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وظائف Optimum إلدارة عالقات العمالء والموردين:

متكاملــة  منظومــة  هــي  والمورديــن  العمــالء  عالقــات  إلدارة   Optimum
ألتممــة جميــع اإلحتيجــات إلدارة ملفــات العمــالء والمورديــن إلكترونيــًا. فهــي 

تشمل علي كل بيانات العمالء والموردين المالية واإلدارية.

أن لمنظومــة Optimum إلدارة عالقــات العمــالء والمورديــن نظــام أمــان و 
صالحيــات  تحديــد  يمكــن  خاللــه  مــن  إلكترونــي  مســتندي  اعتمــاد  نظــام 
المســتخدمين علــى كل المســتويات وكذلــك تحديــد حركــة كل مســتند حســب 

الصالحيات المالية واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة ملفات العمالء والموردين.
٢. إدارة الحركات المستندية.

٣. إدارة تخطيط المبيعات والتسويق.
٤. إدارة المشاريع.

٥. إدارة تخطيط المشتريات.
٦. إدارة المراسالت اإللكترونية.

.(Ticketing System) ٧. إدارة خدمات العمألء والموردين

ــداءًا مــن  ــة إبت ــي دورة مســتدية متكامل ــن فهــي تشــتمل عل فالنســبة للموردي
ــر  ــات الشــراء وإذون التســليم وإنتهــاء بالفواتي طلــب التســعيرات ومــرورا بطلب
وســندات الصــرف. كمــا يوجــد فــي منظومــة نظــام وثائــق إلكترونــي لنســخ كل 

المستندات مع كل عملية تمت في النظام.

أمــا بالنســبة للعمــالء فهــي تشــتمل علــي دورة مســتندية متكاملــة إبتــداءًا مــن 
بســندات  وإنتهــاء  والفواتيــر  التســليم  بــأذون  مــرورا  الشــراء  وامــر  التســعير 
القبــض والفواتيــر النقديــة. مــا يوجــد فــي منظومــة نظــام وثائــق إلكترونــي 

لنسخ كل المستندات مع كل عملية تمت في النظام.
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إدرة ملفات
العمالء والموردين

إلدارة   Optimum العمــالء فــي منظومــة  إدرة ملفــات  يشــتمل تطبيــق 
عالقات العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدرة ملفات العمالء والموردين

√ هيكل تصنيفات المعمالء والموردين.

√ هيكل تصنيف وثائق العمالء والموردين.

√ ملف العمالء والموردين ويشتمل على:
- البيانات األساسية مثل:

١. رقم المورد او العميل.

٣. اسم المورد او العميل.
٢. رقم السجل التجاري.

٤. العنوان.
٥. الهاتف.

٧. الموقع اإللكتروني الخ..
٦. البريد اإللكتروني.

- جهات اإلتصال مثل:
١. اسم المسئول في المشتريات.

٣. المسمي الوظيفي.
٢. اسم المسئول في المبيعات.

٤. هاتفه.
٥. الموقع اإللكتروني الخ..



٤

 منظومة العمالء
والموردين

إدرة ملفات
العمالء والموردين

- البيانات المالية مثل:
١. حساب التحكم.

٣. تاريخ اصدار الكشف.
٢. تاريخ الفوترة.

٤. حد اإلتمان.

- ملف الحركات التجارية للمبيعات:
١. التسعيرات.

٣. اذون التسليم.
٢. الطلبات.

٤. الفواتير والفواتير النقدية.
٦. سندات القبض.

- ملف الحركات التجارية للمشتريات:
١. طلبات التسعيرات.

٣. اذون التسليم.
٢. اومر الشراء.

٤. الفواتير.
٥. سندات الصرف.

- التقارير واإلستفسارات.
- التنبيهات اإللكترونية عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة الحركات المستندية

يشــتمل تطبيــق إدارة الحــركات المســتندية فــي منظومــة Optimum إلدارة 
عالقات العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدارة الحركات المستندية

√ تحريك المستند حسب الحركات المستندية واإلجراءات حتى اإلنتهاء.
√ التقارير واإلستفسارات.

√ ارسال التقارير والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ أعداد الحركات المستندية:
- بالموضوع.

- بالعملية.

√ ربط الحركات المستندية:
-بالموضوع.

- بالمؤسسة (عميل او مورد او داخلي).

- باإلجراء.
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إدارة تخطيط
المبيعات والتسويق

 Optimum يشتمل تطبيق إدارة تخطيط المبيعات والتسويق في منظومة
إلدارة عالقات العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدارة تخطيط المبيعات والتسويق

√ ارسال الرسائل اإللكترونية والمواد اإلعالنية عن طريق الفاكس.

√ ارسال الرسائل اإللكترونية والمواد اإلعالنية عن طريق الرسائل النصية.
√ التقارير واإلستفسارات.

√ التنبيهات اإللكترونية عن طريق البريد اإللكتروني ولوحات اإلستعالم.

√ خلق خطة المبيعات والتسويق.

√ متابعة الخطة عن طريق حركة مستندية إلكترونية.
√ ارسال الرسائل والمواد اإلعالنية عن طري دمج المعلومات على الورد.

√ ارسال الرسائل اإللكترونية والمواد اإلعالنية عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة المشاريع

يشــتمل تطبيــق إدارة المشــاريع فــي منظومــة Optimum إلدارة عالقــات 
العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدارة المشاريع

√ التقارير واإلستفسارات.

√ التنبيهات اإللكترونية عن طريق البريد اإللكتروني ولوحات اإلستعالم.

√ إعداد المشاريع و الحركات المستندية فيها.

√ ربط المشروع بالعميل.
√ جدولة الحركات حسب الوقت.

√ تحريك المستند حسب الحركات المستندية واإلجراءات حتى اإلنتهاء.
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 إدارة المراسالت
اإللكترونية

يشتمل تطبيق إدارة المراسالت اإللكترونية في منظومة Optimum إلدارة 
عالقات العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدارة المراسالت اإللكترونية

دمــج  طريــق  عــن  والتعميمــات  اإلعالنيــة  والمــواد  الرســائل  ارســال   √
   المعلومات على الورد.

√ ارســال الرســائل اإللكترونيــة والمــواد اإلعالنيــة والتعميمــات عــن طريــق 
   البريد اإللكتروني.

√ ارســال الرســائل اإللكترونيــة والمــواد اإلعالنيــة والتعميمــات عــن طريــق 
   الفاكس.

√ ارســال الرســائل اإللكترونيــة والمــواد اإلعالنيــة والتعميمــات عــن طريــق 
   طريق الرسائل النصية.
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 إدارة خدمات العمالء
 والموردين

 Optimum يشــتمل تطبيــق إدارة خدمــات العمــالء والموردين  في منظومة
إلدارة عالقات العمالء والموردين على التالي من التطبيقات:

إدارة خدمات العمالء والموردين 

√ ارساء قواعد المتابعة الداخلية والخارجية.

√ متابعة التذاكر إلكترونيًا حتى اإلنتهاء.

√ التقارير واإلستفسارات.

√ التنبيهات اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني.

√ اعداد انواع التذاكر.

√ فتح النظام عن طريق موقع المؤسسة للعمالء والموردين.





مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


