
نظام ألتمتة سير العمليات داخل الشركات 
- مدعوم بتقنية الشات بوت .

- قابل للتكامل مع كافة األنظمة التقنية لتسهيل كافة 
إجراءات الموارد البشرية.



تحسين  من   Geeky work�ow يمكن 
اتخاذ  وتعزيز  التقليدية  العمليات 

القرارات االستراتيجية.

تتبع و تحسين كفاءة العمليات ، إدارة 
وتبسيط  التنظيمي  الهرمي  التسلسل 

المعامالت المالية.

أنواع  جميع  مع  الربط  البرنامج  يقبل 
أجهزة البصمة .

إمكانية إدخال ذاتيه الموظفين بشكل 
كامل.



واجهة مستخدم سهلة يمكن المستخدمين من 
التعامل بسهولة مع واجهة التطبيق. 



الموظفين  إجازات  رفض  أو  إمكانية قبول 
بناء على أرصدتهم أوتوماتيكيا.
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 Geeky workflow نظام  يمكنك 
باالرصدة  التقارير  معرفة  من 

المتبقية للموظفين.

تاخر  إذا  االجازة  ترحيل طلبات  إمكانية من 
رد المدير المسئول.

إرسال إشعارات للمدير المسئول في حالة 
وجود طلبات متاخرة.



شات بوت geeky من خالله يصدر طلبات ويساعد في اتمام المهام اتوماتيكيا.

إجازه التامين الطبي

إثبات دخل

حضور أوانصراف

إنتداب 

تعويض مالي  

تعويض مالي  

إستئذان لالنصراف
 من المكتب 

تسجيل ساعات
 تواجد زيادة بالمكتب



01
امكانية اضافة مهام واحداث داخل 

التقويم اوتوماتيكيا

02
امكانية عمل تعميمات للموظفين 
جميع  او  يعينه  موظف  سواء 

الموظفين

03
شخص  الى  موجه  مخصص  طلب 

معين  بشان التوقيع االلكلترونى.



Geeky workflow نظام ادارة موارد بشرية لتعزيز الكفاءة من خالل توظيف أكثر تخصًصا مع واجهات مبسطة ، 
وأتمتة المزيد من العمليات المتعلقة بالموارد البشرية ليضمن لمنشأتك.

تخطيط الموارد البشرية

سجل االداء

االحتفاظ

التوظيف  

اإلدارة  

إدارة الرواتب

الخدمة الذاتية 
للموظف

الجدولة

إدارة الغياب

تحليالت

إعادة التعيين

معالجة التظلمات
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