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عن ناتج سوفت
المبسطة  االليات  اكرث  وضمن  الطرق  بأسهل  المعقدة  األعمال  حلول  سوفت  ناتج  ونفذت  طورت 
الحل  احتياجات عملك ونساعدك في معرفة  للعمالء. ونتقدم كمستشاري�ن، حيث نفهم  والممكنه 
الذي يساعدك على تحقيق أقصى قدر من العائدات / تقليل الت�كاليف. لدينا فري�ق من ذوي الخربة 
بنفس  لك  التقنية  تنفيذ  في  تساعد  الجودة  وخرباء  والمطوري�ن  المشاريع  مديري  من  والمهارة 

الت�كلفة و بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
 

تمتلك ناتج سوفت حلوالً خاصة بها حيث تم تطوي�رها بالكامل من قبل ناتج سوفت في مجال أنظمة 
 ،  (RFID) حديثة  تقنيات  بإستخدام  الوقود  محفظة  وإدارة  األسطول  وإدارة  الوقود  محطة  أتمتة 

وهي واحدة من أكرث الشركات المفضلة ولديها سنوات طويلة من الخربة في هذا المجال.

ت�أتي تجربة الشركة من خالل تنفيذ العديد من مشاريع أتمتة محطات الوقود بكافة أجزائها، ونظام 
المنتجات  من  والمزيد   ، األوتوماتيكي  الخزانات  وقياس   ،RFID وحلول  األسطول،  بطاقات  إدارة 

والحلول ذات الصلة في إدارة محطات الوقود.

الخربة  خالل  من  للموظفني  والعملية  التعليمية  الخلفية  يتوفر  الواسعة،  التجربة  هذه  جانب  إلى 
التجارية في مجال الربمجيات وبرامج التشغيل اآللي. وأكرب ميزة في حلولنا  المهنية في األعمال 

هي ترابطها الكامل مع نظام إدارة موارد المؤسسات System ERP الخاص بنا.



مهمتنا
تÇتمثـــل رســـالة الشـــركة فـــي تطويـــ�ر وتنميـــة أحـــدث حلـــول 

الربمجيات والخدمات المت�كاملة لعمالئها مستخدمة أسهل 

طـــرق التنفيـــذ الممكنة. ومع اســـتخدامها لحلـــول متطورة 

لتخطيـــط المـــوارد المؤسســـية ERPs، تعمـــل الشـــركة على 

تصميـــم وتطوي�ر برمجيـــات خاصة توفـــر لعمالئها مجموعة 

متنوعـــة من المصـــادر والمعلومـــات واالنشـــطة المدمجة 

فـــي أنظمـــة مت�كاملة، والتي تســـهم بشـــكل كبري في رفع 

إنتاجيتهـــم وفاعليتهـــم وفي زيادة حجـــم أرباحهم. وجعل 

قطاع محطات الوقود  أسهل وأكرث أماًنا وأكرث كفاءة.

رؤ�تنا
رؤيتنا هي قيادة اإلبت�كار في مجالنا، ونحن ندرك أن 
نجاحنا هـــو عملية متبادلة. حيث كلما زاد إتصال ناتج 
ســـوفت مع عمالئها كلما زادت اإلســـتجابة والخربة، 
عملنـــا علـــى تحقيـــق أكرب قدر مـــن النجـــاح باإلضافة 
الـــى التقدم األســـرع الـــذي يمكننا تحقيقـــه. ونحرص 
علـــى أن نكـــون الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال توفري 

الربمجيات في مجال تزويد محطات الوقود بالحلول 

المناسبة واإلحرتافية في إقليمنا.
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لماذا ناتج سوفت

ت�أسست ناتج سوفت في عام 1999. حيث توفر حلول مت�كاملة لمحطات الوقود، وهي واحدة من الشركات الرائدة في السوق 
العالمي في هذا المجال من خالل المنتجات واألنظمة التي يتم تقديمها وتسويقها على المستوى المحلي واإلقليمي.

ناتج سوفت على إستعداد لدراسة وتحليل وتطوي�ر حلول متخصصة لتلبية احتياجات عملك. حيث أن خربائنا مسلحني باألدوات وخربة 
سنوات طويلة مما أثبت مرة بعد مرة أننا نتمكن من تلبية إحتياجات عملك مع أي من حلول األعمال التي تطلبها والتي ال يمكن 

"التقاطها من على الرف" بسرعة وكلفة معقولة!

تعمل ناتج سوفت على  توفري أنظمة وحلول مت�كاملة لمحطات الوقود باإلضافة إلى المعدات الالزمة للتشغيل، وأيضا لديها 
توفرها  التي  نوعها  من  والفريدة  المتقدمة  والحلول  الميزات  خالل  من  الوقود  محطات  أعمال  في  والمعرفة  الدراية  كامل 
  Natej ERP System باإلضافة الى الت�كامل والرتابط المباشر بني أنظمة إدارة محطات الوقود وبني نظام إدارة موارد المؤسسات

والتي تعمل كوحدة واحدة مرتابطة ومتناسقة وبشكل آلي.
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هو�تنا
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بيئة سحابية
ت�أكد من أن بياناتك تنتقل معك. من أي مكان وفي أي وقت.

السر�ة واألمان
أقصى حماية للعمليات والبيانات باإلضافة الى الدعم الفني القوي.

بال حدود
ُيمكنك إستخدام وتخصيص منتجك وأعمالك بال حدود .

الت�كامل
مرونة عالية مع خيارات متعددة تعمل بشكل مت�كامل ومرتابط كما 

يمكن دمجها بسهولة مع حلولك الحالية.



التخصيص
تم تصميم وتطوي�ر المنتجات والحلول لتÇتمكن من تخصيصها 
تمكنك  الية  توفر  مع  عملك  ومتطلبات  احتياجاتك  على  بناء 

من التخصيص الذاتي ايضًا.

إحتياج محدود ل�معدات واألجهزة
المعدات واألجهزة من خالل حلولنا  المزيد من  ال حاجة  إلى 

اآللية والذكية.

ت�كلفة أقل
العمل على تقليل الت�كلفة من خالل الحلول المت�كاملة والحد من 
الت�كلفة العادلة في التشغيل  األجهزة والمعدات باإلضافة الى 

والصيانة. 

اإلبت�كار
اإلختيـــار المناســـب لقطـــاع األعمـــال التـــي تبحـــث عـــن ميـــزة تنافســـية. 
باإلضافة الى البحث والتطوي�ر المستمر إليجاد حلول متقدمة ومتميزة 

هو�تنالجذب عمالء جدد من خالل اإلبت�كار.
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حلول شاملة
جميع أعمالك, منتج واحد

 
الرتابط مع
الموردين

األسعار
المباشرة

المشرت�ات

توصيل
الوقود

مراقبة
المخزون

خدمة
ذاتية

ل�عمالء

نقاط
البيع

الخدمات
المساندة

الرتابط مع
نظام

Natej ERP

التعرف
على

المركبات

إدارة
أسطول
العمالء

الموظفني

شاشات
بيع بال�مس

المحفظة
اإللكرتونية

الخدمة
الذاتية

الدفع
الذكي
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المنتجات والحلول
الت�كامل والرتابط 
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إدارة توز�ع وتوصيل الوقود

حلول الدفع المتقدمة والذكية

األسعار اآللية ل�وقود

البطاقات المدفوعة مسبقً�

العروض والتنبيهات

التربعات واإلكراميات

التقار��ر وال�وحات التفاعلية

المحفظة اإللكرتونية

شاشات بيع تعمل بال�مس

نظام إدارة موارد المؤسسات

تحصيل ذكي ل�نقد من الفروع

مبيعات مضخات الوقود 

مراقبة ومتابعة
حركات المخزون

إدارة الخدمات المساندة
من غسيل غيار ز�ت,

صيانة وغريها

إدارة بطاقات العمالء

إدارة بطاقات األسطول

إدارة نقاط البيع والمخزون
والمز�د ..
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الرتابط مع األجهزة والمعدات
مباشر وفوري
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شرائح ذكية
ل�مركبات

مقياس الوقود
في الخزانات

األجهزة
الذكية

عداد
المركبات

ماكينات
الغسيل اآللي

منصات
العمالء

منصات وأطراف
خارجية

لوحات
األسعار

منصات
الموردين

صهار��ج
الوقود

مضخات
الوقود

أجهزة
الدفع

 و المز�د
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التعرف على المركبات
بشكل آلي وآمن
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 شرائح ذكية
RFID

قراءة رقم لوحة
المركبة بشكل آلي

خيارات متعددة ل�تقنية
RFID / Barcode Sticker

بطاقات ذكية,
إدخال يدوي
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نقاط البيع الذكية
المبيعات أصبحت أسهل
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الخدمة
الذاتية

خدمة
الموقع

قم بالتعبئة وإنطلق.

ذكية  أجهزة  بإستخدام  أقل  كلفة 
وشاملة لكل الخيارات.

تطبيقات  مع  بال�مس  تعمل  شاشة 
سهلة وقابلة ل�تخصيص.

جميع مبيعات الوقود واإلجراءات 
األخرى من خالل تطبيق واحد.

إدارة كاملة ل�مبيعات واألعمال 
الميدانية بشكل سهل .

خيارات ثابتة ومتنقلة.
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حلول دفع
متقدمة
وذكية
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سهولة

ثقة

أمان

سرعة

إدفع من خالل المضخة 

نق��, ذمم وبطاقات مدفوعة مسبقً�

البطاقات اإلئ�تمانية

الدفع الذكي

 معتمد

مباشر وفوري
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التقار��ر ولوحات األعمال التفاعلية
المبيعات, الدفعات والمخزون – ال شيء مفقود



 متابعة وتحليل

متابعة ومراقبة المخزون

التقار��ر لكل من:

بناء تقار��ر متخصصة وحسب الطلب

-  متابعة المبيعات بشكل مباشر.

-  مقارنة المبيعات.

-  + 30 من التقار��ر.

-  مستوى الوقود, درجات الحرارة 
ومستوى المياه, تنبيهات مباشرة.

-  المخزون الفعلي والمخزون المفقود.

-  + 50 من التقار��ر

األسطول  الموردون,  العمالء, 
والمركبات, المحافظ اإللكرتونية 

و الموظفني.
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الخدمة الذاتية ل�عمالء
تطبيق ذكي وبوابة الكرتونية
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تقار��ر
ولوحات تفاعلية

فواتري وكشوفات
الكرتونية

طلبات الشراء

إدارة المركبات
والتحكم بها

إدارة البطاقات
والتحكم بها

تقي�يم الموظفنيالتنبيهات
والخدمات

عروض المبيعات
والخصومات

 مواقع المحطات



عمالئنا

http://www.natejsoft.com/clients/
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أين نحن

http://www.natejsoft.com/contact/
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شكرً� لكم


