الجيل الجديد من تخطيط موارد المؤسسات؟
المؤسسة = العمليات والوظائف التجارية
الموارد = األفراد واألصول
التخطيط = كن مستعداً ،قلل المخاطر وحقق األهداف في وقتها المحدد

مستقبل التكنولوجيا

نظام المحطة الواحدة

سهـل الوصـــــول

قابل للتوسع

٢

من أجل حياة أفضل ،ينبغي دمج تطبيقات األعمال
في حياة الناس

وحدات األنظمة
مصمم نماذج
مصمم BI

أكثر من  12وحدة أعمال
مضافة على منصة واحدة
مشاريع

سياسات

إدارة
عالقات العمالء

إجراءات
إشعارات

موارد بشرية
ورواتب

إدارة
مـاليـــة

عالقات تعاون
تدفق العمل
التشارك االجتماعي
مبيعات
وتجزئة

نظام إدارة الوثائق

رقابة
على المواد
مشتريات

دمج األنظمة

كود منخفض
منصة التحول الرقمي
مصمم للمستخدمين في مجال
األعمـــال مع تقليل الحـاجـة
للمتطورين إلى الحد األدنى

بناء وتطوير تطبيقات
األعمال بسرعة أكبر

خفض تكلفة ووقت التطوير
بنسبة تزيد عن %70
٣

حاسوب سطح المكتب

الهاتف المحمول

اإلنترنت

الفوائد
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متكامل تماما ً مع تطبيقات مايكروسوفت
عرض بيانات متعدد األبعاد (شبكي ،محوري ،مخطط بياني)
تقارير قابلة للتصدير
مصمم تقارير ولوحة معلومات
متعدد النشاطات والمواقع واالعمالت
حزم وإشعارات رسائل نصية وبريد إلكتروني
إعداد تقارير متميزة وأدوات تحليل واستقراء إحصائي
قابل للتخصيص كلياً ،والضبط بما يتناسب مع احتياجاتك وهويتك
إمكانية تدقيق وإسترجاع مسارات المعلومات لجميع العمليات

ما الذي يميز طالل أبو غزاله لتخطيط موارد المؤسسات؟
نظام طالل أبوغزاله
لتخطيط موارد المؤسسات

األنظمة الرائدة في تزويد خدمة
تخطيط موارد المؤسسات

إمكانية الوصول

يمكن الوصول لجميع الوظائف والميزات من سطح المكتب
واإلنترنت والهاتف المحمول

الوظائف المقيدة تنشر على
اإلنترنت أو الهاتف المحمول

موارد بشرية
ورواتب

ميزات موارد بشرية ورواتب كاملة مع تكوينات متغيرة بما
يتناسب مع أنظمة كل بلد

أنظمة أطراف خارجية

مدمجة في النظام

أنظمة أطراف خارجية

يستطيع العمالء والتجار الوصول من أجل تحديث بعض البيانات
والحصول على تقارير كاملة

يقتصر على الموظفين الداخليين
للشركة

نموذج ترخيص مرن

خيارات نموذج ترخيص محدودة

خطوات غير محدودة
يمكن تطبيقها على شخصية اعتبارية واحدة أو متعددة دون مساعدة
خبراء تكنولوجيا المعلومات

قيود على الخطوات
بحاجة للمزيد من التطوير بتكلفة عالية

التطوير

 %70من عمليات التطوير يمكن لمستخدمي النظام اجرائها

جميع عمليات التطوير بحاجة
لمطور ذو مهارة عالية بتكلفة
عالية جداً

التعاون

ميزات المالحظات والتعليقات وغرف الدردشة متاحة

محدود للغاية

الحفظ في قاعدة البيانات ،مجلدات محرك األقراص وحسابات
خارجية مثل دروبوكس وجوجل إلخ.

مجلدات محرك األقراص فقط

الخدمات الذاتية

مستخدمين خارجيين

الترخيص

إجراءات تدفق العمل

إدارة البيانات والمرفقات

٥

واجهة سهلة االستخدام

يزود النظام واجهة مستخدم رسومية « »GUIمبسطة لمساعدة كالُ من المستخدمين
ومسؤولي النظام على الوصول بكفاءة للتطبيق.
TAG-ERP

الوصول إلى بوابة اإلنترنت

يمكن الوصول لجميع ميزات ووظائف
األعمال من أي متصفح إنترنت

6٦

مشاركة التقارير ولوحة المعلومات بسرعة

التعاون

يعتبر كل سجل كمنشور على وسائل التواصل االجتماعي حيث يستطيع المستخدمين
التواصل ومشاركة األفكار بسهولة

التقارير مع لوحة المعلومات

لوحة معلومات تفاعلية من أجل اتخاذ أفضل للقرارات

٧

التنبيهات واإلشعارات

يستطيع محرّك آلي إرسال إشعار بالبريد اإللكتروني أو برسالة نصية لمستخدم تلقائيا ً
استناداً إلى استعالم مشروط ودوريا ً ضمن جدول زمني محدد مسبقاً.
sehctaB esaBPRE-GAT
PRE-GAT

٨

لغات متعددة

يمكن إضافة لغات جديدة للنظام بتصنيفات ووصف يحدده المستخدم

عمالت متعددة

٩

البحث

قم بالبحث بين مئات السجالت باستخدام محرك بحث قوي معّد
مسبقا ً لكل شاشة بشكل فائق السرعة وباستخدام خوارزميات
تشغيل رياضية شائعة

قائمة البيانات التحليلية

عرض وتحليل البيانات في نفس الوقت

١٠

عرض بيانات محوري

إنشاء تقارير بسرعة فائقة مع تصدير البيانات

يستطيع محرّك آلي إرسال إشعار بالبريد اإللكتروني أو برسالة نصية لمستخدم تلقائيا ً
استناداً إلى استعالم مشروط ودوريا ً ضمن جدول زمني محدد مسبقاً.

١١

عدة مرفقات

دعم حفظ الملفات في مجلدات آمنة وقاعدة بيانات وأداة
تخزين خارجي أو محلي أو باستخدام سحابة إلكترونية.

مالحظات
يمكن إضافة المالحظات
والتعليقات لكل سجل في
النظام.
كما يمكن استخدام محرّك
المالحظات إلدارة المهام
من أجل توكيل زميل بمهمة
مع ضبط رسالة تذكيرية
اختيارية في تاريخ محدد

١٢

األمن

يستطيع مسؤولوا النظام إدارة صالحيات الشاشات ومستوى أمان الحقول والسجالت
اعتماداً على مجموعات المستخدمين المحددة.

مستوى حماية قياسي
مستوى أمن البيانات ومستويات األذونات يمكن
تحديدها اعتماداً على المستخدم أو مجموعة
لمستخدم أو المنصب أو الدور الوظيفي.

١٣

العمالء

أنشئت طالل أبو غزاله لتخطيط موارد المؤسسات في عام  2012ومنذ ذلك الحين قمنا ببناء تطبيقات تجارية موسعة للغاية
بمعايير دولية.
تتمثل رؤية طالل أبو غزاله لتخطيط موارد المؤسسات في إعادة تعريف تطبيقات األعمال التجارية وأنظمة تخطيط موارد
المؤسسات من خالل توفير نظام متكامل وتعاوني فعلي .يستخدم عمالؤنا تطبيق طالل أبو غزاله لتخطيط موارد المؤسسات
ألنشطتهم التجارية اليومية دون الحاجة الستخدام أي تطبيقات أخرى من أجل تبادل المعلومات ،تدفق العمل ،لوحات
المعلومات ،رسائل البريد اإللكتروني ،اإلشعارات ،التعاون ،الموارد البشرية واحتياجات أخرى لألعمال التجارية.
كما تتضمن رؤيتنا إعادة ابتكار قطاع تخطيط موارد المؤسسات من خالل تقديم معنى جديد لتطبيقات األعمال يستفيد من
األتمتة والتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي ( )AIوانترنت األشياء ( .)IoTونهدف في نهاية المطاف إلى ربط
متطلبات األعمال بسالسة باألجهزة والمستخدمين للوصول إلى تخطيط موارد مؤسسات ذكي ومؤتمت بالكامل.

١٤

خطة طريق طالل أبو غزاله لتخطيط موارد المؤسسات

حتى عام 2017
منتجات
عمالء
شركاء

2019
سحابة إلكترونية
رجل  TAG-ERPاآللي
انترنت األشياء IoT

2022
الذكاء االصطناعي AI
تطبيقات أعمال عالمية

١٥

مبنى طالل أبو غزاله العالمية
 ،46شارع عبد الرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921100 :عمان 11192 ،األردن
الهاتف+9626 5100900 :
الفاكس+9626 5100901 :

tag.global

