


 جــذوة هــي شــركة ســعودية رائــدة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، تمتلــك خبــرة
 واســعة فــي المجــال تمتــد ألكثــر مــن 20 ســنة، وهــي مــزود قــوي لحلــول التحليــات وخبــرة

.العمــاء والحلــول الذكيــة

 تفتخــر شــركة جــذوة التقنيــة بمجموعــة واســعة مــن الحلــول التكنولوجيــة التــي تلبــي أحــدث
.االتجاهــات العالميــة، والمتطلبــات الناشــئة لألســواق المختلفــة اليــوم

 تعمــل شــركة جــذوة التقنيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات التشــغيلية، كمــا تمكنــت مــن بنــاء
 قاعــدة عمــاء تتألــف مــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص فــي مختلــف الصناعــات، حيــث

.تشــمل فريــق مــن المهنييــن ذوي الخبــرة مــع مجموعــة متنوعــة مــن الكفــاءات والمهــارات
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قطاعات العمل

االتصاالت

المطارات
 المالية

والمصرفية

الترفيه

الخدمات الحكومية

التصنيع

الصحة

 النقل والخدمات
اللوجستية

التعليم



 تطوير وتصميم  تطبيقات الجوال
أصبحت التطبيقات من أكثر المتطلبات في سوق األعمال. 

لذلــك اختــر التطبيــق األمثــل الحتياجــات عملــك مــن أجــل الوصــول لمراكــز متطــورة وبالقمــه بيــن 
منافيســينك.

شــركة جذوة التقنية متخصصة  في تطوير التطبيقات بجميع المنصات التقنيه. حدد مشــروعك/
متطلباتك ودع التطبيق والتنقيذ لنا ,  فريقنا يضم اعا الكفاءات والخبرات 

في برمجة وتطوير وتصميم التطبيقات ذات القيمة العالية

موقــع الويــب الناجــح يحتــاج بشــكل واضــح إلــى تصميــم رائــع ليكــون ضمــن صفــوف المنافســة 
األولــى.. نحــن نقــدم خدمــات تطويــر ويــب موثوقــة وتحــول رقمــي وفــق أحــدث معاييــر الويــب.. 
 كان مجــال عملــك، 

ً
اســتعد للوصــول إلــى المزيــد مــن العمــاء وتحســين فــرص نمــو أعمالــك. أيــا

ــة /  نحــن نطــور مواقــع إلكترونيــة مخصصــة تناســبك.. )الشــركات / المتاجــر اإللكترونيــة المتكامل
األعمــال المســتقلة / المجــات الرقميــة(.

 تطوير وبرمجة مواقع االنترنت

 الربط المتكامل
 مع النظم الخلفية

 للشركات والمؤسسات

 الربط مع بوابات الدفع
اإللكترونية

األدوات المتعلقة 
بالمواقع)اإلحداثيات، 

تحديد المواقع، التنقل(

 تقنيات الواقع   الخرائط اإلفتراضية
اإلفتراضي

 المواقع اإللكترونية
 التي تعمل على
 واجهات الهواتف

HTML5 الذكية ولغة

خدمات الهواتف الذكية

3D   بتقنية



محتوي خدمات القيمة المضافة
بدًءا من تصميم الخدمة وإنشائها، وإدارة المحتوى والنشر، يدير فريقنا بشكل فعال عاقات 

الشركة وخدماتها مع الشركاء وشركات االتصاالت وشركات إنتاج وتوزيع المحتوى فنحن  نبذل 
كل جهد ممكن لاستفادة من عاقاتنا االستراتيجية مع شركات االتصاالت ، ونعمل معهم 

باستمرار لتقديم حلول ومنتجات إبداعية وغير مستهلكة، نضعها بين يدي عمائنا وشركاؤنا 
في النجاح.

هي وسيلة لتصميم وتطوير تطبيقات البرمجيات بسرعة وبدون حد أدنى من الترميز اليدوي 
أو ادخال الرموز بطريقة يدوية.

ن األشخاص المتخصون من تقديم القيمة بشكل أسرع وأكثر موثوقية، ونستخدم 
ّ
انه يمك

هذه الوسيلة النمذجة البصرية في واجهة رسومية لتجميع وتكوين التطبيقات .

 تطوير التطبيقات بمنصات

 تطويرات المحتوى
وصيانته

مخزونات المحتوى  التدقيق وجودة
المحتوى

 النظم الخلفية إلدارة محتوى
التطبيقات

خدمات الهواتف الذكية

  (Low Code)



فــي جــذوة، نوفــر للشــركات والهيئــات وأغلــب القطاعــات خدمــات التعامــل والتفاعــل مــع العميــل، 
ــر القنــوات الرقميــة المختلفــة، مثــل: الخدمــة الصوتيــة، والبريــد  ــة المســتخدم عب وتحســين تجرب
اإللكترونــي، والدردشــة، والوســائط االجتماعيــة. نحــن ندعــم عمائنــا فــي وضــع اســتراتيجيتهم، 
وبنــاء مركــز خدمــة العمــاء، وتقديــم التكنولوجيــا واألدوات المناســبة، وتشــغيل مراكــز االتصــال. 
عــاوة علــى ذلــك؛ مــن خــال مركــز االتصــال الداخلــي الخــاص بنــا، نقــدم أنواًعــا مختلفة مــن خدمات 
مركــز االتصــال بــدًءا مــن موظفــي مراكــز االتصــال الخارجييــن إلــى بنــاء وحــدة خدمــة العمــاء 

.Chat Bot الكاملــة فــي نمــوذج الــرد التلقائــي الذكــي أو

ربط المبيعات بالتسويق إدارة عاقات العماء وأنظمتها

العميل، ودراسة 
السوق

ربط الموظفين

االبتكار المستمر
الثقافة والقيادة

تجربة العميل



توفــر شــركة جــذوة الحــل الكامــل لخدمــات التعهيــد )Outsourcing( حيــث يوجــد لدينــا البيئــة 
المناســبة والجاهــزة لتلبيــة جميــع أنواع/مجــاالت العمــل التــي يســتطيع تقديمهــا مــن خــال مراكز 

االتصــال وخدمــة العمــاء.

رعايــة احتياجــات كافــة أنــواع العمــاء من خال تقديم الخدمة، والمســاعدة االحترافية والمفيدة، 
والجــودة العاليــة قبــل وأثناء وبعد تلبيــة متطلبات العميل.

فــي جــذوة، نوفــر لعمائنــا وكاء بمصــادر خارجيــة لتحقيــق مؤشــرات األداء القياســية لخدمــة 
العمــاء الخاصــة بهــم مهمــا كانــت صناعتهــم.

 استقطاب وتهيئة
 .الموظفين للخدمة

على اتصال دائم

 توفير المكان
.المناسب

البحث المستمر

 تطوير آلية العمل بشكل
 .يحسن من أداءه

الدعم الفني 

استام مكالمات علي مدار  
24 ساعه

 خدمة العمالء



تحليــل البيانــات عبــارة عــن مجموعــة مــن التقنيــات والعمليــات الكميــة والنوعيــة المطبقــة علــى بيانــات 

المؤسســات مــن أجــل توليــد رؤى يمكــن اســتخدامها لتعزيــز اإلنتاجيــة، وزيــادة األعمــال، مــن خــالل 

تمكيــن المؤسســات مــن اتخــاذ قــرارات أعمــال أكثــر اســتنارة. هنــاك مجموعــة واســعة مــن تطبيقــات 

التحليــالت، بدايــة مــن ذكاء األعمــال األساســي (BI)، وتقديــم التقاريــر إلــى أدوات التحليــل المتقدمــة 

ونمذجــة البيانــات. يمكــن أن تســاعد تحليــالت البيانــات الشــركات علــى زيــادة اإليــرادات، وتحســين الكفــاءة 

التشــغيلية، واالســتجابة بشــكل أســرع التجاهــات الســوق، وتعزيــز أداء األعمــال.

فــي جــذوة؛ ندعــم عمالئنــا فــي تحســين أدائهــم مــن خــالل توفير رؤى حــول عملياتهم مــن وجهات نظر 

مختلفــة، وتحليــل بياناتهــم بطريقــة تســاعدهم علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل. نحــن نقــدم تقنيــات مختلفــة 

تمكنهــم مــن االســتفادة مــن بياناتهــم، واســتخدام النتيجــة التخــاذ القــرارات. نحــن نغطــي مســتويات 

مختلفــة مــن طيــف البيانــات مثــل تطهيــر البيانــات ومزجهــا وتصنيفهــا، وذكاء األعمــال، وتصــور البيانــات. 

ذكاء األعمال  التصور البيانات
الكبيرة

إدارة قاعدة
البيانات 

 خدمة تحليالت
البيانات الكبيرة

إدارة وتحليل البيانات



تســعى المنظمــات جاهــدة لتحقيــق أهدافهــا بطريقــة بســيطة. هــذا يــدور حــول تنفيــذ االســتراتيجية 

المناســبة وإدارة الموظفيــن الفعالــة. ومــع ذلــك؛ فــإن االفتقــار إلــى الرؤيــة وعدم كفايــة أدوات التتبع 

يعــوق تلــك المنظمــات عــن إدارة اســتراتيجيتها وموظفيهــا بفعاليــة نحــو تحقيــق النجــاح.

توفــر شــركة جــذوة التقنيــة أقــوى األنظمــة الخاصــة بالتخطيــط االســتراتيجي التــي تخــدم المؤسســات 

 مــن إعــداد الهــدف واإلعــداد 
ً
 لتحويــل دورة التخطيــط بأكملهــا، بــدءا

ً
والهيئــات، والمصممــة خصيصــا

للميزانيــات إلــى تجهيــز التقاريــر، وتســجيل النقــاط، والتحليــل والتنبــؤ، وبنــاء االســتراتيجيات، ومتابعــة 

تنفيذهــا علــى مســتوى المهــام.

التخطيط االستراتيجي



نظــًرا الســتثمارنا فــي التطويــر المســتمر وكوننــا رواد فــي توفيــر أعمــال آمنــة لتكنولوجيــا المعلومــات؛ 
فإننــا نعتقــد بــأن التعلــم عمليــة مســتمرة ال تتوقــف أبــًدا، وأن مواكبــة مســتجدات األعمــال تســاهم فــي 

تميزنا.
 نهــدف فــي جــذوة إلــى المنافســة القويــة والفعالــة مــع شــركات التكنولوجيــا الرائــدة فــي جميــع 

أبعــاد االبتــكار المختلفــة، مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات االســتراتيجية العالميــة لالبتــكار.

االبتكار



منصــة (جــي كالود) توفــر لــك  التواصــل الدائــم مــع قاعــدة عمالئــك مــن أي مــكان وفــي أي وقــت 
مــن خــالل رقــم موحــد يبــدأ بـــ(9200)، لتوفيــر أفضــل تجربــة ممكنــة لخدمــة العمــالء مــن خــالل حلولنــا 
المتكاملــة  لمركــز االتصــال القائــم علــى الســحابة الــذي تــم تصميمــه لخدمــة أعمالــك بتكلفــة معقولــة 

واشــتراكات شــهرية تتناســب مــع احتياجــات منشــأتك.

القيمة:
فريدة من نوعها، وجاهزة للتكامل مع أي نظام، ومصممة فقط ألجلك.

مميزات  ج كلود  :

تحويل للجوال أو الهاتف 
الثابت دون الحاجة إلتصال 

جهة الرد باإلنترنت

 
ً
   اإلتصال تلقائيا

بالعميل بعد المكالمة 
بغرض تقييم الجودة

ما يصل إلى 270 جهات رد 
قابلة للتحويل

      إدارة وإعتماد 
ساعات العمل للنظام

توفير رقم موحد 
9200

اقتصادية من حيث 
الميزانية و ضبط 

النفقات.

رسائل صوتية تفاعلية 
لتوجيه المتصل إلختيار جهة 

الرد المناسبة

اإلتصال الصوتي لحمالت 
المبيعات واالستطالعات 

التسويقة

Jcloud



الشــركات الصغيــرة  لتمكيــن  تــم تصميــم خدمــة فويــس  كجــزء مــن قــوة جــي كالود، 
الخاصــة  العمليــات   / المبيعــات   / التســويق  حمــالت  وإدارة  إنشــاء  مــن  والمتوســطة 
ا تتضمــن رســالة الحملــة - دون الحاجــة 

ً
بهــا باســتخدام رســالة صوتيــة مســجلة مســبق

لتعييــن وكالء االتصــال - إلرســالها آلًيــا إلــى العــدد األكبــر مــن العمــالء، حيــث ال يتطلــب 
مــن المشــغل ســوى تكويــن الرســالة ، وتحميــل قائمــة جهــات االتصــال وجدولــة اإلطــار 

الزمنــي ثــم بــدء حملــة اإلرســال.

المكالمــات  ونقــل  إدارة  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  خدمة ترانســفير تمكن 
الــواردة بعــد هبوطهــا إلــى منفــذ تســجيل صوتــي تفاعلــي ثنائــي الطبقيــة، ومــن ثــم 
إعــادة توجيههــا إلــى وحــدة العمــل المنــوط بها للتعامل مع طالــب الخدمة مع إمكانات 
متنوعــة للتحكــم فــي النظــام مــع رؤيــة شــاملة لمســتوى أداء مشــغلي النظــام لضمان 

أفضــل تجربــة للعمــالء.

هــذه الخدمــة عبــارة عــن مركــز اتصــال خارجــي متخصــص يقــدم باقــات مســبقة الدفــع، 
وهــي بديــل للتعاقــد الســنوي الثابــت مــع الشــركات الخارجيــة لمراكــز االتصــال الموحــد.

Jcloud



تســمح بوابــة رعايــة العمــالء بالمشــاركة والتفاعــل مــع العمــالء بغــض النظــر عــن القنــاة (الصــوت، البريــد 
أساســية  أنظمــة  مــع  يتــم دمجهــا  الوقــت؛  نفــس  اإللكترونــي، Twitter ، Facebook ، SMS). وفــي 

متعــددة النهايــة لتوحيــد طريقــة العــرض للوكيــل وتســريع العمليــات كافــة. 

CRM360



بوابة نظام إدارة الطلبات هي المنصة الرئيسية، حيث يمكن لجميع أعضاء فريق التنفيذ والمشرفين 
الوصــول إلــى اإلدارة ودعــم جميــع الحــاالت التــي تــم إنشــاؤها، والعمــل عليهــا، وعــرض التقاريــر، وإجــراء 

جميــع التكوينات المطلوبة.

RMS



To contact our experts, please click below:

 www.jathwa.com

Or:
sales@Jathwa.com

 or call:
 92000995




