شركة بى اف سوفت  BFSOFTهى شركة متخصصة فى الخدمات المتكاممة إلدارة مشاريع الحمول البرمجية ( ITالترركرير
والتدري واالستشارات والدعم الفنى) لمجموعة واسعة من الحمول التي تشمل نظام إدارة الموارد الربرشرريرة ) ،)SparkHRMSو
حمول مكافحة الجرائم المالية ( )Siron Compliance Solutionsو تهدف الشركة لتقديم الخدمات الرمرتركرامرمرة لرعرمرجئرهرا و إنرجرا
متطمباتهم بدقة وكفاءة عالية.
و تغطي مشاريعنا مجاالت إدارة الموارد البشرية ) (HRMSحيث تمبى منظومة  SparkHRMSكااةاة احاتايااجاات الاعاماده و ت اا ادىام ةاى
تحقيق اال تفادة القصوى من ىذه البرامج و تطويعيا لمعمل وةق متطمباتيم.
تعمل الشركة مى تمبية متطمبات مدئيا بتفعيل األنظمة الاماطاماوباة لاتاهدى اماماياا باد اة كابايارة كاماا ىاو ما اطاط لاياا ما ا اطااه الاعاماده
كاةة اال تشارات الفنية بل و اثناه التركيب و كذلك توةير برامج التدريب و الد م الفنى الكامل.
تقوم الشركة بوض طة متكاممة لتنفيذ المشاري ةى ضوه الميزانية الم صصة و الو ت المتاح يعمل من دليا موظفى الشركة بكل ال ابارة
و الكفاهة مما يضمن نجاح المشروع .بامكاننا وض دة مشاري كبيرة ةى و ت متزامن .ن تطي أن ناماكان امادئاناا مان تاحاقاياق اال اتافاادة
القصوى من الحمول و تطويعيا لمعمل وةق متطمباتيم.
و يعتبر نظام إدارة الموارد البشرية  SparkHRMSمن أحد صص نجاح الشركة حيث أنو يعمل اآلن ةي مصر و بعض الادول الاعارباياة و
االةريقية .كما تمتمك الشركة ا دة مده كبيرة ةى مصر و اةريقيا و الشرق األو ط .العديد من صص النجاح تثبت كفاهة موظفينا و تاهكاد
برتيم ةي ادارة مشاري الحمول البرمجية.
كذلك الشراكة م  FICO TONBELLERااللمانية تمثل أحد أوجو النجاح ةي مجال مشااريا حاماول االلاتازام و أل ايال األماوال ةاي الشارق
األو ط ومصر.
نحن لدينا القدرة مى تولى األ مال الكبيرة؛ و نقدم نتائج الية الجودة ةى الو ت المدئم ،و ةاى حادود الامايا ازناياة الاماتااحاة ،و الاماشاروع تاماو
األ ر .و ةوق كل ذلك نحن جاىزون لمم تقبل .نحن نحرص مى مواكبة التطور الدائم ةى التكنولوجيا و األنظمة البرمجية.

شركاء

تعتبر  FICO Tonbellerشركة رائدة ةي توةير الحمول البرمجية لدلتزام وادارة الم اطر ( .(GRCو ي ت دم أكاثار مان  0011امايال ةاي
أكثر من  011دولة حمول  FICO Tonbellerلمكاةحة أل يل األموال و من تمويل اإلرىاب.
تنادا إلى ائمة منتجات ® ،Sironتقوم شركة  FICO TONBELLERبتطوير حمول يا ية وةردية ضد الجرائم المالية والبيضاه وادارة
ا ً
الم اطر والم ار بة والتحميل وا داد التقارير .من ناحية أ رى ت اىم برة بى اف وةت ةي تنفيذ المشااريا ةاى م اا ادة الاماه ا اات الاماالاياة
مى الحصول مى أةضل أداه ليذه األنظمة و تطويعيا لتعكس متطمبات العمده.

منتجات الشركة
االمتثال لقوانين الضرائب(.

مشاريعنا تشمل مجاالت ادارة الموارد البشارياة مان ادل ماناظاوماة اباارك  SparkHRMSو

أنظمة االلتزام  Sironلممه ات المالية (برامج أل يل االموال و ةمترة ر ائل ال ويفت و ما ار اباة
باياانااات الاعامااده الاجاادد و الاحااالاياياان و با ارمااج

و تخدم منتجاتنا القطاعات التالية:





الشركات و المه ات المالية (البنوك(

المصان

شركات االتصاالت

شركات التأمين



شركات األوراق المالية



منظومة ( - (SparkHRMSإدارة الموارد البشرية

منتجات الشركة


برامج االلتزام  (GRC(Sironو ىى برامج مكاةحة أل يل األموال ( (SironAMLو ةاماتارة ر اائال ال اويافات SironEmbargo
) (Filtering Systemو معرةة و م ار بة بيانات العمده الجدد و الحاليين ( (SironKYCو با ارماج االماتاثاال لاقاوانايان الضا ارئاب

(.(SironTCR (CRS

خدمات الشركة

دماتنا تشمل اال تشارات  ،الت ويق  ،المبيعات  ،إدارة المشاري  ،التطويار  ،والاد ام الافاناى و

تمتمك بى اف وةت جد ويا ةي ادارة مشاري الحمول البرمجية منذ ام .0991

إدارة المشاريع :تقدم بى اف وةت لعمدئيا دمات إدارة المشاري حيث ت ا د ادمااتاناا اماى

إدارة م اطر المشروع وت فيفيا.

التدري  :تقدم بى اف وةت دمات التدريب المصاحبة لممشاري و التركيبات ألنظمة الشركة الم تمفة حيث نمتمك ال براه الفنيين لادناظاماة
محل التنفيذ.

االستشارات الفنية :تقدم بى اف وةت دمات شاممة تتاكاامال ما إدارة
المشاري من أجل التانافاياذ الافاعاال لاماتاطاماباات الاعامايال حاياث ياتام تاوجاياو

العمده لما ينا بيم و يحقق متطمباتيم من األنظمة التى يتم تركيبيا.

الدعم الفنى :نقدم الد م الفنى لمعمده ن ا دىم مى أن يصاباحاوا أكاثار
كفاهة و لدينا ةارياق مان ماياناد اى الاد ام الافاناي اماى درجاة االاياة مان
الكفاهة و ال برة.

بعض من عمجئنا

 6جزيرة العرب – المهندسيه ،القاهرة ،مصر
تليفىن و فاكس 55533335 - 55535333
Website: http://bfsoftco.com

