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عن الفكر التقني
تم تأسيس الفكر التقني في عام 2021 بهدف تزويد السوق في المملكة
العربية السعودية بحلول احترافية ومتميزة في مجال تقنية المعلومات 

 تغطي احتياجات مجمل القطاعات والمؤسسات التجارية والحكومية 
والتعليمية وغيرها

شعارنا
أن نكون عالمة مميزة فارقة في المكان والزمان المتواجدون فيه

الرؤية
 أن نتميز كأحد أفضل مقدمي خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية

 السعودية من خالل الجودة العالية في األداء والدعم الُمتميز للعمالء

بما يقود إلى الرضا الكامل للعميل

www.tech-think.net
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 التركيز على العميل 

نعمل في الفكر التقني على التواصل مع عمالئنا بشكل دقيق

بهدف فهم استراتيجياتهم وأهدافهم وحاجاتهم ومن ثم نقوم بتجميع المعطيات 

إلنشاء الحل المناسب للعميل ووضع خطة عمل متناسبة مع كامل متطلباته 

نسعى من خالل مراحل المشروع أن نركز باستمرار على احتياجات عمالئنا

 ومتطلباتهم لكي نضمن النتيجة النهائية المتمثلة في منتج عالي الجودة يتم 

تسليمه في الوقت المحدد وضمن حدود الميزانية المخصصة

التكلفة المثالية 

 نسعى في الفكر التقني الى تقديم حلول مثالية ومخصصة بحسب احتياجات

عمالئنا وذلك بمقابل تكاليف مدروسة ومنافسة للحلول األخرى المطروحة في السوق المحلي

ا�برة والمعرفة 

 تحاول الفكر التقني وبشكل مستمر تجميع كامل معارفها وخبراتها وفريقها المبدع

لخدمة المشاريع الجديدة التي تعمل عليها. وذلك من مرحلة تقييم الحل المناسب

إلى تسليم المنتج النهائي المتوافق مع احتياجات ورغبات العميل 

 

لماذا الفكر التقني
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منتجات الفكر التقني

مجموعة البرامج المتكاملة  

 مجموعة متكاملة من البرامج التجارية، والمالية وإدارة

،األصول الثابتة والمشتريات والمستودعات والصيانة

 وإدارة محطات الوقود وإدارة النقل والشحن وإدارة 

 محطات الوقود وإدارة عمليات

قطاع الخرسانة والبلوك

1

 نظام فاتورتي
 تم عمله من قبلنا

تطبيقات ا�وال

 متخصصون في تصميم وتطوير جميع أنواع تطبيقات

 الجوال على النظامين الشهيرين أندرويد وآيفون..

 تصميمات إبداعية متالئمة مع جميع أحجام األجهزة

 اللوحية والجواالت، مع إمكانية نظام ال            والربط

بشبكات التواصل االجتماعي

GPS

2

 تطبيق إحصائيات كورونا
 تم عمله من قبلنا
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للطلب اضغط هنا

منتجات الفكر التقني

تصميم وتطوير المواقع

 متميزون في تصميم وتطوير جميع أنواع مواقع

 اإلنترنت مثل: البوابات اإللكترونية الكاملة -

مواقع الشركات – المتاجر اإللكترونية - المواقع

3

 موقع اإلتحاد العربي لألسمدة

استضافة المواقع

 مجموعة متنوعة من المميزات التقنية

المحسنة للحصول على أفضل أداء لموقعك

4

نختار األفضل لإلستضافة

https://api.whatsapp.com/send?phone=966531362515
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خدمات الفكر التقني

االستشارات والتخطيط

 نقوم بدراسة االحتياجات التقنية التي يطلبها العميل ووضع 

 الخطط الفنية واستراتيجية تلبي متطلباته وفق طبيعة العمل

 واالجراءات المتبعة لديه. ونقدم استشارات في مجال البرامج

 واالنظمة وبناء شبكات العمل والربط البيني للشبكات

 وتصميم تنفيذ الحلول المتكاملة. ويتضمن ذلك اعداد

 المواصفات التقنية لألجهزة والمعدات وانظمة التشغيل

وكافة المتطلبات الفنية للمشروع

التركيب

 تمنح الفكر التقني عمالئها فريق من الفنيين

 المتخصصين في تركيب األجهزة والبرامج والشبكات

 في مقر العميل وضبط اإلعدادات الالزمة لتوفير بيئة

عمل تقنية لألنظمة المطلوبة

التدريب

 لدى الفكر التقني مجموعة من المدربين االخصائيين

 يتمتعون بكفاءة عالية لتدريب موظفي العمالء على

 مختلف األنظمة بطرق حديثة ووفق خطة تدريبية

 تهدف الى اتقان الموظف لمهارات التعامل مع النظا

 واستخدام قدراته وميزاته لخدمة المنشأة التي

يعمل بها

التخصيص

 توفر الفكر التقني خدمة تخصيص االنظمة وفق

 متطلبات العميل بإجراء التعديالت واالضافات البرمجية

 التي تلبي احتياجات العميل. ويقوم بهذه التعديالت

فريق من المبرمجين المتمرسين المختصين
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شركاء النجاح



للطلب والتواصل

هدفنا هو مساعدة عمالئنا إليجاد أفضل
السبل للحلول التقنية

“

“

www.tech-think.net

+966531362515

info@tech-think.net

حي الربيع - الرياض

اطلبنا االن

https://goo.gl/maps/Q82B2TWgvJqQrR6r7
https://tech-think.net
tel:966531362515
https://api.whatsapp.com/send?phone=966531362515

