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  لتطبیقاتبا لألشتراك الدعم الفني

 تیباسة ولرغبنظرا للتطورات المتالحقة والسریعة في مجال تكنولوجیا نظم المعلومات ولمواكبة المستجدات في ھذا المجال 
  :التالي لدعم الفنيالكم بدم تقفلھذا یسعدنا أن نالموقرین  اھفي توفیر افضل مستوى من الخدمة لعمالئ

  : ةاآلتیلخدمات ااألشتراك یتضمن  
ü  ستفادة من التقاریر والتحسینات إلامن كل عام و والتي تصدر كل ستة شھور للتطبیقاتاالستفادة من اإلصدارات الجدیدة

كل اصدار جدید عن تشمل في التطبیقات في كل اصدار والتي الجدیدة التي تضاف على  واإلضافات والتطویرات
بتوفیر األصدارات الجدیدة والتحسینات وتعدیالت  تیباسیر التطبیقات وستقوم من شاشات وتقار% ١٠االصدار السابق بـ 

عمالءھا بالتعدیالت مسبقا مع  تیباسللتطبیقات بھدف تحسین وتطویر أداء التطبیقات والوثائق بما تراه مناسب وستخطر 
 .على شبكة األنترنت تیباسي موقع یتم إتاحتھا فو عنھا وممثلین بتیباسالعاملین  عند طریق أوتوضیح أجراءات تشغیلھا 

ü  وسعة األتصال  حجز مساحة على األنترنت تكلفةتحملBandwidth شبكة األنترنت علي لتشغیل البرامج. 
ü ي أولمواكبة ھا التطبیقات وذلك للتأكد من االستفادة المثلي منباستخدام  دورة العملفي مجال تطبیق  تقدیم المشورة الفنیة

  .یراتیالفنیة لتوفیق التطبیقات مع التغتقدیم المشورة روف العمل والقواعد والقوانین المعمول بھا وتغیرات قد تظھر في ظ
ü  للتطبیقات دوریةعمل متابعة: 
نتظام سیر العمل وسرعة استخراج التقاریر ومنع حدوث أي أقاعدة البیانات لضمان  )Verify(لصیانة وضبط وتنسیق  §

 .تطبیقاتتوقف مفاجئ لقاعدة البیانات أو ال
وإلغاء الغیر مستخدم منھا كلما لزم االمر وذلك لزیادة سرعة  )System Log report(لمراجعة سجالت التطبیقات  §

 .سرعة تشغیل التطبیقاتطباعة التقاریر و
 .أنھ عند االحتیاج لھا تكون جاھزة وصالحة للعملانات تتم بطریقة سلیمة وللتأكد من أن النسخة االحتیاطیة من البی §
عمل بالكفاءة والسرعة المتوقعة ومعالجة اي معوقات للعمل قد تظھر نتیجة ت ااداء التطبیقات والتأكد من أنھ تابعةم §

 .للطبیعة الخاصة لبیانات كل شركة
مراجعة سجالت أستخدام التطبیقات بصفة دوریة بغرض الوقوف على األستخدام األمثل للتطبیقات الذي یتوافق مع  §

األمر الذي سیعود بفائدة  ستفیدا بكافة إمكانیات التطبیقاتطبیعة عمل كل شركة بما یحقق القیمة المضافة لدورة العمل م
 .أقصر وقت محققا أعلي عائد على األستثمار للتطبیقاتقصوي على المستوي التنفیذي واالدارة العلیا في 

ü واستخراج النتائج وذلك لرفع مستوى كفاءة العاملین لتوفیر الوقت  على استخدام التطبیقات تدریب وإعادة تدریب العاملین
  .والجھد ولالستفادة القصوى من كل االمكانیات المتاحة في التطبیقات

ü الفنیة المشورة نفس التطبیقات وتقدیم شركات األخرى والتي تستخدم المن خبرات  االستفادةول المعرفة والخبرات قن
وأنسب الحلول الممكنة وذلك نظرا لتشابھ طبیعة العمل بین الشركات وبعضھا وتدارك أى معوقات للعمل قد تحدث وتجنب 

 .كل شركةلالوقوع فیھا نتیجة للطبیعة الخاصة 
ü وذلك من الساعة التاسعة صباحا للخامسة مساء یومیا وذلك  أو األنترنت تلیفونإمكانیة طلب معونة فنیة عن طریق ال

  .عدد ساعات المحددة بترخیص أشتراك التطبیقات وذلك بحد أقصي لسرعة تلبیة االستفسارت في أسرع وقت
ü  على أن  ي الحالبالرد ف تیباسقوم وت) بسبب عیوب فنیة في التطبیقات(التطبیقات عند تشغیل  ي أخطاء قد تظھرأتغطیة
  . دعم الفنيمن ساعة طلب ال ساعة )١٢(خالل لحل المشكلة في  اقدم ما في وسعھت
ü  وذلك خالل مواعید العمل الرسمیة من األحد للخمیس ومن الساعة التاسعة بتكلفة أضافیة إمكانیة طلب زیارة لمقر العمیل

  .میةصباحا للخامسة مساء ما عدا األجازات األسبوعیة والعطالت الرس
  .البرمجیاتو الحاسب الآلليصناعة تطبیقات  أن أى خدمة تقدمھا من نوعیة مھنیة تتفق مع تطبیقات تیباستضمن 
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