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كاليفورنيا باضافة  –القائمة في امريكا  (.Motech IT Solutions, Inc)لحلول تقنية المعلومات موتيك تقدم شركة 
  في العراق. الصحاب العمل والخدماتخدمة مميزة وحديثة 

او صاحب صالون نسائي او رجالي او اي جھة تحتاج نظام حجز الكتروني.   اوصاحب مركز طبيسواء كنت دكتور 
الكتروني مع موقع الكتروني من خالله يستطيع الزبائن والمراجعين عمل حجز عن طريق  زنستطيع االن عمل سستم حج

  موقعك االلكتروني الذي سيكون متجاوب ايضا مع كافة االجھزة من موبايل وتابلت.
  

  لمن ھذا النظام:
 رجالي او نسائي صالون حالقة 
 (عيادة دكتور, عيادة اسنان او اي مركز طبي الي تخصص) مركز طبي 
  للزبائن تجاري يحتاج طابور الكترونيخدمي او اي مركز او محال 

  
  لماذا ھذا النظام:

  ومحدد ادارة اوقات العمل بشكل منتظمسھولة 
  وتقليل الزخم في موقع العمل من خالل الطابور االلكترونيتسھيل االمور للمراجعين او العمالء 
 اتھمتقبل وجدولة كادر العمل وخدمجدولة الخدمات المتوفرة والتي سوف تضاف في المس 
  لزبائن بعمل ملف لتاحة االمن خالل  مواكبة التقدم في العالمو زبائنقاعدة ثقة واخالص بينك وبين البناء

عرض منتجاتك او خدماتك او حتى خصومات وعن االعالن تسويقية تمكنك من  منصةمتصل مع شخصي 
 تخفيضات.

  
  مميزات ھذا النظام:

 اج له ھو جھاز حاسوب في متصل ال تحتاج الى تخزين اي شي الن الخدمة سحابية يعني انه كل ما تحت
 باالنترنت

 (للمراكز الطبية فقط) توفير منصة تسطيع من خاللھا تدوين معلومات المريض 
 التحكم المطلق في ساعات وكادر العمل وايام العمل والخدمات المتوفرة الحالية والمستقبلية 
 (كومبيوتر, تابلت, جوال) نظام متوافق مع جميع االجھزة 

  
  ماذا سنوفر لك:

  (كومبيوتر, تابلت, موبايل)مع كافة االجھزةومتفاعل موقع الكتروني حديث متوافق 
 نظام حجز الكتروني 
 منصة تسويقية متصلة مع موقعك وبريدك االكتروني 
 بريد الكتروني  

 
  على سبيل المثال:

  لو كنت دكتور وتملك عيادة, سيكون لك موقع يحتوي على:
  على خدماتك التي تقدمھا للمراجعينصفحات الكترونية تحتوي 
 موقعك الجغرافي مع كوكل يسھل للمراجعين الوصول الى عنوانك بسھولة 
 يع التحكم به بسھولةصفحة تحتوي على نظام الحجز االكتروني تستط 
  منصة الكترونية تستطيع من خاللھا تدوين معلومات المريض او المراجع وتشمل 

o اسم, عمر, رقم, ايميل المريض او المراجع 
o االدوية والعالجات المستخدمة وتاريخه الصحي 
o وغيرھا 

 بريد الكتروني خاص بك  
  

 ستعالماتكمالرسالنا ااتصل بنا على واتساب او زورو موقعنا االكتروني 
  نطمح الضافة خدمة بسيطة ومميزة متواكبة مع الدول المتقدمة تخدم بلدنا وتسھل الحياة للناس


