منذ أكثر من خمسة عشر عـام ومع سنوات خبرة عدة ومع حلم في تغيير شكل القطاع التكنولوجي من بيع
منتجات إلى بيع حلول خدمية تلبي متطلبات المستخدم وتحقق طموحه وتستطيع أن تنمو وتتطور معه وتحقق له المنافسة في
السوق العالمي.
تأسست انفوجلوب كمساهمة في تطوير القطاع وفي تطوي ــع خبراتنا في مجاالت مختلفة للمساهمة في تغيير حياة عمالؤنا لنضع
اللبنة األولى في االنتقال من مجرد مقدمي برامج لمقدمي خدمات لنكتب قص ـ ـ نجام مع عمالتنا ليتغير شـ ــكل ش ـ ــر تنا لتص ـ ــب
مجتمع قاتم على التكامل والنجام المشترك كأساس تبنى عليه عالقتنا الماضية والحالية والمستقبلية

كانت لدينا عدة أهداف أهمها منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها نش ــر الوعي الثقافي طالتطور المعلوماتي والتقني وتهيلة المجتمع لتقبل التحول إلى الرقمية
وفي س ــعينا لهذا الهدف قمنا طعدة دراس ــات ميدانية لقطاعات مختلفة وقمنا طاس ــتهداف القطاعين الحكومي والخاع وتعاملنا مع
عدة مؤسسات وهيلات.

مع مرور األعوام أصبحت أهدافنا أكبر من مجرد نشر الثق ـ ـ ـ ـ ـافة ولكن طدأنا في االستفادة من الوعي المتزايد في التحول إلى الرقمية
من خالل تنفيذ عدة مشـاري ــع وتطبيقات ونمم معلوماتية مع المسـاعدة في الم ب بين التطوير التقني وتطوير اسنسـان لكي يىسنى
له مواكبة التغيير المستمر ليتمكن من تطوير أدواته ليبدع ويبتكر.

ذلك ساعدت انفوجلوب في دعم القدرات التنافسية للقطاع الخاع من خالل برامج اسصالم اسداري والتقني مع دعم وتعميم
التجارب اسطداعية والعمل على تطوير الممارسات الناجحة
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“الال أوراق” هي وسـ ـ ـ ــيلة فعالة ومنتجة لتخ ين المس ـ ـ ــىندات الخاصـ ـ ـ ــة طك وتقوم بتوفير وسـ ـ ــيلة أكثر أمنا
وفعالية من حيث التكلفة والتأمين لتخ ين المسـىندات واألرشي الخاع طك مع الحد من األضرار والخساتر .وتساهم في مر ية
المعلومة وال مر ية الوصول إليها

ش ـ ـ ــار ت انفوجلوب في عدد من مشـ ـ ـ ـاريـ ــع تحويل الملفات للص ـ ـ ــيغة اسلكترونية
فيما يعرف طاألرش ـ ــفة اسلكترونية وتخ ينها في نمام إلكتروني لىس ـ ــهيل الوصـ ــول
إلى الملفــات عن ط يق المعلومــات البابلوجرافيــة الخــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وت س ـ ـ ـ ـ ـ ــير عمليــات
البحث داخل األرش ـ ـ ـ ـ ــي مع تطبيق معايير األمن والجودة وكل هذا يص ـ ـ ـ ـ ــب في
زيادة الكفاءة واسنتاجية مع عدم تقيد المسىند طالمنطقة الجغرافية

نقوم في انفوجلوب طم ـ ـ ـ ـ ـ ب عنصري الح ـ ـ ـ ـ ـداثة والخ ـ ـ ـ ـ ـبرة حيث نقوم طاستخدام أحدث التقني ـ ـ ـ ـات جنبا إلى جنب مع خبرة سنوات
لتحويل المسىندات إلى ملفات رقمية والتي يمكنها التكامل مع أي نمام أرشي إلكتروني قاتم ومع برنامجنا الحافظ اسلكتروني

املسح الضوئي واألرشفة اإللكرتونية
نتميز في انفوجلوب طف يق عملنـا وو المعرفـة والخبرة و ـذلـك القـدرة على تحويـل كميـات بيرة من المسـ ـ ـ ـ ــىندات األرشـ ـ ـ ـ ــيفية على
تنوعها من أوراق مخطوطات تب ملفات سمعية وبصرية وغيرها

خدماتنا متاحة خالل تنفيذ األرشفة:





تحضير الوثاتق للمس الضوتي (إزالة الدطاب س ضبط الورق وفرد زوايا الورق الخ)
ض ـ ــبط الملفات بناء على متطلبات العميل سـ ــواء كانت مسـ ــىندات ورقية أو صـ ــوتية أو غيرها ول ل منها معايير يتم
االتفاق مع العميل عليها
مجموعة شاملة من الخيارات لتنسيق الملفات الرقمية
تحميل البيانات إلى أنممة األرشي اسلكتروني الخاصة طالعميل

انفوجلوب متخصصة في إنتاب الصور عالية الجودة من الكتب والصح
وغيرها من المواد الحساسة مثل الوثاتق التاريخية والخراتط
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تعتبر البرمجيات مكون أساسي من مكونات حلول األعمال والتطوير اسداري والم ـ ـ ـؤسسي وألن البرمجيات
تعتبر كـاتن قـاطل للنمو فنننا نقوم بتص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم وتنفيذ البرمجيات بناء على متطلبات واحتياجات العميل الحالية مع قدرتها على النمو
والتطور مع حجم األعمال المستقبلي و ذلك إمكانية التأقلم مع مختل بالات البرمجيات المتاحة

تطوير النظم السحابية
يتم تطوير البرمجيات بناء على متطلبات العميل و ذلك يمكن تقديم
البرمجيات خدمة أو .SaaSتوفر هذه الط يقة سهولة تصميم
وهيكلة النمام للمتطلبات الحالية مع مراعاة المتطلبات المستقبلية
وتوفر تطبيقات الويب والنمم السحابية فعالية أكثر لتفاديـها
البعدين الزماني والمكاني

تطوير البوابات واملواقع اإللكرتونية
نقوم بتصميم وبرمجة المواقع اسلكترونية طحيث تكون أكثر من مجرد موقع فيتم ربطها طالنمام اسداري إن وجد مع توفير
تطبيقات إدارة المحتوى وخلق فرع لعرض المحتوى بشكل تفاعلي بناء على احتياجات العميل

نقل قواعد البيانات والتكامل
يتم النقل بين قواعد البيانات المختلفة مع المحافمة على كافة التفاصيل المتعلقة بها من محتوى ووظات  .ويمكن العمل
على خلق قنوات اتصال بين القواعد ستاحة التكامل بين التطبيقات المختلفة

مزايا متاحة يف برجميات انفوجلوب
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النمم قاتمة على تقنية تطبيقات الويب والنمم السحابية ()Cloud/Web-Applications
نمام مراجعة ومتاطعة العمليات ()Audit Trail
إمكانية إتاحتها عن ط يق اسنترنت أو تطبيقها على الشبكات الداخلية األنترانت
عدة طبقات من األمن وتشفير البيانات
تطبيق معايير الصناعة الخاصة طالعميل
يمكن تغيير لغة واجهة المستخدم للغات متعددة
تقارير تحليلية يمكن استخدامها في دعم القرارات
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نقــدم حلول إطــداعيــة تجمع بين الجــانــب الجمــالي العلمي والعملي مىس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقــة مع العلوم الحــديثــة ونم يــات
االتصال والتفاعل اسنساني وعلوم البصريات .نقوم طالعمل مع عمالتنا لفهم الصورة الذهني ـ ـ ـ ـة المراد خلقها وإيص ـ ـ ـ ـال رسالة وصنع
توجـه من خالل عملنا في مختل مجاالت التصميم.

اإليسام التجاري -Branding-
تصـميم الصــورة المتكاملة للشـر ة طدء من الشــعار التجاري مرورا بوســاتل الدعاية
والمطبوعـات و ـذلـك الرسـ ـ ـ ـ ــاتـل اسعالنيـة المختلفـة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة عبر مختل
وساتل الدعاية والىسويق

واجهات املستخدم
هي وسيلة التفاعل بين المستخدم والنمام يجب أن تتميز طالسهولة والوضوم وتكون مألوفة للمستخدم وولك لىسهيل
استخدامها في تنفيذ األعمال والتفاعل معها والتدريب عليها بشكل أكثر سرعة وفعالية

املطبوعات الدعائية
مطبوعاتك هي جزء من خطة الىسويق فمطبوعاتك تسافر وتصل إلى أماكن متنوعة فتعمل على تحقيق دعاية غير مباشرة
وتكون هي رسولك في األماكن المختلفة

الشعار التجاري

– Logo -

الشعار التجاري –اللوجو-لشر تك هو التفاعل األول بانك وبين العميل ولذلك يكون مميز وسهل القراءة ويعبر عن
شخصاتك .نراعي في التصميم تنفيذ الشعار ل ستخدم في مختل الوساتل المختلفة المطبوعة والمرتية

جتارب املستخدم
تخطيط لرحلة العميل خالل موقعك أو نمامك هي ضمانة لتحقيق الهدف من زيارته لموقعك وتجعل عميلك يقضي وقـت
مثمر وممتع في الوقت واته
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نمرا ألهمية العنصر البشري المؤهل وحاجة الهيلات والمؤسسات إلى التطوير المستمر تدرس االحتياجات
التدريبية من برامج تدريبية وأفضل شكل تدريبي لتعميم االستفادة من هذا العنصر وحدة بناء في التنميم المؤسسي.
داتما يتم تقديم أصــحاب الخبرة التدريبية المصــحوبة طالخبرة العملية في المجاالت المختلفة مما يســاعد المتدربين على الوصــول
إلى أفضل النتاتج.

احملاضرات
تقوم انفوجلوب بإقامة عدد من المحاض ـرات المتنوعة الموضــوع
ويتم عرض المعلوم ـ ـ ــات التفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي ـ ـ ــة من معلوم ـ ـ ــات ت ـ ـ ــاريخي ـ ـ ــة
ونم يـات و ـذلك الجانب العملي للموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المطروم ويتام من
خالل المحاضرات المناقشات المفتوحة

الدورات التدريبية
يتم من خالل الدورات التدريبية ط م مهارة محددة يتم طرحها من خالل س ـ ــلس ـ ــلة من الجلس ـ ــات التي يتم خاللها تغطية الجانب
النمري والعملي للمهارة المطروحة وتخدم كل دورة فلة محددة يتم تصميم وتنفيذ الدورة لها.

ورش العمل
تقوم انفوجلوب بتقديم نوعي ورش العمل



ورش عمل عامة :متاحة لمجموعة متنوعة من المتدربين
ورش عمل خاصة :يتم تصميم ورشة العمل بشكل خاع لمجموعة محددة لتنفيذ خطة تدريبية من خالل الورشة

وتكون ورش العمل تفاعلية حيث يقوم المتدربون بىنفيذ عدة أنشطة تدريبية وتطبيق المهارات المطروحة من خالل الورش

دروات عرب اإلنرتنت
انفوجلوب تساعد المدربين في الوصول إلى المتدربين عن ط يق طث البرامج التدريبية من خالل اسنترنت ويمكن أن يتم طث
مختل أنواع التدريب
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قامت انفوجلوب طاسـ ـ ـ ــتقطاب العديد من الخبرات اسدارية والمالية في مجال التطوير اسداري والتكنولوجي
والتي تتعدى خبراتها المتراكمة األربعين عاما في عدة مجاالت لتنفيذ العديد من االســىشــارات اسدارية المتخص ـصــة وتوفير الخبراء
للعم ــل على إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ــاء منمور ج ــدي ــد ومختل أو تطوير وتق ــديم الحلول وعبور الثغرات والنق في الخبرات ط ــداخ ــل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــات
والمؤسسات

تطوير املوارد البشرية







إعادة هندسة الوظات
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات
التنافسية
الشركات العاتلية
تحديد االحتياجات التدريبية
وضع الخطط التدريبية للموظفين

االستشارات اإلدارية




 إعادة الهيكلة اسدارية
إدارة المشروعات الرقمية والتحول إلى الرقمية
 أمن المعلومات واستراتيجيات الدفاع اسلكتروني
األرشفة اسلكترونية ومفاهيمها
تطوير اللوات والنمم الداخلية واتساقها مع الضواطط القانونية المنممة للدولة

البنية التحتية الرقمية



إعادة هندسة النمم اسلكترونية
أمن المعلوم ــات واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ــات ال ــدف ــاع اسلكتروني




تصميم وتنفيذ أعمال الشبكات
نمم المراقبة واألمن

دراسات اجلدوى وتقييم املشاريع
تعتبر دراسـ ــة الجدوى هي المحدد األسـ ــاسـ ــي ألخذ القرار بىنفيذ المشـ ــاري ــع الجديدة يقوم مجموعة مس ــىشـ ــاري انفوجلوب طكافة
جوانب دراســات الجدوى من دراســة تســويقية دراســة فنية دراســة تمويلية والتقييم المالي والجدوى االقتصــادية لتقدير ال بحي.
ويتم تسليم الدراسة طكافة تفاصيلها والتوقعات المستقبلية للسوق والخدمة أو المنتج محل الدراسة
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نمووب من األعمال والمشروعات المنفذة والتي شملت أعمال التحويل الرقمي وتوريد وتر يب وتشغيل نمم األرشفة المختلفة
لتلك المشروعات
بنك االتتمان الكويتي -دولة الكويت
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ملفات القروض العقارية ( 52مليون صفحة)
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ملفات القروض العقارية ( 3مليون ونص صورة رقمية –  2مليون مايكروفيلم)
طلدية الكويت -دولة الكويت
 مشروع تطوير أرشي

البلدية ( 44مليون صفحة –  144أل

مخطط –  14أل

شريحة مايكروف ش)

وزارة العدل -دولة الكويت
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ( 3مليون صورة رقمية) – السجالت العقارية
 مشروع ترميم الوثاتق الهج ية والعدسانية وحفمها طأرشي إلكتروني متكامل (مليون وخمسماتة أل

وثيقة)

مر ز الدراسات والبحوث الكويىية -دولة الكويت
 تطبيق نمام األرشي اسلكتروني صندوق الكويت
 تطبيق نمام األرشي اسلكتروني الحكومة الكويىية
 تطبيق نمام أرشي الوثاتق اسلكترونية
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ( 3مليون ونص صورة رقمية) -وثاتق صندوق الكويت ()5991-5914
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ( 6مليون ونص صورة رقمية) -وثاتق حكومة الكويت ()5994-5914
الهيلة العامة للصناعة – دولة الكويت



مشروع ميكنة ج يدة الكويت اليوم الرسمية وحفمها طأرشي إلكتروني متكامل
مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ج يدة الكويت اليوم (3مليون ونص صورة رقمية)

الجهاز المر زي لتكنولوجيا المعلومات – دولة الكويت



تطبيق نمام األرشي اسلكتروني واكرة الكويت
مشروع ميكنة الصح وإنشاء قاعدة معلومات وطنية منذ اسصدار األول ل ل ج يدة ( 51مليون صورة رقمية)

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -دولة الكويت
 مشروع تصوير وتكشي وفهرسة ( 144أل

صفحة)

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -دولة الكويت
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مشروع تصوير وتكشي
مشروع تصوير وتكشي

وفهرسة (مليون صورة رقمية)
وفهرسة ( 5144مل فيديو)-أحداث المجلس الوطني للثقافة والفنون
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Telephone: +(202) 3335 6675 – Fax: +(202) 3536 5666
Email: info@infoglobe.eg – Website: www.infoglobe.eg

نمووب من األعمال والمشروعات التي قامت بىنفيذها الشر ة في مجال البرمجيات وتطوير نمم المعلومات
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
نظام األرشيف اإللكتروني– نظام إدارة الصادر والوارد – نظام إدارة المهام والتكليفات
الهيئة العامة للمواصفات والجودة
تطبيق وتثبيت نظام األرشيف اإللكتروني– نظام إدارة الصادر والوارد – نظام إدارة المهام والتكليفات
وزارة الصناعة والتجارة -جمهورية مصر الع بية
 نمام األرشي اسلكتروني ( -مرحلة ثالثة) ()2424-2458


نمام األرشي

اسلكتروني (أرشفة قرارات الوزير) ( -مرحلة ثانية) ()2457-2456



نمام األرشي

اسلكتروني – نمام إدارة الصادر والوارد – نمام إدارة المهام والتكليفات (مرحلة أولى) ()2451-2454

الهيلة المصـ ية العامة للمعارض والمؤتمرات
نمام األرشي اسلكتروني – نمام إدارة الصادر والوارد – نمام إدارة المهام والتكليفات
مكتب وزير الثقافة – وزارة الثقافة المصرية -جمهورية مصر الع بية
ميكنة وإدارة المراسالت اسدارية – نمام إدارة المراسالت "راسل"
معهد طحوث صحة الحيوان – وزارة الزراعة المصرية -جمهورية مصر الع بية
نمام إدارة المشتريات والمخازن
الجهاز المر زي لتكنولوجيا المعلومات – دولة الكويت
إنشاء نمام إلكتروني سدارة األرشي اسلكتروني الخاع طالصح
ج يدة

وإنشاء قاعدة معلومات وطنية منذ اسصدار األول ل ل

الهيلة العامة لشلون الزراعة والثروة السمكية – دولة الكويت
 المشروع الوطني تحصين وترقيم الحيوانات اسلكتروني (مليون وثالثماتة أل

رقاقة إلكترونية)



مشروع الكروت الذ ية لصرف الدعم لمربي الحيوانات -نمام مر زي سدارة  7أف ع للهيلة على مستوى الدولة



نمام التقصي الوباتي لمرضي السل والبروسيال

شر ة أيمدب لألثاث – جمهورية مصر الع بية
البواطة اسلكترونية
مؤسسة قادمون التعليمية – جمهورية مصر الع بية
 تصميم وتطوير الموقع اسلكتروني


النمام اسداري للمؤسسة (إدارة مر ز تدريبي تعليمي)
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P. O. Box: 710 Al-Orman, Giza, Egypt
Telephone: +(202) 3335 6675 – Fax: +(202) 3536 5666
Email: info@infoglobe.eg – Website: www.infoglobe.eg

وزارة التنمية اسدارية – جمهورية مصر الع بية
مشروع تقييم المواقع الحكومية اسلكتروني (جاتزة أفضل موقع حكومي) -تقييم  644موقع حكومي مصري لعام 2454
وزارة العدل -دولة الكويت
نمام إدارة ملفات الشلون القانونية
مسىشفى الج يرة (احدى مشروعات شر ة األطباء المتحدون) -جمهورية مصر الع بية
نمام إدارة مسىشفيات
شر ة ( – )MCVجمهورية مصر الع بية
مشروع ميكنة ملفات عقود الصيانة وقطع الغيار
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فروعنا
جمهورية مصر الع بية
 2شارع عبد الرحيم صبري – الدقي -الجيزة
 34شارع أحمد ال يات -الدقي -الجيزة
الفاكس4424231361666 :
الهات 4424233316671 :
www.infoglobe.eg Email: info@infoglobe.eg
website:

سجل تجاري رقم 562857 :الجيزة – جمهورية مصر الع بية
ططاقة ضريبية رقم 338-439-466 :الدقي – الجيزة – جمهورية مصر الع بية

دولة الكويت

شر ة بيك للبرمجيات ونمم المعلومات
info@peak-kw.com
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