
ميزات برنامج خدمات الدعم

إن دعم الجهة الخارجية املستقل من رشكة Rimini Street لربامج املؤسسات  مختلف عن الدعم الذي تحصل 

ا. كام أن الدعم الكامل متوفر  عليه من مورِّد الربامج. فهو يُعد األفضل واألكرث شموالً واألكرث خصوصيًة واألكرث تجاوبً

م من املورِّد بحيث ميكنك التحكم فيه عندما ترغب يف  عىل إصدار الربنامج الحايل الخاص بك ملدة أطول من الدعم املُقدَّ

الرتقية.

أسست رشكة Rimini Street فئة جديدة بالكامل من خدمات دعم الربامج املستندة إىل هذه االختالفات. لقد شهدنا 

رشكات تدفع الكثري مقابل الحصول عىل القليل وقد تم إجبارها عىل أخذ ترقيات تتجاوز قيمة أعامل هذه الرتقيات — 

اها عىل الجدول الزمني للدعم املُقّدم من املورِّد. ُمبقية إيّ

لقد قمنا بتغيري كل ذلك. لقد صممنا منوذج دعم يدرك القيمة املثبتة واملستمرة لتشغيل تطبيقات الربامج الرائعة 

واملكتملة واملستقرة هذه ويدرك كذلك مدى أهمية التخصيصات لتلك التطبيقات الالزمة لتشغيل أعاملك بالطريقة 

التي تريدها. ولذلك، ندعم قواعد البيانات والتطبيقات األساسية للمورِّد وتخصيصاتك بدرجة متساوية.

ولكننا ال نتوقف عند هذا الحد. لتغيري الطريقة التي يتلقى العمالء بها الدعم بشكل كامل قمنا ببناء فريق عام 

من املهندسني املخرضمني الذين تبلغ خربتهم الفعلية 10 سنوات كحد أدىن والحفاظ عليهم وجعلهم متاحني لك يف 

دقائق. ولقد أسهم اهتاممنا بدعم أنظمة أعاملك يف توّجهنا نحو تطوير حافظة خدمات وميزات الدعم الشاملة التي 

ا  ستساعدك يف الحفاظ عىل اعاملك بطريقة نشطة بحيث ميكن للموظفني الرتكيز عىل االبتكار. وسواء أكان األمر متعلًق

باألمن أو التشغيل املتبادل عرب الحزمة التقنية الخاصة بك؛ وعمليات التكامل؛ وإصالح األخطاء؛ واألداء؛ والرتقيات؛ 

وااللتزام الرضيبي والقانوين والتنظيمي أو حتى أكرث من ذلك، فنحن هنا لنتكفل بكل هذا.

فريق رشكة Rimini Street الخاص بك	�

االتصاالت والدعم فائق االستجابة	�

تغطية الدعم الخاصة بك	�

الخدمات املضمنة	�

تحسني مستمر	�

تحرير األموال واملوارد لالبتكار	�

دعم الجهات الخارجية املستقل 
من Rimini Street ملنتجات 

برامج املؤسسات
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مهندس الدعم الرئييس )PSE( املعنّي

تركز رشكة Rimini Street عىل الخدمة الكاملة أكرث من الخدمة 
الذاتية. وسيتم تعيني مهندس دعم رئييس )PSE( محدد ومحيل لك. 
وميثل مهندس الدعم الرئييس جهة االتصال الرئيسية املستمرة املعنية 

ا  بتقديم الدعم. ويتمتع هؤالء املهندسون مبتوسط خربة تتجاوز 15 عاًم
ويدعمهم فريق من الخرباء التقنيني والفنيني للعمل عىل حل أي مشكلة 

تواجهها فيام يتعلق بربامج املؤسسات الخاصة بك.

متتّع بالوصول املبارش إىل الدعم الهنديس من مستوى الخرباء. 	

تعاون مع مهنديس الدعم املحليني الذين لديهم فهم تفصييل الحتياجاتك  	
التشغيلية وبيئات العمل لديك.

احصل عىل دعم من املهندسني ذوي الخربة العالية الذين يعملون مبارشة  	
معك لفهم آليات أعاملك، وليس برامجك فقط.

املهندسون ذوو الخربة

إن مهنديس الدعم يف رشكة Rimini Street، الذين يتمتعون بخربة 
ال تقل عن 10 سنوات يف مجال التطبيقات والتقنيات، يعملون يف فرق 
منظمة إىل جانب مهنديس الدعم الرئيسيني لتقديم استجابات رسيعة 

ودقيقة ملشكالتك باالضافة إىل حلول ثابتة وراسخة. 

اخترب قوة املهندسني ذوي الخربة الذين يركزون عىل حل مشكالتك. 	

كن مطمئًنا، فطلباتك يف أيد أمينة. 	

استفد من الوصول إىل أفضل املواهب الهندسية العاملية عىل مدار 24  	
ساعة يوميًا و7 أيام يف األسبوع، مبا يف ذلك جميع العطالت.

إدارة الحساب

كجزء من اتفاقية الدعم السنوية لرشكة Rimini Street، يحق لكل 
عميل الوصول إىل فريق من مديري الحسابات ذوي الخربة. يشارك مديرو 

حسابات رشكة Rimini Street أثناء عملية ربط العمالء وخالل مدة 
العالقة لضامن التحويل السلس إىل Rimini Street وملساعدتك عىل 

زيادة عائداتك من استثامراتهم يف الربامج املوجودة.

يركز مديرو حسابات رشكة Rimini Street عىل رضا العمالء ويتحملون 
مسؤولية االحتفاظ بهم وتقديم خدمات للعمالء الجدد فور ظهورهم عرب 

اإلنرتنت. 

	  Rimini Street االستمتاع بالتعامل مع نقطة اتصال واحدة داخل
لحل املشكالت غري التقنية التي تشمل األمور املتعلقة باالسرتاتيجية أو 

العمل أو العقد أو التدرج.

تلقي إرشادات الخرباء ملساعدتك عىل التنقل بنجاح عرب اسرتاتيجيات  	
النظام املعقد وإطالة عمر النظام التقني األسايس املتطور.

حّقق االستفادة من الخدمات املخصصة حسب احتياجاتك التي يكّملها  	
فهم أهدافك اإلسرتاتيجية.

وقت استجابة مضمونة يبلغ 10 دقائق لحل املشكالت املعقدة

دعم رشكة Rimini Street يضمن استجابة من أي مهندس ذي خربة 
يف غضون 10 دقائق من وقت إرسال أي مشكلة معقدة وذات أولوية 1 
)P1( ومتوسط الوقت الفعيل لالستجابة ملشكالت العميل ذات األولوية 

P1( 1( هو أقل من ثالث دقائق وبالنسبة للمشكالت ذات األولوية 2 
)P2( أقل من خمس دقائق.

ا ما يتمتع املهندس املستجيب بإمكانية االتصال  بً باإلضافة إىل ذلك، غال
عن بُعد لبيئتك غري اإلنتاجية، مام قد يساعد عىل تقليل الوقت املهدر يف 

بداية أي حالة. 

ميكنك تقليل الوقت الالزم لحل املشكلة بفضل وقت االستجابة األرسع. 	

ميكنك االستفادة من االستجابة الفورية للمهندسني ذوي الخربة العالية. 	

ميكنك تقليل وقت تعطل النظام واملوارد البرشية من خالل مستويات  	
االستجابة األرسع.

اإليقاع املتكرر لتحديث االتصاالت

ا باالتصاالت املتكررة  تتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة )SLA( التزاًم
واالستباقية التي تبقيك عىل دراية بكل خطوة يف طريقك. تفرض 

العمليات علينا إرسال تحديث بشأن مشكلتك بعد انقضاء ساعتني يف 
الحاالت ذات األولوية 1 وكل 4 ساعات عمل يف الحاالت ذات األولوية 2 

وكل 5 ساعات عمل يف الحاالت ذات األولوية 3.

ابَق عىل دراية بحالة مشكالتك املفتوحة طوال الوقت. 	

استمتع بيومك؛ وسنبقيك عىل دراية مبا نحققه يف حل املشكالت. 	

تخلص من الجهد والوقت الالزمني ملتابعة املشكالت. 	

�	 Rimini Street فريق رشكة

الخاص بك

االتصاالت والدعم فائق 	�
االستجابة
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حل املشكالت وإصالحات الخلل لقواعد بيانات وتطبيقات املؤسسات

عادًة ما يقوم املورِّد بتجميع التصحيحات والتحديثات مع مئات اإلصالحات 
غري املرتبطة، مام يجربك عىل تنفيذ جميع التصحيحات املضمنة واختبارها 

 Rimini لنرش اإلصالح الذي تحتاج إليه فقط. خدمات دعم رشكة
Street تقوم بالتخلّص هذه املخاطر والتكاليف اإلضافية. يطور 

املهندسون ذوو الخربة اإلصالحات التي تعالج املشكالت املحددة مبارشًة، 
مام يتيح لك النرش الرسيع لإلصالحات التي تحتاج إليها فقط.

ميكنك تقليل وقت اإلنتاج دون الحاجة إىل إجراء اختبار تراجع لحزم  	
التصحيحات والتحديثات.

ميكنك تقليل احتاملية تسبب التحديثات والتصحيحات التي يتم تجميعها  	
يف إحداث مشكالت جديدة.

ميكنك تقليل مقدار االختبارات الغريبة الناتجة عن التصحيحات  	
واإلصالحات التي تم تجميعها.

حل املشكالت وإصالحات الخلل لتخصيصاتك

م Rimini Street دعم التخصيص بدون رسوم إضافية. يف  تُقدِّ
مها موردو الربامج  املقابل، ال تتضمن برامج الدعم القياسية التي يُقدِّ

إمكانية تخصيص الدعم. يجرب هذا حاميل تراخيص الربامج عىل تعيني 
مستشارين خارجيني أو إضافة موارد داخلية لدعم التعليامت الربمجية 

 Rimini املخصصة ذات األهمية. ويف املقابل، يحل مهندسو رشكة
Street املشكالت ويطورون اإلصالحات حتى لو تطلب األمر إصالح 

تعليامت برمجية مخصصة.

احصل عىل دعم التخصيصات التي تحتاج إليها ولكن مل تتلقها من املورِّد. 	

ميكنك تقليل الوقت الالزم لحل مشكالت التعليامت الربمجية املخصصة. 	

ميكنك توفري الوقت والسامح باختبار الوحدة بواسطة فرق ضامن الجودة  	
والهندسة املتمرسة قبل إصدارها لإلنتاج باستخدام إصالحات رشكة 

Rimini Street التي تم إنشاؤها واختبارها يف بيئتك غري اإلنتاجية.

ر الدعم عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع وعىل مدار العام توفُّ

يكون فريق الدعم الشامل من Rimini Street جاهزًا بكامل طاقته 
وعىل استعداد تام لتقديم املساعدة عىل مدار 24 ساعة وطوال أيام 

األسبوع وعىل مدار العام.

تستخِدم حاالت الدعم ذات األولوية 1 )الحرجة( نهج "الدعم الشامل" 
حيث يتم تسليم الحاالت بسالسة إىل مناوبة املهندسني التالية يف نهاية 

اليوم.

وميكن للحاالت ذات األولوية 2 االستفادة من "الدعم الشامل" كذلك، 
ولكن ميكن أيًضا التعامل معها يف املنطقة الزمنية املرغوبة أو املنطقة 

الزمنية البديلة لتلبية احتياجات عملك.

ال تظهر دامئًا املشكالت العاجلة يف األوقات املناسبة؛ ونحن دوًما  	
مستعدون للمساعدة.

احصل عىل املساعدة وقتام تشاء من ِقبل املوارد ذات الخربة التي عىل  	
استعداد للعمل مبجرد ظهور املشكلة.

تغطية الدعم العاملي

 Rimini يتم تقديم خدمات دعم الجهة الخارجية املستقلة من رشكة
 Rimini م رشكة Street لربامج املؤسسات عىل مستوى العامل. وتُقدِّ

ا دعاًم للعمالء الذين لديهم عمليات تشغيل يف 119  يً Street حال
بلًدا.

ولدينا كبار مهنديس الدعم الذين يعملون بدوام كامل يف الواليات 
املتحدة والربازيل واملكسيك وكندا واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا 

وإرسائيل والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وتايوان واليابان 
وأسرتاليا ونيوزيلندا.

يُقدم الدعم عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع باللغات اإلنجليزية 
والربازيلية والربتغالية والفرنسية واألملانية واملندارينية والكورية 

واليابانية.

احصل عىل املساعدة عندما تحتاجها. 	

اكتسب الكفاءة من خالل التواصل بلغة مألوفة. 	

تغطية الدعم الخاصة بك	�
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تحديثات تنظيمية وقانونية ورضيبية عامة

تتغري األسعار واللوائح الحكومية املتعلقة بالتطبيقات الربمجية 
لكشوف الرواتب واملحاسبة واألصول الثابتة وإدارة سلسلة اإلمدادات 
 Rimini العاملية باستمرار. تحافظ خدمات الدعم املُقّدمة من رشكة

Street عىل تحديث التطبيقات بآخر التغيريات التنظيمية والقانونية 
والرضيبية العاملية التي تُعد مهمة لضامن دقة عمليات أعاملك وتوافقها 

بشكل دائم.

حافظ عىل االلتزام بإعداد التقارير. 	

اعلم أنك مشمول بالتحديثات ملا يقرب من 200 دولة للتغيريات  	
التنظيمية.

احصل عىل التحديثات بغض النظر عن العمر االفرتايض لربنامجك  	
وإصداره.

التزم باملواعيد النهائية لالمتثال يف كل بلد ووالية قضائية. 	

دعم التوطني

ميكن لعمليات التوطني املتعددة الخاصة بكل بلد أن تجعل تطبيق 
 Rimini ر مهندسو الدعم لدى ا. يُوفِّ النظام العاملي وإدارته أمرًا صعبً

Street دعاًم عىل مستوى الدولة لتكوين الربامج وكذلك مشكالت 
العمليات واللغة واالمتثال.

ميكنك التشغيل بفعالية وكفاءة يف كل أماكن العمل. 	

ميكنك تلبية املتطلبات املحلية أينام تقوم بأعاملك. 	

التكوين واإلعداد واملساعدة يف العمليات

تحتاج املؤسسات إىل التعديل بشكل رسيع وفّعال بحيث تتوافق مع 
 ،Rimini Street ر مهندسو مامرسات العمل املتغرية باستمرار. يُوفِّ
ا يف مجال الربامج واألعامل،  الذين يتمتعون مبتوسط خربة يبلغ 15 عاًم

االستشارات املتعلقة بأفضل املامرسات وإرشادات تكوين الربامج.

يُرجى فهم النطاق الكامل للخيارات التي تُوفِّرها لك تطبيقات الربامج  	
فهاًم تاًما. اكتسب املعرفة من مهنديس الدعم الذين طاملا كانوا 

"متواجدين، وقاموا بتنفيذ األمر".

قم بتطبيق أفضل املامرسات التي تم تطويرها من خالل تكوين آالف من  	
بيئات وتطبيقات الربامج.

الرتقية وترحيل الدعم

ر مهندسو Rimini Street حلوالً  عندما تكون جاهزًا للرتقية، يُوفِّ
للمشكالت التي تنتج أثناء الرتقية أو إصدار األدوات أو الرتحيل.

ميكنك توسيع النطاق والقيمة الخاصة باستثامرك األويل يف الربامج من  	
خالل تفعيل امليزات الجديدة عند الحاجة إليها.

ميكنك الرتقية وفًقا لجدولك الزمني، وليس الجدول الزمني ملورِّد الربامج. 	

ميكنك تطبيق الرتقيات املهمة ألعاملك وزيادة إيراداتك أو توفري أموالك. 	

دعم تشغييل

ر مهندسو Rimini Street الدعم لنطاق كامل من مشكالت  يُوفِّ
اإلنشاء والنرش، وكذلك التكوين واألمان والبنية األساسية والنظام األسايس 

ر مهندسو  وقاعدة البيانات ومشكالت تغيري اإلدارة. إضافة إىل ذلك، يُوفِّ
Rimini Street نصائح حول أفضل املامرسات التشغيلية للحفاظ 

عىل األنظمة النشطة مع خفض تكاليف التشغيل الخاصة بك.

م من فريق الدعم العاملي الحائز عىل  	 ميكنك الوصول إىل الدعم املُقدَّ
الجوائز بحيث ميكنك مواصلة إنشاء نظامك وبنيتك األساسية والحفاظ 

عليها بكل ثقة.

حافظ عىل تشغيل تطبيقاتك وتقنياتك بأعىل أداء. 	

تقليل زمن التعطل. 	

تحسني التكاليف التشغيلية. 	



تحليل التشغيل املتبادل والدعم

يتضمن دعم التشغيل املتبادل إرشادات إسرتاتيجية لإلعداد للتغيريات 
املحتملة يف البنية األساسية، واملساعدة يف التحقق من اعتامد األنظمة 

األساسية الجديدة، والقدرة عىل حل تعارضات التشغيل املتبادل. 
يقوم مهندسو الدعم يف رشكة Rimini Street بتشخيص مشكالت 

التشغيل املتبادل واقرتاح حلول.

حقق أقىص عائد من استثامراتك يف برامج املؤسسات. 	

قم بتسهيل التعاون مع مورِّدي الربامج واألجهزة اآلخرين. 	

تخلّص من تبادل أصابع االتهام بني املورِّدين. 	

ال تدع مصفوفة توافق أحد التطبيقات تعيقك عن تطوير التطبيقات  	
األخرى عرب مؤسستك.

دعم األداء

يدرك خرباء رشكة Rimini Street الفروق البسيطة يف تجميع التقنيات 
التي ميكن أن تؤثر عىل أداء قاعدة البيانات والتطبيقات، كام ميكنهم توفري 

اإلرشادات وأدوات الضبط للحفاظ عىل استمرار عمل التطبيقات.

حقق أعىل أداء من تطبيقات مؤسستك بدون إنفاق الكثري من األموال  	
عىل األجهزة.

احصل عىل املساعدة من خالل ضبط قاعدة البيانات. 	

دعم األجهزة وواجهة املستخدم

ا ما تؤدي التغيريات التي تشتمل عىل مستعرضات الويب واألجهزة  بً غال
املحمولة إىل مشكالت يف إمكانية استخدام تطبيقات تخطيط موارد 

املؤسسات )ERP(. يعلم خرباء رشكة Rimini Street كيفية التعمق يف 
مشكالت إمكانية االستخدام الصعبة للحفاظ عىل تنفيذ عمليات رشكتك 

بسالسة — حتى مع وجود مجموعة تقنيات ديناميكية.

يتم توفري الدعم الشامل حتى عند وجود مشكالت تتعلق بأجهزة مثل 
معدات مكان العمل، مبا يف ذلك ماسحات الرموز الرشيطية والطابعات 

باإلضافة إىل األجهزة اللوحية والهواتف.

حافظ عىل تنفيذ عملياتك بالكامل عرب جميع املواقع واألجهزة. 	

قم بتحسني اإلنتاجية والنتائج من خالل الحفاظ عىل اتصال كل جزء من  	
أنظمتك وإنتاجيته.

عىل األقل 15 سنة من دعم إصدار التطبيقات الحالية

 Rimini بفضل خدمات دعم الجهات الخارجية املستقلة من رشكة
Street لربامج املؤسسات، ميكنك تشغيل إصدارك املستقر وعايل األداء 
ملدة 15 سنة أو أكرث، حتى لو تم تخصيصه لتلبية احتياجاتك الفريدة.

تخلّص من الرتقيات اإلجبارية املكلفة؛ وقم بالرتقية فقط اذا شعرت بأن  	
هناك قيمة إيجابية.

ن لتطبيقات مؤسستك؛ فالدعم املستقل  	 متتع بعائد االستثامر املحسَّ
يضيف قيمة الستثامرك األويل يف الربامج.

استمر يف تلقي تحديثات االلتزام التنظيمية والقانونية والرضيبية حتى  	
بعد توقف املورِّد عن دعم إصدار تطبيقاتك.

خدمات أرشفة الربامج

مينحك ترخيص املورِّد واتفاقية الصيانة الحق يف الوصول إىل إصدارات 
 Rimini ر رشكة الربامج وأرشفتها حتى نهاية اتفاقية الصيانة. تُوفِّ

Street إرشادات األرشفة والعمليات املعتمدة من ISO ملساعدتك 
يف الحفاظ عىل استثامراتك. سنعمل عىل توسيع نطاق أرشيفك ليشمل 

الرتقيات والتحديثات والتصحيحات والوثائق املناسبة. ستسمح لك أرشفة 
اإلصدارات التي قمت برتخيصها، عىل الرغم من أنها ليست مطلوبة، 

برتقية األنظمة األساسية لألجهزة أو تغيريها يف املستقبل بناًء عىل 
احتياجات عملك املتطورة.

ميكنك حامية استثامراتك األصلية وحقك يف الرتقية باستخدام أرشفة  	
الربامج.

ميكنك الرتقية وفًقا لجدولك الزمني، وليس وفًقا للجدول الزمني للمورّد. 	

احصل عىل القيمة الكاملة الستثامراتك يف الصيانة. 	

الخدمات املضمنة	�
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الخدمات االستشارية

مة  م الخدمات االستشارية لرشكة Rimini Street فرًصا قيِّ تُقدِّ
زة للمشاركة يف املناقشات والندوات التفاعلية عرب اإلنرتنت مع  ومركّ

الخرباء والزمالء يف مجموعة كبرية من املوضوعات.

تعرّف عىل املنتجات والحلول واإلسرتاتيجيات الجديدة للمساعدة عىل  	
تعزيز قيمة استثامراتك الحالية يف برامج املؤسسات وتوسيعها.

تواصل مع الزمالء وخرباء الصناعة ملشاركة أفضل املامرسات. 	

برامج إرضاء العمالء

تجمع Rimini Street مالحظاتك بصورة ممنهجة لقياس جودة 
الخدمة وتحقيق تحسينات العملية ومراقبة مدى رضاك لضامن تحقيق 

الربامج املبتكرة للنتائج االستثنائية.

مة من فريقك إىل فريق الدعم العاملي يف نهاية  تُعد املالحظات املُقدَّ
كل حالة مفيدة للغاية — حيث تتلقى نسبة %40-30 من جميع 

الحاالت مالحظات.

Yتؤدي مالحظاتك مبارشًة إىل:

تحسينات مستمرة لتجربة الخدمة. 	

خدمات وميزات جديدة. 	

نة لتعزيز االستجابة وحل املشكالت بشكل أرسع. 	 عمليات ُمحسَّ

فريق الدعم ومراقبة األداء

لدى Rimini Street فريق مخصص ملراقبة أداء املوظفني لدينا 
والعمليات وتطوير األمتتة وتحسينات العمليات لجعل خدمة تقديم 

ا بعد يوم وشهرًا بعد شهر. الدعم وتجربة العمالء أفضل يوًم

تُعد عملية تحسني خدمة دعم عاملية تحوز عىل الجوائز كل عام مهمة 
صعبة. يقوم فريق دعم األداء بذلك — طوال اليوم وكل يوم.

ن من هذا  	 تبدأ تجربة الدعم لديك عند مستوى متميز وتستمر يف التحسُّ
املستوى.

)AI( النظام األسايس لدعم الذكاء االصطناعي

 Rimini Street يشتمل النظام األسايس لدعم الذكاء االصطناعي من
ا ما "تتعلم" ترسيع عملية تحويل املعلومات  عىل التطبيقات التي دامئً
إىل رؤى قابلة للتنفيذ. متثل التطبيقات واألنظمة األساسية التي بصدد 

الحصول عىل براءة اخرتاع أول بنية من نوعها للذكاء االصطناعي يف مجال 
دعم برامج املؤسسات التابعة لجهات خارجية. وهو مصمم لتحقيق 

تجربة دعم ممتازة ومثالية وتحسني النتائج.

يعمل عىل ربط املهندسني املناسبني بكل حالة، مع مراعاة العديد من  	
املتغريات بدًءا من اللغة والخربة ووصوالً إىل املنطقة الزمنية وغريها 

الكثري. 

	  ،Rimini Street يعّزز التواصل البرشي الذي يُعد قيِّاًم لرشكة
بخالف األمتتة املستندة إىل املورِّد مثل روبوتات الدردشة املصممة إلدارة 

استفسارات الدعم واستبدال التفاعل البرشي.

يُوفِّر حالً أرسع للمشكالت مبعدل %23 استناًدا إىل تحليل آالف  	
الحاالت.

تحسني مستمر	�



تصل نسبة التوفريات إىل %90 يف تكاليف الصيانة السنوية

تسمح لك خدمات الدعم من Rimini Street بتقليل رسوم الصيانة 
السنوية اآلن والحصول عىل منوذج دعم منخفض التكلفة وميكن التنبؤ به 
 Rimini Street يف املستقبل. يبدأ الدعم املستقل فائق االستجابة من
بتوفري الرسوم السنوية بنسبة تصل إىل %50 مقارنًة مبورِّد الربامج لديك.

تم تحقيق وفورات إضافية )تصل إىل إجاميل %90-75( من وراء 
التخلّص من الرتقيات اإلجبارية وتقليل أو التخلص من تكاليف دعم 

التخصيص والدعم الذايت.

تجنب الزيادات املتقطعة للمورّد بنسبة %20-10 فيام يتعلق بالدعم  	
املستدام واملمتد.

تجنب الرتقيات املكلفة املستندة إىل الجدول الزمني للدعم الذي يقّدمه  	
املورِّد.

احصل عىل دعم لتخصيصاتك املضمنة مع خدمات الدعم لديك. 	

	  Rimini Street قلل أعباء الدعم الذايت من خالل االعتامد عىل خرباء
حول العامل وعىل مدار الساعة.

قم بفهم نفقات الدعم الحقيقية وتوقعها بسهولة. 	

ميكنك إعادة توجيه وفورات التكلفة لتنفيذ خطة عمل االبتكار  	
واملرشوعات ذات القيمة املعززة املستندة إىل األعامل الخاصة بك بدالً من 

التقيد بخطة العمل التي يحددها املورِّد.

تحرير األموال واملوارد 	�
لالبتكار

ال توجد أي رشكة أخرى ميكنها أن تضاهي خدمات الدعم التي تقّدمها Rimini Street. ويرجع ذلك للتصميم. 

فمهمتنا هي تقديم الدعم. لقد أعددنا خدمة عاملية من خالل أفضل األشخاص عىل اإلطالق، ولقد حظينا بدعم 

علوم البيانات املستندة إىل الخدمة والذكاء االصطناعي لتقديم أفضل النتائج ألعاملك.

بفضل خدمات الدعم الشامل من Rimini Street التي تراقب أنظمتك، ميكنك التوقف عن إهدار الكثري من 

الوقت واملال للحفاظ عىل استمرارية األعامل وتوجيه ميزانيتك ومواهب فريقك نحو تلك االبتكارات التي تغري 

قواعد اللعبة والتي تحتاجها أعاملك لتنمو وتكتمل.
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مقراتنا حول العامل 

Howard Hughes Parkway, Suite 500 3993 
Las Vegas, NV 89169

 رقم الهاتف املجاين 888-870-9692 | الخط الرئييس 9671-839-702

رقم الفاكس 7491-973-702 

info@riministreet.com     www.riministreet.com

رشكة .Rimini Street, Inc )املُدرجة يف بورصة ناسداك باسم: RMNI( هي مزود عاملي ملنتجات وخدمات برامج 

املؤسسات، ومقّدم دعم رائد تابع لجهة خارجية ملنتجات برامج Oracle وSAP ورشيك لـ ®Salesforce. تُقّدم 

الرشكة خدمات دعم وإدارة تطبيقات متميزة وفائقة االستجابة تتيح لحاميل تراخيص برامج املؤسسات توفري التكاليف 

الكبرية وتحرير املوارد لالبتكار وتحقيق أفضل نتائج لألعامل. وتعتمد منظامت القطاع العام والسوق املتوسطة 

واملنظامت األخرى من مجموعة واسعة من املجاالت املصنفة ضمن قامئة مجلة "فورتشن" كأفضل 500 مؤسسة عىل 

ا بها. رشكة Rimini Street باعتبارها مزود خدمات وبرامج مؤسسات موثوقً
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