سكاي ويب تأخذك بعدا ً آخر
حل مالئم للتعريف عن منشأتك او انشاء تجارتك االلكترونية

كيف نعمل

فهم احتياجاتك وتقديم الحلول
في سكاي ويب نهتم بنجاح أعمالك فهي
تعكس علينا إيجابية مطلقة !
جميع جوانب فكرتك محل النقاش سنبدي مالحظاتنا بصدق  ،ونجعل األفكار التي تطمح لها الى حد
التقارب الكبير  ،واالتجاه الى النحو المطلوب

02

لنبدأ معا

البريد االلكتروني

سنحدد معك نوع االستضافة وطريقة البريد االلكتروني بحيث الكيان الذي
تقوم بأنشائه يترتب عليه طرق التواصل من خالل خدمة البريد
لدينا خيارات في هذا المجال ،
البريد نوعان نظام لينكس ونظام ويندوز
 (1ونبدأ بالخيار اقل تكلفة وهو بريد مضمن مع استضافة الموقع ويعمل على نظام لينكس ويمكن
انشاء ا كثر من عشر حسابات ويعتبر مميزة قوية وتوفيرا للمال  ،ولكن السلبية هي بعض
المستقبلين اذا كان نظامهم ويندوز في اغلب الحاالت وبسبب نظامهم األمني قد ال يقبل بريدك
المرسل إليهم  ،واما الخواص األخرى كالربط مع التطبيقات بالهواتف للبريد او برنامج االوت لوك
ممكنة ومتكاملة ..
 (2خيار البريد من نظام ويندوز  ،هو قوي  ،يتوفر به لوحة تحكم مخصصة والمراسلة من خالله لنظام
لينكس او ويندوز جميع الرسائل تصل وجميع الخواص متكاملة حاله حال البريد بنظام لينكس
سلبياته انه مكلف حيث ان اقل استضافة ايميالت من هذا النوع تأتي مستقلة وسعرها ما بين
 500ريال الى  700ريال سنوي وبحد اقصى خمس حسابات !! ويمكن الي عميل يشترك في هذه
الخدمات من مزودين لها من خالل مايكروسوفت وقوقل ورك سبيس او قودادي مع استقاللية
النطاق او الدومين للبريد االلكتروني وعمل الموقع على نظام لينكس بدون توقف احداهما .
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االستضافة والنطاقات

نختار لك المستضيف المتوافر فيه جميع المتطلبات من الدعم الفني
واألمان والموثوقية واالستقرار  ،وبكامل تحكمك .
هنا خيارات كثيرة تلبي استقرار اعمالك وبتكلفة مالئمة تغطي احتياجاتك الفعلية
(1

(2
(3

(4

نوفر لك االستضافات المشتركة بثالث فئات بدأ من الغير محدودة واالحترافية وا كستريم  ،بأسعار
مناسبة تنطلق من  300ريال وتصل بحدود  850ريال سنوي ومناسبة تماما للمواقع التعريفية
والمتاجر االلكترونية
نوفر أيضا استضافة ويندوز ألعمالك اذا كانت لديك برامج او سكربتات تعمل ببرمجيات تعمل
على هذا النظام او طلبها كبريد الكتروني من نظام ويندوز مع لوحة خاصة لهذا النظام
خيار السيرفرات السحابية والخاصة  ،نوفر دليل مفصل بموقعنا االلكتروني مواصفات لكل سيرفر
في حال طلبه من قبلنا واالسعار مناسبة تبدا من  400ريال وتصل  1200ريال شهريا من دورة
فوترة من تاريخ  25ميالدي من كل شهر ويمكن القفز من المشتركة الى السيرفرات والعودة الى
المشتركة وعادة ما تطلب السيرفرات في ظل وجود حمالت دعائية كبيرة فالسيرفرات حل امثل
ومؤقت حتى انتهاء الحمالت وارجاع موقعك الى وضعه السابق على االستضافات المشتركة لتوفير
المال
النطاقات او الدومين  ،نساعد العمالء بحجز دوميناتهم التجارية او السعودية

02

البرمجة والبرامج

نوفر حلول وتطبيقات البرمجة للبرامج المكتبية او المواقع والمتاجر
االلكترونية الهواتف الذكية بأشهر لغات البرمجة
نقدم حلول جاهزة وأخرى تحت الطلب ونمنح الثقة الكبيرة للعميل في اختياراتنا
 (1نقدم حلول جاهزة بالووردبريس للمواقع التعريفية والمتاجر االلكترونية وبعض المواقع األخرى
مثل المدونات والصحف اإلخبارية ومواقع العقار والتعليم وتعتبر نموذج ناجح وقوي في سماء
االنترنت وتتميز بالدعم المتعدد وتلقائية التحديثات وتكاملها مع مزودين الخدمات مثل الرسائل
النصية وبوابات الدفع والدعم اللوجستي
 (2نبني مواقع متخصصة بلغات ا كثر شهرة حسب فكرة العميل ونساعد على بلورة الفكرة اجماال
وأيضا البرامج المكتبية التي يحتاجها األشخاص بترتيب المهام الوظيفية او إدارة أعمالهم الخاصة
 (3برمجة التطبيقات للهواتف الذكية باألستوديوهات المتعارف عليها عند غالبية المبرمجين
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03

التسويق االلكتروني

بناء هوية واضحة لمشروعك ونشرها وفق أساليب ذكية لتمكن عمالؤك
فهم فكرتك بشكل أوضح ووصول اسرع لمنتجك او خدماتك
في سكاي ويب نعطي بعض الحلول الفعالة في توسيع انتشار خدماتك او منتجاتك
 (1تصميم هوية تجارية متكاملة متضمنه الشعار والملف التعريفي وتصميم المستندات الخاصة بك
 (2تحسين ارشفة الموقع االلكتروني في محركات البحث وربط تحليالت قوقل بالموقع وبناء األرضية
األساسية لالنطالق بحمالتك الدعائية من خالل منصات التواصل المشهورة او إعالنات قوقل
بحيث ستكون الشخص القادر على تسويق الخدمات او المنتجات الموجودة بالموقع االلكتروني
وإدارة الحمالت الخاصة به من خاللك او من خاللنا وفق عقد بهذه الخدمة
 (3لدينا خدمة إدارة موقعك االلكتروني بتخصيص شخص تقني يتم تكليفه من خالل سكاي ويب
بعقد كل  3اشهر او  6اشهر او سنوي مع إدارة حمالتك التسويقية اذا رغبت بذلك
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حلول جوهرية بـ

موقع بالوردبريس

ننشئ موقعك او متجرك بمنصة الوردبريس مع قالب متعدد األغراض
يتمتع بخاصية وقابلية التطوير والتكامل مع اشهر االضافات
اختيارنا مبني على الخبرة لذلك النرغب في تقليص خيارات العميل اثناء التحول لفكرة ما
(1
(2
(3
(4

الوردبريس خيار امثل للمواقع التعريفية او المتاجر او المدونات وأيضا لإلعالنات والدورات
التدريبية واالشترا كات ويمتاز بمرونة التخصيص والتحول بدون إعادة بناء جديد لفكرة الموقع
وتغيير القالب في كل مرة بوجود القوالب المتعددة االستخدامات لن تبذل جهدا ا كبر
التحول من تعريفي الى متجر  ،خاصية ال يملكها اال ووردبريس ببعض اإلضافات المعدة من نفس
الشركة يمكنك التبديل او الدمج بهذه الخاصية الفريدة
عمليات التكامل مع الطرف الثالث كبوابات الدفع ومزودين الخدمات  ،من خالل الوردبريس
يمكنك ربط و ادارة عملياتك  ،نسبة كبيرة من الشركات تدعم الوردبريس وتوفر الدعم من خالل
اإلضافات او خطاطيف مخصصة او عن طريق api
الوردبريس ينفذ بقدر ما نسبته  90 %من االعمال التي تحتاجها ويقبل إضافة برمجيات خاصة
لفكرة معينه

أن أفضل طريقة لخلق ثقافة الشرا كة المفتوحة
والنابضة بالحياة من األلف إلى الياء
سبب في قيمنا األساسية تنبع من البصيرة الشاملة لدينا ،متضمنه في الحس السليم  ،نتكلم بصوت
واحد  ،نتعلم  ،نثق في عمالؤنا  ،نجعل عملنا ممتعا  ،ننجز المهمة قدر امكاناتنا .
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