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MMS Software Solutions® 

Software Solutions MMS  شركة  وهيلتبدأ في األردن وفلسطين،  2009عام  تأسستوالتي شركات تكنولوجيا المعلومات  أحدهي

 واإلدارية.المالية  والتطبيقات مساهمة محدودة تعمل على انتاج وتسويق البرامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خدماتنا

 العديد من الخدمات ومنها MMSتقدم شركة  

  برامج محاسبية وإدارية: حساباتيERP البرامج المحاسبية  أضخم، هو من اهم منتجات الشركة واضخمها اذ يعتبر هذا المنتج من

 واإلدارية على مستوى الوطن العربي وله اصدارين:

o  عالية. وكفاءةحساباتي السحابي: يعمل عبر االنترنت ضمن حماية 

o  حساباتيLocal.يتم تنصيبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بالزبون ويعمل بدون وجود االنترنت : 

  لغاتالانتاج برامج على الطلب: لدينا طاقم مهندسين ومبرمجين محترفين في انتاج البرامج المختلفة التخصص والهدف ونركز على 

كلغة برمجة أساسية في انتاجاتنا، ولدينا الخبرة في العديدة من  PHPحيث نحترف لغة ال  Web-Basedالبرمجية التي تعتمد على االنترنت 

 .Microsoftخرى التابعة ل لغات البرمجة األ

  تطبيقات ذكيةAndroid & IOS ،تم انتاج العديد من التطبيقات المتنوعة األهداف )تطبيق حساباتي، منيو اب :Hesabate Chick 

Time)ولدينا القدرة على انتاج أي تطبيق وربطه بمنتجات برمجية أخرى. ، ربحني شكرا، اضاءات علمية 

  :نستخدم قوالب عالمية بتصاميم جذابة وحديثة ونربطها بلوحة تحكم متطورة من انتاجنا وحسب الطلب ليستطيع أي تطوير مواقع االنترنت

 (.Ecommerceكان نوع الموقع )تجاري، خدماتي، معلوماتي، اخباري،  امستخدم التحكم بكامل محتوى موقع االنترنت الخاص به ومهم

 مواقع االنترنت وحجز النطاق. حجز استضافة ونطاق: نقدم خدمة حجز استضافة 

 Data Hosting.نوفر خدمة حجزة أجهزة الكمبيوتر السحابية بمواصفات عالمية وأسعار منافسة وخدمة محترفة : 

  خدمة الرسائل القصيرةBulk SMS الرسائل القصيرة عبر موقع متخصص خاص بنا او من خالل أي موقع  لإلرسال: نوفر أسعار منافسة

 من انتاجنا او غيره. او برنامج سواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 منتجاتنا

  حساباتيERP : البرامج المحاسبية واإلدارية على مستوى الوطن  أضخمهو من اهم منتجات الشركة واضخمها اذ يعتبر هذا المنتج من

 العربي وله اصدارين:

o  عالية. وكفاءةحساباتي السحابي: يعمل عبر االنترنت ضمن حماية 

o  حساباتيLocal تنصيبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بالزبون ويعمل بدون وجود االنترنت.: يتم 

  حساباتيPOS برنامج نقاط البيع المتعدد التخصصات والذي يناسب العديد من االعمال )مطاعم، سوبرماكت، محالت بيع التجزئة بجميع :

 أنواعها...الخ(، ويعمل مع حساباتي بجميع اصداراته كمنتج واحد.

  حساباتيHR ماليا واداريا، ويعمل مع حساباتي بجميع  موظفيها: برنامج مناسب لجميع المؤسسات بشتى احجامها لضبط دوام ورواتب

 اصداراته كمنتج واحد.

  تطبيق حساباتيAndroid المبيعات والطلبيات خارج المكتب ويتصل بحساباتي بجميع اصداراته في حال توفر  إلدارة: تطبيق مناسب

 االنترنت.

 ق منيو اب تطبيMenu APP بإصدارين: يعمل مع حساباتي او بشكل مستقل لضبط الطلبيات الداخلية والخارجية للمطاعم ويتوفر 

Android & IOS. 

 MMS CRM.نظام إدارة العمالء المحترف والذي يمكن تخصيصه بشكل بسيط حسب طبيعة العمل ويمكن ربطه بحساباتي : 

  العيادةClinicالعيادات والمراكز الطبية من حيث ضبطها إداريا وبعض األمور المالية. : مناسب لجميع أنواع 

  نظري ...الخ القيادةالعديد من المنتجات األخرى: تطبيق اضاءات علمية، نظاراتي، نقاطي، إدارة الفنادق، تعليم 

 

 بماذا نتميز

  يوميا على مدار العام من خالل الهاتف واالنترنت ونظام الدردشة  ساعة 16خدمة دعم فنيChat  المتوفر بشكل مجاني داخل معظم

 منتجات ومواقع الشركة.

  :ما لديهم لزبائننا أفضلنهتم بموظفينا ونحافظ عليهم ونمنحهم الخبرات الالزمة لتقديم طاقم ذو تدريب عالي. 

 جاتناالسر في معظم منت وكلمات البيانات تشفير خالل من وسريتها وبيانته المستخدم حماية بموضوع كبير بشكل االهتمام تم: عالية حماية. 

 لمحاسبةا مجاالت في لخبرة الحاجة دون سهولة بكل معها لتعاملا مستخدم ألينركز على البساطة، فمعظم منتجاتنا تتيح : السهولة والبساطة 

 .غيره او المالية اإلدارة او

  التكاملIntegrationERP & : معظم منتجاتنا تعمل مع بعضها بتكامل ويمكن ربطها باي منتجات اخرى. 

 معظم منتجاتنا تعمل عبر الشبكة المحلية واالنترنت: واالنترنت الشبكة عبر التشغيل. 

 مع رى،باإلضافة للغة الفرنسية والتركية وأخواالنجليزية على األقل  العربية باللغة تتوفر منتجاتنا بواجهة عمل: واللغات التطبيقات متعدد 

 .الوقت نفس في شاشة من أكثر وفتح العالم لغات بجميع البيانات ادخال إمكانية

 االلكتروني المساعدة نظام (Help:) أي عن البحث سهولة مع والفيديو والكتابة بالرسم متخصص مساعدة بنظاممعظم المنتجات  تزويد تم 

 .معلومة

  الخبرة منحنا الذي الزمن السوق في الطويلة السنوات منزبون في الوطن العربي ولدينا  5000من  أكثر لدينا: والخبرة العاليةاالستمرارية 

 .االستمرار على القدرة منحنا العربي الوطن معظم في وانتشارنا وحجمنا المعلومات، وتكنولوجيا البرمجيات مجال في الكبيرة



 
 

 الحماية والخصوصية

  البالد.في جميع وكذلك جميع اللوائح المعمول بها والحماية، لتلبية جميع معايير األمن  ةالبرمجيات مصممالشركة جميع منتجات 

  عمالئها.بيانات ألمن وخصوصية اولوية واهتمام كبير  شركتناتعطي 

 وثقة بيننا وبين عمالئنا ضمان أفضل خدمةمن أجل  نعمل على توعية الزبائن بشكل مستمر بمعايير الحماية واالمن. 

  ونؤكد ان قاعدة البيانات المستخدمة في منتجاتنا تعمل على تشفير بيانات الزبون بطريقة ال يمكن االستفادة منها نحن نحترم سرية المعلومات

 مطلقا لغير هدف التطوير او حل المشاكل.

 فقدها او تسريبها. كما ونعمل على تطوير انظمة من اجل الحفاظ على بيانات الزبائن دون 

 

 طاقم الشركة

 

 موظف يعملون في مقرات الشركة المختلفة لخدمة زبائن الشركة. 30أكثر من 

ام ظبناء على الخبرة الطويلة للشركة في انتاج وتحليل وتصميم البرمجيات المختلفة، وتقديم التدريب والدعم الفني، استطاعت الشركة تطوير ن

العمل على انتاج وتطوير أي منتج بكل احترافية، وصوال الى تقديم أفضل الخدمات والتدريب المنظم اداري متخصص ومحترف يستطيع 

 والمحترف.

التزمت منذ البداية بتطوير منتجاتها المختلفة، فلقد خصصت الشركة فريقا خاص بكل منتج يعمل على تطويره بشكل دائم  MMSبما ان شركة 

 وجيا وفيما يتوافق مع تطور حاجات الزبائن.فيما يتماش وتطور االسواق والتكنول

هو مكان لتواجد الطاقم نظرا لتوفر البنية التحتية واالدوات ومكاتب موزعيها المنتشرة في معظم الدول العربية  MMSسوف تكون مقرات شركة 

 انجاز وخدمة. أفضلالالزمة لتحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 زبائن يثقون بنا

 وهذه قائمة ببعض منهم يعملون على منتجاتنا في مختلف دول العالم ويتركزون في الدول العربيةزبون  5000لدينا أكثر من 

  

 

 

  
 

 

    

  
 

 

 
 

  

 


