من الخدمات المهمة التي يتم فيها دراسةةةةة يلة ال ميق يت ديم االسةةةةتشةةةةاره التي تسةةةةا د في رار
حيس ة أ ماله ،فأنظمة أينكس ري ت تمد لى خيارات تهيلة ياس ة تتناسب مع تنيع أنشطة سيق
األ ماق ،ييفضلينه أصحاب ال مق في كثير من ال طا ات المختلفة يالمتني ة.
فضالً مطال ة الريا ط التالية:
طا ات يأنشطة مالء أينكس ري
مالء مرج يين ألنظمة أينكس ري
ماذا ي يق مالء أينكس ري
ماذا ي يق المحاس ين المستخدمين أنظمة أينكس ري
يتتنيع الخدمات االستشارية التي ت دمها شركاتنا في مشاريع الحيس ة يتطيير ال رمجيات ،مثق:
 1خدمة إ داد دراسات مشاريع الحيس ة الكاملة أي ال طا ية كامق متطل ات التأهيق لها.
 2خدمة تصميم مشاريع التغيير يالتطيير المؤسسي لمؤسسات األ ماق يالمنظمات الخدمية.
 3خدمة د م انت اق ال مالء للحيس ة يتأهيلهم لتح يق أفضق استفاده من أنظمة أينكس ري.

الدراسة األولية:
ي دأ اسةةةتشةةةارس أينكس ري مهمة ت ديم خدمة د م انت اق ال مالء للحيسةةة ة ا داد دراسةةةة ميدانية
أيلية ن مؤسةةسةةة ال ميق من خالق م ا لة المسةةليلين الم نيين مشةةريع الحيسة ة ،ياالطالع لى
اليثالق الالزمة لمهمته ،يجمع الم ليمات الكافية لتح يق النتالج التالية:
 1تصنيف ال ميق من حيث نيع النشاط ،يحجم المؤسسة يفري ها ،يكثافة ال مليات الييمية،
يغير ذلك من المؤشرات المفيده للتصنيف.
 2تحديد االحتياج من يجهة نظر ال ميق يرؤيته لحيسةةةة ة مؤسةةةةسةةةةته يالمشةةةةاكق التي يريد
م الجتها ،ياليضع الذس يريد االنت اق إليه.
 3تحديد النتالج يالمخرجات التي يريد ال ميق تح ي ها.
 4دراسة ديره ال مق يال ال ات التنظيمية للمهام في مؤسسة ال ميق يمستيى كفاءتها.
 5اكتشاف الفرص اإليجا ية في يلة ال ميق التي يجب االستفاده منها في مشريع الحيس ة.
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تقديم الخدمة االستشارية:
ةد دراسةةةةةةةة يلةة ال ميةق ياحتياجاته يظريفه التنظيمية ،ي دم اسةةةةةةةتشةةةةةةةارس أينكس ري الخدمة
االستشارية دد من المكينات الالزمة ،يالتي يكين أهمها:
1

رض نميذج لتجارب نجاح أنظمة أينكس ري في نفس نشاط ال ميق شكق نتالج نهالية.

 2رض الم الجات الم اشةةةةةةةره التي سةةةةةةةت دمها أنظمة أينكس ري لتجايز مشةةةةةةةاكله يتل ية
احتياجاته يالنتالج التي يريد تح ي ها.
 3اإلشةةةةةاره إلى أهمية رار ال ميق االنت اق إلى الحيسةةةةة ة في م الجتها لجيانب ال صةةةةةير،
يالفرص اإليجا ية التي ستح ق له أهداف إضافية.
 4ت ةديم ملخص مشةةةةةةةريع الحةق المنةاسةةةةةةةب لل ميةق األنظمة التي يحتاجها يالظريف التي
سيتجايزها ي يلة ال مق التي سينت ق لها يالنتالج غير المتي ة التي سيح ها.
 5ت ديم أهم التفاصةةةيق الفنية التي يلزم رضةةةها لل ميق يمنا شةةةته ها ،مثق :ت نية الر ط ين
يحداته ،مرينة تل ية األنظمة لمتطل ات نشاطه ،تصميم الت ارير التي يريدها... ،الخ.
 6رض المزايا الياسةةةةة ة السةةةةةتثمار اسةةةةةتخدام أنظمة أينكس ري في ميالمته يمدخالته
يم الجاته يأهمية التنيع الك ير يالشةةميلية في الت ارير التي سةةت زز يه مؤسةةسةةته يكفاءه
أدالها ،يالنتالج التي يجب أن يح ها ال ميق في جيانب التنظيم يالنمي يالتيسع.
 7ت ديم التيصةةةةيات الالزمة لل ميق التي تد م يه انت اله للحيسةةةة ة سةةةةيا ًء كانت في جيانب
تنظيمية أي تجهيزات أي تدريب ال املين أي غيرها.
8

رض ملخص خطة تنفيذية أيلية مزمنة تيضةةةةا مراحق انت اق ال ميق إلى الحيسةةةة ة من
رار الشراء إلى أخر جلسات تنفيذ األنظمة في مكتب ال ميق.

 9ت ديم الم ليمات اإلضافية التي يحتاجها ال ميق ن أنظمة أينكس ري.
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