


من حنن
اريع الرمقية الإبداعية أ راكديوس تكنولوجزي يه رشكة ابتاكر للتكنولوجيا و اخلدمات، متخصصة يف تطوير ودمج املش

ة للك من املؤسسات الصغرية مثل تطوير الويب ، وتصممي وختصيص تطبيقات الهاتف احملمول ، وصيانة املشاريع الرمقي

.والكبرية

وحنن نفتخر بشدة ،أ راكديوس تكنولوجزي يه الرشكة التكنولوجية الوحيدة اليت مت تأ سيسها حتت مجموعة جالديوس

نظمة ومربجمي الربامج بعمق اخلربة دلى فريقنا اذلي يشمل مطوري الويب ومتخصيص تكنولوجيا املعلومات وحمليل ال  

.وهمنديس الش باكت والفنيني احملرتفني مع ترخيص دويل وجتاري واسع النطاق واخلربة

جراءاتنا تتوافق مع معايري اجلودة والسالمة ئنا وموظفينا وأ فرادان ابس مترار ، يمتثل هدفنا التنظميي يف تلبية توقعات رشاك. اإ

.هيم س نوات عديدة من اخلربةمن خالل الابتاكرات التكنولوجية املمتازة اليت يقدهما متخصصون مدربون تدريباً عالياً ودل



رؤيتنا

ري حلول رمقية تقدمي مزية ممزية وتنافس ية للمنظامت ، من خالل امجلع بني التكنولوجيا والصناعة مع الرتكزي الاكمل عىل توف

.جلتليب املتطلبات طويةل وقصرية ال  , ذات قمية مضافة عالية اجلودة ويف الوقت املناسب فعاةل من حيث التلكفة

هممتنا
.لتسهيل التقدم التنظميي والفعالية من خالل الابتاكر التكنولويج والإبداع الرمقي

القمي اجلوهرية

.الزناهة والابتاكر والإبداع والعمل امجلاعي



مجموعة جالديوس



ملاذا أ راكديوس تكنولوجزي؟

ؤسسات حنن نسعى جاهدين لزتويد امل. أ راكديوس تكنولوجزي مكرس دلمج ال عامل مع أ حدث التقنيات ، مما حيسن نظام ال عامل الشامل بوترية ممتزية

دارة قواعد البياانت وأ نظمة الربامج .ابلرسعة املبتكرة واملتطورة الالزمة للمنو الرسيع والتقدم من خالل تطوير واإ

ىل مساعدة ال شخاص عىل دمج التكنولوجيا واس تخدام المكبيوتر وال هجزة ال خرى يف حياهتم اليومية Arcadius Technicalهيدف  دمي نعزتم تق. اإ

.املساعدة وادلمع بشلك مس متر للمنظامت يف مجيع جوانب التاكمل التكنولويج والاس تخدام والتحسني

:نقدم كل مجيع العنارص لضامن التاكمل والتحول الرمقي الناحج

تكنولوجيا املعلومات✓

اذلاكء الاصطناعي✓

الاستشارات واحللول الرمقية✓

حوس بة حسابية✓

التعامل مع اخلادم✓

.التسويق الرمقي املتقدم وكبار املس ئولني الاقتصاديني والرشاكت الصغرية واملتوسطة✓

.برجمة الربجميات✓



مرشوعنا ال خري

قمية تسليم موقع تتضمن محفظة أركاديوس تكنولوجيز للجيل التالي من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقدرات الر

ن وهو النظام األساسي الوحيد الذي يجمع بين الخدمات المختلفة للعديد م، Allin1UAEالتجارة اإللكترونية وتطبيق 

،التي تأسست وتمثلها أركاديوس تكنولوجيز ، Allin1UAEتعتبر . منصات التسوق عبر اإلنترنت في تطبيق واحد

والخدمات ، واحدة من المنصات الرائدة في المنطقة ، مما يسهل االتصال المباشر بين الشركات والمستهلكين للمنتجات

ية وخالية من جميع العقبات في عملية شراء وبيع السلع والخدمات من خالل توفير سوق أوسع لألعمال التجار

.حدإلى جمع جميع األعمال التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت سقف وا Allin1UAEتهدف . المشروعة



Allin1UAE تطبيق
لكرتونية وحركة الس Allin1UAEيوفر  لع واخلدمات ، مما تسوقًا فريًدا والعديد من املزيات ال خرى ، املصممة لتعزيز التجارة الإ

ورحالت يسمح للك مس تخدم برشاء املنتجات أ و جحز أ ي شلك من اخلدمات مثل ؛ تأ جري الس يارات والشقق والاستشارات

ىل ذكل ، ميكن رشاء الس يارات والعقارات من خالل  ىل ذكل ، ابلإضافة اإ .Allin1UAEالطريان وجحوزات الفنادق وما اإ

خصائص فريدة

.التواصل املبارش بني أ حصاب ال عامل والعمالء املهمتني❖

.لوحات معلومات متعددة ل حصاب ال عامل❖

.منتجات وخدمات❖

خطارات رسيعة❖ .اإ

.خيار املنتجات اجلديدة واملس تعمةل❖

.مزية املوقع جوجل❖

.نظام حسب املبيعات داخل التطبيق❖

.سهل الاس تخدام❖

.تتجه املزيات الاجامتعية❖



بياانت التواصل

04 527 7000

Office no. 512, 513, 514,

The Metropolis Tower,

Dubai United Arab Emirates. 

info@arcadius.ae   

contact@arcadius.ae

www.arcadius.ae


