
مستقبل التحول الرقمي مع منصة بتقنية منخفضة الكود

 low-code technology platform



مع التحول الرقمي ،كلفة ووقت التطوير محفوظ في زمن نمو األعمال
بشكل متسارع 

With digital transformation, development cost and time
are saved in a time of rapid business growth

 التخصيص أو عدم التخصيص
ليس كمثل أبيض أو أسود

To customize or not to customize, 
It’s not black and white.

 أصبح العمالء اليوم أكثر ذكاًء وإدراًكا للحصول على الحلول الكاملة التي تدير العملية

 اليومية وتدقيق األداء والحصول على معلومات ذكية تساعد صانعي القرار بسرعة

 وبدقة. تخشى المؤسسات دائًما التخصيص بسبب قصص فشل زرع تخطيط موارد

 المؤسسات التي نسمعها طوال الوقت في السوق. إنه مكلف للغاية ويستغرق وقًتا

 Triosuite طويًال ويؤدي إلى إحباط وخيبة أمل الفريق والمديرين. تمتلك تقنية

 المخصصة - بفضل منصة التحويل الرقمي منخفضة الكود - أداة شاملة فريدة تتيح

 لكل عميل تخصيًصا مجانًيا بالكامل في أي وقت ومن قبل فريقه الخاص دون اإلحالة

إلى فريقنا

Customers today are smarter, much aware to get full-fledged solutions 

that manage the daily process, audit performance and get intelligent 

information that quickly and accurately help decision-makers.

Organizations always fear customization because of the ERP 

implantation failure stories that we hear all the time in the market. It’s 

very costly and time consuming leads to a frustrated, disappointed 

team and mangers. Triosuite Customized Technology – thanks to its 

low code digital transformation platform – has a unique comprehensive 

tool to allow each customer a full-free customization any time and by 

his own team without the referral to our team.



إنشاء ونشر تطبيقات األعمال بشكل أسرع
تقليل وقت و كلفة التطوير بحوالي 70

 مصمم لمستخدمي األعمال مع الحد
األدنى من الحاجة للمطورين

Build and deploy business apps faster.
More than 70% reduction in development cost time.
Designed for Business users with minimum need of 
developers.
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Features
المميزات

 

%

Triosuite designed a low-code platform which contains 
comprehensive tools to help developers to design and 
develop business applications easily and quickly. With 
Triosuite platform, you can:

 نظاًما أساسًيا منخفض الكود Triosuite صمم
 يحتوي على أدوات شاملة لمساعدة المطورين على

 تصميم تطـــبيقات األعـــمال وتطــــويرها بسهولة
:Triosuiteوبسرعة. مع منصة                   يمكنك



With development authorizations

 مع أذونـــات التـــطـــوير
نماذج مصممة

تقارير مصممة

محرك مخطط العمل

ذكاء األعمال

إدارة الوثائق

محرك واجهة تطبيقات

تنبيهات

تعاون
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Form designer
Report designer
Workflow engine
Business intelligent
Document management
API engine
Notification
Collaboration
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 Business Solutions

Business Rules DMS

From Designers Calloborations Notfication

BI Designer

Workflow
API

3   Party Appsrd

developer could Add/Edit/Delete fields 
such as Text-box, Number, Date-Time, 
Image, etc. Platform provides integrated 
engines such as:

 يمكن للمطور إضافة / تحرير / حذف حقول مثل
 مربع النص ، الرقم ، التاريخ والوقت ، الصورة ،

:إلخ. توفر المنصة محركات متكاملة مثل

طورت                  أكثر من 35 وحدة أعمال تغطي مختلف الصناعات و األعمال التجارية ، 
By utilizing intelligent flexible platform, Triosuite developed more than 35 business modules covering various business industries.

 Triosuiteمن خالل استخدام منصة مرنة ذكية
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www.Triosuite.comvisit our web site
قم بزيارة موقعنا على االنترنت

The future of digital transformation
مســــتقبل التــــحول الرقمي 


