
حلول مت�كاملة إلدارة وكاالت المركبات

نظام إدارة وكاالت
المركبـــــــات
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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 
والمهارة من مديري المشاريع والمطوري�ن وخرباء الجودة تساعد في تنفيذ التقنية المناسبة لك 

بنفس 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 أتمتة 
وإدارة أعمال وكاالت المركبات من مشرتيات ومبيعات وخدمة مابعد البيع وقطع الغيار وغريها من 
األعمال ذات العالقة 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 وكاالت المركبات بكافة أجزائها، باإلضافة 
الصلة في  المنتجات والحلول ذات  المتطورة والمزيد من  الذكية والتقنيات  الى استخدام األدوات 

إدارة وكاالت المركبات.

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 المت�كامل مع نظام إدارة موارد المؤسسات ERP System  الخاص بنا.
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مهمتنا
تÉتمثـــل رســـالة الشـــركة فـــي تطويـــ�ر وتنميـــة أحـــدث حلـــول 

الربمجيات والخدمات المت�كاملة لعمالئها مستخدمة أسهل 

طـــرق التنفيـــذ الممكنـــة. ومع اســـتخدامها لحلـــول متطورة 

لتخطيـــط المـــوارد المؤسســـية ERPs، تعمـــل الشـــركة علـــى 

تصميـــم وتطويـــ�ر برمجيات خاصـــة توفر لعمالئهـــا مجموعة 

متنوعـــة مـــن المصـــادر والمعلومـــات واالنشـــطة المدمجة 

فـــي أنظمة مت�كاملة، والتي تســـهم بشـــكل كبـــري في رفع 

إنتاجيتهـــم وفاعليتهم وفـــي زيادة حجـــم أرباحهم. وجعل 

قطـــاع تجـــارة المركبـــات ومراكـــز الصيانةأســـهل وأكـــرث 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 
المركبـــات  وكاالت  تزويـــد  مجـــال  فـــي  الربمجيـــات 

بالحلول المناسبة واإلحرتافية في إقليمنا.
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لماذا ناتج سوفت

ت�أسست ناتج سوفت في عام 1999. حيث توفر حلول مت�كاملة لوكاالت المركبات ومراكز الصيانة، 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 لوكاالت المركبات ومراكز الصيانة باإلضافة إلى المعدات الالزمة للتشغيل، وأيضا لديها 
توفرها  التي  نوعها  المتقدمة والفريدة من  الميزات والحلول  الصيانة من خالل  المركبات ومراكز  أعمال وكاالت  الدراية والمعرفة في  كامل 
   Natej ERP System المؤسسات إدارة موارد  نظام  الصيانة وبني  المركبات ومراكز  أنظمة وكاالت  المباشر بني  الت�كامل والرتابط  الى  باإلضافة 

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.



هو�تنا
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التخصيص
تم تصميم وتطوي�ر المنتجات والحلول لتÉتمكن 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 

لجذب عمالء جدد من خالل اإلبت�كار.



حلول شاملة
جميع أعمالك, منتج واحد

المعارض

التزو�د

اإلستبيانات

إدارة
عالقة

العمالء

قطع 
 الغيار

المبيعات

المشرت�ات

المستودعات

الصيانة

تجر�ة
القيادة
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المنتجات والحلول
الت�كامل والرتابط المطلق
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تطبيقات وحلول ذكية ل�مبيعات إدارة عالقة العمالء

الخدمة الذاتية ل�عمالء

نظام إدارة موارد المؤسساتمؤشرات تفاعلية

إدارة العروض والخصومات مبيعات األسواق الحرة

تطبيقات وحلول ذكية إلجراءات الفني�نيقطع الغيار

مبيعات المعارض

خدمة مابعد البيع

 إدارة اإلستبيانات
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التسو��ق
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لوحات أعمال
تفاعلية

التسو��ق والعروض
بشكل آلي

قنوات متعددة
ل�رتو��ج والتسو��ق

الحمالت الدعائية

مقاي�يس ومعاي�ري
النجاح



11      |

إدارة عالقة العمالء
إجعل التواصل أسهل
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 إدارة بطاقات الوالء
ل�عمالء

تطبيقات
ذكية

التنبيهات 
متابعة والمتابعات

العمالء

اإلستبيانات 
اآللية

الشكاوي واإلقرتاحات   مؤشرات
 األداء

ل�عمالء

إدارة 
الموافقات

 إدارة تجر�ة
القيادة

إدارة 
التقي�يم

إدارة الفرص 
البيعية والعمالء

المتوقعني
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المبيعات
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 متابعة المبيعات
 وخدمة مابعد

البيع

 إدارة خصومات
المستخدمني  إدارة بناء

اإلستبيانات

 قائمة أسعار
ديناميكية

 إدارة المهام
والحجوزات

 العروض
والخصومات
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المعارض
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 ت�تبع مشرت�ات
المركبات

 إدارة المخزون
ل�مركبات

 إدارة المركبات الجديدة
والمستخدمة

 إدارة أسعار
الموردين

 إدارة اإلستبدال
ل�مركبات

حجوزات المركبات

تجر�ة القيادة ت�كلفة المركبات
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قطع الغيار
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متابعة مخزون قطع الغيار

الفوترة الفور�ة واإللكرتونيةاإلستعالم اإللكرتوني عن القطع

جرد المخزون بأحدث التقنيات

ت�تبع طلبات الشراء والبيعالطلبيات اإللكرتونية والخاصة

إدارة تسعري قطع الغيار
متابعة حد األمان ل�مخزون

تطبيقات وحلول ذكية
إلدارة المستودعات

التحكم بحد
الطلب ل�مخزون
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خدمة
مابعد البيع
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خدمات الكرتونية

أدوات لجدولة عمليات الصيانة

 الرتابط مع األنظمة االخرى

إدارة حزم أعمال الصيانة

نماذج عقود الصيانة

 تقسيم طلبات اإلصالح

تطبيقات الصيانة الذكية ل�مسؤولني 

تطبيقات الصيانة الذكية ل�فني�ني

مراقبة ومتابعة أوقات العمل ل�فني�ني

مؤشرات أداء مراكز الصيانة والفني�ني

كفائة الفني�ني 

إنتاجية الفني�ني

 إستخدام الفني 

إدارة حمالت الصيانة المصنعية

 سجالت تفصيلية لحركات الصيانة

 الصيانة الدور�ة

 معاينة المركبات وفحصها

 إستبيانات ما بعد الصيانة

 قوائم أسعار خدمات الصيانة

تدقيق إستالم وتسليم المركبات



التقار��ر ولوحات
األعمال التفاعلية
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متابعة وتحليل المبيعات

متابعة ومراقبة المخزون

التقار��ر لكل من:

بناء تقار��ر متخصصة وحسب الطلب

-  متابعة المبيعات بشكل مباشر.

-  مقارنة المبيعات.

-  + 30 من التقار��ر.

-  الكميات المتوفرة وبضاعة على 
الطر��ق .

- حدود الطلب ل�كميات .

-  المخزون الفعلي والمخزون المفقود.

-  + 50 من التقار��ر

األسطول،  الموردون،  العمالء، 
والمركبات، 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

الحجز ل�صيانة

إدارة بطاقات
الوالء

تقي�يم الموظفنيالتنبيهات
والخدمات

عروض المبيعات
والخصومات

مواقع تقديم الخدمات



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

عمالئنا
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أين نحن

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


