
مرن لتقنيـة 
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مرن للحلول التقنية 

نقــدم فــي مــرن حلــول تقنيــة متكاملــة فــي مجــاالت تطويــر 
الجــوال واألنظمــة  المواقــع اإللكترونيــة وتطبيقــات  وتصميــم 
المخصصــة لألغــراض التجاريــة والحكوميــة, وذلــك بمزيــج مــن 
المعرفــة و الخبــرة لتطبيــق أفضــل الممارســات المســتخدمة فــي 
المشــاريع التقنيــة والمقدمــة مــن قبــل فريــق عمــل ســعودي 

ذوي خبــرات فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة . 
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خدماتنا

تطوير وتصميم المواقع

تنمية التجارة اإللكترونية

بناء موقع على أسس تناسب احتياجك نحن نقوم 
بتصميم وتطوير المواقع التي ترفع عالمتك 

التجارية وتوصيل رسالتك بشكل فعال. 

تقدم شركة مرن مجموعة من الحلول ألهدافك 
واحتياجات التجارة اإللكترونية الخاصة بك، سيقوم 

فريقنا ببناء موقع يوفر تجربة إيجابية للعمالء.

تطوير التطبيقات

بناء األنظمة المخصصة 

الدعم الفني 

األنظمة المخصصة يتم برمجتها 
وتصميمها حسب احتياجات العميل مثل: 

تقوم شركة مرن بتطوير وتصميم تطبيقات 
لمختلف المنصات مع التركيز بشكل رئيسي على 

أجهزة االندرويد وااليفون 

شركة مرن توفر لك األنظمة وفقًا لمتطلباتك 
الخاصة وتحويل الفكرة الى نظم داخليه تخدم 

المنشأة بشكل عام مما يسهل عمليات التطوير 
واالضافات في المستقبل 

تريد شريًكا قادرا على دعم نجاحك على المدى 
الطويل، خدمة استباقية تتضمن صيانة وتطوير 

المواقع و التطبيقات واألنظمة 

نظام إدارة ومراقبة المخزون 	 
نظام المركبات ومتابعة قطع الغيار 	 
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نظام إدارة 
ومراقبة المخزون 

نظام إدارة المركبات 
ومتابعة قطع الغيار 

إدارة أو قسم مراقبة المخزون هي من اإلدارات الهامة في أي منشأة تجارية او 
حكومية، إدارة أكثر كفاءة في تبسيط عمليات وتنظيم مواردك حيث يقوم النظام 

بمساعدتك على العديد من المهام ومنها:

بناء نظام يمكنك من إدارة المركبات وقطع الغيار حيث يقوم البرنامج بمساعدتك 
يشمل البرنامج نظام إدارة المركبات وقطع الغيار بحصر شامل لعددها وقيمها ووضعها الحالي 

ووضعية كل سيارة من ناحية اإلهالك كما يقوم بتحديد مدى صالحيتها ومدى انتهاء الضمان عليها 

القدرة على معرفة عدد 
المنتجات المتبقية من 
المخزون في المخازن.

القدرة على إدارة العديد 
من المخازن وتحديد 

الكميات فى كل مخزن.

يساعدك في تتبع المنتج 
عن طريق الباركود لكل 

منتج موجود فى المخزن.

إعداد التقارير الشاملة 
لعملية التخزين ومتابعة 

المنتجات. 

عمل الجرد في اي وقت 
لمعرفة اعداد المنتجات 

المصروفة والمتبقية 
في المخازن.

اعطاء اشعار عند الوصول 
الى الحد االدنى من 

المخزون في المخازن وذلك 
لطلب كميات جديدة

رصد وصرف 
المركبات اليا 

رصد المخزون المتوفر أنواع قطع الغيار 
وغير المتوفر من قطع 

الغيار 

إضافة الموردين 

إعداد التقارير  اإلنذارات فيما يخص العمر 
االفتراضي للمركبات وتجديد 

االستمارات

إدخال جميع المعلومات التفصيلية الخاصة بالمركبات 
مثل: رقم اللوحة ورقم السيارة والموديل والشركة 

المصنعة ورقم الماكينة وغيره من المعلومات.
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سياســات ســير المشــروع لدينــا لضمــان حصــول 
عمالئنــا علــى خدمــات أفضــل ضمــن اإلطــار الزمني 

المحــدد.

دراسة المشروع 
عمل اجتماع مع العميل 

وتحديد احتياجاته ومشاركة 
متطلبات المشروع 

الجداول الزمنية
بناء على المشروع يتم 
تحديد الجدول الزمني 

المقدر وتكلفة المشروع 

بدء المشروع
مشاركة العميل بتقارير 

اسبوعية عن اهم 
التطورات في المشروع 

ضمان الجودة وخدمات االختبار
نتأكد من توفير منتجات خالية من األخطاء 

وعالية األداء، نقوم بإجراء االختبارات األمنية 
في نظم المعلومات مع جهات متخصصة 
في االمن السيبراني لضمان جودة المنتج

التسليم 
بعد تحليل واختبارات 

الجودة، نقوم بتسليم 
المشروع وفًقا للجدول 

الزمني للتسليم

التدريب
تهيئة النظام 

والتدريب علية 

سياسات سير المشروع 
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نظام بيوتك 

تطبيق بيوتك 

نظام اإلدارة الداخلي الكامل للمتاجر االلكترونية
 )التطبيقات( المتضمن:

إدارة و متابعة المخزون - إدارة و متابعة المنتجات 
إدارة و متابعة حزم المنتجات - إدارة و متابعة المهام

إدارة ومتابعة العروض - إدارة الرموز الترويجية 
إدارة المستخدمين - إدارة طلبات المبيعات

تقارير تفصيلية لجميع اإلدارات

متجــر الكترونــي تــم فيــه عــرض وبيــع األغذيــة والبدائــل 
الغذائيــة. والمكمــالت  الصحيــة 

التطبيق يحتوي على نسختين االيفون واالندرويد.
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منصة سكوبير للتمويل 
الجماعي

منصة تمويل تسمح للشركات الناشئة والمتوسطة بجمع 
التمويل من مجموعة من االشخاص )الجمهور( كأستثمارات, 

ويمكن المستثمرين من الحصول على األسهم في تلك 
الشركة في المقابل بكل يسر و سهولة ويعرف التمويل 
الجماعي القائم على األسهم ايضًا باالستثمار الجماعي.
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سفن كي وكالة التواصل 
اإلجتماعي 

وكالة تواصل إجتماعي متخصصة في المنشأت 
الصغيرة و المتوسطة لترويج للحمالت وإدارة 

اإلعالنات, وصناعة المحتوى
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سينك
الشركة األولى للتسويق عبر الرعاية التجارية و 

تنظيم المعارض و المؤتمرات في المملكة العربية 
السعودية 
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السعودي الخيميائي

منصة لعرض الخدمات المقدمة في مجال الصحة 
التكاملية واتساع الوعي و الهاثا اليوغا
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شيء للتصميم

منصة شيء للتصميم الداخلي متخصصة في 
تقديم خدمات التصميم الداخلي للمشاريع السكنية 

والتجارية على حد سواء ودراسات التصميم 
واالستشارات 
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الواجهات المعمارية

منصة عقارية لعرض الخدمات و المشاريع في مجال 
اإلنشاءات والمباني السكنية والغير سكنية 
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92 000 7434
info@flexible.sa

حي الياسمين، شارع الملك عبدالعزيز
ص.ب ١٣٣٢٥، الرياض

المملكة العربية السعودية


