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تتضمن رؤية الشركة متكني و توفري أحدث •
:نياتالتقنيات العاملية للمجتمع السعودي مثل تق

 Data	Bigاملعلومات الكبرية •
IoTإنرتنت األشياء •
AIالذكاء الصناعي •

:توفري حلول و أنظمة إلدارة املنشآت مثل•
ERPإدارة موارد املنشآت •
CRMإدارة عالقات العمالء•
HRMإدارة املوارد البشرية•

من نحن



 
1 9,

مليون عقد
و
٠٠٠,٦٣

اتصال باليوم
 

٢٢,٦٠٠
شريك

١٤,٠٠٠
بلد ٢٤موظف يف 

مليون ٦+
زبون بالعامل

حقائق و معلومات عن سيج

مليون ريال  7,330
ايرادات

مليون ريال ٢،٠٨٢
إيرادات التشغيل 

الشركات 
الناشئة و 
الشركات 
الصغرية

الشركات الصغرية و 
املتوسطة

الشركات الكبرية

شركات 
كبیرة

شركات جدیدة

موظفین	0 10 250 500+

Sage 300 Online Sage ERP X3 OnlineSage 50

SAGE	ONE	PLATFORM SAGE	DATA	CLOUD SAGE	ERP	X3	PLATFORM

Sage 50 Accounting Sage 300 ERP Sage ERP X3
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ىل التي حتتاج إ و الكبريةنظام خمصص للشركات املتوسطة
 بسرعةو  ببساطةحلول لتساعدهم على إدارة عملياتهم 

.    هو احلل األفضل ٣لذلك يعترب سيج إكس . مبرونةو 

إدارة متكاملة جلميع خدمات الشركة  -        
قطاع حمدد  -        
مناذج إدخال مرنة        -        
على السحابة او مبوقع الشركة -        

٣ما هو سيج إكس 

١٠٠,٥
عميل

236,000
مستخدم

290+
شريك



ما ھو
Sage	X3
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اليفالتكبالكفاءة والتحكم 

التكامل والرؤية

جذب ومشاركة املوظفني

اخلدمات الذاتية عن طريق الهواتف احملمولة

مميزات سيج 
٣إكس 

5,100	
عميل

236,000
مستخدم

290+
شريك



٣سيج إكس  الوظائف األساسية|
إدارة املشرتيات |ادارة املبيعات	|تقارير و لوحات التحكم|ادارة املالية	|اللغات و األنظمة احمللية	|نظام اإلشراف
Office	Microsoftأدوار املستخدم و التكامل مع 	|سري العمل أمتتة	|ادارة الوثائق|ذكاء االعمال	|اخملزون

 ملشاريع –مصانع 
خمصصة

خطوط –مصانع 
انتاج التوزيع باجلملة املقاوالت 

واخلدمات

دمات و التطبيقات اإلضافيةاخل
إدارة املوارد البشرية	|الدفعات|نظام حسابات الرواتب 	|نظام إدارة اخملازن 	|إدارة عالقات العمالء

ادارة اخلزينة|

احللول املعتمدة
حلول لقطاع خمصص و حلول اضافية 

حلول اضافية عن طريق مطورين معتمدين من قبل شركة سيج

ال
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ج و 
رام

ب

حممول

سحابة

استضافة أو 
باملوقع
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 آلية سري العمل



ري باستخدام  آلية سالتكامل و التوافق بني كل القطاعات 
العمل

لإلستخدامإجراء جاهز  ٨٠

مراقبة العمليات اخلاصة بك بنفس الوقت•
متابعتهارصد الطلبات املعلقة و•
احملددرسائل تذكري ومذكرات يف الوقت استقبال •
املتأخرةسري العمل تصعيد طلبات•
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 آلية سري العمل



!شاشات دخول للنظام من اجلهاز اللوحي مثل سطح املكتب اخلاص بك•
٪100التكامل مع الويب •
الوصول للبيانات بنفس الوقت ، يف املكتب، من املنزل واينما كنت •
واجهات مستخدم للهاتف احملمول تغطي كافة العمليات•
تعددية ودعم جميع برامج التصفح•
تقبل سريع للنظام من قبل املستخدمني•
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احملمولة األجهزة خدمات



نتجتربة املستخدم على شبكة اإلنرت
تصميم تفاعلي مع املستخدم•
أفقي/إمكانية عرض للواجهات يف وضع عمودي•
 إمكانية تغيري واجهات العرض عن طريق استخدام خاصية•

السحب واإلفالت

٧ Dynamic	Cloud	© |	 ١٤٣٨شعبان ٢٤



دارة املوارد البشريةإ

دارة شوؤن إ
املوظفني و 

العقود

كشف  نظام
الرواتب

الوقت  دارةإ
و احلضور

إدارة 
التكاليف دارة التدريبإ تقييم األداء دارة إ

الوظائف 

بوابة املوارد البشرية

٣سيج إكس 
للموارد البشرية
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الرواتبتكاملية •
إدارة املوظفني•
واالنصراف احلضور•
اتإدارة الغياب•
يفلاحساب التك•
اتتخطيط امليزاني•
إجمايل الرواتب•
سري العمل•
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الكفاءة والتحكم  
بالتكاليف



٣سيج إكس 
جذب ومشاركة املوظفني

خدمات ذاتية لنظام املوارد البشرية•
تطوير املوظفني•
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ءاملدرا/ اخلدمات الذاتية للموظفني 
طلبات مغادرة•
رصيد إجازات املوظف املتبقية•
فهرسة الدورات التدريبية•
جدولة األعمال•
املقابالت•
إعداد كشوفات املرتبات•
التقومي•
مطالبات املصروفات•
تخزين الوثائق اإللكرتونية•
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سيج إكس 
٣



للموارد البشرية و سيج  ٣سيج إكس  التكامل بنيميزات 
٣إكس 

تعدد الشركات•
تعدد مواقع العمل•
بياناتالاعد وقتعدد •
واجهات عرض عن طريق الويب•
سهولة اإلدخاالت•
خمصصة للعملأدوات  منصة قوية و•
التكاليف الشخصية لللموظفني•
تكاليف التدريب والتطوير •
إجمايل الرواتب •
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٣سيج إكس 



التكاملية مع برامج
Microsoft Office 

 و الرواتبللمعلومات بأنظمة إدارة موارد الشركة و الوصول تكاملية 
املوارد البشرية

Sage X3/X3 Peopleاحلصول على املعلومات مباشرة من •
 Microsoft Office 2010, 2013اصدارات متوافق مع •

Microsoft Office 365و 
Word, Excel and PowerPointأشرطة األدوات املكتبية يف •
الوصول إىل البيانات بصورة مباشرة التحكم يف •
املكونات املثبتة عند االستخدام األولتخصيص •
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سيج قصص جناح

(1)	Subsidiary
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ح سيج يف الشرق األوسطقصص جنا



Sage	CRM
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  إحرتايفنحن نلتزم بتقدمي خدمات بجودة عالية و دعم

احرتافية خدمات

استشارات

تدريب

البيانات ودمج  ترحيل

التشغيل

و الدعم الصيانة
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شركة السحابة خدمات 
الديناميكية



خرباء سعوديني يف جماالت متعددة

دراة احللول   إمعتمد خلدمة  شريك

مزود تكنولوجيا املعلومات احمللي

مات  التكاليف باستخدام  خدمات تكنولوجيا املعلو تخفيض

عالية ةعمالءنا بخدمات ذات جود دعم
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مل تختار السحابة 
الديناميكية؟



شكرا لكم
لالستفسار
T:			+966	13	845	4108

info@dynamiccloud.com

www.dynamiccloud.com


