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تُعد إدارة حافظة التطبيقات للمؤسسات أمراً معقداً، لذلك السبب، تعمل حلولنا 

لتطبيقات املؤسسات مع كل من التقنيات املحلية والسحابية، فإن املوارد املخصصة 

يف مجال تطبيقات املؤسسات تساعد العمالء عىل إدارة املحافظ وتبسيطها من خالل 

تصميم وتنفيذ حلول فعالة تعمل عىل تحسني األداء التشغييل.

تنفيذ الحلول واختيار املوردين

أبرز الحلول | تطبيقات املؤسسة 
اململكة العربية السعودية | 3 يناير 2023

تركز منهجية اختيار املوردين وتنفيذ الحلول، والتي تستند إىل 

املامرسات الرائدة، يف رشكة كيبوينت عىل تحسني عوائد استثامرات 

تكنولوجيا املعلومات )التي غالبًا ما تكون عالية( من خالل ضامن 

اختيار العمالء ألنسب الحلول واملوردين. ومن ضمن الحلول التي 

يقدمها فريقنا للعمالء:

تطوير طلبات تقديم العروض 	

تقييم ردود طلبات تقديم العروض 	

عرض قامئة مخترصة للحلول واملوردين 	

حضور وتقييم العروض التقدميية للموردين 	

املراجعة ما بعد التنفيذاستشارات الفواتري اإللكرتونية

تعترب املواءمة بني االسرتاتيجية واملصادر والتنفيذ أحد الجوانب املهمة 

ألي استثامر يف التكنولوجيا. لذلك يساعد فريقنا ذوي الخربة العالية يف 

تحسني العائد عىل االستثامرات التكنولوجية من خالل:

تقييم االداء املؤسيس 	

تحقيق واجهة املستخدم 	

فحص مدى قوة األمن 	

تقييم ضوابط تكنولوجيا املعلومات 	

وتشمل حلولنا لتطبيقات املؤسسات ما ييل:

إدارة املشاريع والربامج

لالتصال بنا:

srikant.ranganathan@keypoint.com
+966 50 063 8273

رسسكانت رانجناثان

رئيس القسم

tom.gilbert@keypoint.com
+966 53 250 9866

توم جيلربت

عضو إداري معاون

darrshan.m@keypoint.com
+966 55 395 1254

دارشان مانوكولوسوريا

مدير أول

nauman.chishti@keypoint.com
+966 13 845 9237

محمد نعامن تشيشتي

مساعد مدير

توفر حلولنا للفواتري اإللكرتونية املخصصة للعمالء اإلدماج الكامل 

السلس والتصديق من خالل سحب البيانات املعنية لتلبية متطلبات 

الفواتري اإللكرتونية املطلوبة لهيئة الزكاة والرضيبة والجامرك ودمج 

منصات إدارة املخاطر املؤسسية مع منصة التخليص الخاصة بالهيئة. 

ويستطيع فريقنا من خرباء الرضيبة املختصني مبساعدتكم يف:

تقييم فجوات املرحلة األوىل 	

تقييم إستعدادات املرحلة الثانية 	

املراجعة ما بعد التنفيذ 	

وأيضاً نقدم عدداً من الخدمات االستشارية األخرى غري استشارات 

الفواتري اإللكرتونية " فاتورة" )والتي تعترب أولوية ملعظم الرشكات 

السعودية(. 

تساعد منهجية إدارة املشاريع املمتلكة، والتي تستند إىل املامرسات 

الرائدة يف رشكة كيبوينت العمالء عىل إنجاز الربامج الكبرية واملعقدة 

- باإلضافة إىل املشاريع الصغرية - يف الوقت املحدد وبسعر التكلفة، 

وذلك يساعد عىل حامية االستثامرات ويؤدي إىل تحقيق النتائج 

املوعودة. ومن ضمن الخدمات التي نوفرها:

تقييم جودة املرشوع  	

توثيق وإعداد تقرير مخاطر املرشوع 	

التأكد من أن القرارات متطابقة مع عمليات املؤسسة 	

تقليل املخاطر التي سببها ضعف يف التواصل أو الشفافية املحدودة 	
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