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تقدم   مصر.  يف  املعلومات  ونظم  تكنولوجيا  مجال  يف  رائدة  شركة  هي  إنّوتك 
السحابية.  والتطبيقات  الويب  مجال  يف  تحديدًا  مبتكرة  برمجية  حلول  إنّوتك 

وحلول  التطبيقات  وتطوير  اإلنترنت  مواقع  وتطوير  تصميم  حلول  أيضًا  تقدم  كما 
علي  حريصون  ونحن  بكثير.  ذلك  من  وأكثر  املواقع  وإستضافة  القصيرة  الرسائل 
املسـتخدمـة. التكنولوجيا  أحدث  علي  إعتمادًا  والخدمات  الحلول  هذه  تقديم 
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رسالتنا

رؤيتنا

الحلول  وأحدث  األفكار،  أحدث  إلستعراض  العالم  نجوب 
العلمية والعملية لشركائنا، التعاون معهم من خالل فريق 

تقنيات  تطوير  أجل  من  بإستمرار  يعمل  والذي  لدينا  متميز 
هندسية وحلول لتقديمها لعمالئنا إلستخراج نتائج األبحاث 

ومشاريع  خطط  من  إحتياجاتهم  لتلبية  العاملية  والخبرة 
مستقبلية. 

تكريس كل الجهود واإلمكانيات لتلبية احتياجات ومتطلبات 
وسائل  أحدث  توفير  خالل  من  وذلك  والعمالء،  الشركاء 

يحقق  بما  مناسبة  وبأسعار  اإلتصال  وخدمات  التكنولوجيا 
أعلي مستويات األداء لدي عمالئنا الكرام. 
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إنّوتك علي تنويع خدماتها وتقديم حلول متكاملة يف  تعتمد 
الخدمات  هذه  بتقديم  إنتهاءًا  املعلومات،  تكنولوجيا  مجال 

إلي العميل بالطريقة التي تلبي إحتياجته والتي توفر له الوقت 
الجودة. من  عالي  مستوي  وكذلك  والتكلفة 
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خالل  من  الشركات  مساعدة  إلي  إنّوتك  تهدف 
تقديم خدمات تصميم املواقع، إعادة التصميم، 

كافة  تلبي  عالية  بجودة  املواقع  وتطوير 
إحتياجات املوقع. وذلك من خالل فريق تصميم 

بموهبه عالية يقدم لك كل تصميمات إحترافية 
من  عمل  فريق  أيضًا  نمتلك  تنافسية.  بأسعار 

وكذلك  كامل  بدوام  واملبرمجين  املصممين 
القدرة  إنّوتك  لدي  بعد.  عن  للعمل  فريق 

الكاملة علي تحديد مواعيد إستالم مشروعاتها 
واإللتزام بها وبشروط التسليم لكي تلبي كافة 

إحتياجات وتوقعات عمالئها الكرام. 

   Content Management Systems (CMS)

  E-Commerce

  Search Engine Optimization (SEO)

  Google AdWords

  Facebook Campaigns

  E-mail Marketing

 C#   

Javascript        

HTML5      

CSS3

jQuery

AngularJS

WordPress
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مميزات الخدمة

 التكنولوجيا املستخدمة

ت
ما

خد
ال

تطوير املواقع



أي  عبر  املحمول  تطبيقات  ببناء  إنّوتك  تقوم 
منصة بما يف ذلك األندرويد، اي أو أس ، ويندوز، 

األندرويد  علي  التركيز  مع  وسيبمان  بيري  بالك 
بغرض  الشركات  مع  نعمل  ونحن  أس.  أو  واألي 

إستراتيجية  توجيه  أجل  من  مستخدميها  فهم 
املحمول.

نحن نقوم بإنشاء التطبيقات املخصصة وكذلك 
املوبايل وذلك من  الحلول ملا يتخطي قدرات 

أجل وضع كافة هذه امليزات بي أيدي العمالء 
عمالئنا  ببساطة،  إنّـوتك  وأبحاث  بمفهوم 

يستطيعون رؤية تكنولوجيا املستقبل من خالل 
تطبيقاتنا. 

تطبيقات متعددة النظم

تطبيقات قوية وسريعة

تصاميم جذابة لواجهة املستخدم

تطبيقات تعمل )مع / بدون ( إتصال باإلنترنت

Android ( Java ) 

C#   

Javascript        

HTML5      

CSS3

jQuery Mobile
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مميزات الخدمة

 التكنولوجيا املستخدمة

ت
ما

خد
ال

تطوير تطبيقات املحمول



7

7 GB of Web Space

Unlimited Data Transfer

Daily Back-up & Virus Scan

1-Click Wordpress Installation

Full-featured Control Panel

PHP, Perl, Ruby/Rails

Free & Instant Activation

Unlimited Email Accounts on  

Independent Mail Server

 PHP

WordPress

MySQL

Ecommerce

 ASP, ASP.NET

CGI

SQL Server

CMS

ت
ما

خد
ال

 التكنولوجيا املستخدمة

مميزات الخدمة

من  تستطيع  متقدم  بيانات  مركز  لديها  إنّوتك 
املتقدمة  الخيارات  من  مجموعة  توفير  خالله 

لعمالئها من خالل خدمات اإلستضافة، إبتداءًا من 
وإنتهاءًا  الفردية  الصغيرة،  املشروعات  إستضافة 

بإستضافة التطبيقات الحساسة. 

االستضافة  السحابية
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2( الرسائل الدعائية
الخدمة  هذه  من  اإلستفادة  يمكنك 

بإستخدام التسويق اإللكتروني من أجل 
واألوكازيونات  والعروض  املنتجات،  نشر 

قصيرة  رسالة  إرسال  طريق  عن  للعمالء 
من  املتاحة  البيانات  إستخدام  خالل  من 

جمهورية  مستوي  علي  إنّوتك  شركة 
للفئة  وفقًا  وإرسالها  العربية  مصر 

املطلوبة من طرف العميل. 

3( الرسائل التفاعلية
خدمات  يف  متخصصة  خدمة  وهي   

الرقمية  والحلول  املحمولة  الهواتف 
البرامج  أو  املطلوبة  البرامج  لتطوير 

الجاهزة وتزويد إنّوتك باملعلومات الفنية 
والهدف  املختلفة  املجاالت  كل  يف 

خاصة  خدمات  تطبيق  وضع  هو  منها 
وجديدة وإنشاء بيئة إتصال جيدة. 

ت
ما

خد
ال

SMS خدمات الرسائل

متخصص  قسم  هي  إنّوتك  من  الرسائل  خدمة 
بتزويد العمالء بخدمة الرسائل القصيرة من خالل 

أحدث  بإستخدام  اإلنترنت  شبكة  علي  موقعها 
التقنيات الحديثة، وتنقسم هذة الخدمة إلي: 

1( الرسائل الجماعية
عن  الخدمة  هذه  من  اإلستفادة  يمكنك 

إسم  يتضمن  والذي  العميل  حساب  فتح  طريق 
املستخدم والرقم السري للعميل. هذه الطريقة 

تستخدم قاعدة البيانات املتعلقة بالعميل حتي 
رسائل  وإرسال  زبائنه  مع  التواصل  من  يتمكن 

لهم.
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الحلول

والتطوير  الحاضر  يف  للتنفيذ  القابلة  املتكاملة  الحلول  من  مجموعة  إنّوتك  تقدم 
هذه  من  نهدف  املختلفة،  املستقبلية  متطلباتكم  يخدم  بما  املستقبل  يف 

نحو  فائقة  بسرعة  تتقدم  ان  الحجم  وكبيرة  املتوسطة  الشركات  مساعدة  الحلول 
تكلفة  وبأقل  زمنية  فترة  أقصر  يف  اإلستثماري  عائدها  وزيادة  أهدافها  تحقيق 

. ممكنة
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ا�ألنشطة  كافة  يلبى  ومخازن  حسابات  نظام 
التجارية ويشمل أنظمة الحسابات العامة وأنظمة 

املخازن  وأذونات  ا�صناف  وتعريف  املخازن 
ومرتجع  والشراء  البيع  وفواتير  الباركود  وطباعة 

البيع والشراء وتعريف العمالء واملوردين وتقارير 
وا�ألصناف  واملخزون  البيع  لعمليات  شاملة 

الراكدة وا�ألصناف ا�ألكثر مبيعًا واألكثر ربحًا. 

نظام يعمل عن طريق انترنت

سهولة استخدام والتعامل مع الواجهة املألوفة.

العمل من أى مكان وفى أى وقت.

اعتماد ىلع أحدث تكنولوجيا فى تصميم وبناء النظام وقواعد البيانات الخاصة به.

Cloud System يعتمد ىلع ا�نظمة السحابية فى حفظ واسترجاع البيانات

   مما يعطى درجة أكبر من ا�مان والسرعة فى التعامل مع البيانات والتقارير.

أىلع درجة حماية ممكنة وأنظمة أمنية للتحكم فى صالحيات النظام �أقصي درجة ممكنه.

ال تحتاج الى أجهزة بمواصفات خاصة, فقط تحتاج الى متصفح إنترنت عادى مجانى.

مميزات النظام



)إنّوكولكت(  الديون  تحصيل  نظام  يساعد 
مجال  يف  العاملة  واملؤسسات  الشركات 

التي  العقود  حالة  متابعة  علي  الديون  تحصيل 
الشركات   ( عمالئهم  قبل  من  إليها  إسنادها  تم 

املتعاقدة ( وكذا تغير حالتها، عن طريق واجهة 
مستخدم منظمة وسهلة اإلستخدام. 

2

    حفظ بيانات الشركات التى يتم التعامل معهم مع إمكانية تعديلها او حذفها.

    إمكانية دخول الشركات الى النظام ملتابعة عقودهم الخاصة فقط.

    حفظ بيانات العقود الخاصة بالعمالء )املدينون الى الشركات ( مع إمكانية تعديلها او حذفها.

    اعتماد ىلع أحدث تكنولوجيا فى تصميم وبناء النظام وقواعد البيانات الخاصة به.

    إضافة عقود من ملف إكسيل بأى عدد جملة واحدة.

    إضافة حالة للعقد بلون مميز لكل حالة، لسهولة فرز وتمييز الحاالت،

    تحديد فئات للعقود : شركات تأمين – بنوك – أفراد ،

    تصدير العقود الى صيغة ،PDF, XLS طباعة تقارير العمل الخاص بموظف معين او جميع املوظفين.

مميزات النظام
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مميزات النظام
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    سهولة اإلستخدام

    سالمة املستخدم

    تنظيم القضايا

    متابعة القضايا

    متابعة املوظفين

    تقارير النظام

    تخصيص األلوان

التأمين  شركات  يساعد  القضايا،  إدارة  نظام 
علي التواصل مع عمالئها، هذا النظام يقوم 

قسم  إلي  العمالء  من  الشكاوي  بتوصيل 
الدعم الفني داخل الشركة.

إدارة  يجعل  إنّوتك  من  القضايا  إدارة  نظام 
غاية  يف  أمرًا  اآلن  من  العمالء  شكاوي 

السهولة، إبتداءًا من لحظة إرسال الشكوي إلي 
فريق الدعم الفني وإنتهاءًا بحل الشكوي.



العمليات  لجميع  ميكنة  بعمل  يقوم  شامل  نظام 
دقيقه  متابعة  توفير  اجل  من  باملوظفين  الخاصة  

طريق  عن  ومرونة  سهولة  بكل  للموظفين 
الحضور   – املوظفين  )إدارة  النظام  مديوالت 

إدارة   – األجازات  إدارة   – البصمة  أجهزة   – واإلنصراف 
التطوير   إدارة   – املالية  العمليات   – األداء  تقييم 

والتدريب – استقطاب – التقارير (.

4

يمتاز النظام بالسهولة والسرعة من خالل شاشات العرض املفصلة واملخصصة لكل جزء من مهام النظام.
يقوم برنامج بتخزين كافة البيانات الخاصة باملوظفين واإلدارات واألقسام مهما كان حجمها وبطريقة تسهل عميلة 

البحث وإستخراج البيانات املدخلة من خالل التقارير التى يوفرها النظام.
واإلستقطاعات  الرواتب  تفاصيل  مع  بتخصصاتهم  املوظفين  وإضافة  واألقسام  اإلدارات  تقسيم  من  النظام  يمكنك 

ومواعيد العمل وتحديد مكاتب التأمينات التي تتبعها الشركة.
يمكنك النظام من تحديد نسب خصم ىلع التأخير بالدقائق وتسجيل حضور وإنصراف املوظفين يدويًا أو من خالل أجهزة 

البصمة ويقوم النظام تلقائيًا باحتساب نسب الخصم والتأخيرات.
تقارير  مع  ذلك  باحتساب  النظام  ويقوم  للموظفين  والغياب  واملرضية  اإلعتيادية  لألجازات  معين  حد  تسجيل  يمكنك 

لكل موظف باألجازات والغياب وتقارير كشف مرتبات مجمع أو مفصل لكل موظف.
تحديد  من  يتبعها  وما  منها  لكل  الوظيفية  واملهام  وظيفة  كل  تقييم  معايير  تحديد  مع  الوظائف  أنواع  تعريف 

للمكافأت أو الخصم للموظف.
تعريف الئحة الجزاءات الخاصة بالشركة وتحديد الخصم من الراتب املقابل لهذة الجزاءات عند تكرار الجزاء أكثر من مرة.

مميزات النظام
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يمتاز النظام املرونة والسهولة يف االستخدام من قبل جميع األطراف. 
توزيع الطالب ىلع الفصول  - األتوبيسات  - لجان االمتحانات بصورة  آلية حسب البيانات والفرق الدراسية. 

نظام إلدارة الواجبات اليومية  لكل فصل بمعنى وضع واجب يومى لكل طالب وتقييمه مع إمكانية رؤية التقييمات من 
قبل أولياء األمور.

وجود حساب لكل ولى أمر يمكنه من معرفة  أقساط الدراسه ومواعيدها ومعرفة أعضاء التدريس املشرفين ىلع أبنائهم 
والتواصل معهم.

إدارة بيانات الطالب والتعديل عليها أو إغالق ملفاتهم وأيضا إدارة تقييمهم ودرجاتهم وربطها إلكترونيًا.
إدارة حضور وغياب وإجازات الطلبة واملدرسين والعاملين كافة.

إدارة جداول املحاضرات واإلمتحانات وبيانات شهادات الطلبة والبطاقة املدرسية.
يشمل جميع التقارير الحكومية وغير الحكومية املطلوبة من املدرسة الالزمة إلدارة شئون الطالب.

تسجيل بنود الرسوم الدراسية وعمل إعدادات مخصصة للخصومات وإعدادات لنظام تحصيل الرسوم الدراسية.

مميزات النظام
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أطراف  خدمة  إلى  يهدف  املدارس  إلدارة  نظام 
العملية التعليمة )إدارة مدرسية - مدرس – طالب – 

ولى أمر الطالب( وذلك من خالل توفير الخدمات 
الخاصة لكل طرف من أطراف املنظومة ىلع حده 

والربط بينهم عن طريق مديوالت النظام )شئون 
الطالب –شئون العاملين – الكنترول املدرسى – 

الحسابات املدرسية – حسابات الطالب – األتوبيس 
املدرسى – املكتبة املدرسية - املخازن(
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عمالؤنا

املختلفة،  العمل  مجاالت  يف  الكرام  العمالء  من  متنوعة  مجموعة  لديها  إنّوتك 
علي  الحصول  أجل  من  بهم  الخاصة  العمل  الحتياجات  وفقا  معهم  نعمل  ونحن 

مجموعة  مع  العمل  إن  لهم.  تقديمها  يمكن  وحلول  تقنيات  من  لدينا  ما  أقصي 
نخدم  ألن  مهاراتنا  تحسين  عي  وساعدنا  كثيرًا  ألهمنا  عمالء  هكذا  مثل  متنوعة 

مختلفة. أعمال  وأنماط  متنوعة  خلفيات  مع  العمالء  من  املزيد 
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www.innotech.com.eg

 أمام بنك مصر للمعامالت اإلسالمية،
ش. الفاتح، طنطا، مصر

+20 40 333 5102
+20 12 2129 4160

info@innotech.com.eg


