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فهرس العرض

رؤيتنا

عن شركتنا
خدماتنا

الحلول التقنية
عمالئنا

التواصل معنا
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رؤيتنا

من خبرتنا التي امتدت ألكثر من عشرين عاًما في
مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات، نتشرف
بخدمتكم، بشكل استثنائي هدفنا األول هو تعزيز أسباب
النجاح في تسليم مشاريعكم بأمان وتميز، وقد أخذنا
عىل عاتقنا في المقام األول أن نكون شركاء النجاح

وبناء عالقة ممتدة أساسها الثقة وتزويدكم بأفضل

الخدمات واالستشارات.
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عن شركتنا
الحاسبات والنظم المتقدمة شركة سعودية

بدأت منذ عام 1997 المشاركة في النجاح

في سوق تكنولوجيا المعلومات وبناء
منتجات برمجية قوية خالل فترة طويلة

لتقديم أفضل الحلول للعمالء من القطاعين
الخاص والحكومي.
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بناء التطبيقات ومواقع
اإلنترنت

نحن قادرون عىل تعزيز عملك

من خالل إنشاء مواقع ويب

وتطبيقات جوال احترافية تعلن

عن هويتك عىل مستوى العالم

الشبكات وأمن
المعلومات

شركائنا محترفون في هذا

المجال يحمون بياناتك ويحافظون
عىل عملك في أمان من خالل

تطبيق أحدث حلول أمن

المعلومات واألمن السيبراني.

الخدمات

ACS COMPANY PROFILE | 202005



البصمة، الحضور
واإلنصراف

كن مطلعا عىل سجل بيانات

حضور موظفيك، واستخدم أحدث

األجهزة البصمة وربطها معا

لجميع مواقع شركتك.

استشارات تقنية

مهما كان مشروعك الفني،

فريقنا وشركاؤنا عىل استعداد

لدعمك للوصول إىل أهدافك.

الخدمات
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07
الحلول التقنية

أنظمة حياة الطبية

إدارة المراكر الطبية ، بما
في ذلك قسم األشعة،
المختبر، التأمين الطبي،

االستقبال، الفوترة، الصيدلية
والمزيد

نظام أساس المحاسبي

إدارة األعمال الصغيرة
والمتوسطة ، بما في ذلك
المالية ، الموردين ، العمالء،
المخزون ، التجارة والخدمات
اللوجستية ،الموارد البشرية ،
كشوف المرتبات، الصيانة

توازن إلدارة األمالك
والعقارات

إذا كنت تدير ممتلكاتك ، أو
ممتالكات اآلخرين ستتمكن من

إدارة العقود ، الفواتير ، مراقبة
المدفوعات ،الحسابات، واإلشعارات

تقدم ACS العديد من الحلول التقنية للعديد من
الشركات والعمالء، وبعض حلولنا:



الحلول التقنية08

توازن إلدارة مكاتب
المحاماة، القانونية

موجه لمكاتب المحاماة والشؤون
القانونية تتوفر أدوات كاملة للتحكم

في عملك ، ملفات تعريف
القضايا، اإلجراءات، جلسات

المحاكم، التقويم، األمان العالي
واألذونات

نظام توازن للحضور
واالنصراف

إمكانية التكامل مع أي نظم
بصمة ، يضم جميع التقارير

الزمنية للموظفين، الغيابات،
التأخر ، والعديد من التقارير

نظام طباعة الشيكات
والتحويالت البنكية

إنشاء النماذج المطلوبة للبنوك
و طباعة الشيكات ونماذج

التحويل المصرفي



العمالء

مجمع الرعاية الطبية

مجمع عذب لطب األسنان

مجمع نجد الطبي

مجمع عنيزة لطب األسنان

الشركة األهلية الطبية
سالمات 1, 2
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مجمع انفنتي عناية
بالحدود  1, 2, 3

مجمع رشيد الطبي

مجمع دوف لطب األسنان

بعض من عمالءنا المستفيدين من أنظمة حياة الطبية



الهاتفإتصل بنا

+966 16 361 0050

البريد اإللكتروني
info@acs.net.sa

العنوان

المملكة العربية السعودية

موقع اإلنترنت
www.acs.net.sa

الفروع

الرياض

القصيم

+966507843211

+966551132581

لالستفسارات واإلستشارات 

الحاسبات  والنظم المتقدمة


