
 ينرش ثاين شافري - النائب األول للرئيس واملراقب املايل

 يف االتحاد االئتامين ألمريكا فريست كيف يساعد موقع

 كونفيني               االتحاد االئتامين عىل تحقيق مستوى

أفضل من األمان ورسعة االتصال يف اجتامعاتهم

 عندما اشرتت أمريكا فريست آيباد ألجل اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة، انتقلنا

 من النموذج القديم إلرسال رزم األوراق إىل اإلرسال بالربيد اإللكرتوين مللف يب

 دي إف للمستندات املختلفة. ومع ذلك، تعلمنا برسعة أن الجميع ليسوا يف نفس

 الصفحة من املنظور الوظيفي، حيث كانت هناك نسخ مختلفة لحزم االجتامعات

 التي تم استالمها )بعضها تم تحديثه، بينام البعض اآلخر مل يتم تحديثه( وكان ذلك

 ميثل تحدياً يف اجتامعات مجلس اإلدارة الخاصة بنا. كام استخدم املجلس أيضاً

 تطبيقات لعرض ملفات يب دي إف املختلفة، مام جعل االتساق صعباً. بعد ذلك،

 جربنا                  ، ولكن ذلك مل يلِب احتياجاتنا يف أن يصبح لدينا عارض ثابت

 متوافق مع جميع األجهزة. وبصفته مستودع للمستندات، فقد كان قارصاً عىل تلبية

 وظائف االجتامع، مثل ترميز املستندات. وأخرياً، حثنا رئيس االتحاد االئتامين - الذي

 كان معرضاً إليجاد حلول لالجتامعات بصفته عضو يف مجلس اإلدارة اآلخر - للبحث

عن خيار يناسب احتياجات أمريكا فريست بشكل أفضل

األفضل قيمة

 يف بحثنا عن إيجاد الخيار الصحيح ألمريكا فريست، قمنا باختيار خمسة حلول

 لالجتامعات، إال أن كونفيني                   صعد بسهولة إىل القمة بعد أن أخذنا

 بعني االعتبار التكلفة. وبفضل واجهة املجلس عالية الكفاءة الخاصة به لتناسب

                  تطبيقات آي باد، وأندرويد، ووندوز، وماكنتوش، فقد كان كونفيني

       فائزاً رصيحاً، حيث يقدم قيمة كبرية للمزايا الشاملة، م             ، والتصميم

 البسيط، واألمان الصارم. كام أنه ساعد عىل تبسيط عمليات اجتامعات المجلس

لتوفري الوقت واملال

 مع األولوية القصوى لألمان بالنسبة لنا، مل يكن الربيد اإللكرتوين خياًرا آمًنا مبا يكفي.

 ومع كونفيني                  ، تلقينا وصوالً مركزياً يسمح بعرض جميع امللفات دون

 مغادرة التطبيق والوصول املخصص لذلك احتفظنا بالتحكم الكامل فيمن ميكنه

االطالع عىل االجتامعات واملستندات

 يوفر االتحاد االئتامين ألمريكا
 فريست                الخدمات

 املالية الشخصية ذات الجودة
 العالية ألعضائه ومالكه. حيث
 يعترب سابع أكرب اتحاد ائتامين

 من حيث العضوية والثاين
 عرش من حيث حجم األصول يف
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 أليسون جورجينسن، محاسبة مالية، تقول “أحب

 السحب واإلفالت إلنشاء الحزم، دون الحاجة

 لتحويل املستندات. حيث ميكنك متاماً إفالت أي

.“يشء هناك

azeusconvene.com/sa

االتحاد االئتامين ألمريكا فريست

“

http://www.americafirst.com
http://www.azeusconvene.com/sa
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ميكنك متاماً إفالت أي يشء هناك

 محاسبنا املايل - أليسون جورجينسن - هي مستخدمة إدارية، تستخدم 

 الربنامج بشكل أسايس لبناء حزم االجتامعات وجدولة االجتامعات القادمة.

 حيث املميزات التي تجدها مريحة ومفيدة بشكل خاص تتمثل يف إخطارات

 التغيري، وتخصيص وصول املستخدم، وإنشاء جدول األعامل. لذا مل تعد بحاجة

 لتحويل املستندات. ألنها ببساطة تسحبها وتسقطها إلنشاء الحزم. كام تعجبها

 حقيقة أنها ميكن أن ترى من من بني األعضاء ميكنه الوصول إىل الحزم، مبا

يضيف طبقة أمنية أخرى لرسائل الربيد اإللكرتوين التي ال ميكن إرسالها

الجميع يعمل بنفس اليشء

 بفضل كونفيني                 ، يعمل الجميع بنفس املنصة، والرجوع إليها، 

 واستخدامها بنفس الطريقة، ويساعدون بعضهم البعض. وقد كان االنتظام

 يوماً ما ميثل تحدياً، إال أنه اآلن مبثابة ميزة كبرية للعديد من لجاننا داخل

 االتحاد االئتامين. حيث نتلقى جميًعا إشعاًرا بأية تغيريات يف الوقت الفعيل،

 لذلك يتم تنبيهنا يف الحال إذا تم تحديث امللف. وليس هناك تجاهل ألي

شخص، لذلك ال أحد يتخلف عن تلقي املعلومات

 إننا نقدر أيضاً حقيقة أننا نستطيع وضع عالمات عىل املستندات، مثلام

 نعمل مع الورق الفعيل، لكن بال نفايات وعوائق. وبهذا املعنى، ال يبدو

 كونفيني                  أنه تقنية جديدة متاماً بالنسبة لنا. ويف الواقع، تعلم

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان لدينا من جميع األعامر أسلوبهم عن

 كونفيني                  يف خالل ساعة واحدة من استخدامه بأجهزتهم الخاصة.

 لقد دفعتنا املزايا املتعددة ملنصة كونفيني              إىل األمام فعلياً، مبا تقدمه

 للموظفني وأعضاء مجلس اإلدارة من الحرية يف استخدام الجهاز الذي يشعرون

          بالراحة أكرث يف استخدامه عىل أساس يومي.     ديسمرب
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إحجز العرض التجريبي املجاين الخاص بك، قُم بزيارة

اتصل بنا
الربيد اإللكرتوين

                   +971 42482947
           sales@azeusconvene.com

:

 يقول ثاين شافري - النائب األول للرئيس واملراقب املايل لالتحاد االئتامين

ألمريكا فريست

.“.ليس هناك تجاهل ألي شخص، لذلك ال أحد يتخلف عن تلقي املعلومات “

:

املميزات

منح جائزة األمن
مصادقة متعددة العوامل

تشفري املستندات بالخادم والجهاز

فك التشفري يف الوقت الفعيل

سح البيانات عن بعد باألجهزة املفقودة
 

إدارة جميع مراحل اجتامعك

خطة اجتامعاتك
إرفاق املستندات بعنارص جدول األعامل

التحكم يف الوصول واإلذن للملفات

تعديل وتوزيع حزم املجلس رقمياً
 

إرشاك املشاركني لديك
بدء االجتامعات عن بعد

لديك عروض تقدميية تفاعلية يف الوقت الفعيل

قفل شاشات املشاركني إىل العرض التقدميي

التصويت عىل البنود واملوافقة عىل املستندات
 

املتابعة بسهولة
إرسال ملخص االجتامع فوراً

متابعة اإلجراءات بعد االجتامع

مراجعة االجتامعات واملستندات السابقة
 

التحديثات الفصلية
 كل ثالثة أشهر، ويتم التحديث عندما Convene يتم تحديث كونفيني

يكون ذلك مناسباً للعميل

http://www.azeusconvene.com/sa
https://www.azeusconvene.com/convene-is-europes-storage-and-information-management-solution-of-the-year/

