
وفب  ححبدا ااسبالبيب  و (  IT) هى شركة متخصصة فى ادارة مشاريع الحلول البببرمب بيبة  BFSOFTبى اف سوفت شركة 
الطر  فى منه ية تنفيذ المشاريع فى هذا الم ال اعتمادًا على كوادر ذات مستوى علمي مميز وخبببرة كبببيبرة ببادارة البمبشباريبع  

ن از متطلباتهم بدقة وكفاءة عالية  .حيا تهدف الشركة لتقديم الخدمات المتكاملة لعمالئها وا 
حيث تلبى منتجاتنا كافة احتياجات العععمع    (ERP) و تخطيط موارد المؤسسات (HRMS) مجاالت إدارة الموارد البشريةمشاريعنا و تغطي 

 .فى تحقيق االستفادة القصوى من هذه البرامج و تطويعها للعمل وفق متطلباتهم و تساعدهم
اععطعا  العععمع   تعمل الشركة على تلبية متطلبات عم ئها بتفعيل األنظمة العمعطعلعوبعة لعتعؤدى ععمعلعهعا بعد عة كعبعيعرة كعمعا هعو معخعطعط لعهعا مع  

 .اثنا  التركيب و كذلك توفير برامج التدريب و الدعم الفنى الكاملالفنية  بل و  االستشارات كافة
تقوم الشركة بوض  خطة متكاملة لتنفيذ المشاري  فى ضو  الميزانية المخصصة و الو ت المتاح يعمل من خ لها موظفى الشركة بكل الخعبعرة 

نستطي  أن نعمعكعن ععمع ئعنعا معن تعحعقعيعق االسعتعفعادة .  بامكاننا خوض عدة مشاري  كبيرة فى و ت متزامن. و الكفا ة مما يضمن نجاح المشروع
 .القصوى من الحلول و تطويعها للعمل وفق متطلباتهم

بعض العدول العععربعيعة و من أحد  صص نجاح الشركة حيث أنه يعمل اآلن في مصر و   SparkHRMSو يعتبر نظام إدارة الموارد البشرية 
العديد من  صص النجاح تثبت كفا ة موظفينا و تعؤكعد .  كما تمتلك الشركة  اعدة عم   كبيرة فى مصر و افريقيا و الشرق األوسط. االفريقية

 .خبرتهم في ادارة مشاري  الحلول البرمجية
االلمانية تمثل أحد أوجه النجاح في مجال مشعاريع  حعلعول االلعتعزام و ألسعيعل األمعوال فعي الشعرق FICO TONBELLER  الشراكة م كذلك 

 . األوسط ومصر
 لدينا القدرة على تولى األعمال الكبيرة؛ و نقدم نتائج عالية الجودة فى الو ت الم ئم، و فعى حعدود العمعيعزانعيعة العمعتعاحعة، و العمعشعروع تعلعونحن 
 .نحن نحرص على مواكبة التطور الدائم فى التكنولوجيا و األنظمة البرمجية. و فوق كل ذلك نحن جاهزون للمستقبل .األخر

 

 شركاء

شركة رائدة في توفير الحلول العبعرمعجعيعة لع لعتعزام  FICO Tonbellerتعتبر 
دارة المخاطر  عمعيعل فعي أكعثعر معن  0011و يستخدم أكثر من ). GRC)وا 

لععمععكععافععحععة ألسععيععل األمععوال و مععنعع   FICO Tonbellerدولععة حععلععول  011
 . تمويل اإلرهاب

 FICO، تعععقععععوم شعععركععععة  ®Sironاسعععتعععنععععادلا إلععععى ععععائععععلعععة معععنععععتعععجعععات 
TONBELLER   بععتععطععويععر حععلععول  ععيععاسععيععة وفععرديععة ضععد الععجععرائععم الععمععالععيععة

ععداد العتعقعاريعر دارة المعخعاطعر والعمعرا عبعة والعتعحعلعيعل وا  معن نعاحعيعة .  والبيضا  وا 
فععي تععنععفععيععذ الععمععشععاريعع  فععى مسععاعععدة بععى اس سععوفععت أخععرى تسععاهععم خععبععرة 

المؤسسات المالية على الحصول على أفضل أدا  لهذه األنظمة و تطويعععهعا 
 .لتعكس متطلبات العم  

واجععهععة مععوحععدة وسععهععلععة االسععتععخععدام تععزود   Dynamics 365يععوفععر 
ال معزيعد معن العتعنعقعل بعيععن .  الشعركعات بعكعل معا يعحعتعاجعونعه لعلعقعيعام بعععمعلعهعم

 . التطبيقات ، أو نقل البيانات عبر البرامج
أطلق العنعان إلمعكعانعيعات معؤسعسعتعك العمعتعو عععة معن خع ل تعقعسعيعم هعيعاكعل 

 .العمليات البيانات ل تصال بالعم   والمنتجات واألشخاص و
سوس تحقق االزدهار عندما يتغعيعر نشعاطعك العتعجعارل معن خع ل تعوسعيع  
نطاق التطبيقعات العحعالعيعة، وبعنعا  حعلعول جعديعدة، والعتعكعامعل مع  العتعقعنعيعات 
األخعرى عععلععى نعظععام أسععاسععي معرن و ععابععل لععلعتععكععيععس معع  أحععجععام األعععمععال 

 .باإلضافة إلى أنه آمن



و   SparkHRMSمشاريعنا تشمل مجاالت ادارة الموارد البشعريعة معن خع ل معنعظعومعة سعبعارك 
 و أنعععظعععمعععة  GammaERPتعععخعععطعععيعععط معععوارد العععمعععؤسعععسعععات معععن خععع ل معععنعععظعععومعععة جعععامعععا 

Odoo  و كذلك أنظمة االلتزامSiron للمؤسسات المالية. 
 :و تغطى منت اتنا القطاعات التالية

 البنوك)المالية  الشركات و المؤسسات( 
  المصان 
 شركات االتصاالت 
 شركات التأمين 
 المالية شركات األوراق 

 منت ات الشركة
  منظومة(SparkHRMS (-  إدارة الموارد البشرية 
  منظومة(GammaERP (- تخطيط موارد المؤسسات 
  برامج(ERP&CRM (Odoo  
  االلتزام  برامجSiron(GRC  ( و هى برامج مكافحعة ألسعيعل األمعوال

(SironAML (و فلترة رسائل السويفتSironEmbargo Filtering System)   ( و معرفعة و معرا عبعة بعيعانعات العععمع   العجعدد و
 ).)SironTCR (CRSو برامج االمتثال لقوانين الضرائب ) SironKYC)الحاليين 

  
خدماتنا تشمل االستشارات ، التسويق ، المبيعات ، إدارة المشاري  ، التطويعر ، والعدععم العفعنعى و 

 .0991سج   ويا في ادارة مشاري  الحلول البرمجية منذ عام تمتلك بى اس سوفت 
لعم ئها خدمات إدارة المشاري  حيث تساعد خعدمعاتعنعا ععلعى بى اس سوفت تقدم : إدارة المشاريع

 .إدارة مخاطر المشروع وتخفيفها
تقدم بى اس سوفت خدمات التدريب المصاحبة للمشاري  و التركيبات ألنظمة الشركة المختلفة حيث نمتلك الخبرا  الفنيين لع نعظعمعة :  التدري 

 .محل التنفيذ
خدمات شاملة تتعكعامعل مع  إدارة بى اس سوفت تقدم :  ااستشارات الفنية

المشاري  من أجل التعنعفعيعذ العفعععال لعمعتعطعلعبعات العععمعيعل حعيعث يعتعم تعوجعيعه 
 .العم   لما يناسبهم و يحقق متطلباتهم من األنظمة التى يتم تركيبها

نقدم الدعم الفنى للعم   نساعدهم على أن يصعبعحعوا أكعثعر :  الدعم الفنى
ععلعى درجعة ععالعيعة معن  لدينا فعريعق معن معهعنعدسعى العدععم العفعنعيكفا ة و 

 .الكفا ة و الخبرة
 

 خدمات الشركة

 بعض من عمالئنا

 منت ات الشركة


