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من نحن
من  متميٍز  الكتروني  موقٍع  على  لحصولكم  المضمونة  التقنية  هي  تي  آي  راي 
حيث األداء البرمجي المتطور والذي يواكب آخر المبتكرات العالمية في مجال 
المستوي  عالي  بآداء  وتطلعاتكم  طموحاتكم  لكم  يحقق  حتى  الويب  تطوير 

احترافي التنفيذ .
وحتى  المشروع  بداية  من  العميل  مع  بخطوة  خطوة  بالعمل  نقوم  فنحن 

االنتهاء من التصاميم والبرمجة كل ذلك في

سبيل حصولكم عالي الجودة .



لماذا  راي آي تي؟
   

مستوى عالمي من حيث الدقة والجودة .
أداء عالي المستوى األداء ودعم فني متواصل على مدار الساعة

تصميم احترافي َوبأحدث التقنيات يناسب كل األذواق. 
الخبرة الواسعة في تصميم وتطوير المواقع بمختلف أنواعها.

دعم ألحدث لغات البرمجة المتوفرة.



تطوير مواقع اإلنترنت



المواقع الشخصية
تهدف إلى التعريف بأشخاص ونشاطاتهم وسيرتهم الذاتية وأبرز أعمالهم في مجال معين.

المواقع المتوسطة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تود الوصول إلي عمالئها في أماكن

تواجدهم وتعريفهم بخدماتها التي تقدمها وكيفية االتصال بها وعرض منتجاتها
وفى هذا النوع يستطيع المسئول عن الموقع تحديث محتويات موقعه بسهولة َويسر

وفى خطوات قليلة في دقائق معدودة

البوابات اإللكترونية
تخدم الشركات والهيئات الحكومية والتي تحتاج لبوابة إلكترونية كاملة وذلك لكبر حجم  

األعمالوالتعامل مع بيانات غاية في األهمية .

E-Solutions حلول إلكترونية
وظيفة  إنجاز  بهدف  العميل  عند   المحلية  الشبكة  أو  اإلنترنت  شبكة  على  يعمل  تطبيق  تصميم  يتم  حيث 
العاملين حيث  أو شئون  الحسابات  العميل كبرامج  التي تعملعند  األخرى  بالبرامج  التطبيق  معينة ويتم ربط 

يستطيع تبادل البيانات 
معها في سهولة ويسر أو ربط التطبيق بموقع على شبكة اإلنترنت وبذلك يتم استخدام هذا التطبيق من أي 

وقت ومن أي مكان .



الحلول التقنية



األنظمة المالية والمحاسبة

أنظمة األعمال الثابتة

أنظمة المبيعات

أنظمة المخازن والمستودعات

أنظمة المشتريات

أنظمة شؤون الموظفين



البرامج المالية واإلدارية



راي آي تي فكر جديد في عالم اإلستشارات التقنية حيث تمتلك فريق استشاري عالي المستوى مشهود له في وسط المجال التقني بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

كما تقوم راي آي تي بتقديم خدماتها لجميع المراكز في مصر والدول العربية من خالل موقعنا لدينا حلول لجميع مشاكل قواعد البيانات سواء مشاكل خاصة باألجهزة أو مشاكل 

خاصة بالتحليل أو مشاكل خاصة بالبيانات نفسها .

كما تمتلك راي آي تي برنامج محاسبي من الطراز األول من حيث التصميم والتحليل والبرمجة حيث تم تنفيذه بمهارة فائقة بداية من التحليل وحتى االنتهاء من البرنامج , وتم 

تصميم البرنامج بآخر إصدارات أوراكل وأحدثها .

مميزات البرنامج
• تتوفر بالبرنامج شجرة الحسابات بشكل فعال ويمكن تطويرها حسب رؤية العمالء .	

• البرنامج الجديد به هيكل لمراكز التكاليف لعدة مستويات لتسهيل التحليل وإمكانية عرض البيانات على مستويات مختلفة بدءاً من القطاع أو المشروع وصواًل إلى بنود جداول 	

الكميات .

• تم توفير عدة أنواع من التقارير التي تساعد في التحليل ومساعدة اإلدارة العليا على اتخاذ القرارات سواء المتعلقة بالتكاليف أو الحسابات الختامية أو حسابات المقاولين الدورية 	

إضافة إلى تقارير المقارنات بين فترات أو أنشطة مختلفة .

• البرنامج به إمكانية تعريف القوائم المالية وتهيئة بنود الميزانية واستخراجها مباشرة عند أي فترة مالية سواء شهريا أو ربع سنويا أو سنويًا.	

• يقوم البرنامج بإدارة الخزينة من خالل عملية الصرف والقبض وإمكانية ترحيل القيود مباشرة إلى األستاذ العام بعد عملية التدقيق وأيضًا إصدار الشيكات وإمكانية طباعتها مباشرة 	

من البرنامج .      

• يتوفر بالبرنامج إمكانية مراجعة الحسابات مع جهات خارجية والمطابقة بسهولة لتسوية البنك أو مراجعة كشف حساب مورد أو مقاول .	

• يتم احتساب اإلهالك لألصول الثابتة موزعة على مراكز التكاليف حسب تواجدها.	

• تم توفير عمل نسخة احتياطية لقاعدة البيانات بصفة دورية وتم تشغيلها على البرنامج الحالي .      	

• قوة أداء قاعدة البيانات الحديثة من أوراكل 10 جي وتحملها ألكبر كمية من المستخدمين وإدارة المستخدمين ومنح الصالحيات والعمل بفاعلية وكفاءة .	

نبذه عن النظام:
• التعامل مع البرنامج من خالل متصفح اإلنترنت يتيح استخدام البرنامج دون الحاجة إلى تنصيب أي برامج إضافية إلى جهازك وإمكانية اإلتصال بالبرنامج من أي مكان مع الحفاظ على 	

البيانات من اإلختراق.

• الحصول على أسرع النتائج من خالل اإلتصال بقاعدة بيانات 10g ORACLE® والتي تعطيك اسرع التقارير والنتائج سواء لإلستخدام األحادي أو متعدد المستخدمين باإلضافة إلى حماية 	

المعلومات من الضياع والحصول على نسخ من البيانات سواء يدويًا أو آليًا وإمكانية اإلستعادة.

• 	. ) .Excel, Word, Text, PDF, HTML …etc( إمكانبة تصدير التقارير إلى هيئات متعددة مثل

• التكامل الموجود بين األنظمة المختلفة لمجموعة RAY IT )الحسابات العامة ، المخازن ، المشتريات ، الموارد البشرية .. الخ( يتيح المزيد من الفاعلية وتوفير الوقت والمجهود.	

• وجود مستويات متعددة لشجرة الحسابات ومراكز التكاليف مما يتيح تحليل أكبر لألعمال والحصول على مخرجات أفضل .	

• تسجياللقيود اليومية والترحيل لألستاذ العام بطريقة تتيح السهولة مع الرقابة الفعالة ألهم عمليات النظام المحاسبي .	

• متابعة حركة الخزينة وإصدار وتحصيل الشيكات والتعامل مع عمالت متعددة .	

• تسجيلومتابعة األصول الثابتة وحساب اإلهالك وعمل القيود المحاسبية الالزمة آليًا.	

• امكانية ادخال الموازنة التقديرية لعام أو لفترة مالية والمقارنة مع النتائج الفعلية سواء على مستوى حساب أو مركز تكلفة .	

• إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية آليًا .	

• سهولة تسوية الحسابات مع جهات تعامل خارجية كالبنوك والموردين .. الخ .	

• باالضافة الى مجموعة وافية من التقارير التى تهيئ لالدارة قاعدة عريضة من المعلومات عن نتائج األعمال .	



خدمات استضافة المواقع



خدمات اإلستضافة  
• االن يمكنك حجز دومين واستضافة على راي آي تي مباشرة من خالل حسابك في Paypal أو من خالل CREDIT Card، أسعار مغرية وخدمات 	

. www.ray-it.net  دعم فني على مدار 24 ساعة

خدمات السيرفرات
• في خدمة راي اي تي VPNنحن نضمن لك: :	
•   99.99% الخدمة موجودة و فعالة	
•  إخفاء تام وتصفح بحرية	
•  إتصال إنترنت سريع-ال تحديد للباندويث أو السرعة والتحميل حتى سرعة Gbit/s 1 جيجا بايت كل ثانية	
•  دعم فني مباشر24ساعة/7أيام- دعم عن طريق مسنجر Skype و دعم هاتفي و دعم مباشر من خالل صفحتنا )شات مباشرة(	

ما هي خدمة راي آي تي  VPN؟ :
ببساطة حسابات ال  VPN تقدم لك اتصال إنترنت آمن و مشفرbit-128بين حاسوبك و بين سيرفراتنا

ماذا  تقدم لك راي اي تي  VPN ؟ :
• حماية كامل من مزودك لإلنترنت و إخفاء التصالك عنه	
• 	Bypass ISP Blocking for VOIP Applications like Skype 
•  إخفاء كامل لك على اإلنترنت عن طريق إخفاء آي بي جهازك األصلية	
• على خالف البروكسي الذي يعمل على المتصفح فقط فإننا نزودك باتصال آمن و مشفر يعمل عليه كل البرامج منها المتصفح و برامج 	

الشات و البريد )اآلوت لوك و غيره( و ال FTP و بروتوكوالت األخبار و كل شيء تحتاجه اإلنترنت

من يحتاج خدمة راي أي تي  VPN؟ :
• المتصلين عن طريق اإلنترنت الالسلكي )الواير لس(	
• فأنت في خطر ألن هذه شبكة عامة يستطيع أي إنسان دخولها و سرقة بريدك اإللكتروني و حساباتك األخرى كالحسابات المصرفية	
•  مستخدمي اإلنترنت في البيت و مستخدمي اإلنترنت السريع أيضا حيث يزودك بإنترنت مفتوح فيه مطلق الحرية بدون حجب و إيقاف و 	

مالحقة كما أنه يحمي شبكتك من الهاكرز و الثغرات
• مستخدمي اإلنترنت في بقية البالد غير أمريكا يعانون الصعوبات في الوصول للكثير من الصفحات التي هي فقط لألمريكيين و لكنك مع 	

أقوى VPN يصبح اتصالك أمريكيا
• فالكثير من الطلبات تطلبها على اإلنترنت قد تمنع منها ألن اتصالك غير أمريكي و لكن معنا يتم الحل	

ما هي المنافع من حساب راي آي تي  VPN ؟
•  آي بي أمريكي ثابت خاص بك	
• 	128bit اتصال آمن مشفر بمفتاح 
•  ال تحتاج الستعمال بروكسي بعد اآلن أو أي شيء آخر فاتصال مباشر	
• دعم لجميع البرامج على الجهاز مثل برامج البريد و المسنجرات المتصفحات المختلفة و غيرها	
•  إخفاء بشكل كامل	
• سرعة إنترنت عالية للوصول ألي صفحة إنترنت أو أي خدمة	



برنامج إدارة المقاوالت

• إضافة نص	



تطبيقات االيفون واالندوريد

• إضافة نص	



حزمة البرامج المتكاملة
) RAY-ERP شعاع (

وأنظمة  الثابتة  األصول  وأنظمة  والمحاسبية  المالية  لألنظمة  برنامج  هو  شعاع 

الموظفين  شؤون  وأنظمة  والمبيعات  والمشتريات  والمستودعات  المخازن 

وأنظمة قطع الغيار والصيانة وأنظمة المصانع والنظام العام .

برنامج شعاع



أعمالنا
We Works























عمالئنا
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