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ABOUTKAY TECH
عن كيه للتقنية

      كيه (KAY)هي مؤسسة سعودية متخصصة يف تقنية املعلومات، تقدم حلوًال متكاملة واستشارات تقنية لألجهزة والبرامج والشبكات منذ عام (٢٠٠٣).يف  كيه 
نحن شغوفون بإرضاء عمالئنا ودعم إبداعهم وتمكينهم من تكوين خبرة أعمق يف مجال أعمالهم، انطالقًا من خبراتنا الوطنية االحترافية املتعددة. نقدم خدمات 
حلول التقنية والدعم للمنشآت الحكومية، والشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة واملتوسطة (SMB)، واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة (SME) ، وريادي 

األعمال. 

     ونعمل ىلع بناء منصات الخدمات اإللكترونية، وبناء البوابات اإللكترونية ملختلف الجهات واملنظمات، وجعل املنصات اإللكترونية أكثر فعالية وأفضل جودة 
باستخدام تقنيات ذكاء األعمال (BI) وحلول (ERP) وغيرها، وكذلك الربط التكاملي بين مراكز البيانات، وتصميم الحلول املتخصصة يف بناء مراكز البيانات وشبكات 
تقنية املعلومات بمختلف أحجامها، وتقديم االستشارات يف مختلف مجاالت تقنية املعلومات ابتداء من التخطيط وجمع احتياجات العميل واملشروع إلى بناء 

منهجية العمل والتنفيذ. 

      نفخر يف كيه بإنجاز أكثر من (١٢٠) مشروعًا بنجاح تام ألكثر من (٣٧) عميًال، واملساهمة الفاعلة يف تنفيذ املبادرات التقنية املرتبطة برؤية اململكة العربية 
السعودية (٢٠٣٠).

      ولقد شكلت كيه  تحالفات وشراكات مع شركات ومنظمات محلية ودولية شهيرة يف العديد من الدول، مثل: الواليات املتحدة، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا، 
وكوريا الجنوبية..ولذلك توفر كيه الخدمات واملنتجات االحترافية وفًقا ألفضل املعايير الوطنية والدولية.

     نعمل ىلع دعم رؤية اململكة العربية السعودية (٢٠٣٠) لتمكين برامج التحول الوطني (٢٠٢٠) من الوصول إلى املراكز الخمسة األولى يف مؤشر الحكومة 
اإللكترونية بدًال عن املركز ٣٦.

     KAY is a Saudi IT specialized company. We offer integrated solutions and technical consulting for hardware, software and networks 
since 2003. At KAY, we are passionate to satisfy our customers, support their creativity and enable them to build a deeper experience 
in their business based on our many professional national experiences. We provide solutions to government entities, large companies, 
SMBs, SMEs and entrepreneurs.
      We are working on Developing e-services platforms, and portals for various agencies and organizations making them more 
efficient by using AI technologies. Also, integrating data centers, designing customized solutions for Developing data centers and IT 
networks of various sizes. We provide consultations in IT starting from Planning and gathering both clients’ and projects’ needs into 
Developing the work methodology and implementation.
     At KAY we are proud to have successfully completed more than 120 projects with more than 37 clients, and actively contribute 
to the implementation of technical initiatives related to the vision of Saudi Arabia 2030.
     KAY has formed alliances and partnerships with well-reputed powerful local and international companies and organizations such 
as USA, France, Malaysia, Australia, and Korea. As a result, KAY provides professional services and products following the best national 
and international standards.
      We are supporting Saudi Arabia VISION 2030 and enabling the National Transition programs 2020 to reach the top five positions 
in the eGovernment Index from the 36th position.
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Infrastructure
  Networking&

Data Center Solutions
Cloud Solutions
Wireless & Mobility Solutions

Outsourcing
Operation Management
Technical Support

Consultation
Learning Systems Design and Architecture
Information Security Design & Architecture
Systems Design and Architecture
Systems Upgrades, Migration & Customization
Storage Systems Design & Architecture
Implementation and Integration Services

Solutions
Business Process Management (BPM)

Enterprise Content Management (ECM)
Document Management Systems (DMS)

Enterprise Project Management (EPM)
Enterprise Search Solutions ( ESS)

Business Intelligence (BI)
EAI solution

Learning Management System (LMS)

Developments
Integration and E-Services

UI/UX Designs
Intranet / Internet Portals

Mobile Applications
Professional Services

Custom Development



5

منهجية كيه
K A Y ’ S
METHODOLOGY

We can adopt another methodologies such as waterfall, and another PMI methodologies according to the project

AGILE METHODOLOGY
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SPRINT
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التكامل والخدمات االلكترونية
      توفر KAY أفضل خدمات تكاملية من خالل الربط مع قواعد البيانات، والخوادم، وإدارتها، واستغاللها بشكل فعال من جميع املصادر، ولدينا فرق عمل احترافية 

تعمل ىلع بناء عمليات تكامل البيانات، وتحديد متطلبات األعمال.

بوابات االنترنت واالنترانت
      تعتبر "بوابات اإلنترنت وإلنترانت" املنصات الرئيسية التي توفر الخدمات اإللكترونية لدعم املنظمات والحكومات، والشركات الكبيرة، واملتوسطة والصغيرة، 

ونطور بأفضل الطرق معها أحدث معايير التقنيات ل :

بناء البوابات الجديدة.  
سهولة استخدام البوابات، وتصميم الواجهة.  

خدمات تنفيذ البوابات من البداية حتى النهاية.  
تمكين استخدام البوابات دولًيا.  
تطوير وترقية البوابات القائمة.  

إدارة البوابات وتقديم خدمات الصيانة والدعم لها.  
التخصيص والتكامل يف (BI) ،(CRM) ،(ERP)، مع تطبيقات املؤسسات الحالية.  

INTEGRATION & E-SERVICES
      KAY provides the best integration services by effectively capturing, managing and leveraging raw data from all the sources. We have 
excellent teams who take challenges to build data integration processes and defining business requirements.

INTRANET / INTERNET PORTALS
     Internet & Intranet Portals are considered the main platforms that provide e-services for supporting   organizations ranging from 
large enterprises, governments, small and medium business, small and medium enterprises, up to start-ups. We develop using the best 
way and latest technologies standards for:
 Building new portals 
 Portal usability and interface design.
 End-to-end portal implementation services
 Portal internationalization
 Portal platform upgrade and migration
 Portal administration, maintenance, and support services
 Customization and integration with ERP, CRM, BI, and existing enterprise applications
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UI/UX DESIGNS
      Creative interface and visual design empowered by scientific user experience and exposure analysis. We work with our partner 
Collective UX, one of the top UX, IU companies in the world.

MOBILE APPLICATIONS
     We help you uncover the true power and versatility of the Android and iOS platforms. Our creative team brings your idea into 
existence in the most magnificent way by creating groundbreaking functionality with exquisite aesthetics that leaves your users 
dazzled. So, here's a chance to create truly innovative.

UI/UX  تجربة  واجهات املستخدم
      إخراج الواجهات اإلبداعية، والتصميمات املرئية، من خالل تحليل تجربة املستخدم. ونتعاون يف هذا املجال مع شريكنا شركة (Collective UX)، وهي واحدة 

من أكبر شركات (IU) ،(UX) يف العالم.

تطبيقات األجهزة الذكية
      نساعدك يف اكتشاف القوة الحقيقية والتنوع يف نظامي (Android) و(iOS). ويعمل فريقنا املبدع ىلع إخراج فكرتك إلى الوجود.. بأكثر الطرق املتميزة (من 

خالل خلق وظائف غير مسبوقة)!! ، مع جماليات رائعة تثير إعجاب مستخدميك.. لذا، إليك فرصة إلنشاء تطبيقات مبتكرة.
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PROFESSIONAL SERVICES
      KAY have a technical and consulting team with long experience in supporting business in various governmental and business 
sectors. Whatever the size of the business, huge organization or micro business, we provide our clients with a range of technical 
services and technical consultancy services. That includes regulations consultancy and integrated solutions for human and technical 
resources, which support our clients to achieve their goals.

CUSTOM DEVELOPMENT
     We have worked on various technology and business requirements, with our custom Applications development services, our 
clients was able to achieve a competitive advantage in the business while minimizing costs. Whether its execution or strategy in 
Application development, our professionals are equipped with the technical expertise to serve the client requirement.

الخدمات االحترافية
      تملك كيه فريًقا تقنًيا واستشارًيا يتمتع بخبرة طويلة لدعم األعمال يف القطاعات الحكومية والتجارية املختلفة، وبغض النظر عن حجم األعمال سواء كانت 
ضخمة أو أعماًال تجارية صغيرة، فإننا نقدم لعمالئنا مجموعة من الخدمات التقنية واالستشارات كل حسب حاجته، وتشتمل تلك االستشارات ىلع االستشارات 

التنظيمية والحلول املتكاملة للموارد البشرية والتقنية، والتي تدعم عمالئنا لتحقيق أهدافهم.

التطوير املتخصص
      لقد قمنا بالعمل ىلع العديد من متطلبات العمالء التقنية والخاصة بأعمالهم، ونتيجة مثمرة لذلك حقق عمالؤنا ميزة تنافسية يف األعمال وتقليل التكاليف، 

سواء كان التنفيذ أو االستراتيجية يف خدمات تطوير التطبيقات، فإن فريقنا املحترف من املهنيين مجهزون بالخبرات التقنية لخدمة متطلبات العميل.
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SOLUTIONS

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
      Our BPM experts can analyze, design, develop and align business processes with business goals and needs, substantially and securely 
increasing the effectiveness of those processes.

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM)
     KAY Enterprise Content Management (ECM) practice helps clients maximize their technology investments by delivering solutions 
that provide real value to the business.
     Clients benefit from a cross-functional team with unique blend of technical expertise in the filed of SharePoint, creative designers, 
information architects and business analysts and solutions, designs, and exceptional user experiences while addressing regulations, risk 
and compliance requirements.
     Primary ECM Solutions include Microsoft SharePoint, Office 365, Sitecore, .NET, SQL Server suite and Azure.

(BPM) إدارة سير العمل
      يقوم خبراؤنا بالعمل ىلع تحليل وتصميم وتطوير ومواءمة العمليات  (BPM) مع أهداف واحتياجات األعمال ، وزيادة فعالية هذه العمليات بشكل كبير وآمن.

(ECM) إدارة محتوى األعمال
      تساعد ممارسة إدارة محتوى األعمال والتي تعتمدها املؤسسة العمالء ىلع زيادة استثماراتهم التقنية.. من خالل تقديم حلول توفر قيمة حقيقية لألعمال.

     ويستفيد العمالء من فريق متعدد الوظائف، بمزيج فريد من الخبرة التقنية لتقديم حلول األعمال، والتصاميم املذهلة، والخبرات االستثنائية للمستخدمين مع 
 Site core)، (.NET)،) ، (Microsoft SharePoint )، (Office365) :حلول (ECM) معالجة املخاطر التنظيمية، ومتطلبات التكامل. وتتضمن حلول إدارة محتوى األعمال

.((SQL Server suite)، (Azure
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SOLUTIONS

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS (DMS)
     Document management system (DMS) is a technical tool that allows you to track and manage documents- across workgroups or 
the entire enterprise, depending on your specific requirements.
     Organizations today need to handle a massive volume of critical information assets - developed and updated  over a period and 
at various levels. To manage vital documents and streamline workflow, businesses require an effective information management 
solution that will enable authorized user groups to locate, share, update, review, store and retrieve data in the most efficient manner.
     KAY DMS allows the implementation of a solid and precise e-document processor. You will be able to easily   publish and ensures 
gaining a quick return on investment.
     This solution enables the production, organization, and management of the documents and the reuse of the resources; as well as 
being easy to access. DMS is searchable and supports many languages, and it is considered multi-reference resources.

    (DMS) نظام إدارة املستندات
     نظام إدارة املستندات (DMS) هو أداة إلكترونية تسمح لك بتتبع املستندات وإدارتها.. عبر مجموعات العمل أو وحدات املؤسسة بأكملها، وفًقا ملتطلباتك 

الخاصة. 

      وتحتاج املنظمات اليوم إلى التعامل مع حجم ضخم من أصول املعلومات الهامة، والتي تم تطويرها وتحديثها ىلع مدى فترة معينة وىلع مستويات مختلفة؛ 
إلدارة الوثائق الحيوية وتسهيل سير العمل، كما تحتاج الشركات إلى حل فعال إلدارة املعلومات مما يساعد ىلع تمكين مجموعات املستخدمين املصرح لهم 

من تحديد موقع البيانات، ومشاركتها، وتحديثها، ومراجعتها، وتخزينها، واستردادها، وفق أحدث الطرق كفاءة.

      ويسمح نظام إدارة املستندات (DMS) يف  KAY بتنفيذ معالج مستند إلكتروني قوي ودقيق. ُيمكنك من النشر بسهولة ويضمن لك الحصول ىلع عائد 
استثمار سريع. 

     يمّكن هذا الحل من إنتاج املستندات وتنظيمها وإعادة استخدامها؛ فضًال عن كونه يسهل الوصول إليها. هذا النظام هو نظام مزود بخاصية البحث ويدعم 
العديد من اللغات، ويعتبر من املوارد املتعددة املصادر.
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SOLUTIONS

ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT (EPM)
      There are many reasons why there is a project management office, whether in governmental or commercial. IT companies are 
well-trained to understand the IT processes of these organizations. The PMO can act as an interpreter between business units and 
IT. The IT provides the information needed for development.
      We work on using many EPM tools such as Microsoft EPM to control all projects, supervise the progress and many outputs 
according to the requirements and complexities of the project.

ENTERPRISE SEARCH SOLUTIONS (ESS)
     We work at KAY to bring best Enterprise search solutions that enable organizations to utalize the huge data and information 
collected over years through multiple systems. We help our clients to get the best benefit from this data by providing specialized 
Enterprise Search Solutions that enable them to process these data, regardless of quantity and type, also create opportunities for new 
possibilities, services and existing solutions to take advantage of this huge data.

      (EPM) إدارة مشاريع األعمال
     هناك العديد من األسباب وراء وجود مكتب إلدارة املشاريع يف املنظمات املختلفة، سواء كانت حكومية أو تجارية. شركات تقنية املعلومات مدربة تدريًبا 
جيًدا لفهم عمليات تقنية املعلومات لهذه املنظمات. يمكن ملكتب إدارة املشاريع أن يعمل كمترجم فوري بين وحدات األعمال وتقنية املعلومات، وتوفر تقنية 

املعلومات البيانات الالزمة للتطوير. 

     نحن نعمل ىلع استخدام العديد من أدوات إدارة مشاريع األعمال EPM)) مثل Microsoft EPM وغيرها إلدارة املشاريع بمختلف أنواعها، ومتابعة التقدم 
والتحكم فيها والعديد من املخرجات باالتساق مع متطلبات وقيود املشروع.

(ESS) حلول البحث املؤسسي
      نعمل يف KAY  لتحقيق أفضل حلول بحث مؤسسي، والتي تمّكن املؤسسات من االستفادة من البيانات واملعلومات الضخمة التي يتم جمعها عبر سنوات 
من خالل أنظمة متعددة. ونساعد عمالئنا ىلع تحقيق أفضل استفادة من هذه البيانات من خالل توفير حلول البحث املؤسسية  املتخصصة؛ التي تمكنهم من 

معالجة هذه البيانات، بغض النظر عن حجمها ونوعها، وفتح الفرص إلمكانيات جديدة للخدمات الجديدة، والحلول الحالية لالستفادة من حجم البيانات الضخم.
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SOLUTIONS

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
     We at KAY provide technological diversity to support your business excellence and efficiency. We provide business intelligence services and 
solutions that contribute to the discovery of business trends and improve decision-making through the data available in your business.
    The decision maker in any business relies on indicators and reports derived from the tools of business intelligence technology.
      KAY have expertise team to implement any business intelligence solutions.

ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION (EAI)
     KAY has qualified and experienced team that helps assessing your business current technical situation, then plan and design the best 
high-quality technical solutions.
    KAY's Tech team will analyze basic and technical requirements, full development and operational plans to achieve the best integration results 
within your business.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
    KAY have long history and experience in learning solutions, we have designed and developed many of educational systems. Whatever your 
technical learning needs we can help you make your goals.
     KAY helps you in classroom management systems, school management, content design and management, integration with knowledge sources 
and integration with educational systems.

(BI) ذكاء األعمال
      يف كيه نوفر التنوع التقني لدعم تمّيز وفعالية أعمالك، كما نقدم خدمات استكشاف األعمال، والحلول التي تسهم يف اكتشاف اتجاهات األعمال، وتحسين 

عملية اتخاذ القرار من خالل البيانات املتاحة يف أعمالك.
     يعتمد صانع القرار يف أي عمل ىلع مؤشرات وتقارير مستمدة من أدوات تقنية ذكاء األعمال. 

     ولدى كيه فريق من الخبراء لتنفيذ حلول ذكاء األعمال.

(EAI) تكامل تطبيقات األعمال
      لدى كيه  فريق مؤهل من ذوي الخبرة يساعدك ىلع تقييم الوضع التقني الحالي لعملك، ويقوم بتخطيط وتصميم أفضل الحلول التقنية عالية الجودة. سيقوم 

فريق KAY  بتحليل املتطلبات األساسية، والتقنية، وخطط التطوير والتشغيل الكاملة؛ لتحقيق أفضل نتائج التكامل يف األعمال .

(LMS) نظام إدارة التعلم
      تتمتع KAY  بتاريخ وخبرة طويلة يف الحلول التعليمية، فقد صممنا وطورنا العشرات من األنظمة التعليمية. ومهما كانت احتياجاتك التقنية التعليمية سنساعدك 
يف إنجاح أهدافك. تقومKAY  بتصميم وتطوير: أنظمة إدارة الصف، وإدارة املدرسة، وتصميم وإدارة املحتوى، والربط مع مصادر املعرفة، والربط مع األنظمة 

التعليمية املختلفة.
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INFRASTRUCTURE
&  NETWORKING

DATA CENTER SOLUTIONS
      At KAY we do all data center work for our clients, no matter what their aspiration size is. We design data centers, infrastructure 
solutions and data center processing to comply with cloud technologies, to be compliant with the requirements of applications and 
e-services.
     We also provide consulting plans for developing and upgrading data-centers and networks, through solutions that reduce costs and 
improve productivity.
      In KAY, we have a strong partnership with the data center and network decision makers around the world, to offer our clients 
the best solutions.

حلول مراكز البيانات      
       نقوم يف كيه بجميع أعمال مراكز البيانات لعمالئنا، مهما كان حجم تلك البيانات. فنعمل ىلع تصميم مراكز البيانات، وحلول البنية التحتية لها، وتجهيز مراكز 

البيانات للتوافق مع التقنيات السحابية؛ لتكون متوافقة مع متطلبات التطبيقات، والخدمات اإللكترونية. 

     كما نعمل ىلع توفير خطط االستشارات الخاصة بتطوير وترقية مراكز البيانات والشبكات، من خالل حلول مراكز البيانات التي تقلل التكاليف، وتحسن اإلنتاجية. 

       ونتمتع يف كيه بشراكة كبيرة مع صناع مراكز البيانات والشبكات يف العالم، ونقدم من خاللها أفضل الحلول لعمالئنا.
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INFRASTRUCTURE
&  NETWORKING

CLOUD SOLUTIONS
      Investing in physical IT infrastructure has become a costly option for many business sectors, because of the operation and 
maintenance requirements.
     Therefore, Companies are looking for Cloud Solutions, which helps reduce investment costs, agility, unlimited scalability, 
responsiveness, and speed.
     KAY provides cloud computing IT services on demand - giving customers a competitive advantage. 
    We work closely with our customers to develop their own cloud solutions while providing full managed cloud services - onsite or 
off-site - including IT operations and management.
    KAY is partnering with leading cloud providers and vendors - such as Cisco, EMC, Microsoft and VMware - to ensure the highest 
customer performance.

WIRELESS & MOBILITY SOLUTIONS
   The current different businesses environment requires freedom and flexibility to communicate important information from 
anywhere and anytime.
     We work at KAY to provide the best wireless and mobility solutions, and we are fully aware of the challenges and the increasing 
demands for wireless networking solutions together with the world's leading wireless and technology providers and makers.

التقنيات  السحابية      
     االستثمار يف البنية التحتية التقليدية لتقنية املعلومات أصبح مكلفًا، وأحد الخيارات املكلفة اقتصاديًا للعديد من قطاعات األعمال، وذلك ملتطلبات التشغيل 

والصيانة.
   لذا تبحث الشركات عن (Cloud Solutions)، وفق هذا املفهوم الذي يسهم يف خفض تكاليف االستثمار يف تقنية املعلومات، وسالسة الوصول، وقابلية 

التوسع واالستجابة، والسرعة.
      توفر كيه خدمات "تقنية معلومات الحوسبة السحابية" حسب احتياج العميل وتعطي العمالء ميزة تنافسية.

      ونعمل بشكل وثيق مع عمالئنا لتطوير الحلول السحابية املخصصة لهم، مع توفير كامل الخدمات السحابية املدارة - يف املوقع أو خارج املوقع - بما يف 
ذلك عمليات تقنية املعلومات واإلدارة. 

    وتتمتع كيه بالشراكة مع كبار صناع ومزودي الحلول السحابية، مثل: (VMware) ،(Microsoft) ،(EMC) ،(Cisco)؛ لضمان أىلع أداء وتميز للعمالء.

الحلول الالسلكية واملتنقلة
     تتطلب بيئة العمل الحالية ملختلف األعمال الحرية واملرونة يف االتصال باملعلومات املهمة من أي مكان، ويف أي وقت. 

     نعمل يف كيه ىلع توفير أفضل الحلول الالسلكية واملتنقلة، وندرك تمامًا التحديات التي تواجه الطلب املتزايد ىلع حلول الشبكات الالسلكية؛ لذا وفرنا أفضل 
الحلول بالتحالف مع كبار صناع الشبكات الالسلكية والتقنية يف العالم.
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CONSULTATION

LEARNING SYSTEMS
      KAY has long experience in e-learning systems, whether you plan to deploy your first LMS or legacy systems to a unified central 
system, upgrade an existing system, work through compliance verification, or integrate with functions such as the application of 
learning or content management system. For all above, KAY has a dedicated consulting team that designs all e-learning systems, 
implementation of various stages and guides you to the best existing systems and open sources.

INFORMATION SECURITY
   Information security is one of the fastest growing areas of business, the importance comes from the growing information system 
technologies, which necessitates a speed to keep up with that very rapid growth.
   KAY understands that maintaining the security of information for any business comes from the priority of any electronic system 
planning. Therefore, most clients require security auditing services to implement comprehensive security, privacy, or information 
security measures in that organization.
     At KAY, we offer a full range of impartial IT security and cybersecurity consulting services that enable any enterprise to continue 
its technical operations in the utmost security and privacy of users.
    KAY has a dedicated security team that has the experience and knowledge of the latest developments in information security from 
our leading IT partners.

نظم التعلم      
     لدى كيه الخبرة الطويلة يف مجال نظم التعلم اإللكتروني، سواء أكنت تخطط ألن تقوم بنشر نظام (LMS) األول الخاص بك، أو االنتقال من األنظمة القديمة 
إلى نظام مركزي موحد، أو ترقية نظام قائم، أو العمل من خالل التكامل مع وظائف تطبيق التعلم االجتماعي أو نظام إدارة املحتوى. فلكل ما سبق لدى كيه 
فريق متخصص لالستشارات، يقوم بالتخطيط والتصميم لكافة عمليات أنظمة التعلم اإللكتروني، وكذلك اإلشراف ىلع تنفيذ املراحل املختلفة، وإرشادك إلى 

أفضل األنظمة القائمة، واملصادر املفتوحة.

أمن املعلومات
     أمن املعلومات من مجاالت األعمال النامية بسرعٍة مضطردة، وتأتي أهميته من خالل تنامي تقنية نظم املعلومات، التي تحتم سرعة مواكبة ذلك النمو السريع 

جدًا.

     تدرك كيه أن الحفاظ ىلع أمن املعلومات ألي مؤسسة من أولويات أي تخطيط لتصميم نظام إلكتروني؛ ولذا يطلب معظم العمالء خدمات التدقيق األمني 
املعلوماتي؛ لتطبيق إجراءات شاملة لألمن املعلوماتي، أو الخصوصية، أو تدابير أمن املعلومات يف تلك املنظمة.

      نقدم يف كيه مجموعة متكاملة من الخدمات االستشارية وفق املعايير العاملية يف مجال أمن املعلومات التقنية واألمن السيبراني، التي تمكن أي جهة من 
استمرارية نشاطها التقني، ضمن أقصى درجات األمان والخصوصية ملستخدمي تلك األنظمة.

      تضم كيه فريق تقني أمني متخصص، يتمتع بالخبرة واالطالع الدائم ىلع آخر التطورات يف األمن املعلوماتي.. من شركائنا الرواد يف مجال تقنية املعلومات.
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CONSULTATION

SYSTEM DESIGN
     KAY has consulting team that specializes in the planning and designing of IT systems and solutions, of various types or sizes, the 
team will ensure that your business has the required system or technical solution to improve performance and efficiency, Ability to 
scale and adapt, high protection, ease of management and monitoring with lower costs and better return on investment (ROI).
     As we are trusted consulting and partner, we help many clients to manage and improve solutions to ensure continuity to meet 
business needs.

SYSTEMS UPGRADES, INTEGRATION
     At KAY, we provide high quality IT consulting services that enable you to upgrade, merge and transfer data with minimal risk to 
your current operations.
     The KAY team will provide high-quality results with the best practices and methodologies to comply within time and budget, which 
will save your business any operational or financial risk.

تصميم األنظمة      
     لدى كيه فريق استشاري متخصص يف تخطيط وتصميم نظم وحلول تقنية املعلومات، مهما كان نوعها أو حجمها، ويضمن الفريق أن يطور النظام أو الحل 

.(ROI) التقني املطلوب لتحسين األداء والكفاءة، و بحماية عالية، و سهولة يف اإلدارة وبأقل  تكاليف وأفضل عائد لالستثمار
     بصفتنا مستشار وشريك موثوق به، فإننا نساعد العديد من عمالئنا ىلع إدارة وتحسين الحلول لضمان استمرارهم يف تلبية احتياجات أعمالهم.

ترقيات األنظمة والتكامل
     نقوم يف كيه بتقديم خدمات استشارية متخصصة يف مجال تقنية املعلومات بجودة عالية، تمكنك من عملية ترقية أو دمج أو نقل البيانات بأقل قدر من 

املخاطر، ودون تعطيل ألٍي من عملياتك الحالية. 
   وسيقدم فريق كيه املتخصص نتائج ذات جودة عالية، وفق أفضل املمارسات واملنهجيات من خالل االلتزام بالوقت، واملحافظة ىلع امليزانية املحددة، مما 

يجنب أعمالك أي خسارة تشغيلية أو مالية .
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CONSULTATION

IMPLEMENTATION AND INTEGRATION SERVICES
     We believe in KAY that every business has unique requirements in all aspects, including business decisions in financial and human 
resource field and many other aspects.
     Therefore, we consider the differences in each enterprise or business sector when developing the client's requirement 
implementation plan suitable for his business.

خدمات التنفيذ والتكامل
     نعتقد يف كيه أن كل منظمة سواء كانت شركة أو مؤسسة لها متطلبات من جميع الجوانب، بما يف ذلك قرارات األعمال التي تتخذها يف تخصيص املوارد 

املالية والبشرية والعديد من الجوانب األخرى.
     نضع دائمًا يف اعتبارنا االختالف يف كل مؤسسة أو قطاع أعمال؛ عند وضع خطة تنفيذ متطلبات أعمال العميل بما يتناسب مع أعماله، ومتطلباته مهما كان 

حجمها أو نوعها.



T E C H N O L O G I E S
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BIG DATA
تقنية  البيانات   الضخمة

      Today, big data analytic solutions are essential requirement for making full use of these data to extract useful 
and important information.

     KAY provides BIG data consulting and implementing services, regardless the scope and diversity of the data, the 
Data Solutions team will be able to provide you with the unique solutions that enable BI, Reporting and 
Dashboards as well as utilizing the Big Data analysis tools.

     اليوم تعد حلول تحليالت البيانات الضخمة لألعمال من املتطلبات األساسية   لالستفادة الكاملة من هذه البيانات واستخراج 
املعلومات املفيدة والهامة يف كثير من األحيان. 

     تعمل كيه ىلع توفير خدمات االستشارات والتنفيذ للبيانات الضخمة، أيًا كان نطاق بياناتك وتنوعها، فإن فريق حلول البيانات الضخمة 
سوف يسهل عليك تقديم الحلول املميزة التي تمكنك من املتابعة واملراقبة، وتطوير حلول  ذكاء األعمال ، والتقارير، وكذلك 

االستفادة من أدوات تحليالت البيانات الكبيرة.
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CLOUD
التقنية  السحابية

  Cloud technology has become one of the most important technologies used in information technology and 
infrastructure, where technology innovators rely mainly on CT in planning the services and systems.

   KAY is constantly providing customers with the most advanced cloud technologies from the IT industry leaders 
as Oracle, Microsoft, SAP, etc.

    We have a professional team to help you embrace cloud solutions, whether your systems do not support cloud 
service, or need upgrades to compy with cloud computing. We work with you step by step on planning, analysis, 
implementation and technical support.

    أصبحت التقنية السحابية إحدى أهم التقنيات املستخدمة يف مجال تقنية املعلومات، حيث يعتمد مبتكرو الحلول التقنية عليها 
بشكل رئيسي يف تخطيط الخدمات والنظم. 

    تعمل كيه بشكل متواصل ىلع إمداد عمالئها بأهم التقنيات السحابية من رواد صناعة تقنية املعلومات (اوراكل، ميكروسوفت، 
ساب ، وغيرهم ). 

    لدينا فريق بارع ملساعدتك يف تبني حلول التقنية السحابية، سواء كانت األنظمة لديك ال تدعم الخدمة السحابية، أو تحتاج إلى ترقية 
حتى تتوسع يف استخدام التقنية السحابية. نحن نعمل معك خطوة بخطوة يف التخطيط، والتحليل، والتنفيذ، والدعم الفني.
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I  o  T
إنترنت ا�شياء

     The concept of "Internet of things" is no longer based on specific applications. The concept has expanded to 
coincide with many new technical concepts, because of which unprecedented amounts of data will be fetched and 
hence a challenge for all organizations to harness and use these data for smarter services at lower cost and more 
efficiently.

     We offer you an integrated plan to use the best solutions that support the concept of "Internet of things ", we 
plan, analyze, build with you all the solutions that suit your business.

     لم يعد مفهوم "إنترنت األشياء" يستند إلى تطبيقات محددة، لقد اتسع املفهوم ليكون جنبًا الى جنب مع العديد من مفاهيم 
التقنية الحديثة، والتي بسببها سوف يتم جلب كميات غير مسبوقة من البيانات، وبالتالي ظهر هناك تحٍد لجميع املنظمات لتسخير 
واستخدام هذه البيانات لخدمات أكثر ذكاء بتكاليف أقل، وبكفاءة أكبر. نقدم لك خطة متكاملة يف استخدام أفضل الحلول التي تدعم 

مفهوم "انترنت األشياء"، فنخطط ، ونحلل، ونبني معك كافة الحلول التي تناسب أعمالك .
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3D PRINTER 

تقنية  الطباعة
ثالثية  ا�بعاد

    3D printing process reduces many steps in traditional manufacturing and facilitates the manufacture of complex 
structural components.
These features have led to considerable success in the areas of rapid prototyping and tool development.

    As a result, 3D printing has opened new possibilities for industries by enabling faster product design, 
customization, cost reduction, concrete product testing, and more

      KAY have the knowledge to expand the use of this technology, we have helped many customers to start 
adopting this technology. Let's plan your business for future technology.

     تقلل عملية الطباعة ثالثية األبعاد العديد من الخطوات يف التصنيع التقليدي، وتسهل تصنيع املكونات الهيكلية املعقدة. وقد 
أسهمت هذه امليزة يف الوصول إلى نتائج مذهلة يف مجاالت النماذج األولية السريعة وتطوير األدوات. ونتيجة لذلك فتحت الطباعة 
ثالثية األبعاد إمكانيات جديدة للصناعات، من خالل تمكين تصميم املنتجات بشكل أسرع، وبأقل التكاليف، مع إمكانية اختبار املنتجات 

امللموسة. تمتلك كيه املعرفة لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنية، وقد ساعدنا العديد من العمالء لبدء استخدام هذه التقنية..

     دعنا نخطط عملك لتقنية املستقبل.



P R O D U C T S
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Saber  KAY
منصة البحث العلمي

سابر كيه
Scientific Research Platform

حلول إدارة املوارد
KAYمصادر

ERP Solution

KAY Labs
VR and 3D Printing

EMنظام
تسجيل وإدارة الخبرات

of Expertise Solution
Registration and Management

KAY Data
والفهرسة االلكتروني
نظام االرشفة
e-archiving and
indexing Solution
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CLIENTS
العمالء
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PARTNERS
الشركاء
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