
إلدارة فريق عملك بكفاءة وسهولة



مهمتنا
الشررات  مهمتنااا فااع ساااعتن يااع منلاا    عمااا  

مواقع والمؤسسات مع الموظفني ، ومسه ل معتيل ال

ون غري وواضحة وسهلة ومكسلسة الخاصة به  بطريقة 

كل كبري مق تة على شكل معني او مصام   متشابه بش

مع مواقع اخرى

رؤيتنا
ات والمؤسساالشرات  رؤيتنا ياع محساني داودة 

هل وحىت األفراد فع المواقاع الخاصاة بشاكل يسا

أساعار معتيله وواضح وغري مق ت بأن شكل معاني ب

متناسب مع دم ع الفئات

إلدارة فريق عملك بكفاءة وسهولة



.الواجهة الرئيسية
.اضافة الختمات وعرضها فع الموقع باللغتني العرب ة واالنجلزيية 1.

.باللغتني العرب ة واالنجلزيية اضافة الختمات المسعرة مع إضافة الخصومات 2.

باللغتني العرب ة واالنجلزيية اضافة التصن فات للختمات المسعرة 3.

ق منا باللغتني العرب ة واالنجلزيية / رسالتنا / اضافة رؤيتنا 4.

اضافة العمالء والرشكاء5.

رق  –الرق  الرسمع–الربيت الرسمع –من نحن )اضافة المعلومات االساس ة للموقع 6.

لعرب ة التق قة باللغتني اومحسني محركات البحث عرب اضافة التفاص ل ( الوامساب

واالنجلزيية 

امكان ة مغ ري شعار الرشكة7.

امكان ة مغ ري ايقونة الرشكة وشعار الرشكة فع اسفل الصفحة8.

امكان ة مغ ري الوان القائمة الرئ س ة9.

(اإلنجلزيية–العرب ة )امكان ة مغ ري اللغة فع لوحة اإلدارة 10.

.تسجيل الموظفين وتحديد ساعات العمل
فتح بوابة مسج ل الموظفني واغالقها1.

لموقع امكان ة محتيت ساعات العمل فع الموقع ، ولن يستط ع الموظفون العمل فع ا2.
فع غري ساعات العمل

.تصاميم الموقع وصوره وواجهاته
ى الصورةامكان ة اضافة معرض صور فع بتاية الصفحة الرئ س ة مع كتابة محتويات عل1.

امكان ة مغ ري صور الوادهة الرئ س ة دم عها 2.

امكان ة مغ ري صور االقسام3.

الخلف ات امكان ة محتيت الصور اليت ملهر لالبتوبات واالدهزة الكبرية ومحتيت الصور و4.
لالدهزة الصغرية

امكان ة مغ ري لون الموقع5.

حلول ساعدي
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.الخدمات المّسعرة
.الخصومات مع كافة التفاص ل باللغتني العرب ة واالنجلزييةالختمات المسعرة مع إضافة اضافة 1.

المسعرة باللغتني العرب ة واالنجلزييةاضافة التصن فات للختمات 2.

ع وكذلك لون امكان ة الطلب عرب الربيت االلكرتونع بطريقة احرتاف ة يلهر بها شعارك وحسابات التواصل االدتماع3.
الموقع الخاص بك ويصل للعم ل فور طلبه

امكان ة الطلب عن طريق الوامساب ويكون مرمبط بالموقع 4.

.المنتجات
.يةإضافة الخصومات مع كافة التفاص ل باللغتني العرب ة واالنجلزيالمنتجات مع  اضافة 1.

العرب ة واالنجلزييةللمنتجات باللغتني اضافة التصن فات 2.

تواصل امكان ة الطلب عرب الربيت االلكرتونع بطريقة احرتاف ة يلهر بها شعارك وحسابات ال3.
طلبهاالدتماعع وكذلك لون الموقع الخاص بك ويصل للعم ل فور 

امكان ة الطلب عن طريق الوامساب ويكون مرمبط بالموقع 4.

.العمالء
المنتجات الخاصة بك وومبع حالة طلبه  وعرض التفاص ل / عرض العمالء الذين طلبوا الختمات 1.

وعرضاستفساري  او طلبه  حالة فع الموقع وومبع ( مواصل معنا)مواصلوا معك  عرب عرض العمالء الذين 2.
التفاص ل 

نوان ملف امكان ة مزنيل ب انات العمالء على االكس ل بضغطة واحتة مع عرض ماريخ التزنيل ونوع العمالء فع ع3.
االكسل

.الموظفين
عرض دم ع الموظفني مع ب انامه  ونوعه  فع الموقع1.

امكان ة اعطاء صالح ة للموظفني فع مختلف االمور فع الموقع2.

الموقع امكان ة اعطاء مهام للموظفني ومتبع حالة المهمة ووصو  اشعار له  عرب االيم ل بالمهمة ورابطها فع3.
ومفاص لها وموعت التسل   بشكل ملقائع

عرض سجل الحضور الخاص بالموظفني ، بموعت مسج له  للحضور ومسج له  للخروج4.

ونعامكان ة عمل خطط عمل ووضع اكرث من موظف فع نفس الخطة ومتبع حالتها عرب الموقع والربيت االلكرت5.

حلول ساعدي
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.المهمات
ومبع امكان ة انشاء عتة مهام ووضع ماريخ بتئها وانتهائها للموظفني و1.

ع حالتها بالنسبة المئوية وكذلك عرب مالحلة الموظف من خال  الموق

.واشعارات الربيت اإللكرتونع بشكل مبارش

سهولة رفع المهام ومسل مها 2.

.الخطط
ام امكان ة انشاء خطط متنوعة مض  اكرث من موظف بعتة مهام وربط المه1.

مع بعضها البعض

ودين عرض نسبة االنجاز للمهام فع بتاية الخطة لكافة الموظفني المود2.
فع الخطة لتتبع اعماله  مع بعضه  البعض

ة عرض نسبة اكتما  الخطة بالنسبة المئوية وعتد المهمات المكتمل3.
بتاخلها 

ص لهاامكان ة مزنيل مقرير مفصل بالخطة وبالمهام اليت بتاخلها ومفا4.

.عروض السعر
المنتجات اليت م  اضافتها / امكان ة انشاء عروض سعر من الختمات 1.

كتابة ب انات العم ل وفرتة فعال ة عرض السعر 2.

اضافة خصومات مبارشة وعرض مفاص ل الختمات باحرتاف ة 3.

امكان ة ارسا  عرض السعر للعم ل بشكل مبارش وبضغطة زر ويصل4.
للعم ل كرابط

امكان ة اظهار عرض السعر فع الموقع برابط مشفّر للعم ل 5.

اخفاء عرض السعر فع حا  اردت التعتيل عل ه/ امكان ة اظهار 6.

بضغطة زر PDFامكان ة مزنيل عرض السعر كملف 7.

حلول ساعدي
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.فواتير المبيعات
افتها المنتجات اليت م  اض/ امكان ة انشاء فوامري المب عات من الختمات 1.

فوامري المب عات كتابة ب انات العم ل وفرتة فعال ة 2.

اضافة خصومات مبارشة وعرض مفاص ل الختمات باحرتاف ة 3.

لعم ل امكان ة ارسا  الفامورة للعم ل بشكل مبارش وبضغطة زر ويصل ل4.
كرابط

امكان ة اظهار الفامورة فع الموقع برابط مشفّر للعم ل 5.

اخفاء الفامورة فع حا  اردت التعتيل عل ه/ امكان ة اظهار 6.

بضغطة زر PDFامكان ة مزنيل الفامورة كملف 7.

.فواتير المشتريات
انشاء اصناف لفوامري المشرتيات1.

امكان ة انشاء فوامري للمشرتيات وإضافتها الصنافها2.

.سندات القبض والصرف
امكان ة انشاء سنتات القبض والصرف وربطها بالفوامري1.

حلول ساعدي
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.الهدف الشهري
.امكان ة محتيت الهتف الشهرن المالع1.

ع روامب لوحة معرض المب عات والمشرتيات ودم ع سنتات الصرف والقبض م2.

.الموظفني والمصاريف فع لوحة واحتة

.الخسارة ، وك  م  االنجاز بالنسبة المئوية/ حساب نسبة الربح 3.

.لجم ع ب انات الشهر PDFمزنيل مقرير 4.

.رواتب الموظفين
.امكان ة وضع روامب الموظفني 1.

كة الرش/ مف ت لوحة روامب الموظفني بأن مف ت ما اذا كانت المؤسسة 2.
.رابحة فع يذا الشهر ام ال

.المصاريف
هرباء ، ايجار المكتب ، مصاريف الك)امكان ة وضع المصاريف السنوية مثل 1.

..(والم اه الخ

ح فائتة المصاريف يع فع احتساب العائت السنون ورؤية نسبة اربا2.
المؤسسة/ الرشكة 

حلول ساعدي
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.االجتماعات
امكان ة انشاء ادتماعات من الموقع ودعوة الموظفني بشكل مبارش  عرب1.

.االيم ل والموقع

امكان ة اضافة اشخاص من خارج الموقع عرب اضافة مفاص له  والربيت2.

االلكرتونع

وصو  دعوة االدتماع عرب الربيت االلكرتونع مع ظهور مفاص ل وداعع 3.

االدتماع ووقته وكذلك رابط االدتماع ان ودت ومكانه

الدتماع بالنسبة للموظفني المتعويني لالدتماع بامكانه  عرض مفاص ل ا4.

فع وقت الحق ورؤية ما م  مناقشته فع االدتماع 

.حضور الموظفين
امكان ة الموظف بتسج ل حضوره للعمل وكذلك مسج ل موعت خروده1.

 GPSمحتيت اماكن مسج ل الحضور با 2.

محتيت األدهزة وربطها بالموظفني3.

عرض مفاص ل الحضور لكل الموظفني4.

حساب عتد ساعات العمل للموظف وعتد االيام اليت ل  يحضريا5.

امكان ة مزنيل حضور الموظف فع ملف اكسل 6.

.التقارير
انشأ امكان ة انشاء التقارير من قبل الموظفني وال معرض إال للموظف الذن1.

التقرير ولإلدارة 

PDFامكان ة مزنيل التقرير كملف 2.

WORDامكان ة مزنيل التقرير كملف 3.

حلول ساعدي
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.الحجوزات
ل اإلدارة نلام الحجوزات يهتف إلى منف ذ طلبات العمالء بشكل متابع من قب1.

.والموظف والعم ل فع نفس الوقت

.يستط ع العم ل طلب حجز بتاريخ ووقت محتد2.

حت امكان ة اإلدارة فع قبو  او رفض الطلب ، مع امكان ة مع ني الحجز أل3.

.موظف ها

امكان ة االطالع على العمل فع يذا الحجز من خال  وصو  رابط مشفر 4.

.للعم ل

.امكان ة مق    العمل من قبل العم ل فور االنتهاء من العمل5.

.العمليات اللوجيستية
.امكان ة اضافة السائقني ومعلومامه 1.

.امكان ة اضافة المسارات والطرق2.

د ست ة ربط طلبات العمالء اليت محتاج شحن او عبور للحتود بالعمل ات اللو3.
.وامكان ة اخت ار احت السائقني لها

.سهولة متبع الطلب من قبل العم ل واإلدارة4.

امكان ة ربط الفوامري بالعمل ات اللود تس ة5.

.التسويق بالعمولة
ولةامكان ة المسوقني بتقتي  طلب لالنضمام بنلام التسويق بالعم1.

امكان ة اإلدارة فع قبو  او رفض الطلب ، مع محتيت نسبته  فع كل2.
عمل ة رشاء

ه مع لوحة خاصة بكل مسوق يستط ع من خاللها معرفة ارباحه وحالة حساب3.
عرض دم ع روابطه

.امكان ة ربط الفوامري وسنتات الصرف بالمسوقني4.

حلول ساعدي
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.االسئلة الشائعة
امكان ة اضافة األسئلة الشائعة باللغتني العرب ة واالنجلزيية1.

امكان ة اخفاء االسئلة الشائعة فع حا  محتيتيا ومرادعتها2.

.المدونة
حركات امكان ة كتابة مواض ع فع المتونة وعرضها للعمالء ومكون متصلة بم1.

البحث بشكل مبارش باللغتني العرب ة واالنجلزيية 

امكان ة اخفاء المواض ع فع حا  معتيلها او مرادعتها 2.

.الشروط واألحكام
العرب ة واالنجلزيية امكان ة كتابة الرشوط واألحكام باللغتني 1.

فع حا  معتيلها او مرادعتها الرشوط واألحكام امكان ة اخفاء 2.

.حسابات التواصل االجتماعي
خاصة اضافة حسابات التواصل االدتماعع المختلفة واضافة الصور الامكان ة 1.

اليت مريت عرضها

قهاروابط مواقع التواصل االدتماعع فع حا  مرادعتها او متق امكان ة اخفاء 2.

حلول ساعدي



التحكم في القائمة الرئيسية
غ ري امكان ة التحك  فع اخفاء الصفحات وظهوريا فع القائمة الرئ س ة وامكان ة م1.

مسم امها باللغة العرب ة واإلنجلزيية

العمالء وتصنيفاتهملوحة 
امكان ة اضافة مصن فات للعمالء1.

امكان ة اضافة العمالء ووضعه  فع التصن فات اليت م  انشاؤيا2.

تصم مهاامكان ة مراسلة العمالء من خال  القوالب الخاصة باإلعالنات الربيتية اليت قمت ب3.

لوحة اإلعالنات البريدية
امكان ة مصم   قوالب للرسائل اإلعالن ة الخاصة بالعمالء1.

ظهور عتد مرات ارسا  الرسائل اإلعالن ة للعمالء مع الوقت ومن قام بإرسالها2.

(.تواريخ االنتهاء)لوحة التذكير 
ة مواريخ كتابلحالتها فائتة امكان ة اضافة التواريخ المهمة ووقت انتهائها ووضع حساب 1.

او لفرتات االنتهاء بانها مجعلك على اطالع دائ  بالتواريخ المهمة لالشرتاكات او للمواع ت

عتيتةمجتيت العقود ولها استختامات 

الصالحياتلوحة 
امكان ة محتيت الصالح ات للموظفني فع معل  اللوحات اإلدارية بتاخل الموقع1.

حلول ساعدي
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لوحة أعمالنا
امكان ة اضافة التصن فات ألعمالنا1.

امكان ة اضافة االعما  ونبذة عنها داخل التصن فات2.

امكان ة اخفاء األعما  واظهاريا من لوحة االدارة الخاصة بأعمالنا3.

حلول ساعدي
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عمالء ساعدي
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كم يستحمل الموقع عدد من الموظفين؟
.غري محتود

سيرفر الموقع هل هو لدينا او لديكم؟
.سريفر الموقع يت  موفريه من قبل فريق ساعتن وال يمكن الوصو  له من قبل العمالء

أسعاركم؟ وهل لديكم خيارات لإلشتراكات الشهرية 
والسنوية؟

دم ع  سعارنا موضحة فع صفحة  سعارنا من موقع ساعتن وف ها دم ع  شكا  االشرتاكات

كم يحتاج وقت حتى يكون الموقع جاهز؟
لوحة إدارة ساعتن دايزة مماما ،ولكن يحتاج انشاء دومني خاص بالعم ل ، وفع حا  م  اخت ار 

.ساعة كحت اقىص48ساعات إلى 5يت  ربطه فع الموقع ويحتاج وقت من ( النطاق)التومني 

هل توفرون فريق تقني لعمالئكم؟
.نع  لتينا فريق مقين قائ  على متابعة موقعك  والرد على استفسارامك  كذلك

كيف آلية عمل الموقع ولوحة اإلدارة؟
.يمكنك زيارة قناة ساعتن على ال وم وب ، بح ث يناك موضح آل ة عمل الموقع بشكل كامل 

هل لديك سؤال آخر؟
.يمكنك زيارة موقع ساعتن والذياب إلى األسئلة الشائعة وكذلك قس  المساعتة والتع  الفين

األسئلة الشائعة

اذهب إلى قناة ساعدي

إلدارة فريق عملك بكفاءة وسهولة

https://www.youtube.com/channel/UC1py5CLVjsNq76IvOPaWD1A


تواصل معنا
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+966 50 222 4619

saeidii
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King Abdullah Rd, Al Mughrizat, 
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