شركة األنظمة الموثوقة للكمبيوتر
وتكنولوجيا المعلومات

نبذة عن الشركة
تأسست شركة االنظمة الموثوقة فً العام  1991فً مدٌنة الخلٌل  ،كشركة تعمل فً مجال تطوٌر البرمجٌات ومجال تكنولوجٌا
المعلومات ،وحرصت منذ ذلك الوقت على تقدٌم حلول برمجٌة للسوق المحلً بأٌدي مهندسٌن ومبرمحٌن من أصحاب الكفاءات من
خرٌجً جامعاتنا الفلسطٌنٌة.
الرؤية
تسعى شركة االنظمة الموثوقة لتصبح الشركة الرائدة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات فً فلسطٌن .بدأت شركة االنظمة الموثوقة مهمتها
فً تصمٌم وتطوٌر برامج عدة وهً الشركة االولى المختصة فً تطوٌر واستشارات تكنولوجٌا المعلومات.الهدف الرئٌس لشركة
االنظمة الموثوقة هو جعل حقل تكنولجٌا المعلومات االهم للشركات الفلسطٌنٌة الن المعلومات هً المصدر االكثر قٌمة فً االنتاج
والتطور  .الوصول السرٌع واالدارة الفعالة للمعلومات ٌلعبان دور اساسٌا فً حٌاتنا العملٌة والشخصٌة.
المهمة
شركة االنظمة الموثوقة ملتزمه بتقدٌم أعلى وأفضل الحلول التكنولوجٌة والتً تمكن زبائننا من العمل بأمان وسرعة وسهولة فً البٌئة
االنتاجٌة باعلى المستوٌات التكنولوجٌة.

اإلدارة والملكية
مجلس إدارة الشركة
 .1الدكتور محمود الصاحب
مالك  ،رئٌس مجلس اإلدارة
 .2األستاذ حاتم التميمي
مالك  ،عضو مجلس إدارة  ،مدٌر الشركة
 .3المهندس أسامة دويك
مالك  ،عضو مجلس إدارة  ،إستشاري برمجٌات
تتكون الشركة من عدت وحدات إدارية :




مسؤول للشؤون اإلدارٌة والمالٌة وٌتبع له قسمً المبٌعات و البرمجة.
مسؤول للشؤون الفنٌة وٌتبع له كافة أقسام تطوٌر البرمجٌات.
مسؤول لشؤون التدرٌب والتركٌب والدعم الفنً.

ٌعمل فً الشركة حالٌا ً عشرون موظف فً كافة أقسام الشركة بدوام كلً وجزئً.
فريق العمل
تضم شركة االنظمة الموثوقة طواقم ممٌزة ومدربة قادرة على تقدٌم أفضل الحلول الممٌزة التً تتخطى توقعات زبائنناٌ .ضم الطاقم
االداري للشركة مجموعة من الكفاءات ذوي الخبرة الطوٌلة والتً تتمثل فً مختصٌن وإستشارٌٌن فً مجاالت إدارة المعلومات وإدارة
األعمال.
ٌتكون فرٌق العمل من عشرون موظف بدوام جزئً وكلً.
منتجات األنظمة الموثوقة
 .1نظام أموال إلدارة موارد المؤسسات والحكومات.
هو نظام إداري متكامل ٌحتوي على األدوات األمثل إلدارة المال العام ،موجه لخدمة المؤسسات الحكومٌة والبلدٌات
ومؤسسات الحكم المحلً والجامعات والمستشفٌات وغٌرها من المؤسسات غٌر الربحٌة.لقد تم تطوٌر النظام بأحدث أدوات
البرمجة بأٌدي مهندسٌن ومبرمجٌن من أصحاب الكفاءة والخبرة ،باإلعتماد على إستشارة مستشارٌٌن إدارٌٌن ومالٌٌن أصحاب
الخبرات الطوٌلة فً مؤسسات القطاع العام.تم إعتماد المعٌار المحاسبً األمرٌكً ) (GASB34كأساس لتطوٌر هذا النظام.
 .2برنامج األنظمة الموثوقة للمحاسبة.
قامت شركة األنظمة الموثوقة بتطوٌر هذا البرنامج وتقدٌمه للسوق المحلً لٌخدم طبقة واسعة من القطاعات من المصانع
والمعامل والمحال التجارٌة ومحال البٌع الجملة ومحال البٌع بالتجزئة وأي مصلحة تجارٌة أخرى.
البرنامج ٌغطً كافة اإلحتٌاجات المحاسبة حسب األصول المحاسبٌة،بإستخدام نظرٌة القٌد المزدوج وحسب أحدث األصول
المحاسبٌة ،وٌغطً التعرٌفات الالزمة للعمل المحاسبً مثل شجرة الحسابات والذمم المدٌنة والدائنة  ،باإلضافة إلى ذمم
الموظفٌن وذمم الشركاء واألعضاء ،كما وأن البرنامج ٌغطً كافة األعمال الٌومٌة والمستندات مثل سندات القبض والصرف
والقٌد واإلشعارات الدائنة والمدٌنة وفواتٌر المشترٌات والمبٌعات واالرسالٌات الصادرة والواردة وضبط كامل لحركات اإلنتاج
 ،ومتابعة كاملة للشٌكات والبنوك .وٌتوفر بالبرنامج مجموعة كبٌرة من الكشوف والتقارٌر والقوائم المالٌة التً تلزم المستخدم
والمحاسب والمدقق وكلها حسب األصول المحاسبٌة.
تم كتابة البرناج بإستخدام لغة برمجة حدٌثة تعطً إمكانٌات عالٌة من القوة والمرونة وتسهل على المبرمج إستخدام البرنامج
بالحد األدنى من التدرٌب ضمن بئٌة وٌندوز.

 .3برنامج أبتيموس لضبط حضور الموظفين وإدارة الموارد البشرية.
هو برنامج ٌنظم اجراءات دوام الموظفٌن ومراقبته وٌنظم إدارة الموارد البشرٌة والموظفٌن فً الشركات والمصانع
والمؤسسات.
لبرنامج أبتٌموس خمسة إصدارات حسب المٌزات المتوفرة فً النسخة:
 النسخة الخفيفة.
 ضبط الحضور والمغادرة.
 برنامج إدارة الموارد البشرية للمؤسسات غير الربحية.
 برنامج إدارة الموارد البشرية.

 .4برنامج مسك إلدارة المطاعم.
هو برنامج متكامل قادر على تلبٌة إحتٌاجات كافة المطاعم والمقاهً عبر تصمٌمه المتعدد النماذجٌ .عمل البرنامج بالتوافق مع
االجهزة اللوحٌة التً تضمن سرعة االستاجة لطلبات الزبائن فً المطعم ونقل الطلبات مباشرة دون الحاجة الى استخدام
الورقٌات واضاعة الوقتٌ .حتوي البرنامج على واجهة الدارة الطاوالت فً المطعم وعملٌات طلب الزبائن وحسابات الزبائن.

 .5برنامج المختبر الطبي
هو برنامج ٌعمل على االنترنت مباشرة مقدم للكافة المختبرات الطبٌة والتً تقوم بعمل التحالٌل الطبٌة لزبائننها.
تكمن مٌزة البرنامج فً انه مستضاف على سٌرفرات على االنترنت وال ٌوجد هناك حاجة لتنزٌله على الجهاز .حٌث ٌمكن
للمستخدم العمل على البرنامج عن طرٌق االنترنت من اي مكان وفً اي وقت فقط باسم مستخدم وكلمة مرورٌ .غطً البرنامج
كافة التحالٌل الطبٌة الالزمة فً المختبرات الطبٌة وٌعمل على تحلٌل نتائجها وعرضها بطرٌقة ممٌزة .كما ٌوجد ٌقوم البرنامج
بارسال التحالٌل الى الزبائن او االطباء دون الحاجة الى التنقل او قطع مسافات واضاعة الوقتٌ.حتوي البرنامج اٌضا على
قسم لضبط االمور المحاسبٌة الٌومٌة للمختبر.
خدمات األنظمة الموثوقة
 .1برمجة وتصميم صفحات اإلنترنت
ً
تتمٌز شركة األنظمة الموثوقة بطاقم ممٌز جدا من المصممٌن والمبرمجٌن من أصحاب الخبرة والكفاءة واإلبداع والذٌن
أنتجوا خالل سنوات عدٌدة جملة من المواقع الرائعة والممٌزة على مستوى عالً من الدقة بأحدث أدوات البرمجة
والتصامٌم المعاصرة.
 .2إستضافة مواقع اإلنترنت
تعمل شركة األنظمة الموثوقة على تزوٌد زبائنها والسوق المحلً بخدمة اإلستضافة لصفحاتهم على سٌرفرات مستأجرة
لصالح الشركة فً الوالٌات المتحدة وألمانٌا  ،حٌث تعمل الشركة على إستئجار سٌرفرات ذات قدرات تخزٌنٌة عالٌة ثم
تعمل على إعادة بٌع هذه المساحات للشركات والمؤسسات المحلٌة حسب إحتٌاجاتها .وٌرافق كل ذلك عملٌات متابعة
إدارٌة وتسوٌقٌة ودعم فنً حثٌث لضمان سٌر الخدمة وتواصلها لدى زبائننا.

 .3حجز نطاقات وحسابات بريد إلكتروني.

تقدم شركة األنظمة الموثوقة خدمة ممٌزة جداً فً مجال حجز نطاقات عالمٌة وفلسطٌنٌة للمواقع .بحٌث ٌستطع زبئاننا
حجز إسم عالمً لمواقع اإلنترنت الخاصه بهم سنوٌا ً.
تحرص الشركة طوال الوقت على توفٌر هذه الخدمة بسهولة وضمان إستمرارٌتها.
النطاقات المتوفرة:
عالمية)(com. /.org/.net
فلسطينية)(ps.

 .4مشاريع برمجية.
ٌوجد لدى شركة األنظمة الموثوقة طاقم من المهندسٌن والمبرمجٌن القادرٌن على إنتاج البرمجٌات الممٌزة لتعمل فً
أكثر من بٌئٌة عمل منها:

بئٌة ماٌكروسوفت على أساسDesktop Applicationبئٌة ماٌكروسوف على أساسWeb Applications-بئٌة أندروٌد على أساسMobile Application

عناوين الشركة
الطابق الرابع ،عمارة اإلسراء
الحرس
الخلٌل – فلسطٌن
هاتف +97 02 2223344 :
فاكس +97 02 2223343 :
الموقع اإللكترونً www.ts.com.ps :
إٌمٌل الشركة info@ts.com.ps :

