
 تشمسريت                     عبارة عن
 مؤسسة غري ربحية ترتكز عىل الصناعة
 تأسست يف عام 1999. وباعتبارها أعىل

 هيئة لالعتامد، فإنها تعمل مع جميع
 القطاعات الصناعية يف جميع أنحاء
 أسرتاليا من أجل التدريب، واالرتقاء

 باملهارات، واالعتامد الصناعي ملستخدمي
 املواد الكيميائية الزراعية والبيطرية. إنهم

 يستخدمون كونفيني                    منذ
يونيو

ChemCert الحالة تشمسريت دراسة 

 وأخرياً كنت أتحكم يف أوراق املجلس بدالً من تتحكم
“أوراق املجلس يف إدارة وقتي

azeusconvene.com/sa

 يشاطر بريان هالس - الرئيس التنفيذي ملؤسسة تشمسريت املحدودة،

 ومجموعة التدريب تشمسريت - كيف يساهم كونفيني                يف

         تحسني اإلنتاجية عن طريق خفض إعداد الورق باالجتامع - من

أسبوع واحد كامل إىل يوم واحد كامل

 يف كل عام منفرد قبل اعتامد بوابة االجتامعات، كان يستعد براين بإعداد 194 حزمة

 اجتامعات ترتاوح سمكها بني       إىل        صفحة للمديرين، ولجنة املالية واملراجعة،

 وسكرتري الرشكة. ويف البدء، يريد الجميع حزم االجتامعات قبل أسبوعني من االجتامع.

 لذلك، ميكنك البدء بوضع حزم االجتامعات مًعا قبل ثالثة أو أربعة أسابيع من االجتامع.

 ونظراً ألنه يتم تسليم حزم االجتامعات قبل أسابيع من االجتامع، فإن املعلومات

املقدمة يكون قد سبق تقدميها بالفعل عن اليوم الفعيل لالجتامع

 وقد دفعه هذا للبحث عن حل بسيط، وكْف، وفعال الجتامع مجلس اإلدارة ميكن

 استخدامه عرب مختلف منصات التشغيل. وعندما اكتشف كونفيني                   من

 خالل البحث عىل اإلنرتنت وجرب املنتج التجريبي، أدرك مدى سهولة استخدامه

 والعمل به. وأضاف برايان، »ميكن لجميع املديرين استخدام كونفيني                  بدون

»قدر كبري من التدريب والتعليم

تعزيز سري العمل

 سّهل التحول العملية املعتمدة عىل الورق إىل القامئة عىل السحابة لرباين لإلستعداد

 ملؤسستني: تشمسريت املحدودة، ومجموعة التدريب تشمسريت، إىل جانب لجان

التمويل واملراجعة

 وشارك بريان قائالً، »بصفتي رئيس تنفيذي، قررت إجراء التغيري. واضطررت إلنشاء سري
 عمل أكرث كفاءة. وألن أعضاء مجلس إداريت يعيشون خارج سيدين، أو يف املناطق الريفية

 يف نيو ساوث ويلز، أو جنوب أسرتاليا. وبعضهم يعملون يف الخارج بشكل دوري، فكان
 من املستحيل الحصول عىل أحدث البيانات املالية من خالل حزم مجلس اإلدارة إذا

كنت بحاجة إلرسالها بالربيد

 لقد تم تحقيق أهدافنا وتجاوزها. حيث قمنا مبراجعة جميع بوابات مجالس اإلداراة
 األخرى باعتبارها جزء من هذه العملية، فكان معظمها مكلف للغاية عند الرشاء
 بالنسبة ملؤسسة صغرية غري هادفة للربح، وتعترب الحوكمة وااللتزام قضايا ضخمة

Co داخل جميع املؤسسات، وقد سمح لنا كونفيني                   بتحقيق التوازن يف هذا
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 الهدف. فأصبحت اجتامعات مجلس اإلدارة أكرث كفاءة وقد مكننا من عقد
 الكثري من املؤمترات عن بعد، وإدارة االجتامع الرسيع، والحصول عىل قرارات من

املديرين فيام بني االجتامعات املنتظمة

االنتقال السلس

                       لبعد نقل أعاملهم إىل السحابة منذ ثالث سنوات، أجرت مؤسسة تشمرست

مجلس اإلدارة

 لقد علمت أنه حني يعتاد املديرون عىل النظام، واألوراق اإللكرتونية، والنظام

 املعتمد عىل السحابة، فإن األمور ستكون أسهل عليهم وعيّل. وبصفة أساسية، كنت

 قادراً عىل تسليم األوراق يف صندوق الوارد الخاص باملديرين، لذلك كنت أتحكم

 يف النهاية يف أوراق املجلس بدالً من تتحكم أوراق املجلس يف إدارة وقتي. وكانت

 املشكلة الوحيدة مع تنفيذ كونفيني هي االجتامع األول، ومع تعود جميع األطراف

 عىل الطريقة التي تعمل بها البوابة ومزاياها املختلفة. ومجرد أن استوعب الجميع

كيف يعمل- وما ميكن أن يالحظ أو تالجظ – وكذلك املحارض، كان االنتقال سلساً

                

        انتقاالً  سهالً من االجتامعات املعتمدة عىل الورق إىل بوابة
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موفر الوقت - الورق

لدليل ا نفيني كو
Convene

ت صفحا 19,400 0

اجتامع التحضريكل  ايام  7 1

موفورات األوراق

اإلدارة مجلس  اجتامعات 

لصفحات ا 100

املشاركني 7

السنة يف  االجتامعات  20

ً الصفحات املوفورة سنويا 14,000
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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

azeusconvene.com/trial
إحجز العرض التجريبي املجاين الخاص بك، قُم بزيارة

اتصل بنا
الربيد اإللكرتوين

                   +971 42482947
           sales@azeusconvene.com

:

PMS 
187  RED
307  BLUE
80% BLACK

Saved in CMYK
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االعتامدات، والفروع، والرشكاء، والتكامل

أفضل من املنافسني اآلخرين

 قبل كونفيني                  ، جربت مؤسسة تشمرست جوجل درايف لتوزيع حزم

 مجلس اإلدارة واجتامع مجلس اإلدارة ذاته.   إنه معقد ومبهم فيام وصلت إليه

 يف االجتامعات. لذا ال نستطيع الرجوع إىل املواد األخرى، وال ميكننا أيضاً تدوين

مالحظات دون تحميل كامل املستند

 ما جربت مؤسسة تشمرست جميع العروض بجميع بوابات مجلس اإلدارة املتاحة

 من قبل. كام أنه نرش أنه يستخدم سايدإيفكتس يف مؤسسة أخرى يشارك فيها؛

لكنه يعتقد أن   كونفيني                   هو أفضل وأبسط يف االستخدام والعمل به

 أرى بإنصاف كونفيني                   سهل االستخدام حني أقوم بتحميل امللفات،

 وتحديثها، والتصويت. وليس لدي خربة بالجانب اإلداري لسايدإيفكتس، إال أنه

                  ليس هناك برنامج سهل االستخدام مثل كونفيني

مزايا رائعة

 عندما ُسئل براين عن مزاياه املفضلة، ذكرها قائالً،   القدرة عىل تحديث إصدارات

 جديدة للملفات عىل الفور تقريباً. وبصفة خاصة مع املستندات املالية، ميكنك

دامئاً التحديث باملعلومات املالءمة أكرث

 تحدث برايان أيضاً عن قدرة كونفيني                   عىل إجراء التصويت وتخزين

امللفات يف مكتبة املستندات كبعض وفقاً للمزايا التي يفضلها
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