á«æ≤àd ⁄É©dG ‘ IóFGôdG ácöûdG
á«FGò¨dG
äÉeóÿG ‘ »FÉ≤∏àdG π«¨°ûàdG
q

The CBORD Group, Inc.
Roper Middle East Ltd. FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 293724
Dubai, UAE
Direct: +971 4 204 5754
Tel: +971 4 204 5797
Fax: +971 4 204 5798
E-mail: mxr3@cbord.com

ت�ساعدك يف حتقيق النجاح:

تلتزم الربجميات وا�سعة ال�شهرة واخلدمات املتخ�ص�صة التي
تقدمها جمموعة �سيبورد® بالتميز يف كل ما يتعلق باخلدمات
الغذائية ،والنظام الغذائي و�إدارة التغذية وو�سائل التحكم يف
طورت تقنية �سيبورد® ليتم ا�ستخدامها
�إمكانية الدخول .وقد ّ
يف امل�ست�شفيات واجلامعات ومراكز الأعمال ،ومع خربتها التي
تزيد عن الثالثني عاما ،وعدد عمالئها الكبري البالغ  6000عميل
ُيقدمون �أكرث من  3,000,000وجبة يوم ًيا ف�إن جمموعة �سيبورد®
تعد من الرواد البارزين يف ميدان اخت�صا�صها.
تت�ضمن عمالء جمموعة �سيبورد® يف منطقة ال�رشق الأو�سط ومنذ
ع�رش �سنني وحتى اليوم «م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث» و«دائرة اخلدمات الطبية يف �أرامكو ال�سعودية» اذ ُيعد
ك ٌّل منهما مثاالً رائ ًعا للكيفية التي تدعم برجميات �سيبورد® من
خاللها احتياجات فرق عمل الإدارة القوية باملنطقة.
ي�ستخدم م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث برنامج
فود �سريف�س �سويت® ،وبرنامج نوتر�شن �سريف�س �سويت® ،وبرنامج
روم �سريف�س ،بينما ي�ستخدم م�ست�شفى �أرامكو ال�سعودية برنامج
نوتر�شن �سريف�س �سويت® لدعم عملياته الغذائية ،وبهذا فقد �أ�صبح
املميزين»
كال امل�ست�شفيني ال�شهريين من �ضمن «امل�ستخدمني
ّ
للحلول التي تقدمها �سيبورد® ،وذلك لثقتهما فيما توفره جمموعة
�سيبورد® من تقنية عالية الكفائة من �ش�أنها �أن حتد من املخاطر
التي يتعر�ض لها املر�ضى ،وتزيد من م�ستوى ر�ضاهم وتقلل كذلك
من تكاليف الغذاء.

حت�سني عملية طلب املر�ضى
للوجبات:

�إن عملية اختيار الوجبات تختلف من �شخ�ص لآخر �أو من جمموعة
لأخرى؛ فهي ال تنا�سب جميع املر�ضى وال ت�صلح جلميع الطوابق
�أو امل�ست�شفيات ،لكن برنامج نوتر�شن �سريف�س �سويت® يتيح لك
العديد من االختيارات التي تلبي �أذواق كل من املر�ضى وزوارهم،
فمع توفر هذه اخلدمة التي ت�أخذ طابع خدمات الغرف املتبعة
يف الفنادق ،ف�إنه ميكن للمر�ضى �أن يطلبوا ما ي�شا�ؤون وقتما
ي�شا�ؤون؛ �إذ تعمل جمموعة �سيبورد® على �أمتتة هذه العملية من
مركز االت�صال �إىل املطبخ ومن ثم �إىل غرفة املري�ض ،كما ميكنك
�أي�ض ًا ربط نظام «خدمة الغرف» هذا بجهاز التلفاز بحيث ميكن
للمر�ضى �أن يطلبوا وجباتهم من خالل �شا�شات التلفاز املوجودة
�سة ،خا�صة �أن بع�ض
بغرفهم �أو �شا�شات الكمبيوتر املجاورة للأَ رِ َّ
�ستهم با�ستخدام
املر�ضى قد ُيف�ضلون اختيار وجباتهم وهم على �أَ رِ َّ
التقنية الال�سلكية� .أو ميكنك كذلك طباعة قوائم طعام ورقية
ال�ستعرا�ض املعلومات الغذائية وغريها الكثري.
تت�ضمن املكونات الأ�سا�سية لربنامج نوتر�شن �سريف�س �سويت®
نظام �إدارة مكتب الغذاء (النظام الغذائي) ،فعند ات�صالك بالربنامج
خ�صي�صا ل�ضمان
�ستح�صل على برنامج للرعاية ال�صحية ُم�صمم
ً
توافق اختيارات الأطعمة مع طلبات حمية املر�ضى.

حت�سني اخلدمات الغذائية:

يتيح لك برنامج فود �سريف�س �سويت® مراقبة عملية اخلدمات الغذائية اخلا�صة بك و�إدارتها
وو�صول �إىل تقدمي �أطباق املر�ضى والزائرين
بدءا من مرحلة حتميل الطلب
اً
والتحكم بها ً
واملوظفني ،اذ ميكنك هذا الربنامج من مراقبة خمزونك الغذائي وابقاء املخزون اجلاهز يف
حده الأدنى ،مع التقليل يف الوقت نف�سه من تكاليف نقل الطعام وذلك من خالل اتاحة طلب
الطعام فور احلاجة �إىل ا�ستهالكه .وت�سهم التقارير الأولية يف التقليل من ف�ضالت الطعام،
وذلك من خالل توعية طاقم العمل حول املنتجات التي �ستحتاج �إىل بع�ض الت�سخني �أو
التح�ضري امل�سبق �أو الإنتاج يف الوقت املنا�سب .ومع الأمتتة الكاملة لهذه العملية ،ت�صبح �أنت
املتحكم الأول يف �سريها� .أما �إ�ضافة منوذج �إدارة املخزون و منوذج نقل الطلبات ف ُتمكنك من
�إر�سال طلباتك �إلكرتون ًيا �إىل املزود املخت�ص بهذا الأمر وا�ستالم التحديثات الإلكرتونية حول

اال�سعار! كما �ستكون املعرفة امل�سبقة بتكلفة ما تطلبه من طعام متاحة لك يف �أي وقت من
الأوقات (على م�ستوى الوجبة الواحدة� ،أو على م�ستوى طلبات اليوم �أو ال�شهر �أو
تبي التقارير �سهلة القراءة ما �إذا كانت التكلفة �ستخ�ضع
ال�سنة) ،كما نّ
لأية زيادة بجانب التكلفة االجمالية ل�صينية املري�ض.

احللول الأمنية املتكاملة:
ُتعد احللول الأمنية التي تقدمها جمموعة
�سيبورد® مثالية جلميع احتياجات املن�ش�آت
بدءا من الكليات واجلامعات وحتى جتهيزات
ً
امل�ست�شفيات التي ُيو َّفر فيها ال�سكن لطاقم
فبدءا من ا�ستخدام البطاقات للدخول
العمل.
ً
�إىل الغرف و�إدارة �أجهزة الإنذار وو�صوالً �إىل
�إخطارات الطوارئ على م�ستوى البناية كاملة،
جند �أن كل مكون يرتبط باملكونات الأخرى
لتحقيق �إدراك �أعم و�أف�ضل حول الو�ضع القائم عند
التعر�ض ملواقف خمتلفة� ،إذ �إن هذا الرتابط هو ما يحقق
لأنظمة �سيبورد® الريادة يف جمال �أمن البنايات واملن�ش�آت،
حيث توفر جمموعة �سيبورد®:
• الإدارة ال�شاملة عرب بطاقة واحدة
• التحكم يف امكانية الدخول
• �أنظمة فيديو ذكية
• �إدارة �أجهزة الإنذار
• �إخطار �شامل يف حاالت الطوارئ
• خدمات فنية
�إن �أنظمة البطاقات التي تقدمها �سيبورد® تتحكم يف �إمكانية الدخول الفعلي وتدير االمتيازات
اخلا�صة بالأن�شطة وعمليات ال�رشاء ،وتتكامل بفعالية مع احللول اخلا�صة ب�إدارة الدخول
والإنذار .وبف�ضل هذا الأداء الوظيفي الذي ميتد لي�شمل جميع �أنحاء البناية ،ف�إن خا�صية
جزءا ال يتجز�أ من احلل الأمني ال�شامل .
البطاقة الواحدة ُتعد ً

