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الدرجة القصوى لحلول تقنية املعلومات منشأة سعودية متخصصة يف تقديم خدمات وحلول احرتافية يف مجاالت مختلفة:

حلول تقنيــــة
املعلومــــات

حلول التسويق
الرقـمــــــــــــي

حلول االتصاالت
والشـبـكـــــــات

Optimum IT Solutions is A Saudi company which providing specialized professional services and solutions in Di�erent fields:

متتلــك الدرجــة القصــوى لتقنيــة املعلومــات خــربة 
أعــامل ومشــاريع لجهــات متعــددة داخــل اململكــة 
العربيــة الســعودية، كــام تضــم عــدداً مــن الخــربات 
خدماتهــا  وتقــدم  املتميــزة.  املهنيــة  والكــوادر 
املتكاملــة باســتخدام أحــدث املنهجيــات والتقنيــات 
متكــني  إىل  ذلــك  خــالل  مــن  وتســعى  الحديثــة، 
رشكائهــا مــن تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة اإلداريــة 

والتقنية.

Optimum I.T Solutions has good experience 
business knowledge and Projects within the 
Kingdom of Saudi Arabia, with number of high 
distinguished professional experience sta�.
Our company is providing integrated services 
by using many methodologies of latest 
technology and seeks to enable the partners to 
achieve administrative and technical e�ciency 
and e�ectiveness.
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 Vision / الرؤية

 Mission / الرسالة

Value / القيم

التميـز فــي تقـديـم الـدعــم الفني والتـقنــي بـحلـول إبـداعــية ومبتكرة

Excellence in providing management and technical support with 
creative and innovate solutions

To Provide a complete development and integration services to the 
organization
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ــة  ــة فاعل ــية وتقني ــة مؤسس ــق بيئ ــة تحق ــول متكامل ــات وحل ــم خدم تقدي
لرشكائنا من خالل كوادر متخصصة وبيئة عمل ملهمة

Creativity and innovation     /     اإلبداع واالبتكار
 

   Proficiency in performance     /    اإلتقان يف األداء

E�ective cooperation     /      التعاون الفعال

   Enrich clients      /      إثراء الرشكاء
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We design a professional attractive website with user 

friendly for the clients by using di�erent platforms.

we support work on Di�erent platform 

نـعـمـل فـي مـخـتـلـف بيئات العمل منهـا

الســهل والجــذاب  اإللكــرتوين االحــرتايف  نصمــم موقعــك 

الويــب  متصفحــات  بيئــات  جميــع  مــع  واملتوافــق  للعميــل 

املـختلفة.

تصميم وتطوير املواقع االلكرتونية

متجــرك اإللكــرتوين بوابتــك نحــو البيــع عــن طريــق اإلنرتنــت وبأقــل 

التكاليــف نصمــم متجــرك بشــكل ســهل وجــذاب لعــرض منتجاتــك 

املختلفة وطرق رشائها وإيصالها للعميل بكل يرس وسهولة.

Your E-Commerce website is the way to sell your products 

online and with low-cost. We have the experiences to design 

your store easily and attractively to display your di�erent 

products and ways to purchase and deliver to the customers.

we support work on Di�erent platform 

نـعـمـل فـي مـخـتـلـف بيئات العمل منهـا

 تصميم املتاجر االلكرتونية

نصمــم فكرتــك بتصميــم إبداعــي حديــث يتناســب مــع متطلبــات 

الســوق واحتياجــات العمــالء املختلفــني ونطــور التطبيقــات 

عىل بيئات عمل مختلفة لألجهزة الذكية.

We design your idea with a modern creative design that 

comprehensive the requirements of customers and develop 

the application with di�erent Mobile apps platforms.

we support work on Di�erent platform 

نـعـمـل فـي مـخـتـلـف بيئات العمل منهـا

تصميم وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية

Mobiles Apps Developments  Website Design and Development Website Design Ecommerce

حلول تقنية املعلومات

Information Technology Solutions



0506

نعمــل عــىل توفــري محتــوى تســويقي 

أنشــطة  مــع  يتناســب  جــذاب  إثــرايئ 

رشكائنــا مــن خــالل فريــق صياغــة احــرتايف 

املناســبة  النــرش  أوقــات  إدارة  مــع 

ــرب  ــات إىل أك ــات والخدم ــول باملنتج للوص

رشيحة مستهدفة ممكنة

 We are working to present attractive

 marketing content to keep your

 customers updated of your Products

 and Services with complete Publish

management

إدارة املحتوى

Content Management

للتصاميــم  اإلبداعيــة  األفــكار  تقديــم 

الثابتــة واملتحركــة الجاذبــة للمتلقــي 

واملفيدة إثرائياً وتسويقياً

 Presenting creative ideas for static

 and moving designs that are

 attractive to the recipient and

 adding commercially useful by

Marketing value

انفوجرافيك وفيديو موشن

 Motions Video 

نديــر حمــالت رشكائنــا عــرب منصــات الرتويــج 

عاليــة  واحرتافيــة  بكفــاءة  املختلفــة 

أو  الخدمــة  مــن  املســتهدفة  للفئــات 

موقعــك  وضــع  عــىل  والعمــل  املنتــج 

اإللكرتوين يف مقدمة نتائج البحث

 Campaigns management across the

 various promotional platforms with

 the highest e�ciency and

 professionalism of the target group

 of the service or product and work to

 put your website in the first search

.results in di�erent browsers

إدارة حمالت الرتويج املدفوع

Campaigns Managements

الدوريــة  بالتقاريــر  رشكائنــا  ندعــم 

الرســوم  مــع  املفصلــة  اإلحصائيــة 

التواصــل  منصــات  حركــة  عــن  البيانيــة 

ومدى التفاعل الحاصل فيها

 Providing a di�erent type of

 statistical reports with chart for the

 movement of all social media

 accounts for clients which include

monthly reports and annual reports

تقارير دورية مفصلة

Detailed Periodic Reports 

حلول التسويق الرقمي

 Digital Marketing Solutions



حلول االتصاالت والشبكات

Telecom and networks Solutions
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We provide All Type of a network Central service VoIP to convert 

all Extensions calls and connect it to Mobile application to 

connect all internal and external Extensions by using advanced 

cloud systems

ــب  ــات املكت ــع مكامل ــل جمي ــبكة لتحوي ــنرتاالت الش ــة س ــا خدم ــدم لعمالئن  نق

جــواالت  يف  تطبيــق  مــع  ربطهــا  اىل  بهــم  الخاصــة  بالتحويــالت  الخاصــة 

ــات  ــتخدام تطبيق ــورة وباس ــحابية املتط ــة الس ــتخدام االنظم ــني باس املوظف

الهاتف لربط نظام االتصاالت الداخلية والخارجية.

وذلــك  والخارجيــة.  الداخليــة  الشــبكات  بــني  االمــن  االتصــال  نوفــر 

باســتخدام الشــبكات االفرتاضيــة لربــط قواعــد البيانــات عــىل شــبكة 

واحدة عىل اإلنرتنت وربط الفروع مع بعضها البعض.

 VoIP سنرتاالت الشبكة

Central Networks VoIP

We provide a secure connection between all devices and the 

Internet. By using a VPN service to protect your Internet tra�c 

and connect all Branches in one network with each other 

خدمة ربط الشبكات

VPN



الحسابات

 Managements Accounts

عالقات العمالء

CRM Management

املبيعات

 Sales Management

نقاط البيع

POS Management

املوارد البرشية

 HR Management 

األصول الثابتة

 Fix Asset management

املشرتيات

   Purchase Management

التقارير العامة

 Reports Management

التصنيع 

Productions Management

تطبيق اإلدارة

management Apps

تطبيق املندوبني

Salesman Apps

0708

ــام  ــي ك ــري ربح ــاري او غ ــاط تج ــواء كان النش ــة س ــطة مختلف ــدم انش ــذي يخ ــطة وال ــرية واملتوس ــئات الصغ ــامل املنش ــل إلدارة اع ــام متكام ــو نظ  ه

ينقسم النظام اىل عدة اقسام منها

 Finexso� its Account   system for managing the business of small and medium enterprises, which serves various activities, whether the

activities are commercial or non-profit. �e system is also divided into several sections, including



Contact US :للتواصل معنا

الهاتف
حلــــول تـقـنيـــــــة
املعـلـومـــــــــــات

حلــــــول االتصاالت
والشــبكـــــــــــــات

 +966 12 6500336
+966 12 6501518

+966 503012760
+966 536186213

حلـول التـسـويــق
الرقـــــمــــــــــــــي

 +966 54113389+966 557354804
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info@uroptimum.com 
www.uroptimum.com  opt i mu m it 1

optimumitSa@
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