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EXPERTISE

2

Sejel is a pioneer in delivering cutting edge technology by integrating multiple Governmental sectors. Our task is 

to elevate the partnership to the top level with the government sectors and to direct information technology 

service providers to assist and support. 

The change in the manner of delivering services by the government to the public has a great positive impact on 

our society. In order to do so, these sectors must integrate electronically via technical projects that facilitate 

smooth and quick transactions levels.

Sejel’s vast expertise displays the fact that we own a clear vision and goal in implementing the information 

technology to lay technical solutions that marks the innovation in these portals.
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SERVICES

Our company has the advantage of providing specialized technical services to build, operate and develop an IT envi-
ronment for all organizations in a world-class and high quality to satisfy our customers.

Applications Development

Business analysys

Governance, Risk &  Compliance 

Cyber Security

Project Management office

Big Data Analytics

IT Services Management

IT Operation Management

Technical Customer Support

Cloud Computing



IT OPERATION 
MANAGEMENT

Sejel can help you in selecting and 
implementing operation and manage-
ment solution that fits your environ-
ment.
Implementing right tools for Network, 
Servers, Systems managment and 
dependable environment for busi-
ness. These solutions and tools can 
help you not only proactively monitor 
your environment but also evaluate 
performance, detect trend and plan 
for maintenance
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IT OPERATION MANAGEMENT

Advisory IT Operations Management Services

Implementation of IT Operations Management Services 

Manage Services Operation Managements

Performance Analysis Services

Delivery Automation Services

Experience Management Services 
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Sejel’s services helps continuous Process Improvement

Enhanced performance of IT functions and departments

Holistic services for complete process enablement

Leverage real-time information through rich process analytics

Business architecture modelling tools provide fast process definition

Optimum resource utilizations and improved productivity

Process standardization across functions 

Helps enterprises to quickly adapt to changing business environment

Organizations become agile after implementing BPM

Customer get better insights for better business outcomes

Evaluate organisational preparedness to the proposed change

Evaluate performance of existing solutions to support enterprise analysis

Assess the proposed solution prior to its selection

Validate the designed solution to ensure that it meets the requirements

Determine transition requirements for moving from the current state (“AS IS”) into the target state (“TO BE”).

IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 
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IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 
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Strategy definition: Outline the ITOM strategy addressing current processes and the gap to achieve the 
business outcome as well as technology mapping and defining a road map for implementation. 
Product Selections: includes technology and products selection services to help organizations map their 
requirements and needs with their goals and strategy.

Advisory IT Operations
Management Services

Product Implementations using industry relevant best practicesImplementation of IT 
Operations Management
Services

complete management of ITOM tools, from monitoring to updates/ upgrades and knowledge transfer/training.Manage Service 
Operation Managements
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to define Performance Analysis strategy to packages implementations using industry best practices to support 
organizations in getting greater visibility into their digital application and monitor and manage the availability 
and performance of various elements in the IT infrastructure 

IT Infrastructure Monitoring- Capture the availability of the various IT infrastructure components whether on premise or 

hosted in the cloud. Collect resources utilization metrics and perform historical data analysis of server, networks, 

database instances, hypervisors and storage

Application Performance Monitoring- Monitor and diagnose problems with applications; for root cause analysis and 

analysis for improving the performance of applications

Algorithmic IT operations- Monitor and diagnose problems with applications; for root cause analysis and analysis for 

improving the performance of applications

Network Performance Monitoring and Diagnosis- Monitor the performance and availability of network components. 

Monitor the network traffic and identify performance optimization opportunities. Conduct diagnostics, and root cause 

analysis of network components

Digital Experience Monitoring- Measure the quality of a digital agent's interactions with an enterprise's digital business 

offerings. Gather data from multiple applications and services, across multiple channels, to observe and measure the 

quality of the digital experience. This is done through JavaScript injection and endpoint monitoring

Performance Analysis 
Services

IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 
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Sejel through the implementation of best of breed solutions and market leading technologies in automation 
helps organizations reduce error rates, increase productivity and cut costs through a wide variety of automation 
solutions.

Network Automation- Automation of IT workload to overcome the manual tasks and scheduled jobs. This done Workload 

automation tools that use standards-based integration — for example, using Web services to integrate with various 

platforms and services

IT & Business Process Automation - Automate network provisioning, and configuration automation through:

        - Network configuration and change management 

        - Virtual Network Configuration Automation

        - Network Configuration Automation

Application Release Automation- Adopting DevOps and continue delivery with frequent releases has driven the automa-

tion of application release through:

        - Automation of best practices in moving related artifacts, applications, configurations and data to different environ-

ment

        - Automate the approval and workflow management of the release

Server Automation- Maintain a current and accurate state of the server operating systems deployed both physically and 

virtually through: -

        - Server provision automation 

        - Server configuration automation 

        - Server patch management automation

        - Server configuration auditing automation

Delivery Automation
 Services

IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 
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IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 

Sejel addresses the improvement of the overall quality and efficiency of the IT services delivered through a 
phased approach while allowing organization to mature in their adoption of these technologies. 

Automate tasks and workflows associated with the management and delivery of IT services:

        - Incident and Problem Management

        - Change and Release Management

        - SLA Management

        - Configuration Management

        - Self-Service/Request Fulfillment

        - IT Knowledge Management

Better define and delivery IT services and improves efficiency of service requests:

        - Business Service Catalogue

        - IT Service Catalogue

        - Enterprise Service Portfolio

Track the financial implications of provided IT services- IT Asset Management and IT Financial Management

Experience Management
 Services

END USER 
EXPERIENCE
 MONITORING

APPS SERVERS
MONITORING

DATABASES
MONITORING

WEB SERVERS 
MONITORING

PERFORMANCE 
TROUBLESSHOOTING 

SERVICE LEVEL
MANAGEMENT

CLOUD
 SERVICES

Application performance 
Monitoring



Sejel’s services helps continuous Process Improvement

Enhanced performance of IT functions and departments

Holistic services for complete process enablement

Leverage real-time information through rich process analytics

Business architecture modelling tools provide fast process definition

Optimum resource utilizations and improved productivity

Process standardization across functions 

Helps enterprises to quickly adapt to changing business environment

Organizations become agile after implementing BPM

Customer get better insights for better business outcomes

Evaluate organisational preparedness to the proposed change

Evaluate performance of existing solutions to support enterprise analysis

Assess the proposed solution prior to its selection

Validate the designed solution to ensure that it meets the requirements

Determine transition requirements for moving from the current state (“AS IS”) into the target state (“TO BE”).
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IT OPERATION MANAGEMENT SERVICES 
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Track the financial implications of provided
 IT Services

IT asset management, IT financial management

incident and Problem Management

Change and Release Management

SLA Management

Configuration Management

Self-Service/ Request Fulfillment

IT Knowledge Management

Business Service Catalog

IT Service Catalog

Enterprise Service Portfolio

IT Asset Management

IT Financial Management

Automate tasks and workflows

associated with the management and 

delivery of IT services

Better define and deliver IT serices and 

improves efficiency of service requests 

IT service protfolio and service catalog

IT service management (ITSM)
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ITOM Monitoring and Automation Tools: - HP service manager 

Ticketing / Helpdesk Systems: - HP service desk

Configuration Management / Asset Management 

TECHNOLOGY EXPERTISE
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KEY DIFFERENTIATORS

Improve the overall level of quality and efficiency of IT services.

Reduce labour costs and improve process execution reliability, repeatability and efficiency.

Improve business performance and customer experience quality by minimizing the time and 

effort required to predict, isolate and resolve problems across the IT infrastructure.

Measure and report on the key KPIs for availability, performance and capacity.

Provide actionable insights to business stakeholders in support of their goals.

Accelerators to modernize IT Service Management

Allows running IT like a Business with complete portfolio and financial visibility

Elimination of service outages



SUCCESS STORIES

Build Operate Transfer - Ministry Of Hajj Data Center 

Integration with NIC for handling Umrah Visitors Entry & Exit Data 

Global e-Payment Gateway for Haj & Umrah backages   

Build Operate Develop External Hajj system 

Build Operate Develop Local Hajj system 

Integration with the Information Center of MOFA

Integration with GACA

Integration with SCTH

Operating Tafweej Project for Ministry of Haj 1435 H & 1436 H

Operate IT department of Madina Water Authority

Implemented Oracle ERP for NCP

E-Services for ADAHI project for IDB

Oracle database administration and licence for government sectors  

Servers and system administration for government sectors 
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Accreditation Certificates  Iشــهـادات ا�عـتمــــاد

Technical Customer Support



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



إدارة تشغيل تقنية المعلومات  



بيانات ا�تصال

شــركة ســجــل التـقـنـيـــة 
للتطبيقات االلكترونية المتكاملة المحدودة 

المملكة العربية السعودية – جدة

طريق الملك عبد العزيز  - حي الشاطىء

بيوتات ا�عمال – مكتب ٣٢

ص ب : ١٢٧٣١٧ جدة ٢١٣٥٢

هاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٤٩٧٠

فاكس: ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٢٤٤٨

TCS@SEJELTECH.COM:البريد االلكتروني

 WWW.SEJELTECH.COM 



الخبرات

الخدمات 

قصص النجاح

شهـادات ا�عتمــــاد

شركاء النجـــاح

شركــاء التقنيــــة

٢

٣

١١

١٢

١٣

١٤

المحتويات
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الخبرات

شركة سجل رائدة في مجال تطوير وتطبيق أحدث التقنيات وذلك بالتعاون مع العديد من القطاعات الخدمية التقنية ، وتتوفر لدينا الخبرة 

التميز الواضح ، من خالل تسخير تقنية المعلومات لضمان الوصول إلى حلول تقنية متكاملة  النجاح التي تكشف عن  التقنية وقصص 

تشكل ابتكارا مميزاً. 

تتصدر شركة سجل قطاع التميز بإنشاء الحلول التقنية لعمالءها من خالل دمج آليات العمل ما بين عدة جهات تتعاون فيما بينها من أجل 

تقنية  قطاع  شركات  وتوجيه  العمالء  مع  المستويات  أعلى  إلى  الشراكة  بمستوى  االرتقاء  هي  ومهمتنا  مميزة،  خدمات  تقديم 

المعلومات لتقديم العون والمساندة من خالل تخطيط استراتيجي عالي المستوى للرؤى وا�هداف المحققة لها. 

إن التغيير في أسلوب تقديم الخدمات من قبل العمالء له تأثير إيجابي كبير على المجتمع، ولتقديم الخدمات الفعلية والحقيقية يجب 

على جهات المنظومة أن تتكامل آليًا من خالل المشاريع التقنية التي تضمن تقديم خدمات حقيقية بأبسط وأسرع طريقة ممكنة. تشير 

خبرة شركة سجل التي تحققت من خالل مشاريعها بأن لديها هدف واضح في تطويع تقنية المعلوماتلوضع الحلول الفنية التي تميز 

خدمات ا�نظمة الواسعة. 
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تتمتع شركتنا بمزايا توفير الخدمات التقنية المتخصصة ببناء وتشغيل وتطوير بيئة تقنية المعلومات لجميع المنظمات على مستوى 

عالمي وعالي الجودة بهدف حرصنا على إرضاء عمالئنا ، وتتميز شركة سجل بتكوينها للعديد من الشراكات المحلية والدولية الرائدة 

لتقديم الخدمات اÊتية: 

الخدمات

  أمن المعلومات

مكتب إدارة المشاريع 

تطوير البرامج  

   تحليل وإدارة ا�عمال

  الحوكمة المخاطر

إدارة الخدمات التقنية

الحوسبة السحابية

دارة تشغيل تقنية المعلومات  

الدعم الفني للعمالء

تحليل البيانات الضخمة



إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

نقوم في سجل بإختيار الحلول االلكترونية ا�نسب 
المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  وإدارة  لتشغيل 
 ، والتحكم  ا�دارة  وأنظمة  وخوادم  شبكات  من 
والتقارير  النتائج  تقدم  التقنية  الحلول  وهذه 
كما   ، الخدمة  استمرارية  ضمان  لضبط  الفعالة 
والمتابعة  الصيانة  برامج  تنفيذ  على  نعمل 
تقنية  لتشغيل  التحتية  البنية  �دوات  الدورية 

المعلومات.
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إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

ضبط ومراقبة الشبكات

ضبط ومراقبة خوادم الشبكة 

إدارة حركة نقل البيانات

ضبط ومراقبة الجدار الناري للحماية

ضبط وإدارة آليات الوصول 

إدارة ا�نظمة والتطبيقات
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إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

تعريف إستراتيجية العمل: توضيح ا�ستراتيجية المتبعة �دارة العمليات التقنية الحالية ومزامنتها مع ا�هداف المطلوبة  والعمل على 
تحقيقها با�ضافة إلى وضع خطة عمل واضحة لتحقيقها 

اختيارات الُمنتج المناسب: تشمل خدمات اختيار الُمنتجات والتقنيات المناسبة والمساعدة للُمنظمات التقنية التي تتماشى مع 
احتياجاتها لتحقيق أهدافها واستراتيجيتها.

خدمات استشارية
 �دارة عمليات التقنية 

تثبيت وإدارة التطبيقات باستخدام أفضل ا�ستراتجيات المعتمدة المتعلقة بتلك ا�عمال والمشاريع . تنفيذ خدمات إدارة
 عمليات تكنولوجيا

(ITOM) المعلومات 

إدارة جميع أنظمة عمليات تقنية المعلومات (ITOM)، إلى جانب عرض التحديثات ، الترقيات ، نقل المعرفة ، والتدريب المناسب. إدارة العمليات
 والخدمات

٧



إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

نقوم في سجل بتحديد استراتيجية تحليل ا�داء المناسبة لطريقة عمل التطبيقات باستخدام أفضل ا�ستراتجيات الدعم التقني 
للعمالء والمشاريع من أجل تحقيق أفضل رؤية في تطبيقاتها الرقمية وإدارة ومراقبة مدى إستقرارها بجانب أداء العناصر ا�خرى ، 

وتتلخص تلك الخدمات باÊتي:
مراقبة البنية التحتية لتقنية المعلومات - يتم تغطية مدى توفر مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات سواء في موقع العميل أو 

على ا�نترنت مع جمع مقاييس استخدام الموارد وإجراء تحليل بيانات الخوادم والشبكات با�ضافة إلى قواعد البيانات والمنصات البرمجية 

وتخزين البيانات

مراقبة أداء التطبيقات - مراقبة وتقييم المشاكل  التي قد تواجه التطبيق لتحليل السبب ا�ساسي والقيام بالتحليل الفني لتحسين أداء 

التطبيقات

العمليات الخوارزمية لتقنية المعلومات - ُمراقبة وتقييم الُمشكالت في التطبيقات؛ لتحليل السبب الجذري والتحليل الفني لتحسين أداء 

التطبيقات

ُمراقبة وتقييم أداء الشبكة - مراقبة أداء ومكونات الشبكة ومراقبة مدى استجابة الشبكة وسرعتها وتحديد فرص تحسين ا�داء وإجراء 

التحليالت البيانية وتحليل السبب ا�ساسي لمشاكل التشغيل لمكونات الشبكة

ُمراقبة التجربة الرقمية - قياس جودة قراءات العميل الرقمي المثبت على أجهزة النظام ومقارنتها بالمقاييس الرقيمة المقدمة في 

المنظمات التقنية وجمع البيانات من التطبيقات والخدمات المتعددة عبر قنوات االتصال لمراقبة وقياس جودة التجربة الرقمية. حيث يتم 

.(JAVA SCRIPT) ذلك من خالل إضافة نصوص بلغة الجافا سكريبت البرمجية

خدمات تحليل ا�داء
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إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

٩

تتم تلك الخدمات عبر تطبيق أفضل الحلول التقنية الرائدة في السوق وعبر ا�دوات التقنية الُمستخدمة من قبل العمالء في تقليل 
معدالت الخطأ وزيادة ا�نتاجية وخفض التكاليف من خالل مجموعة واسعة من الحلول اÊلية المستخدمة كاÊتي:

الشبكة االلكترونية – من خالل استخدام ُسبل تكنولوجيا المعلومات اÊلية للتغلب على المهام اليدوية والوظائف المجدولة. وتقوم ا�دوات 

التقنية بمهام مختلفة �تمام هذه ا�عمال التي تَستخدم الُمستندات والوثائق التقليدية – ومثال على ذلك هو استخدام خدمات الويب 

للتكامل مع ا�نظمة ا�ساسية والخدمات الُمختلفة

إدارة التشغيل التقني – يتم توفير تغطية آلية وتشغيل لÛعمال التقنية للتهيئة من خالل:

تكوين الشبكة وإدارة التغيير 

تكوين الشبكة ا�لكترونية االفتراضية بشكل ألي 

تكوين الشبكة ا�لكترونية بشكل ألي

إدارة ا�صدارات للتطبيقات - اعتماد عمليات التطوير المناسبة وإدارة كافة ا�صدارات اÊلية للعمل من خالل:

استخدام أفضل الُطرق في نقل المعلومات والتطبيقات والبيانات الُمترتبطة إلى بيئة ُمختلفة 

إدارة ا�عتماد وسير العمل �طالق التطبيق اÊلي

إدارة الخوادم – يتم الحفاظ على مستوى فعالية خدمات سير عمل الخوادم ودقتها �نظمة تشغيل الخوادم التي يتم تطبيقها إفتراضيا 

وعملًيا من خالل:

         - تشغيل الخوادم بشكل آلي

         - تعريف ا�عدادات بشكل آلي

         - إدارة التغيير بشكل آلي

         - إدارة أعمال المراقبة بشكل آلي

خدمات التسليم اÊلي: 



إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

END USER 
EXPERIENCE
 MONITORING

APPS SERVERS
MONITORING

DATABASES
MONITORING

WEB SERVERS 
MONITORING

PERFORMANCE 
TROUBLESSHOOTING 

SERVICE LEVEL
MANAGEMENT

CLOUD 
SERVICES

Application performance 
Monitoring

تعمل سجل على تحسين الجودة العامة والکفاءة العالية لخدمات تقنية المعلومات التي يتم تسليمھا للعمالء من خالل مراحل العمل 
عالوة على نقل المعرفة من خالل تبني التقنيات التالية:

ا�دارة ا�لية للمهام وسير العمل المرتبط بإدارة وتسليم خدمات تقنية المعلومات:

         - إدارة البالغات والمشاكل بشكل ألي

         - إدارة التغيير وتعديل التطبيقات 

         - إدارة إتفاقية مستوى الخدمات

         - إدارة تكوين وا�عدادت 

         - الخدمة الذاتية / تنفيذ طلب الخدمة 

         - إدارة المعرفة التقنية المعلومات

 تحديد أفضل الخدمات التقنية المعلوماتية ورفع كفاءة الخدمة:

         - دليل الخدمات 

         - دليل خدمات التقنية المعلومات

         - دليل خدمات العمالء 

مراقبة اÊثار المالية المقدمة لخدمة تقنية المعلومات - إدارة أصول تقنية المعلومات وا�دارة المالية لتقنية المعلومات

خدمات إدارة الخبرات

١٠
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Track the financial implications of provided
 IT Services

IT asset management, IT financial management

incident and Problem Management

Change and Release Management

SLA Management

Configuration Management

Self-Service/ Request Fulfillment

IT Knowledge Management

Business Service Catalog

IT Service Catalog

Enterprise Service Portfolio

IT Asset Management

IT Financial Management

Automate tasks and workflows

associated with the management and 

delivery of IT services

Better define and deliver IT serices and 

improves efficiency of service requests 

IT service protfolio and service catalog

IT service management (ITSM)

إدارة تشغيل تقنية المعلومات  



الخبرات التقنية

أدوات المراقبة والتشغيل اÊلي لـ ITOM: - مدير خدمات 

أنظمة التذاكر / مكتب المساعدة: - مكتب خدمة 

إدارة التكوين / إدارة ا�صول

١٢



تحسين المستوى العام لجودة وكفاءة خدمات التقنية المعلومات

تقليل تكاليف العمالة ورفع مستوى تنفيذ ا�عمال من حيث الكفاءة والثقة 

رفع مستوى جودة أداء ا�عمال وتجربة العمالء من خالل تقليل الوقت والجهد الالزمين الكتشاف وعزل وحل المشاكل لكامل 

البنية التحتية لتقنية المعلومات

العمل على تقييم نتائج مؤشرات ا�داء الرئيسية وتقديم تقارير عن التوافر وا�داء والقدرة

تقديم وتحديد رؤية واضحة وأهداف ومشاريع قابلة للتنفيذ لدعم توجه العمالء.

تسريع وتحديث الخدمات بإدارة خدمات تقنية المعلومات

إتاحة تشغيل تقنية المعلومات من خالل دليل إرشادي متكامل ورؤية مالية واضحة

انهاء حاالت انقطاع الخدمة أو تعطلها.

١٣

المميزات 



١٤

قصص النجاح

بناء وتشغيل وتطوير مركز معلومات العمرة بوزارة الحج

التكامل مع مركز المعلومات الوطني لمعالجة ونقل بيانات دخول وخروج  المعتمرين 

نظام السداد العالمي االلكتروني لتحصيل قيمة برامج الخدمات وتوزيعها على المشغلين لخدمات الحج والعمرة

البناء والتشغيل والتطوير �نظمة المسار االلكتروني لحجاج الخارج

البناء والتشغيل والتطوير �نظمة المسار االلكتروني لحجاج الداخل . 

التكامل مع مركز معلومات وزارة الخارجية 

التكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني 

التكامل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

تشغيل مشروع التفويج لوزارة الحج للعام 1435هـ وعام 1436هـ 

تشغيل تقنية المعلومات بالمديرية العامة للمياه بالمدينة المنورة

تطوير انظمة تخطيط الموارد للمركز الوطني للتخصيص

تطوير بعض الخدمات االلكترونية لمشروع ا�ضاحي 

توريد وإدارة رخص قواعد بيانات أوراكل للعديد من الجهات الحكومية

توريد وتركيب وتشغيل خوادم الشبكة وأنظمة التحكم للعديد من الجهات

تشير خبرة شركة سجل التي تحققت من خالل مشاريعها االستراتيجية بأن لديها هدف واضح في تطويع تقنية المعلومات لوضع الحلول الفنية التي 

تميز تقديم الخدمات ا�لكترونية الواسعة للجهات من خالل البوابات ا�لكترونية وأنظمة ا�جهزة الذكية. 


