
 ية  املعلومات ةخدمات تقنيلتساب شركة  

 نظم تخطيط موارد للشركات 

 )ملخص تنفيذي( 

 

تخدم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفنية وغيرها في مجال تقنية    سعوديةشركة  (TSAB)   سابت

والتكنولوجيا   املاضية  الصناعيةاملعلومات  السنوات  في  متميزة  خدمات  الشركة  قدمت  رضا .  على  حازت 

معلومات محلية    قنيةشركة ت 57باختيارها من بين  تسابتشرفت شركة  2014في عام  .وإعجاب عمالء مهمين

  مسك    /  دارس الرياضملل شركة استشارية أسترالية متخصصة لتنفيذ نظام تخطيط موارد املؤسسات من قب

السعودية     .الخيرية بأرامكو  املعلومات  تقنية  إدارة  قبل  من  شركات  خمس  من  لقائمة  تساب  ضم  تم   
ً
مؤخرا

 ملشروع تفيذ تطوير نظام مدته خمس أعوام.  

 وسمعة  تساب  برزت  
ً
اال وهو نظم معالجة وحماية البيانات وتفوقت بشكل    مميزة في مجال حيوي وصنعت إسما

)   في خاص للشركات  املوارد  ( وذلك بفضل  Enterprise Resources Planning Systemsخدمة نظم تخطيط 

. حاز افراد فريقنا  باملنطقةفريق العمل من مستشاريين وفنيين الذي تم اختياره وتكوينه من خيرة املتخصصين  

مكنتهم من اجادة النظم    كأرامكو السعودية وسابك  ة في تخصصاتهم الدقيقة في كبرى الشركاتكبير ى خبرة  عل

و  املعتمدين  األنظمة  منتجي  مختلف  من  مستقلةمن  املقدمة  أنظمة  بشركتنا  تطوير  وتأمين    خاصة  وتعديل 

  ودعم وتحسين أداء كل هذه األنظمة.

  املوارد للشركات عن غيرها من مقدمي هذه الخدمة في السوق املحلي ألنظمة تخطيط  تساب  خدمات  ما يميز  ك

 ثم    ملتطلبات أعمال العمالء املختلفة  هو مقدرة فريقها واهتمامهم بالفهم العميق
ً
تطوير األنظمة املالئمة أوال

و  دقيق  بشكل  املتطلبات  للتعديل   لضمان  مناسبلهذه  وقابلة  االستخدام  وسهلة  وآمنة  كفؤة  أنظمة  بناء 

والتحديث بسهولة مما يكفل للعميل تقديم خدمته بمهنية وتوفير املوارد املهدرة وعدم التوقف املتكرر عن  

 من االختراق االلكتروني.  العمل وخفض كلفة الصيانة والدعم الفني وأمان املعلومات 

رسيخ نفسها كمركز  جمعت تساب موارد استثنائية وبنت خبرة فريدة لتحقيق رؤيتها املتمثلة في ت  منذ إنشائها 

ات  شرك تخطيط موارد الفي مجال    شركات املحلية التقليدية األخرى اللتحول الرقمي يتميز عن  في مجال اللتميز  

جودة الخدمة التالية في السوق    فجواتنظمة من خالل إغالق  هذه األ في قدرته على إحداث ثورة في تطبيقات  

 اإلقليمي:



 شركات ال تخطيط موارد  أنظمة قبل تنفيذ عماللعمليات األ  ةسليمرسم صورة   .1

   شركاتال تخطيط موارد  ةنظمأل رشيقة ومالئمة و تخصيصات متقدمة  .2

 من قبل املنافسين مثل ترحيل البيانات   تقديمها رفضما يتم عادة التي إدراج الخدمات الحيوية  .3

املتقدمة   .4 املؤسسات  موارد  تخطيط  خدمات  مو تقديم  بشدة  للنظام  املطلوبة  الدقيق  الضبط  ثل 

 السلس.   ةنظموالنسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها وتكامل األ 

 فإن 
ً
 على كل ما ذكر آنفا

ً
 من الشركات املحلية األتفخر تساب بناءا

ً
 ال تنافسها عليه أيا

ً
صغر   بانها تحتل موقعا

 في
ً
 هذا املجال. او األكبر حجما
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