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وظائف Optimum للعقـود وبيع الخدمات:

الــدورة  تشــمل  متكاملــة  منظومــة  الخدمــات  وبيــع  للعقـــود   Optimum
المســتندية الكاملــة لتقديــم الخدمــات عــن طريــق التعاقــد اليومــي او الشــهري 
او الســنوي او تقديــم الخدمــات المباشــرة  إبتــداء مــن خلــق الفــرص ومتابعتهــا 
مــرورا بعمليــات التعاقــد ومــن ثــم الفوتــرة حســب الفتــرات المحــددة فــي العقــد 

وإصدار سندات القبض او عمل فاتورة نقدية مباشرة.

أن لمنظومــة Optimum للعقـــود وبيــع الخدمــات نظــام أمــان و نظــام اعتمــاد 
مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين علــى 
كل المســتويات وكذلــك تحديــد حركــة كل مســتند حســب الصالحيــات الماليــة 

واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة العقـود.
٢. إدارة الخدمات.

٣. إدارة خدمات العمالء.
٤. إدارة الفواتير (مباشرة-نقدية-مشفوعة بأذون تسليم).

٥. إدارة سندات القبض.
٦. إدارة التحصيل.

٧. إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات.
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منظومة بيع
الخدمات والعقود

إدارة العقـود 

يشــتمل تطبيــق  إدارة العقـــود مــن منظومــة Optimum للعقـــود وبيــع 
الخدمات على التالي من التطبيقات:

 إدارة العقـود

- تقصير عقد.

√ إنشاء العقـود من:
- اصدار عقد.

- تجديد عقــد.
- إلغاء عقــد.

- تمديد عقد.

√ إعداد العقود:
- إعداد انواع العقود.

- إعداد إجراءات كل نوع من العقود وطريقة احتسابه.
- إعداد نموذج بيانات متغيرات العقد إلحتساب فوترة الفترة.

√ متابعة العقـود من حيث:
- التجديد.
- التعديل.
- اإلنهاء.

√ إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني. 

√ طباعة العقــود.ارسال العقود والتنبيهات.

√ اإلستفسارات والتقارير.
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إدارة الخدمـات

ــود وبيــع  ــات مــن منظومــة  Optimum للعقـ يشــتمل تطبيــق إدارة الخدمـ
الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة الخدمـات

√ إعداد األحكام والشروط لكل خدمة.

√ إعداد أنواع الخدمات المقدمة.

√ طريقة إحتساب الرسوم.

√ ارسال التنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ طباعة الخدمات.

√ اإلستفسارات والتقارير.
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إدارة خدمات العمالء

ــود  يشــتمل تطبيــق إدارة خدمــات العمــالء مــن منظومــة Optimum للعقـ
وبيع الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة خدمات العمالء

√ إعدادات العميل من:

√ ارسال التنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

- البيانات األساسية للعميل.

- جهات اإلتصال من األفراد.
- حد اإلتمان.

- تاريخ إصدار الكشوف.
- أنواع التنبيهات وتواريخها.

√ إنشاء طلب خدمة/صيانة إلكترونيًا عن طريق:
- الصفحة الرئيسية للمؤسسة.

- تطبيق الهواتف.
√ إنشاء طلب إستفسار إلكترونيًا عن طريق:

- الصفحة الرئيسية للمؤسسة.
- تطبيق الهواتف.

√ طباعة كشوف الحسابات إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات عن الحساب إلكترونيًا.
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إدارة الفوترة

يشــتمل تطبيــق إدارة الفواتيــر مــن منظومــة Optimum للعقـــود وبيــع 
الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة الفوترة

√ إصدار الفواتير إلكترونيًا حسب العقد.

√ إصدار الفواتير المباشرة.
√ إلغاء الفواتير.

√ طباعة الفواتير إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات عن الفواتير إلكترونيًا.

√ ارسال الفواتير والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة سندات القبض

يشــتمل تطبيــق إدارة ســندات القبــض مــن منظومــة Optimum للعقـــود 
وبيع الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة سندات القبض

√ اصدار سندات القبض.
√ إلغاء سندات القبض.

√ استفسار عن سندات القبض والمتابعة والتحصيل.

√ طباعة سندت القبض.
ــن  ــًا ع ــل إلكتروني ــة التحصي ــات ومتابع ــض والتنبيه √ إرســال ســندات القب

   طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة التحصيل

ــع  ــود وبي ــة Optimum للعقـ ــل مــن منظوم ــق إدارة التحصي يشــتمل تطبي
الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة التحصيل

√ جدولة التحصيل إلكترونيًا.

√ متابعة التحصيل إلكترونيًا.

√ طباعة رسائل التحصيل إلكترونيًا.
√ اإلستفسارات إعمار المديونية ومعدل التحصيل إلكترونيًا.

√ ارسال الفواتير والرسائل.
√ جدولة التحصيل إلكترونيًا.

√ متابعة التحصيل إلكترونيًا.

√ طباعة رسائل التحصيل إلكترونيًا.
√ اإلستفسارات إعمار المديونية ومعدل التحصيل إلكترونيًا.

البريــد  طريــق  عــن  إلكترونيــًا  والتنبيهــات  والرســائل  الفواتيــر  ارســال   √
   اإللكتروني ورسائل الهواتف وتطبيقات الهواتف.
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إدارة اإلستفسارات
وتقارير المبيعات

ــود  يشــتمل تطبيــق إدارة خدمــات العمــالء مــن منظومــة Optimum للعقـ
وبيع الخدمات على التالي من التطبيقات:

إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات

√ تقارير واستفسارات العقود.

√ تقارير واحصائيات عامة.

√ تقارير وإستفسارات المبيعات.

√ تقارير وإستفسارات التحصيل.





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+


