تنفيذاً ررييتنذ" لولوب برمةية بمي"ييس ل"رمية وتوًةع ل"رم ل وًرتمًم" ب"رتطوير ًرممذذذذذذذتمر رتويي أ عً
لمالئن" ،فإن لملي"ت تطوير أونكس برو تتم وف لعة ممذذذذذذ"رًت رتتعم ًرتةعيع ًرممذذذذذذتمر نظمة أونكس
برو ،وقوة ًرثية بأعًئه".

1

عًء ًرعمالء وتع"ملهم مع ً نظمة ومالوظ"تهم

 2رةعيع ًرتينية للمي" وتطبييي" وةعيع أةهمة ًرتكنوروةي"ت
 3رألفك"ر ًرمبتكرة وًرةعيعة وفوصه" وًتتب"ر "
وتظهر مترة"ت تلك ًرعرًم"ت وً
بو"ث للى مذذبيب ًرمث"ب بلذذكب تطوير أمذذس ًربرمةة ،وانلذذ"ء ً عوًت ًرةعيعة رألنظمة ،وانه"ء ًرعوًئ
أو ًرعثرًت ًرت قذذع تظهر ف ً نظمذذة ،وتوةيذذر ًرمبرمةين وعلمهم بذذ"رتوصذذذذذذذيذذ"ت ،وًمذذذذذذذتوذذعًث برًم
تعريبية.

ويتم ارذذك لبر تطط لمذذب ركذذب ًرتعذذعيالت وًإاضذذذذذذذ"فذذ"ت ًرةذذعيذذعة ،بعذذع توليلهذذ" ةيذذعً وفو

مترةذذ"تهذذ"

وتةريبه" ،وف ًرغ"رب ييعم أونكس برو رلعمالء ف ًرمتومذذذط اصذذذعًر ةعيع وًوع كب ل"م ،ويكون توعيث
اصعًرًت أنظمة أونكس برو يكون من أةب ًرت"ر :
 1رتة"وم أي قصور ظهر ف اصعًرًت م"بية.
 2إاض"فة ًرمتطلب"ت ًرةعيعة رألنظمة ًرميرة من فري ًربوث وًرتطوير.
 3إاض"فة ًرمتطلب"ت ًرت"صة ب" موًق وً نلطة ًرةعيعة.
 4رعمب ًرتوعيث"ت ًرالممة ف بيئة ً نظمة وطرق ًمتتعًمه".
وتكون ًرتوعيث"ت ف بنوع موعوعة وأوي"ن" ال تلذذذذذذذمب كب ً نظمة ،ركنه" اةم"ال تعتبر مهمة رلعمالء ،وبين
كب اصذذعًرين أو ثالثة نيعم اصذذعًر لذذ"مب ف مكون"ت ً نظمة وبيئة ًمذذتتعًمه" ،ويتم نلذذر ًإصذذذعًرًت
رلفروع رتيذعيمهذ" رلعمالء رلتعذ"مذب مع ًرواضذذذذذذذع ًرةذعيذع رألنظمذة ،ويوصذذذذذذذب لمالء أونكس برو للى تلك
ًرتوعيث"ت وف بنوع ًتف"ق تيعيم تعمة م" بعع ًربيع.
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1

ًرممذذذ" مون ف تيعيم ً فك"ر وًرمعلوم"ت ،أو ًرطلب"ت وًرتععيالت ،أو ًرعرًمذذذ"ت ًرعًتلية رفو أعًء
أنظمة أونكس برو وبيئته" ،أو ًرعرًمذذذ"ت ًرت"رةية ف ًرمذذذوق ورعال ًرعمالء وف ميمذذذمذذذ"ت ًرتعليم
وًرتعريب.

2

مهنذعمذذذذذذذو ًرعلم ًرفن وتبرًء تنفيا ً نظمة ف كب ني"ط ًربيع ف ًرلذذذذذذذرق ً ومذذذذذذذطً ،راي ييعمون
توصذذذذي"تهم رلممذذذذتتعمين رتويي أفاضذذذذب ًمذذذذتف"عة من أنظمة أونكس برو ،وييعمون أياضذذذذ" توصذذذذي"ت
وميترو"ت رفري برمةة أونكس برو من تبرتهم وتة"ربهم ف بيئ"ت متنولة رلعمالء.

3

فري ًرمبرمةين ف ًإعًرة ًرع"مة بصذذذذذنع"ء ًراين ينفاون تطط ًرتوعيث"ت وًإصذذذذذعًرًت ًرممذذذذذتمرة
وً نظمذذة ًرةذذعيذذعة ،وينفذذاون تطط ًرملذذذذذذذذ"ريع ًركبيرة رلعمالء ،وًرذذاين فيهم ًربذذ"وثين وًرمبتكرين
وًرمبرمةين وًرموللين وًرف"وصين وًريي"عًت ًرتنفياية وًرمرًةع ًرتينية وًرفنية.



توعع ي"كب ًرعملي"ت واةرًءًته" ونم"اةه" ف نظ"م ًرةوعة كب تف"صذذذذيب لملي"ت تطوير أنظمة أونكس
ًيرية ًرتنظيمية
برو وممذذذذذذئوري"ته" وممذذذذذذ"ر " من ًربعًية رلنه"ئية رتنفيا ً عً ًرموععة ره" ،و ال
ًرمكتوبة رمه"م فري ًرعمب.



طورت يمن مذذوفت نظ"م  CRMمتص ذ رعالق"ته" ًرتنظيمية ،يتع"مب مع تف"صذذيب ًرمه"م ًريومية رفرق
ًيريذة ًرتنفياية إنة"م فري تطوير أنظمة
ًرعمذب وًرتطوير وقوًلذع ًربيذ"نذ"ت ًرالممذة رذارذك ،و ذال
أونكس برو رمه"مهم ًريومية.



يتم تلذذذكيب فرق لمب تنفيا ًرملذذذ"ريع وف ممذذذتوال كب ملذذذروع ،وييومون بتطوير أنظمة ًرملذذذروع
يرية تطوير موًئمة أنظمة أونكس برو رتويي ً عً
وانةذ"م مه"مر ف موقع ًرملذذذذذذذروع ،و ال
ًرموععة رلملروع.
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