمطلوب لضمان اإلدارة الفعالة لبيئة النسخ االحتياطي.

المنافع والمزايا
• درجةٌ عالية من األمن وسهولة الوصول لبياناتك وحمايتها.
محسنة آمنة ومضمونة للتعافي من الكوارث.
• خطة
ّ
• حلول أ كثر موثوقية وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلجراءات
النسخ االحتياطي.
وقت من اليوم.
• إمكانية الوصول إلى البيانات في أي
ٍ
• بنيةٌ تحتية للمرافق مصممة ومنفذة حسب المتطلبات والممارسات العالمية.
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خدماتنا

إدارة وجرد األصول الثابتة
بيانات مالية دقيقة ال تكفي للحصول على
اإلجراءات األساسية المتّبعة في إعداد
إن
ٍ
ِ
رؤية كاملة لألصول وتتبعها .إن حلول إنفوفورت تمكنك من تقليل االعتماد على
األفراد ،كما تضمن لك السيطرة الكاملة على أصولك الثابتة ،وذلك عن طريق عمليات
التدقيق والجرد الدوري ،وتنظيم وتعيين بيانات األصول.

التحديات
• فقدان السيطرة على أصولك الثابتة.
• الوقت والجهد المستهلكان في تت ّبع األصول المادية.
• السجل غير الدقيق لألصول.
• مخاطر فقدان أو سرقة أصولك.

المنافع والمزايا
• التنبؤ الدقيق بإستهالك األصول وإعداد التقارير ذات الصلة.
وفعالة من حيث التكلفة لألصول المادية.
• عمليات تدقيق شاملة
ّ
• قائمة ّ
منظمة باألصول تتم مطابقتها مع قاعدة بياناتك المالية.
تصنيف هرمية ألصولك ألغراض التتبع المالي والمادي لهذه األصول.
• بنية
ٍ
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خدماتنا

خدمات التمزيق واإلتالف اآلمن للبيانات
تم ّثل سياسات حفظ الوثائق وعمليات إتالفها عناصر أساسية ضمن متطلبات
االمتثال التنظيمي لبيانات المؤسسات .خدمات إنفوفورت للتمزيق واإلتالف اآلمن
بشكل سري ،ومتوافق مع
للبيانات تضمن التخلص من المعدات واألجهزة القديمة
ٍ
المعايير األمنية الدولية ،مع االلتزام الكامل بالحفاظ على البيئة.

التحديات
• إخفاق اإلجراءات المتّبعة للتخلص السري من المعلومات.
• حماية البيانات والمخاطر األمنية.
• عدم االمتثال للمتطلبات القانونية الخاصة باالحتفاظ بالسجالت.
• الطرق الخاطئة للتخلص من البيانات.

المنافع والمزايا
• التخلص من المعلومات القديمة والحساسة بدرج ٍة عالية من األمان والفعالية من حيث التكلفة.
• إتالف المعلومات بأشكالها المتعددة (على الورق ،واألقراص الصلبة ،واألقراص المدمجة،
واألشرطة ،وما إلى ذلك).
• خدمة مجدولة أو غير مجدولة مسبقا ً إلتالف وتدمير السجالت تتميز بكونها على
درجة عالية من المرونة والمسؤولية.
• التوافق التام مع األنظمة العالمية والمحلية الخاصة بحماية البيانات.
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خدماتنا

الخدمات االستشارية
هل المعلومات التي تحتفظ بها غير ّ
منظمة وخارج سيطرتك؟ تقوم إنفوفورت بإجراء
دراس ٍة كاملة وتقييم لممارساتك المتبعة في إدارة السجالت والوثائق وسير العمل،
منهجيات لتحسين العمليات وتوظيف التقنيات المالئمة من أجل تلبية
ثم بتطبيق
ٍ
التحديات والمتطلبات الفريدة الخاصة بمؤسستك.

التحديات
• غياب استراتيجيات الحوكمة في إدارة المعلومات.
• انعدام أمن المعلومات الذي ينجم عنه ارتفاع المخاطر بالنسبة لألعمال.
• انخفاض األداء التشغيلي.
• التأخيرات المتكررة في صنع القرار.
• إجراءات تستهلك الكثير من الوقت في التعامل مع المعلومات.

المنافع والمزايا
• استراتيجيةٌ حوكمة فعالة إلدارة المعلومات.
ٌ
تقنيات متطورة وموثوقة لحفظ البيانات ،واالحتفاظ بها ،واستخدامها ،والتخلص منها بدرج ٍة عالية من األمان والحماية.
•
• تحسين الكفاءة التشغيلية.
• رؤى معرفية متعمقة تستند إلى بياناتك.
• االمتثال للسياسات التنظيمية.
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خدماتنا

خدمة جرين بوكس لتدوير الورق
تع ّد المبادرات الخضراء أمرا ً بالغ األهمية للحفاظ على بيئة أعمال صحية ونظيفة للموظفين
والعائالت .وتطبيق نظام جرين بوكس من إنفوفورت يمكّنك من إعادة تدوير النفايات الورقية،
وخفض انبعاثات الكربون ،وتحقيق أهداف المسؤولية االجتماعية للشركات .كما ستساعدك
تقاريرنا الشهرية وشهادات المساهمات في المبادرات في تت ّبع تأثير أعمالك على البيئة.

التحديات
• العادات المتبعة داخل الشركة في االستهالك الورقي الضخم.
• اإلجراءات المكلفة وغير الكفؤة في إعادة تدوير الورق.
• غياب التتبع والمراقبة لالنبعاثات الكربونية.
مبادرات جديدة للمسؤولية االجتماعية للشركات.
• الحاجة إلى
ٍ

المنافع والمزايا
• إبقاء النفايات الورقية في الحد األدنى.
• مبادرة ٌ خضراء مجانية وسهلة االستخدام.
• تحقيق أهداف المسؤوليات المؤسسية واالجتماعية معاً.
• التأثير اإليجابي على المجتمع المؤسسي وعلى البيئة.
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حلولنا للتحول الرقمي

حسابات المدفوعات والمقبوضات
أتمتة حسابات مدفوعاتك ،وتسريع معالجتها والموافقة عليها ،وضمان
دقة الفواتير من خالل القراءة اآللية والدقيقة لها والمستندات الخاصة بها،
وإدارة إجراءات العمل بإمكانية كبيرة للتعديل وفق متطلبات أعمالك ،وتت ّبع
الفواتير والمستندات الحسابية في الوقت الحقيقي ،إلى جانب حفظ الوثائق في
موقع مركزي مع سهولة الوصول إليها.
ٍ

إدارة العقود
تبسيط العمليات واإلجراءات الخاصة بالعقود باستخدام األنظمة اإللكترونية
إلدارة الوثائق والمضبوطة باإلصدارات االلكترونية  ،وإجراءات مرنة ومؤتمتة
خاصة بخطوات العمل ،وتقنيات فائقة التطور تمكّن من تدقيق المحتوى،
ومشاركته ،التفاعل بشأنه ،وحفظه بشكل مش ّفر.

إدارة بوالص التأمين والمطالبات
ً
ً
ل
تحويل العمليات التأمينية التي تتطلب كمية كبيرة من الوثائق إ ى
إجراءات إلكترونية عالية الكفاءة خاصة بمطالبات وبوالص التأمين.
وتحسين جميع جوانب دورة إدارة المطالبات ومبيعات بوالص
التأمين عن طريق أتمتة قراءة البيانات وتصنيفها والتحقق من صحتها
آليا ً مع تحسين الوقت الالزم إلنجازها وبالتالي ضمان رضا العمالء
وزيادة المعامالت.
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حلولنا للتحول الرقمي

عمليات بيع وتأهيل العمالء للحصول على القروض والتمويل الشخصي
أتمتة الخطوات التي ُتجرى يدويا ً بدءا ً من إنشاء وتأهيل طلبات القروض
ومعالجتها وتبسيط سير الوثائق لجميع منتجات القروض والتمويل الشخصي
باستخدام حلول متطورة لقراءة المعلومات ،وصوال ً إلى إجراءات عمل التفاعلية،
مؤتمتة بشكل كامل مع تحسين تجربة العمالء ودقة البيانات في الوقت ذاته،
وكذلك االمتثال لألنظمة الخاصة بالبيانات المالية.

عمليات التهيئة والتأهيل
زيادة كفاءة عمليات التهيئة والتأهيل (بالنسبة للموارد البشرية والطالب
والعمالء) عن طريق أتمتة دورات التهيئة القائمة على الورق .وإبقاء
تدقيق وتقارير
بياناتك بشكل مركزي آمن ،باإلضافة إلى الحصول على
ٍ
مفصلة عن البيانات عبر الدمج السلس مع أي نظامٍ  ،واالستفادة من
ّ
التقنيات المتطورة في قراءة البيانات وسير العمل.

إدارة ملفات المرضى والملفات الطبية
زيادة اإلنتاجية وتحسين جودة خدمات المرضى من خالل اإلدارة
الفعالة لملفات المرضى ،والمسح االلكتروني للسجالت القديمة،
ّ
فضال ً عن قراءة ومعالجة البيانات باستخدام أحدث التقنيات.
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حلول ضريبة القيمة المضافة ()VAT
تمتة كافة االجراءات المتعلقة بفواتير الضريبة المضافة من خالل حلول
مختلفة وخيارات تتناسب مع جميع أنواع األعمال في مختلف القطاعات
مع تسهيل التقارير المتعلقة بالضريبة واستخراجها بشكل آلي من أجل
تحقيق اإلمتثال واإللتزام األكمل مع متطلبات الهيئات والمؤسسات الضريبية
وتسهيل عمليات التدقيق المالي الخاصة بها.

حلول معامالت الشحن والجمارك
تبدأ حلولنا بتقييم شامل لكافة اإلجراءات وتطويرها إلى أنشطة رقمية متكاملة
وذلك من خالل استالم البيانات الجمركية ومستندات الشحن وتصنيفها
وإستخراج المعلومات منها بشكل إلكتروني ,ليتم التحقق منها ومطابقتها مع
األنظمة .وبهذا تمكنكم حلول انفوفورت في الوصول إلى إجراءات رقمية ذكية من
أجل تسهيل اإللتزام بالقرارات الجمركية وأتمتة اإلقرارات الخاصة بها.

حلول قطاع التربية والتعليم
ل
تقوم حلول أنفوفورت في هذا القطاع على تحويل كافة اإلجراءات إ ى شكل
رقمي وخدمات ذكية .تبدا ً حلولنا بأتمتة إجراءات القبول والتسجيل عند دخول
الطالب للمؤسسة التعليمية لتمر بمرحلة تحويل وتصحيح اإلمتحانات إلى شكل
آلي وتنتهي بقياس أداء الطالب من قبل الهيئة التدريسية وإدارة المؤسسات
التعليمية بما فيها المنظمين لهذا القطاع .وتوفر انفوفورت حلول مخصصة
لكافة أنواع المؤسسات التعليمية سوا ًء كانت مدرسة أو جامعة أو مركز تدريب
أو حتى المنظم والهيئة الحكومية المشرفة على عملية التربية والتعليم.

القطاعات التي نقدم لها خدماتنا
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حلول إنفوفورت اآلمنة إلدارة المعلومات مطبقة في مجموعة واسعة من القطاعات
وذلك من أجل التعامل مع المتطلبات المحددة للقطاعات المعنية في إدارة معلوماتها.
الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم

الهيئات الحكومية
القطاع المالي

الهندسة واإلنشاءات
الطاقة والنفط والغاز

التأمين
الخدمات اللوجستية
والتصنيع
الضيافة والسياحة

وسائل الترفيه
واإلعالم

تجارة التجزئة
والسلع االستهالكية

العناية الصحية
االتصاالت
التعليم
العقارات

تركيا
األردن لبنان
الكويت
مصر
قطر
الجزائر

تونس

بنغالديش
ُعمان
اإلمارات العربية المتحدة
• أبوظبي
• دبي

البحرين
المملكة العربية
السعودية

• الرياض
• جدة
• الدمام

غانا
كينيا
أوغندا

www.infofort.com
data@infofort.com
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