SOFTWARE HOUSE

The Technical Partner for Improving your Business

TO DEVELOP & GROW YOUR BUSINESS

www.marvel.com.sa

OUR VISION

Marvel Systems is to be the best
provider and technical partner
for the business sectors in Saudi
Arabia and the Arabian Gulf,
and the first to develop safe and
secure software and technology
solutions compatible with the
requirements of the commercial
and service markets.
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OUR GOAL

• Working to ensure that our technical products and services
depend in their implementation on high-level tools and the latest
technology has reached, and we have the innovative team for
implementation.
• Achievement: Fast decision-making and
immediate implementation.
• Customer care: We strive for customer
satisfaction, the level of quality provided,
and the achievement of their best interests.
• Value of the idea: We act responsibly
and provide elaborate technical products,
and we always focus on the security and
privacy of the information.
• Innovation: We are looking for new methods
and means to enhance the technical side.
• Success: We take advantage of our highly skilled and efficient human
resources to get the best benefit for our team and our clients.
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OUR MISSION
• Helping to improve and develop business in terms of
performance and increase productivity for enterprises and
institutions in the business sector.
• Providing the best solutions and software and technical
consultations with the highest standards of quality.
• The development of our technical team to achieve the
hopes and aspirations of our customers.
• Through our innovative solutions, we care to accelerate
business and increase return on investment (ROI) for our
customers.
• Marvel Systems solutions aim to have a positive impact
on achieving sustainability, social responsibility and a good
environmental
impact for the long term.
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OUR SERVICES

Improve your performance and increase the efficiency
of your project Specialize in developing e-Learning &
Telecommuting solutions Here is what we can do to grow
your business

ECOMMERCE
SOLUTIONS

Designing & Developing
e-Stores of all kinds,
making them responsive
to all screens and
compatible with search
..engines and more
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MOBILE APPLICATIONS

Developing & designing
mobile applications with
h i g h a c c u ra c y a n d
modern designs to
reach desired marketing
ratios and for easy
communication
with
customers

WEBSITES

Our software solutions
aim to increase the
benefit, establish the
brand identity of the
project, and increase the
percentage of sales and
differentiation from our
customers’ competitors

TECHNICAL
CONSULTING

We provide technical
advice backed by our
expertise in managing,
developing & marketing
projects and systems
integration in addition
to our extensive
knowledge of smart
solutions

BUILDING BUSINESS
IDENTITY AND DESIGN

To be unique, it must
spread with an identity that
is firmly embedded in the
minds of your customers
and expresses you, so
we design and renew the
identity of your business,
a n d s u p p o r t a cc e s s t o
the added value that you
offer to your customers.
implementation.

OUR PRODUCTS

Improve your performance and increase the efficiency of your
project Specialize in developing e-Learning & Telecommuting
solutions....Here is what we can do to grow your business

OUR PRODUCTS

Management & accounting solutions

With the support of Oracle databases, we are always working on developing
programs that contribute to the management of sales, accounts, human
resources, inventory, procurement, powers management system, points of sale
and self-order service such as MarPOS system and Marvel ERP system, as well
as linking branches with a unified management system,
(Our programs are accredited by the Zakat and Income Authority for VAT in Saudi
Arabia)

Track your employees and sales tasks

Employee tracking application from Marvel Systems makes it easy for business owners to manage
tasks and operations with clients and employees, track requests that are made on a daily basis, and
assign tasks to employees through the application to go directly to their implementation.
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WHY MARVEL SYSTEMS?

Four main reasons why you should make us a success partner

Fast execution and performance!
We provide you with a quick project schedule and action plan for implementation.

Quality first!
The best quality according to the appropriate standards for every commercial, service or
industrial project.
Best fair value!
We may not offer the lowest prices, but we offer the best price for the value you get,
meaning our most accurate price is a fair price for you and us.

06

Technical support featured!
We offer you after-sales services, reviewing the permanent customers, and presenting
special offers to them in a distinct and continuous way. We have technical support
throughout the month that you reach in the customer service department.

KEY PARTNERS&TOOLS
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OUR SUCCESSES

100% +20
Product Quality

Years
of Experience

100% 3,500
Lifetime Warranty
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USER

+20

years of our experiences
in providing integrated
solutions for the
development of service,
commercial
and industrial
projects

+1000

A customer in the Kingdom of Saudi Arabia
trusts the services of
Marvel Technology Systems and benefit from
its products

OUR CUSTOMERS
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األنظمة المذهلة
لقنية المعلومات

نُ َط ِّور

بــرمجيـــــات  -تطبيــــقات
مواقع ومتاجر إلكترونية
أنظمة تخطيــط المــوارد
هويــة األعمال.

لتــنـــميــــــــة وتطــــويـــــــر أعمــــــــالك

رؤيــــــتـــــــــــــــنا
رؤيـــــــــتنا فـــي األنــــــــظمة المذهــــــــــلة
لتقنــــــــية المعلــومات أن نكون المزود
والشــريك التقني األفضل لقطاعات
األعمال بالمملكة العربية السعودية
ودول الخليج العربي ،واألســــــبق في
تطوير حــــــلول برمجية وتكنولوجيـــة آمنــــة
ومضمــــونة ومتــــوافـــقة مع متطلبـــات
األســــواق التــــجارية والخدمية.
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أهــــــدافنـــــا

• العمــــل علــى أن تكــــــون منتــجاتنا وخدمـــــــاتـنا تعتــــــــمد في تنفيـــــذها على أدوات
حديـــثة وآخر ماتوصلت له التقنيـــة ولدينا الفريق المبتكر الذي نعتمد عليه في ذلك.
• اإلنــــــــــــــــــــــــجـــــــــــاز :ســــرعة اتـخاذ القــــرارات وتنفيـذها فــورا.
• االهتمام بالعمالء :نحرص على رضا العمـالء ،ومسـتوى
الجودة المقدمة ،وتحقيق مصلحتهم.

• قيــــــــمة الفكـــــــــرة :نتـــصرف بمســـــؤولية ونوفــــر
منتجـــــات متـقنة ،ونركـــز دائـما على أمـن وخصوصيـة
المعلومة.

• االبتــــــــــــــــــــــــــكــــــار :نبحـــث عن أســاليب ووســـائل
جديدة لتعزيـــــز الجانب التقني.

• النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح :نسـتفيد من مواردنا البشـــــرية

ذات درجـــــة عاليــة من المهـــارة والكـــــفاءة للوصــــول
ألفضل عائد لفريق العمل والعمالء.
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مهمـتـنا
• المســــاعدة في تحســــين وتطوير األعمال من حيــــث األداء وزيــــادة
اإلنتاجية للمنشأت والمؤسسات بقطاع األعمال . .
• تقديم أفضل الحـــلول واإلســــــــتشارات البرمجيـــــــة والتقنيـــــة بأعلى
معايير للجودة.
• تطويــــــــر فريــــــقنا التـــــــقني بما يحقق آمال وتطلــــــــعات عمالئنــــــــا.

• من خالل حلولنا المبتكرة ،نهتم بتســـريع األعمال وزيادة العائد على
اإلستثمار لعمالئنا.
• تهدف حلول األنظمة المذهلة لتقنية المعلومات أن يكون لها تاثير
إيجابي لتحقيق اإلســـــــتدامة و المســــــؤولية المجتمعية واألثر البيئي
الجيد على المدى البعيد
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خدمــــــاتنا

تحسين األداء ورفع كفاءة المشاريع التجارية والخدمية والصناعية،
مارڤــــــــل للتقنيـــــــة متخصصون في تطويـــــــر حلول التجارة والعمل
والتعليم والتطبيب عن ُبعد ،إليك ما يمكننا تقديمه لمؤسستك
لتنمية وتطوير أعمالك.

المتاجر اإللكترونية

تصميم وبرمــــجـة المتاجر
اإللكتــــرونيـــــــــــــــة بكــــافة
أنواعها ،وجعلها متجـاوبة
مع جميع الشـــاشــــــــــــــات
ومتوافقة مع محــــركـــات
البحث والمزيد من المزايا
التنافسية.
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تطبيقات الجوال

برمــجــــــــــــة وتصميـــــــم
تطبيــــــــــــــــقات الجــوال
بدقة عالية وبتصاـميـم
عصرية للوصول لنسب
تسويقية منشــــــــــــودة
ولسهولة التواصل مع
العمالء.

مواقع الويب

تهدف الحـــلول البرمجية
لديــــنا لزيــــادة الفـــــــــائدة
وترســــيخ هويـــة العالمة
التجارية للمشروع وزيادة
نســــبة المبيعات والتميز
عن المنافســــــــــــين لدى
عمالؤنا.

استشارات تقنية

نقدم اإلستشـارات الفنية
مدعومــــــــة بخبــــــرتنا فــي
إدارة وتطويـر وتســــــويـــق
المشــــــــــــاريع وتكـــــــــامـــل
األنظــــمة باإلضـــافة إلـــى
معرفتنا الواسعة بالحلول
الذكية.

بناء هوية
األعمال والتصميم

لتــــــكن مميــــــزا البد
من اإلنتشــــــار بهوية
راســــــخة في أذهــان
عمــــــالئك وتعبـــــــــــر
عنــــك لذلك نصــمم
ونجـــــدد الهويـــــــــــــة
ألعمــــــــالك وندعــم
الوصــــول بالقيــــــمة
المضــــــــــــــــافة التي
تقـــدمها لعمالئك.

منتجاتنا

لسنا مقدمي خدمة عاديين كما أن هدفنا ال يكمن في بيع
منتجاتنا فقط! إنما نحن شركاء النجاح لتنمية أعمالك ..

منتجاتنا

حلول اإلدارة والحسابات

بدعم من قواعد بيانات أوراكل نعمل دائماً على تطوير البرامج التي تساهم في
إدارة المبيعات والحسابات والموارد البشرية والمخزون والمشتريات ونظام إدارة
الصالحيات ونقاط البيع وخدمة الطلب الذاتية مثل نظام ماربوس ونظام مارفل
 ،ERPوكذلك ربط الفروع بنظام إداري موحد،
(برامجنا معتمدة من هيئة الزكاة والدخل وذلك لضريبة القيمة المضافة بالسعودية)

تتبع مهام موظفيك و المبيعات

تطبيق تتبع الموظفين عن ُبعد يسهل ألصحاب األعمال إدارة المهام والعمليات مع العمالء والموظفين
وتتبع الطلبات التي تتم بشكل يومي وإسناد المهام للموظفين من خالل التطبيق للتوجه إلى تنفيذها
مباشرة..
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لماذا مارفل للتقنية؟
أربعة أسباب رئيسية لماذا يجب أن تجعلنا شريك النجاح
سرعة التنفيذ واألداء!

نقدم لك جدول زمني سريع للمشاريع ،وخطة العمل للتنفيذ.

أوال!
الجودة
ً

أفضل جودة وفقاً للمعايير المناسبة لكل مشروع تجاري او خدمي او صناعي.

أفضل قيمة عادلة!

قد ال نقدم أرخص األسعار ،لكننا نقدم أفضل سعر مقابل ما تحصل عليه من قيمة بمعنى أدق
سعرنا سعر عادل لك ولنا.

الدعم الفني مميز!

نقدم لك خدمات ما بعد البيع ومراجعة العمالء الدائمين وتقديم العروض الخاصة لهم بشكل
مميز ومستمر و لدينا دعماً فنياً على مدار الشهر تصل إليه في قسم خدمة العمالء.
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أدواتنا وشركاء النجاح
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نجاحــاتـــــنا

100% +20
سنوات الخبرة

جودة المنتجات

100% 3,500
مستخدم
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ضمان مدى الحياة

+1000
عميل بالمملكة العربية
السعودية يثقون فى
خدمات أنظمة مارفل
للتقنية ويستفيدون من
منتجاتها

+20

سنة خبراتنا فى تقديم
الحلول المتكاملة لتنمية
وتطوير المشاريع الخدمية
والتجارية والصناعية

من عمــــالئنــا
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CONTACT & FOLLOW US

MARVEL.SYSTEMS

تواصل معنا

MARVELSYSTEMS

WWW.MARVEL.COM.SA
MOBILE:

+966 5 30603106 +966 5 05153571 TEL: +966 11 2918800

MARVEL SYSTEMS INFORMATIONTECHNOLOGY
www.marvel.com.sa

Info@marvel.com.sa

