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 مقدمة
 

تكنولوجيا  خدماتشركة طيبة ك سمعة ذات لخدمات الحاسب االلي المتحدة

من  مجموعة واسعة في مجال عرض 3122منذ عام  تعمل الشركة المعلومات ,

والخدمات و  و التركيبات و المستلزمات الصيانة مثل تكنولوجيا المعلومات دعم

وحدات  –خوادم ال –الب توب  -)اجهزة الكمبيوتر  مثل األجهزةمعظم الضمان ل

 طابعة  -خطية  –) ليزر  الطابعات بانواعها –محركات شرائط التخزين -التخزين 

 أحبار  -ه بطارياتواجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي  –(  يةدفتر - مصفوفة

قطع   -و الخطية والدفترية  المصفوفة للطابعات رائط تحبيروش  - ليزرال الطابعات

عالمة  تحقيقفي  وقد نجحنا.....(  وأكثر من ذلك غيار جميع اجهزة الحاسب االلي

 .الخدماتأفضل أعلى مستويات الجودة و توفير في السوق من خالل جيدة تجارية

 

 اإلدارة ومعلومات االتصال
 

 : المتحدة لخدمات الحاسب االلي االسم التجاري

 ة ي: شركة تضامننوع تكوين الشركة

 5599رقم السجل التجاري: 

 508-974-376بطاقة الضريبية : رقم ال

 34212335-13: تليفاكس

 eg.com-ahmed.mahmoud@ucs:  البريد االلكتروني

                      eg.com-Mostafa.mohamed@ucs   

حلوان -المعصرة  –ش عبد الجواد السيد من ش الرشاح  53 العنوان:  
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 رؤيتنا

 

  دعمخدمات و تكنولوجيا المعلوماتخدمة  مضيفين في وال الرواد كونن نسعى إلى أن نحن

عن طريق المتحدة لخدمات الحاسب االلي  األوسط من خالل الشرق في جميع أنحاء الشبكات

.لعمالئنا الخدمات المقدمةأعلى مستويات الجودة في سمعة وال  

 

 مهمتنا

 

خدمالة فالي الموقالع و السالرعة الفي الموقع من خالالل  الحاسب االليهدفنا هو وضع معايير لحلول 

بأسالعار وخالدمات االهتمالام الشخصالي علالى دائمالا  ونحصاللياالسالتجابة لهالا. زبائننالا سالو  زمن  و

علالالى أعلالالى مسالالتويات الجالالودة فالالي خدمالالة العمالالالء المتاحالالة.  ونحصالالليمعقولالالة جالالدا. زبائننالالا سالالو  

تالالدريبا واسالالع النطالالاقا مكانالالا رائعالالا للعمالاللا األجالالور واالسالالتحقاقات  علالالى موظفينالالا يحصالالل سالالو 

 العادلةا وحوافز الستخدام الحكم الجيد بهم على حل مشاكل العمالء.

 

 االهداف

 

في  والخاص القطاعين العامفي  العمالء على حد سواء لخدمة للشركة هو الهد  الرئيسي

تقدم  هو ان مؤسسيها فكرةالمؤسسات الحكومية . اإلنتاج والتجارة والبنوك و مجاالت مثل

ذات  من األجهزة نظم المعلومات قطاع ما يحتاجه لجميع المتكاملة خدمات الصيانة لعمالئها

احتياجات العميل. لتلبيةبأسعار معقولة جودة عالية و  

 

الشركة يتطلب الحفاظ على تأهيل الموظفين من أجل ضمان الجودة المستمرة استمرار نمو 

للخدمات التي تقدمها الشركة عن طريق البقاء على اتصال دائم مع أحدث اإلنجازات في هذا 

المجال . يشارك الموظفون في مختل  البرامج التدريبية والحلقات الدراسية والمؤتمرات من 

تكنولوجيا المعلومات .الشركات الرائدة في مجال   

 

 

 



Products 

 

·       UPS & Batteries  

·       Monitors. 

·       Desktops. 

·       Laptops. 

·       Printers. 

·       Scanners. 

·       Photo Copiers & Fax’s   

·       Storage. 

·       Servers. 

·       Switches. 

·       Routers 

·       Network Infrastructure. 

·       Network Cables 

·       IP Cameras. 

·       Rack. 

 

  الخدمات و الدعم:

 الخوادم ووحدات التخزين

 لنحن نقدم دعم التركيب والصيانة لمختل  انواع الخوادم ووحدات التخزين مث

  IBM-Lenovo-DELL-HP-Fujitsu) بهذة ( ونورد جميع قطع الغيار الخاصة

ولدينا  تحكم(كروت  –لوحات ام  –وحدات ذاكرة  –بانوعها هاردات )من  االجهزة

 قطع غيار جديدة أو مجددة حسب رغبة العميل.

 



 مكتبات شرائط التخزين والمحركات

نحن نقدم الصيانة والدعم الفنى لجميع انواع مكتبات شرائط التخزين ومحركاتها 

الباركود ليبل للشرائط ( و  –)شرائط التخزين مستلزمات التشغيل مثل  ونورد جميع

قطع غيار  –لوحة التحكم  –قطع الغيار االزمة للصيانة مثل ) محركات الشرائط 

 الروبت (.

 
 

 الب توب والكمبيوتر

نحن نقدم خدمات الصيانة والدعم الفنى لجميع انواع الالب توب والكمبيوتر 

بروسيسور و توريد جميع االكسسوارات  –لوحات ام  -ومشتملتها من شاشات 

 مشغل اسطونات  الخ......(. –فالشات  –كيبورد  سماعات  -)ماوس

 



 الطابعات

نحن نقدم خدمات الصيانة والتركيب لجميع انواع وماركات الطابعات مثل )الخطية 

الدفترية والليزر ( ويمكننا توصيل جميع ماسبق من طابعات  –المصفوفة النقطية  –

(و نورد AIXيونيكس  –يونيكس  –لينيكس  –بانظمة التشغيل المختلفة ) ويندوز 

ايضا طابعات جديدة من جميع االنواع ومستلزمات التشغيل الخاصة بها من ) احبار 

شرائط تحبير( كما نقدم عقود صيانة مختلفة تشمل قطع الغيار  –ليزر ودرامات 

 وغير شاملة لجميع االنواع.

 

 مانع انقطاع التيار والبطاريات

صينى ( من  –تركى  –نحن نقدم خدمة توريد وتركيب ماركات جديدة )ايطالى 

 اجهزة مانع انقطاع التيار والبطاريات الخاصة بها ونقدم عقود صيانة شاملة وغير

 شاملة قطع الغير وال تشمل البطاريات . 

 

 

شكرا ألخذ الوقت لالطالع على المل  التعريفى للشركة واذا كان هناك أى اسئلة أو 

.تعليقات التتردد فى االتصال بنا  


