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 نبذة عن الشركة
 مت أتسيس شركة قنوات لتكنولوجيا املعلومات  Channels-Techسنة  2006ملواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع
املصريف االلكرتوين يف العامل ،ولتلبية الطلب اإلقليمي املتزايد على شركات متخصصة يف خدمات ربط األنظمة وإدارة احللول املتكاملة

لتكنولوجيا املعلومات .وذلك بطرح حلول اسرتاتيجية تليب احتياجات و متطلبات التطور يف املنطقة ويف خمتلف القطاعات احلكومية

وشبه احلكومية واملؤسسات وشركات القطاع اخلاص ...

 شركة  : PayLogicهي شركة متخصصة يف الربجميات و تكنولوجيا املعلومات يف جمال أنظمة الدفع اإللكرتوين وأمن املعلومات
وهي شريك اسرتاجتي ملعظم مشاريعنا.

 لماذا نحن؟
إن الكادر العامل يف شركتنا ميتاز خبربات متعددة يف جماالت متنوعة حيث يعمل ضمن فريقنا خرباء يف أنظمة املعلومات ،الشبكات،

االتصاالت ،أمن املعلومات ،قاعدة البياانت ،املالية واملصرفية ،اإلجراءات والسياسات ،إدارة املشاريع... ،اخل .وهذا الفريق متعدد اجلنسيات

ايضاَ.

شعاران "كل اثنية هلا أمهيتها" ،هو ما تبنيناها لدينا متشيا لرؤيتنا كشركة مكرسة لتكنولوجيا املعلومات ،وحللول االنظمة .حنن نواصل

السعي لفتح قنوات جديدة لتوسيع نطاق قاعدة معرفتنا ونعمل ابستمرار على حتسني مستوى الدعم اليت نقدمه لزابئننا .حنن نواكب أحدث

التقنيات لضمان ايصال االستفادة و أفضل احللول التقنية لزابئننا ،أببسط الطرق لتحقيق النتائج املرجوة.
 كيف نعمل؟
 -حتليل دقيق لثقافة الشركة واحلاالت الوظيفية ،واالحتياجات املعلنة.

التطوير (تصميم أو التكيف) من وأنشطة التدريب العملي اإلبداعي.تسليم مواد التدريب بشكل واضح و سلس.-املتابعة العملية للمشروع بعد تنفيذ املشروع.

 أسعار الخدمات
إن اسعار اخلدمات اليت تقدم من قبلنا هي أسعار رمزية إذا ما قيست ابألسعار العاملية.
 قاعدة البيانات
كافة املعلومات وقواعد البياانت سوف تكون مؤمنة وخمزنة على اخلوادم الرئيسية واالحتياطية.
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 المواصفات الفنية لألجهزة
إن املواصفات الفنية لألجهزة اليت تستخدم يف انظمتنا ملشاريعنا من أعلى املواصفات املعتمدة عامليا حيث إن املواصفات

الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية املعلومات هي احد االسس الرئيسية يف اجناح املشروع ودميومته.
 رسالتنا


رؤيتنا

تتطلع شركة قنوات لتقدمي اخلدمات املتميزة مما جيعلها من أبرز الشركات يف تلبية حاجات الزابئن من منتجات وخدمات
إلكرتونية متطورة حسب أحدث وأفضل وأسلم املعايري املتعارف عليها دوليًّا.

 أهدافنا

توفري اخلدمات الشاملة واملتكاملة يف القطاعات احلكومية من شركات وأفراد بتقنية عالية وأسعار مناسبة ملبية احتياجات
العمالء املختلفة مع دعم هلذه اخلدمات بشبكات مناسبة وتقنيات متطورة وفعالة ملتزمني بتحقيق األهداف اليت يسعى إليها

املتعاملون معنا واملسامهون والعاملون فيها.

 قيمنا

أوالا :موظفوان أفضل مواردان.

اثنياا :أولويتنا القصوى إرضاء العمالء وتوسيع قاعدهتم.
اثلثاا :الشفافية أساس مصداقيتنا.

ابعا :أخالقيات التعامل وصدقنا مها هنجنا.
را

خامسا :نلتزم ابلتطوير املستمر من خالل البحث الدؤوب وتقدمي كل ما هو جديد ألن خدمة اجملتمع بكافة شرائحه هي من
ا

أهدافنا.
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الخدمات

حنن ى  Channels-Techنعمل على ما هو أكثر من جمرد تقدمي خدمات إلكرتونية وحلول أمنية على درجة عالية من اجلودة والكفاءة

واحلرفية .تعمل  Channels-Techعلى خلق اهلوية املناسبة لعملك ،حيث نعمل على تطوير وحتسني االداء املنتظر خلدماتنا بواسطة أفضل

حلولنا ،ابإلضافة إىل مجال وروعة تصاميمنا وكفاءة االنظمة اليت لدينا ابستخدام أحدث التكنولوجيا املوجودة ....فنحن يفChannels-

 Techنعمل جاهدين ليس فقط لنيل إعجاب وثقة زابئننا ،بل من يتعامل مع زابئننا أيض ا.
يف  Channels-Techحنن جنعل أعمالنا تتفهم متطلباتك .هبذه الطريقة ،ميكنك الرتكيز على ما تريده بشكل أفضل  -وترك لنا احلصول

على ما حتتاج إليه من حلول األعمال من البداية إىل النهاية واليت تتيح لك أن تعمل بشكل أكثر دقة وكفاءة ورحبية.
كما ان اي عرض ألنظمة خدماتنا يف  Channels-Techتشمل ما يلي:
• استشارات األعمال الفنية
• االستشارات الفنية املهنية
• التدريب واالستيعاب

 .1تطوير تطبيقات الشبكة العنكبوتية:

حنن نبين تطبيق ويب اخلاصة بك ابستخدام أحدث التقنيات واملعايري على شبكة اإلنرتنت من شأهنا أن تزيد من أعمالك ابلنسبة لك وزابئنك.

 .2حلول مزود خدمة اإلنرتنت )INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP

يتم االعتماد على حلولنا من قبل مزودي خدمة االنرتنت الرئيسية ألهنا مستقرة وآمنة وذلك إلدارة والتحكم مبشرتكيها.

SYSTEM PROGRAMMING .3

من خالل املربجمني املوجودين لدينا ذوي االختصاص و املؤهالت العالية ،ميكننا تنفيذ وتقدمي حلول خمصصة على مستوى عايل جدا مثل برامج

حمركات نظام التشغيل  .System daemonsالربامج النصية اجلاهزة .automation scripts
MOBILE APPS DEVELOPMENT .4

اصبح االن عدد مستخدمي اهلواتف الذكية هو  ٪75من جمموع مستخدمي اهلاتف .حنن مساعدتك للوصول إىل السوق اليت تستهدفها ،مع

تطبيقات احملمول اليت لدينا.

LINUX SUPPORT CENTER .5

حنن فخورون أبن نكون أول مركز دعم لينكس يف العراق .وتوفري االستشارات اجملانية للمجتمع ،وحىت توفريه على مستوى املؤسسات.

VOIP & SMS .6
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توفري خدمة .Opensource VOIP & IVR solutions for automated replies

 .7اخلدمات االستشارية

تؤدي اخلدمات االستشارية اليت تقدمها  Channels-Techإىل زايدة القدرة التنافسية للشركة من خالل -:








تطوير النظم واهلياكل واالسرتاتيجيات مما يؤدي إىل حسن توظيف واستثمار املوارد البشرية واملالية.

رفع مستوى وإمكانيات املوارد البشرية وزايدة والئهم وانتمائهم للمؤسسة من خالل تطوير مناخ عمل حمفز.
إدخال املعايري واملواصفات الدولية يف أعمال املؤسسات مبا يؤهلها للوصول إىل عاملية األداء.
تطوير اخلدمات واملنتجات مبا حيسن من مسعة املؤسسات ويزيد من رضا املتعاملني معها.

زايدة اإلنتاجية والرحبية مما يؤدي إىل بقاء املؤسسات ورايدهتا لألسواق.

إدخال منظومة العمل االلكرتوين لتحسني األداء والتوافق مع متطلبات عصر العوملة.

جماالت اخلدمات االستشارية :

تقدم  Channels-Techخدماهتا االستشارية يف جمموعة من اجملاالت املتكاملة مع إمكانية تطوير أي جمال مبا يتناسب مع احتياجات
املؤسسة الطالبة للخدمة وتتمثل تلك اجملاالت يف االيت:
.7.1

دعم القيادات

القيادة تصنع الرؤية وجتعل اآلخرين يشاركون يف حتقيقها ،وهي احملرك للطاقات والقدوة لألداء ابملؤسسة ،لذا كان من األمهية تقييم
القياديني ابستخدام منوذج جدارات القيادة هبدف حتديد احتياجات التطوير وإعداد وتنفيذ برامج التطوير مبا يعود على املؤسسة

بتحسني إنتاجية القيادات يف كافة املستوايت التنظيمية.
.7.2

إعداد خطة العمل االسرتاتيجية

تكمن أمهية صياغة خطة العمل االسرتاتيجية يف كوهنا آلية لتحقيق التقدم يف املستقبل من خالل حسن توظيف نقاط القوة لدى

املؤسسة والتخلص من نقاط ضعفها واالستفادة من الفرص املتاحة هلا وجتنبها املخاطر املستقبلية مبا حيقق هلا البقاء ورايدة األعمال.

.7.3

قياس وحتسني ثقافة املؤسسة

تتمثل هذه اخلدمة يف إجراء مسح للمباد واملعتقدات والقيم املشرتكة اليت يؤمن هبا ويعمل من أجلها أفراد املؤسسة هبدف وضع
اخلطط املتكاملة للتخلص من الثقافة اهلدامة واستبداهلا بقيم بناءة تزيد من دافعية أفراد التنظيم وحتسن من كفاءة األداء.

.7.4

نظام تكنولوجيا املعلومات

تتمثل خدمات  Channels-Techيف هذا اجملال يف هتيئة املؤسسة لتكون قادرة على:





إدارة الواثئق إلكرتونيا.
استخدام تطبيقات نظم املعلومات يف أنشطة املؤسسة يف ختطيط ومتابعة اإلنتاج والصيانة والتسويق وإدارة املواد البشرية.
إنشاء وتطبيق نظم دعم اختاذ القرار.
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مكننة إجراءات العمل (اإلدارة االلكرتونية).
التحول للحكومة اإللكرتونية.

 .7.5استشارات امن املعومات

تقدم شركة  Channels-Techاالستشارات يف جمال أمن املعلومات واإلنرتنت للمؤسسات والشركات والبنوك املختلفة عن طريق

جمموعة من شركائها الدوليني اليت تضم أقوى املؤسسات و الشركات العاملية املتخصصة يف جمال أمن املعلومات واإلنرتنت .تشمل

االستشارات اجملاالت التالية:

تقييم احلالة األمنية للشبكات والسريفرات











تقييم الفجوات بني السياسات األمنية املطبقة واملعايري العاملية هلذه السياسات Gap Analysis
تقييم املخاطر

إعداد خطة االستعداد للطوار

التخطيط الستمرارية األعمال BCP

ختطيط االستجابة للحوادث IRP

تطوير السياسات واإلجراءات األمنية

التحقيقات يف جرائم الكمبيوتر و اإلنرتنت

تقدمي االستشارات الالزمة لتطبيق واحلصول على شهادة اجلودة ISO 27000
تقدمي االستشارات الالزمة لتطبيق واحلصول على شهادة اجلودة ISO 20000
تقدمي االستشارات الالزمة لتطبيق واحلصول على شهادة اجلودة ISO 22301

 كما تقوم شركة  Channels-Techبتدريب املؤسسات على يد خنبة متميزة من املدربني اخلرباء يف أمن املعلومات احملليني والدوليني.
وهلا شراكة فاعلة وحتظى بدعم وتقدير العديد من مؤسسات التدريب الدولية الرائدة يف جمال أنظمة املعلومات وأمن املعلومات .من خالل
هذه الشراكة الفاعلة تقوم الشركة إبستقدام املدربني املتميزين من مجيع احناء العامل وغريها كما تقوم إرسال املتدربني إىل أرقى مؤسسات

وشركات التدريب الدولية يف اخلارج.

 أنشطتنا البحثية الرئيسية اخلاصة أبمن املعلومات

• أمن البياانت ،مبا يف ذلك أمن قاعدة بياانت،التحكم يف الوصول ،التشفري ،وحوسبة االنرتنت األمنة.
• أمن الربجميات ،مبا يف ذلك حتليل ثغرات الربجميات  ،فحص النماذج ،تقييم أمن األنظمة املغمورة.
• أمن الشبكة ،مبا يف ذلك حتليل أمن الربوتوكوالت ،كشف التسلل والوقاية منها

• إدارة أمن املعلومات ،مبا يف ذلك تدقيق األمان ،إدارة نظام أمن املعلومات ،وإدارة املخاطر
• أمن اهلواتف الذكية.
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.7.6

تطوير اهلياكل التنظيمية

تقوم املنظمة يف هذه اخلدمة مبراجعة اهليكل التنظيمي للمؤسسة بتقسيماته ومستوايته للتأكد من تكامل وتفاعل أجزاءه والتنسيق فيما
بينها مبا يؤدي إىل سرعة اختاذ القرار وبناء وتطوير فرق عمل ذاتية التوجه لتحقيق فاعلية وفعالية األداء.
قياس وحتسني ( املنتج  -اخلدمة – اخلربات املؤسسية)

.7.7

نقوم يف هذه اخلدمة مبراجعة العمليات اليت تؤثر على جودة اخلدمات واملنتجات .ويتم ذلك من خالل دراسة خصائص اخلدمات

واملنتجات اليت تقدمها املؤسسة الطالبة للخدمة االستشارية ومقارنتها ابألفضل يف نفس اجملال ( )Bench markingوذلك

لتحديد:






مدى مالئمة اخلصائص الحتياجات ورغبات وتوقعات متلقي اخلدمات ومستخدمي املنتجات.

املوقف التنافسي خلدمات ومنتجات املؤسسة.

التطور الالزم يف خصائص املنتجات واخلدمات لكي تليب احتياجات ورغبات وتوقعات مستخدميها.

تطوير نظم وإجراءات العمل ومؤشرات األداء
.7.8

نظام اإلنتاج وتقدمي اخلدمات

تقوم  Channels-Techيف هذه اخلدمة مبراجعة وتطوير عمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات مبا ميكن املؤسسات من:




تطبيق نظم فعالة لتخطيط ومتابعة اإلنتاج واخلدمات.
منظومة إدارة اجلودة الشاملة ونظم الصيانة احلديثة.

.7.9




النظام التسويقي

دراسة الفجوة التسويقية للمشروعات احلديثة.

تصميم املزيج التسويقي الفعال للمنتجات واخلدمات.

تطوير نظم التسويق واملبيعات.

 .7.10نظام البحوث والتطوير

من خالل دعم املؤسسات لتكون قادرة على:




ختطيط ومتابعة برامج البحوث والتطوير واالبتكار.

إعداد دراسات جدوى املشروعات والتوسعات.
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 الحلول
SAS .1

 SASعبارة عن نظام متقدم حللول (( AAA )Authentication, Authorization, Accountingاملصادقة

واالعتماد ،احملاسبة) و الذي يستخدم تقنية  Free RADIUSملصادقة  Hotspotو PPPOEمستخدمي الطلب اهلاتفي.
املستخدمة من قبل أكثر من  90مكان من مقدمي خدمات اإلنرتنت متوسطة احلجم والصغرية ومتوافقة متاما مع Mikrotik

و.CISCO

SHARE BOX .2

هو نظام تبادل امللفات مما يسمح للمستخدمني لتحميل  /تنزيل امللفات بسرعة عالية جدا طاملا يتم استضافة اخلادم داخل

الشبكة .ISP

SPEEDR .3

هو نظام تشغيلي للتخزين املؤقت حملتوى الويب مع أداء مبهر وبتكلفة منخفضة ومبرنة عالية إىل حد السماح للمستخدم إلنشاء اإلضافات
اخلاصة هبم والتخزين املؤقت للمحتوى املطلوب.

 .4تطبيقات ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ERP

قامت شركتنا بعمل أنظمة تطبيقية تعمل على معظم أنظمة التشغيل مثل (ويندوز ،لينكس ويونيكس) .مع االهتمام بنظام األمن هلذه الربجميات،

وربط فروع الشركة ابستمرار االدارة الرئيسية .وعالوة على ذلك ،فهي قادرة على إجراء نسخة احتياطية من أي عمل من هذا الربانمج ،وتوفري
تقارير خمتلفة ومفصلة لالسفادة منها يف اختاذ القرارات .

 إن شركتنا تستخدم قاعدة البياانت (أوراكل جبميع اصدارته ،اخلادم  )SQLاليت تناسب الشركات ومؤسسات العمل.

 .5تطبيقات اخلدمات االلكرتونية مثل  POSنقاط البيع يعترب هذا النظام فن من فنون التكنولوجيا احلديثة مت تصميمها ملساعدة أكرب

املؤسسات املالية يف معظم العامل ،وجتار التجزئة و الشركات لنقل األموال ،والتواصل مع عمالئها وتبسيط عملياهتا مع الدولة كما يوفر

هذ التطبيق فوائد جتارية كبرية ،مبا يف ذلك:

• تقليل الوقت الالزم لطرح منتجات جديدة وحمسنة من خالل متكني املوظفني لتكوين املنتج بطريقة سهلة ابستخدام واجهة املستخدم
الرسومية.

• خلق ميزة تنافسية عن طريق تسهيل جتز املنتج مع قدرات قوية لتمييز مصطلحات ملنتجات وخدمات حاملي البطاقات والتجار.
• توفري خدمات للعمالء والتاجر ذات جودة عالية.
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• تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب لتحسني السيطرة على األعمال وتسهيل إنشاء تقارير خمصصة ابستخدام قاعدة البياانت اخلاصة
به ذات العالقة.

• تقليل تكاليف التشغيل من خالل توفري احللول اليت تدعم التطور يف العمل ابإلضافة التعامل مع زايدة حجم األعمال املستقبلية.
 .6املشرتايت ودعم األجهزة

 بيع اجهزة احلاسوب ،البتوب ،خادم ،أجزاء الشبكة.
 صيانة الشبكات.

 تثبيت نظام التشغيل (ويندوز ،ويونيكس ،لينكس) جبميع اصدارهتا.
 تثبيت قاعدة البياانت (أوراكل ،خادم  )SQLوالصيانة.
 استعادة البياانت من القرص الصلب املتضرر.
 .7الطلب على االنرتنت

 حلول الشبكة العنكبوتية املعلوماتية
 تصميم املواقع

تصميم صفحة على شبكة اإلنرتنت هو عنصر مهم جدا إلنشاء موقع انجح ،ألنه االنطباع األول للمستخدم ان لديك صفحة رئيسية  ،وأهنا

وسيلة جلعل املستخدم على ثقة من أن لديك موقع الكرتوين مميز .فمن املهم للموقع أن تكون واضحة وموجزة وتقدم كذلك اي معلومات أو
أفكار وأيض ا إضافات فريدة من نوعها ،حنن يف شركة قنوات االتصال اهتممنا بعملية التصميم واالبداع .وحنن نفعل ذلك حىت يكون الزوار لديك

راضون متاما وسعيدين مع موقع الويب اخلاص بك.
 .8استضافة املواقع

إن شركتنا اخذت على عاتقها املسؤولية الكاملة خلدمات استضافة وإدارة موقع على شبكة اإلنرتنت لزابئننا .مما يطمئن زابئننا من أي خماوف

قد تكون لديهم بشأن صيانة واحلفاظ على موقعهم .حنن نقوم إدارة مجيع املتطلبات التقنية .إن شركة قنوات االتصال لديها هنج منظم ومتميز يف

خدمة اإلنرتنت ،والقضاء على فجوة ممكنة بينك وبني زابئنك .وقد مت بناء شبكة لدعم املواقع للبقاء على اهبة االستعداد والطلب ،لتكون قادرة

على جتاوز أي عطل أو ختريب إن حدث.
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منهجية االختبار التي تتبعها :Channels-Tech

تطوير النظام

تحديد الهدف

جدوى الهدف

الدراسة
والتخطيط

امكانية تحقيق الهدف

دورة
النظام

جمع البيانات

تحليل البيانات
التحليل
والتصميم
تعريف النظام

تصميم النظام

تطبيق النظام

تشغيل
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:Channels-Tech شركاء
Morocco
PayLogic Ltd Company
5 Rue Ibn Al Jaouzi (Ex BACKMANS)
Quartier des Hopitaux
Casablanca – Morocco
Tel.: +212 5 22 47 45 50/80
Fax: +212 5 22 47 45 53
www.pay-logic.com
Iraq
Future for E-Payments
Al-Wathiq St. no.14 – Bldg. no.39
Al-Ewiya
Baghdad – Iraq
Tel.: +212 5 22 47 45 50/80
Fax: +212 5 22 47 45 53
www.Future-fep.com

Al_Muthana
Group

Al-Muthana Group
Hay Al-Riyadh (area) – District no. 908
Lane no. 41 – House no. 89/1
Baghdad – Iraq
Tel.: +964 780 195 7620
Telefax: +964 1 719
www.almuthana-group.net

SNONO SYSTEMS
Palestine Street,
Baghdad – Iraq
Tel.: +964 7700 826 164

www.snono-systems.com
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: والجهات التي عملت معهاChannels-Tech زبائن


Veolia Environment - a world leader in environmental services



IBM - the world leader IT and business services company



La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)



Managem - The Moroccan leader in mining and hydrometallurgical group



Logica - a leading IT and business services company



Electronic Banking Solutions (EBS) - The Sudanese national switch processor



Islamic Cooperative Development Bank



Farmer's Commercial Bank



Faisal Islam Bank



Export Development Bank



Saudi Sudanese Bank



Worker National Bank



Sudanese National Bank



Al Baraka Bank



Elnilin Bank



Saving and Social Development Bank



Animal Resource Bank



BGFI Bank



BDM - Mali



Bank of Africa
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زبائن  Channels-Techوالجهات التي عملت معها:
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