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EXPERTISE
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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



TECHNICAL 
CUSTOMER 
SUPPORT 

Sejel provides multichannel customer 
support experience through integrat-
ed systems, people and processes
 Backed by our technical expertise, 
skilled professional and intelligent 
response mechanisms result in effec-
tive handling of customer enquiries 
and key performance metrics



Customer Support Center

Call Center

Multiple Channels Available for Customers

Three Levels of Technical Support

B2B & B2C Tech Support

Technical Investigation Skills

Service Monitoring 

Support for Portals, Platforms & Integration Services

Field Support

SLA based Support
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TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT 



TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT 

to help with normal clarifications and information for general enquiry handling24/7 Contact Center 
Support

Investigating the causes of users issues, incident management and users requests managementTroubleshooting

Receiving technical user’s interactions, monitoring tools, solve common technical issues and creating 
scheduled reports.

Technical customer
 support 1st level

Proper analysis on regular basis, solve complicated technical issues and following new releases or 
updates of services.

Technical customer
 support 2nd level

if required deflecting deep technical issues to development team for L3/L4 supportEscalation paths
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TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT 
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our technical team provides support for both businesses as well as end consumersB2B & B2C 
Tech Support

24/7 service availability monitoring for all applications and systems including integrated services and mobile 
applications and portals

Service Monitoring

Applications made specifically for TCS team to alert agents for any abnormality in behaviourSupport through 
Custom Applications

tech team available on ground to help with day to day operational queries on our systemsField Support

delivering contracted services to meet client defined SLA’s.SLA based support
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Web bases applications, backend and front end applications, mobile applications, Ticketing 

systems, automation tools etc.

Support Channels: Phone, IVR, Web, Email and Ticketing System

Languages Supported: Arabic, English, Urdu and French

TECHNOLOGY EXPERTISE



Resources with extensive technical knowledge, skills and experience.

Round the clock Multilingual & multichannel support from our center based in Jeddah, KSA

State-of-the-art Contact Center Platform, Equipped with Intelligent Systems and Tools

Wide ranging customer service capabilities

Technically certified resources deployed into the customer care and technical support teams

Strong focus on training

Capturing Customer Expectations, preferences, needs and issues

Acting on the voice of customer

Ensuring Privacy and security of confidential data

KEY DIFFERENTIATORS
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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 

10



Accreditation Certificates  Iشــهـادات ا�عـتمــــاد

Technical Customer Support



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



الدعم الفني للعمالء



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
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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



الدعم الفني للعمالء

قنوات  العمالء  لدعم  (ِسجل)  مشروع  يوفر 
الُمتكاملة وا�شخاص  ا�نظمة  ُمتعددة من خالل 
آليات  ولدينا  الفنية،  بخبرتنا  َمدعوًما  والعمليات. 
فعالة  معالجة  إلى  تؤدي  والرد  للتجاوب  تقنية 
خالل  من  الجودة  ولضبط  العمالء  لمتطلبات 

مقاييس ا�داء الرئيسية.



مركز دعم العمالء

مركز االتصال

قنوات تواصل متعددة 

الدعم الفني بمستوياته 

  (B2B - B2C) الدعم الفني للشركات

استكشاف ا�خطاء وإصالحها

التعاون مع إدارة التطوير

ُمراقبة الخدمة على مدار الساعة

دعم فني للمسارات االلكترونية والمنصات والتكامل

الدعم الميداني 

االلتزام باتفاقيه مستوى الخدمة 

٥

الدعم الفني للعمالء



الدعم الفني للعمالء

مساعدة العميل في االستفسارات وتوضيح خطوات ا�جراءات العامة واالستفسارات الشائعة. ٧/٢٤ خدمات دعم 
مركز االتصال 

التحقق من أسباب ا�خطاء التي يواجها العميل وإدارة البالغات والمالحظات لمستخدمي ا�نظمة. استكشاف ا�خطاء
 وإصالحها 

إجراء التحليالت الالزمة بشكل دائم وحل المشكالت التقنية ا�كثر تعقيداً ومتابعة كل ا�صدارات والتحديثات على ا�نظمة. الدعم الفني
 المستوى الثاني 

استقبال بالغات ا�خطاء التقنية ومتابعة أنظمة مراقبة الخدمة وحل المشكالت التقنية الشائعة وإنشاء التقارير الالزمة بشكل مجدول. الدعم الفني
 المستوى االول

تصعيد المشكالت التقنية للمستويات ا�على لفريق التطوير إذا دعت الحاجة. مسارات التوجيه

توفير الدعم الفني للشركات والمستخدمين. الدعم الفني 
  (B2B - B2C) 
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الدعم الفني للعمالء

ُمراقبة توفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام ا�سبوع لجميع التطبيقات وا�نظمة بما في ذلك الخدمات الُمتكاملة
 وتطبيقات الهاتف

ُمراقبة الخدمة 

التطبيقات المصممة خصيًصا لفريق (TCS) لتنبيه الوكالء �ي خلل أو أعطال. الدعم من خالل
 التطبيقات الُمخصصة 

فريق دعم تقني متواجد في الميدان لتوفير الدعم التشغيلي وا�جابة عن االستفسارات لجميع ا�نظمة. فريق الدعم الميداني

الدعامة بناءاً على إتفاقية مستوى الخدمة عن طريق تقديم خدمات ُمتعاقدة لتلبية اتفاقية مستوى الخدمة الُمحددة من قبل 
العميل.

االلتزام باتفاقيات
 مستوى الخدمة للدعم
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الخبرات التقنية

أنظمة  المحمولة،  الهواتف  تطبيقات  الخلفية،  والواجهة  ا�مامية  الواجهة  تطبيقات  ا�لكترونية،  المواقع  قواعد  تطبيقات 

التذاكر، أدوات التشغيل اÊلي ألخ.

دعم القنوات: الهاتف، المواقع ا�لكترونية، البريد ا�لكتروني ونظام حجز التذاكر

اللغات الَمدعومة: العربية، ا�نجليزية، ا�ردية والفرنسية
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الموارد ذات المعرفة والمهارات والخبرات التقنية واسعة النطاق.

دعم ُمتعدد اللغات والقنوات على مدار الساعة من مركزنا في جدة، المملكة العربية السعودية

منصة مركز االتصال ا�كثر حداثة، مجهزة بأنظمة ذكية وأدوات ُمتطورة

ُقدرات خدمة العمالء واسعة النطاق

توزيع الموارد الُمعتمدة تقنًيا في فرق رعاية العمالء والدعم الفني

تركيز القوى على ا�عمال التدريبية والتقنية

التقاط توقعات العمالء والتفضيالت واالحتياجات والقضايا

التصرف وفقًا للتعليمات الصوتية للعميل

ضمان الخصوصية وأمن البيانات السرية

٩

المميزات 



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

١٠

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. 


