


●ProTech مقدمة عن

●ProTech عمالء

منتجاتنا●

نماذج أعمال المنتجات لدینا●

ما الذي یجعلنا مختلفین●

                 اختیار العرض التقدیمي للمنتج والعرض التجریبي المباشر ●

جدول األعمال
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شركة أردنیة تأسست في عامي 2001 و 2010●

بدأت من قبل مجموعة من المختصین في مجال تكنولوجیا ●

المعلومات واألعمال بخبرة تتراوح بین 10-23 سنة.

شركة تكنولوجیا معلومات ابتكاریة ودینامیكیة للغایة.●

تركز على مجاَلي تخطیط موارد المؤسسات والتطبیقات ●

السحابیة.

ProTech مقدمة عن
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الكفاءات الداخلیة

العمل في ضوء منھجیة مخصصة وموثوقة●

كفاءات معتمدة في مجال تكنولوجیا المعلومات●

موارد قویة في مجال إدارة المشاریع●

التفاني الجاد للحصول على رضا العمالء●

ProTech مؤھالت
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ProTech عمالء
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قطاع الخدمات المالیة والخدمات المھنیة

القطاع الحكومي والعام

الشركات التجاریة

مؤسسات األسلحة والدفاع

قطاع التصنیع

قطاع المقاوالت

قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة



ProTech عمالء
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منتجاتنا
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نماذج األعمال

BilobaProfusion

Business Models

نموذج سحابي

ھندسة عالیة التكامل قائمة 
على الویب مثبتة على خادم 

        سحابي مفضل 

نموذج محلي

نسخ شاملة مثبتة على الخوادم 
ومقرات الشركة لدیك:

- نسخ للمؤسسة
- نسخ أساسیة

نموذج سحابي

ھندسة عالیة التكامل قائمة 
على الویب مثبتة على خادم 

سحابي مفضل
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وألننا نؤمن إیماًنا راسًخا بأن المقاس الموحد ال یالئم كل االحتیاجات!

وأن كل شركة تحتاج إلى حلول خاصة بھا وتحاكي أھدافھا وتحدیاتھا،
نقوم بتصمیم األنظمة ونخصصھا لتناسب احتیاجات الشركات،

حتى تتمكن من التركیز فقط على ما یھمھا.
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ما الذي یجعلنا مختلفین؟
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 ProTech لدیھا قوة المعرفةأ
"تخسر الشركات الكبیرة 47 ملیون دوالر سنویاً عند رفع معدل إنتاجیتھا ألنھا ال تشارك 

المعرفة بشكل فعال بین العاملین."

ب ProTech تعرف جیًدا كیف تدار المشاریع بنجاح
"معرفة أن٪ 2.5 فقط من الشركات تنجز بنجاح 100٪ من مشاریعھا، أمر مقلق حًقا ". ولكن ھذا لیس 

.ProTech ھو الحال مع

ProTech تتواصل ببراعةج
"یفشل 57% من المشروعات بسبب تعطل عملیة االتصال." 
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د
ProTech تسیر وفق منھجیة مخصصة وموثوقة

ولبناء حلول مبتكرة تلبي احتیاجات عملك، تتكون منھجیتنا العملیة المثبتة من خمسة مراحل نساعد 
من خاللھا  العمالء على تشخیص التحدیات الحرجة التي یمرون بھا ونتعرف إلى كیفیة معالجتھا:

تحلیل األعمال والمتطلبات بدقة، 
وفھم األھداف النھائیة للعمیل 

وتقدیم حلول مخصصة.

تطویر النظام البرمجي الذي یخدم 
عملك ویجلب لك النتائج.

التشغیل والدعم الذي ال مثیل 
لھ للحصول على الرضا 
الكامل من جانب العمیل.

تصمیم إجراءات األعمال 
بالمتطلبات والتكامل والدمج 

المطلوب.

تنفیذ الحلول ذات الصلة 
وإجراء االختبارات وضمان 
الجودة نحو الفعالیة الكاملة.
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نعمل بـ 3 قیم مضافة تقف وراء نجاحنا

ProTech لدیھا التزام إلى جانب درایة عمیقة.1

ProTech لدیھا معدالت مرتفعة في تسلیم المشاریع.2

ProTech تقدم خدمات ما بعد البیع بدرجة خمس نجوم.3

ھذا كلھ بفضل تجربتنا الواسعة مع الشركات المحلیة والوطنیة والدولیة في مجاالت الحلول 
السحابیة، وأنظمة تخطیط موارد المؤسسات، إضافًة إلى قوة الفریق الذي یحوي العدید من 

المتخصصین الخبراء.

ProTech شركة استشاریة ذات خبرة عمیقة بین یدیك.
لھذا، مھما تغیرت أسالیب العمل، تبقى الكفاءة حاضرة دائًما. 
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شكراً لكم 


