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ميناآيتك

حلول سحابية تتناسب
مع عصر التحول الرقمي

في مجال الموارد البشرية



تبّني التحول الرقمي
والتكنولوجيا السحابية

في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

يعاني مدراء الموارد البشرية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا إليجاد نظام إدارة موارد بشرية 
(HRMS) مصّمم بشكل يتناسب مع متطلبات األسواق 
المحلية، ويدعم اللغة العربية، باإلضافة إلى تلبية جميع 

المتطلبات التنظيمية. في الوقت نفسه، ال تقوم 
الشركات الناشئة أو التي في مرحلة النمو في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا باستخدام التكنولوجيا 
المتاحة لتمكين رأس المال البشري، وذلك ألن حلول 

الموارد البشرية مكلفة أو تتطلب أجهزة باهظة الثمن 
أو معقدة للغاية.

التحديات
هل تبحث عن نظام يمنحك األدوات 
الالزمة إلدارة القوى العاملة بكفاءة 

ومن دون استنزاف ميزانيتك بالكامل؛ 
نظام واحد لتلبية احتياجات موظفيك 
في حين يمكنهم استخدامه بسهولة 

أيضًا؟

الحلول المثالية
إن حلول ميناآيتك السحابية للموارد 

البشرية يتم تسعيرها اعتمادًا على 
عدد الموظفين الفعلي في الشركة مع 

مرونة كاملة بحيث تدفع مقابل ما 
تحتاجه فقط. جميع حلولنا متوفرة 

باللغتين اإلنجليزية والعربية ومتوافقة 
مع اللوائح والقوانين المحلية.

النتائج المرجوة
إدارة سير العمل بكفاءة، وخفض 

التكاليف التشغيلية، وزيادة إمكانات 
رأس المال البشري الخاص بك.



مجموعة الخدمات
السحابية من ميناآيتك

مستقبل الموارد البشرية اليوم يكمن في قابلية الوصول 
والتنقل اآلمن في أنظمة إدارة رأس المال البشري الخاص 

بك ببساطة وسرعة وكفاءة، كل ما تحتاجه لشركتك 
معّرب وجاهز لالستخدام.

خدمات سحابية شاملة
مجموعة الحلول السحابية الخاصة بنا هي مجموعة شاملة 

من المنتجات المصممة لمساعدتك على تحقيق أقصى 
قدر من الكفاءة في جميع أقسام شركتك. سواء كان 

قسم الموارد البشرية أو المبيعات، فإن حلولنا مصممة 
خصيصًا للشركات العاملة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

مرن لتلبية احتياجاتك
الدفع عند الشراء

أسعار تنافسية
ال رسوم القتناء الرخصة

ال رسوم تطبيق ودعم فني



مجموعة الخدمات 
السحابية الخاصة 
بالموارد البشرية 

ضمن أسواق عمل
مايكروسوفت أزور

أصبح بإمكان عمالء Microsoft Azure في جميع أنحاء 
العالم الوصول إلى مجموعة خدمات الموارد البشرية 

الخاصة بشركة ميناآيتك لالستفادة من توفر الخدمات 
السحابية وقابلية التوسع والموثوقية وقدرة التحكم 
المقدمة من ميناآيتك، باإلضافة إلى األمان الخاص بــِ 
Azure، وذلك لتشكيل استراتيجيات العمل من خالل 

النشر واإلدارة بسالسة.

®MenaDMS هو نظام إدارة 
الوثائق القائم على الحوسبة 

السحابية، يسمح للشركات بإدارة 
مستنداتها وملفاتها وخزائنها عبر 

اإلنترنت وبميزات أمان وحماية 
عالية.

®MenaCRM هو منصة سحابية 
إلدارة عالقات العمالء، ذات شكل 

ومظهر شبيه بوسائل التواصل 
االجتماعي وتقوم على أتمتة إدارة 

المبيعات ودعم العمالء وذات 
®MenaTracks هو نظام الدعم ميزات مخصصة محلية.

الفني معتمد من ITIL V3.0، وهو 
أحد حلول المتابعة اإللكترونية لتتبع 

مشاكل العمالء والموظفين.

®MenaLite هو نظام موارد 
بشرية ورواتب وشؤون وخدمات

الموظفين الذاتية الذي يعمل 
على أحدث التقنيات السحابية 
لتزويد العمالء بأفضل منافع 

التطبيقات المستضافة عبر 
اإلنترنت.



قصص نجاح العمالء:
التحول الرقمي لشركة 

جوبترول يبدأ من 
الموارد البشرية

بعد تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية الخاص بشركة 
ميناآيتك، كانت الفوائد ملموسة على الفور. إلى جانب 

زيادة كفاءة سير العمل في قسم الموارد البشرية لدينا، 
تمّكّنا من وجهة نظر استراتيجية من الوصول إلى 

البيانات الهامة التي ساهمت بشكل مباشر في فعاليتنا 
التنظيمية. ساعدنا نظام إدارة الموارد البشرية من 

ميناآيتك كمؤسسة من خالل تحسين مستوى الخدمات 
التي نقدمها لموظفينا، مما يجعل فريقنا أكثر كفاءة، 

كما قمنا بتقليل استهالكنا للورق. نحن نعتبر ميناآيتك 
كشريك في نجاحنا وقد وفرت لنا حلولها سهلة 

االستخدام األدوات الالزمة لنتفّوق كأصحاب عمل 
مفّضلين للعمالء في السوق.

80%89%90%
زيادة في عوائد

االستثمارات في الموظفين
زيادة في مستوى رضا 

الموظفين
زيادة في مستوى 

فعالية الموارد البشرية

البيانات  إلى  الوصول  قابلية  خالل  من 
تزويد  تم  البشرية،  الموارد  وتحليالت 
تساعدهم  دقيقة  بمعلومات  الفريق 
لزيادة  ذكاًء  أكثر  قرارات  اتخاذ  في 

فعاليتهم التنظيمية.

أكثر  البشرية  الموارد  قسم  أصبح 
حداثًة وكفاءًة وخلّوًا من المتاعب. هذا 
اآلن  يحصلون  الموظفين  أن  يعني 
حتى  المستوى  عالية  خدمة  على 
على  أقل  وقت  قضاء  من  يتمكنوا 
الموارد  إدارة  قسم  مع  الهاتف 
المعلومات  على  للحصول  البشرية 
بدون  يحتاجونها  التي  األساسية 

استخدام األوراق.

وعمليات  وظائف  غالبية  رقمنة  تعني 
أصبح   أنه  والمدراء  الموظفين 
بإمكانهم تقديم طلبات مثل اإلجازات 
العمل  ساعات  وبدل  والمغادرات 
ودون  النظام  من  مباشرة  اإلضافي 
أو  الورقية  النماذج  ملء  إلى  الحاجة 

االتصال بقسم الموارد البشرية.



أطلق العنان لقوة رأس 
المال البشري لديك من 

خالل مجموعة الحلول 
السحابية الخاصة بنا 

تواصل معنا لمزيد من المعلومات
األردن   7487 848 79 962+
مصر   02104 1100 1 20+

جدة، السعودية   2213 639 12 966+
الرياض، السعودية   7053 453 11 966+

الكويت   2610 246 2 965+
اإلمارات   1116 452 4 971+
ُعمان   49 1400 90 968+

إطرح سؤال عبر البريد اإللكتروني
info@menaitech.com

إعرف المزيد
www.menaitech.com 

https://menaitech.com/ar/

