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MEEZA Cloud Time Attendance and Payroll Services

MEEZA DELIVERS A COMPREHENSIVE
CLOUD-BASED TIME ATTENDANCE
AND PAYROLL SOLUTION
MEEZA is pleased to offer a Time Attendance
and Payroll Application Service. This is
being delivered from MEEZA’s highly secure
M-VAULT Data Centres and it comes
bundled with MEEZA’s Backup-as-a-Service
solution.

KEY FEATURES

Rules-based – MEEZA’s Time Attendance
and Payroll Solution is a rules-based system
that will assist in controlling workforce costs.
It ensures that the entire workforce is being
paid on time and according to specified
compensation rules.
Comprehensive and Flexible – This MEEZA
Solution allows to fully operate company’s
payroll related tasks and reports. It also
allows the user to manage and specify the
payroll information in order to meet different
governmental regulations. It tracks employee
attendance, calculate absences and overtime
hours, and control leaves. The solution
defines the schedule for each employee
and set how to compute early arrivals, late
arrivals, early leaves, late leaves, and/or
missed working hours.
The solution also has the following salient
features:
• Web Interface and Helpdesk are both in
Arabic and English

•
•
•
•

It supports both Blue and White Collar
categories
Multi-currency support
Powerful reporting tool
Support for Hijri Dates

Integrated Cloud-based Backup Solution
As an added value, this service comes
bundled with MEEZA’s Backup-as-a-Service
Solution. This add-on service provides fast
backup and restore speeds with MEEZA’s
state-of the-art storage area network facilities.
It guarantees that all attendance and payroll
information is stored and protected in
MEEZA’s highly secure environment.

KEY BENEFITS

Increase Efficiency and Time Savings
The MEEZA service greatly increases
the efficiency in the delivery of services
especially if your organisation is currently
delivering this service in a manual
environment. This online automated system
reduces the time spent capturing and
correcting time attendance information.
The system quickly responds to employee
inquiries as well.

�سهولة يف االنتقال

Ease in Migration
This solution from MEZA has standard data
formats that makes it easy to transition from
your current on-premise payroll software. It
has step-by-step guidance to make sure of
the smooth migration of clients from their old
system.

يحتوي هذا احل ّل من �رشكة ميزة على مناذج بيانات
معيارية ت�س ّهل االنتقال من برجميات نظام الأجور
 وي�شمل جهاز توجيه (خطوة بخطوة) ل�ضمان.احلالية
.الإنتقال ال�سل�س للعمالء من نظامهم القدمي
زيادة ر�ضا املوظفني
ي�ستطيع املوظفون االطالع على ق�سائم الدفع عن طريق
وت�سمح الإجراءات الآلية لهذه، اي جهاز مت�صل بالإنرتنت
اخلدمة ب�إيداع رواتب املوظفني مبا�رشة يف ح�ساباتهم
امل�رصفية لال�ستفادة من فوائد اخلدمات امل�رصفية
.الإلكرتونية املتوفرة على الإنرتنت

Elevates Employee Satisfaction
Employees are able to view their payslip
online and the automated processes of
this service allows employee salaries to be
deposited directly to their bank accounts so
they can realize and enjoy the benefits of
electronic and internet banking.

عدم احلاجة �إىل اي تكاليف ر�أ�س مالية �إ�ضافية
الحاجة اىل �رشاء �أجهزة خوادم وبرجميات جديدة
ال�ستيعاب نظام جداول الرواتب والتخزين الإحتياطي
.املتكامل واملوثوق

No Additional Capital Requirement
This MEEZA cloud-based solution eliminates
the need to purchase new servers and
software to accommodate a payroll system as
well as reliable and redundant storage.
Tried and Tested Solution
This MEEZA solution has been in production
for more almost 20 years as an on-premise
solution before its introduction as a MEEZA
cloud service. As a cloud-based service,
it is currently being used by more than 80
customers with high levels of satisfaction.

WHY MEEZA

Guaranteed Uptime
MEEZA’s network of Highly Redundant,
Resilient and Secure Tier III Data Centres
called M-VAULTS can confidently guarantee
99.98% uptime.
Commitment to International Standards
MEEZA’s adheres to industry best practices.
This adds more value to its robust hardware
infrastructure. On top of having ITIL Certified
IT Professionals, MEEZA’s dedication and
commitment to quality earned us the
following certifications:
• ISO 20000-1:2011 Certification
• ISO 27001:2005 Certification
• ISO 9001:2008 Certification
• LEED Gold and Platinum Certification

Highly Secure Environment
MEEZA has a dedicated team of IT Security
experts that are tasked to watch over our
IT infrastructure 24 x 7 x 365. Since all our
resources are in Qatar, our cloud data is kept
securely in the region.
Excellent Customer Service
MEEZA has a 3 Star Certification from Service
Desk Institute (SDI). This is a first award of
its kind granted to an IT service provider in
Qatar.

ABOUT MEEZA

MEEZA is an End-to-End Managed IT Service
Provider. From Cloud Services to IT Security
Services, MEEZA has the right infrastructure,
tools, technology and the team that meet the
customers’ highest demands. MEEZA uses
leading industry hardware and software to
provide leading edge solutions and services
to customers.

If you want to learn more on how you can benefit form this service, contact
MEEZA at:
T +974 4405 1000
F +974 4405 2000
E info@meeza.net
www.meeza.net

بيئة ا�ست�ضافة �أمنة للغاية
لدى �رشكة ميزة فريق خرباء متخ�ص�ص يف جمال
 حيث يعمل هذا الفريق، �أمن تكنولوجيا املعلومات
كطبقة �إ�ضافية ملراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا
 كما ان جميع،املعلومات على مدار ال�ساعة بدون توقف
 كما هو احلال،موارد �رشكة ميزة متوفرة يف دولة قطر
. بالن�سبة لتخزين البيانات ال�سحابية

متت جتربته واختباره
ّ
 عام ًا20 يتم العمل على هذا التطبيق منذ �أكرث من
كتطبيق متكامل قبل العمل على توفرية كخدمة �سحابية
 ويتم ا�ستخدام التطبيق كخدمة �سحابية. ،من �رشكة ميزة
 وهم ي�شعرون ب�أعلى،  عمي ًال80 من قبل �أكرث من
. م�ستويات الر�ضا

خدمة ممتاز للعمالء
3Star Certification ح�صلت �رشكة ميزة على �شهادة
 وهي اجلائزة الأوىل منSDI من معهد الدعم اخلدمي
نوعها التي متنح ملزود خدمات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف قطر

:اجلهوزية امل�ضمونة
يتم �أ�ست�ضافة هذه احللول يف مراكز بيانات �رشكة
 والتي تقدم �أعلى م�ستويات الأمن، M-VAULTS ميزة
.%99.98  بن�سبة،واملرونة والتوفر

.

�رشكة ميزة

تقوم �رشكة ميزة بتقدمي خدمات متكاملة يف جمال
 بدءاً من اخلدمات،تكنولوجيا املعلومات املدارة
، ال�سحابية و�صوال اىل خدمات �أمن تكنولوجيا املعلومات
 كما تقوم بتوفري، قامت ال�رشكة ببناء بنية حتتية قوية
�أحدث التكنولوجيات والأدوات املتطورة واخلربات يف
 كما تقوم،هذا املجال لتلبية احتياجات �سوق الأعمال
�رشكة ميزة با�ستخدام �أف�ضل الأجهزة والربجميات
وتوفري �أف�ضل احللول التكنولوجية لتقدمي �أف�ضل
.اخلدمات للعمالء

�سبب اختيار �رشكة ميزة

الإلتزام باملعايري العاملية
ت�ؤكد �رشكة ميزة على تبني �أف�ضل املمار�سات
 حيث ي�ضيف هذا، والتطبيقات والتزامها بتنفيذها
 من خالل،الإلتزام املزيد من القيمة على البنية التحتية
 حققت ال�رشكة ال�شهادات،هذا التفاين وااللتزام باجلودة
:التالية
20000:2011 ISO • �شهادة
2005: 27001 ISO • �شهادة
9001:2008 ISO • �شهادة
LEED Gold  وLEED Platinum • �شهادة

، �إذا �أردت �أن تعرف كيف ميكن ل�رشكة ميزة �أن تقدم هذه املزايا
:يرجى االت�صال
+974 4405 1000 هـ
+974 4405 2000 فـ
info@meeza.net بـ
www.meeza.net

القيم امل�ضافة للأعمال

خدمات جداول الرواتب و�أوقات احل�ضور من �رشكة ميزة

�رشكة ميزة تق ّدم حلوالً �شامل ًة لنظام جداول الرواتب
و�أوقات احل�ضور املرتكز على التكنولوجيا ال�سحابية
تقوم �رشكة ميزة بتقدمي خدمات تطبيقات نظام الأجور
و�أوقات احل�ضور ،امل�ست�ضافة يف مراكز بيانات �رشكة
ميزة الأمنة  M-VAULTواملدعومه بحلول وخدمات
الن�سخ الإحتياطي.

امليزات الرئي�سية

االعتماد على القواعد املحدده م�سبق ًا
تعترب حلول نظام جداول الرواتب و احل�ضور والإن�رصاف
من الأنظمة التي تعتمد على القواعد  ،مما �سي�ساعد ذلك
على �ضبط تكاليف القوى العاملة .ي�ضمن هذا النظام
الدفع جلميع القوى العاملة يف الوقت املحدد ووفق ًا
لقواعد تعوي�ض حم ّددة م�سبقا.
ال�شمولية واملرونة
ي�سمح النظام بالت�شغيل الكامل للمهمات و اصدار التقارير
املرتبطة بنظام الأجور يف ال�رشكة ،كما ي�سمح للم�ستخدم
ب�إدارة وحتديد املعلومات اخلا�صة بنظام جداول الرواتب
من �أجل مالءمة قوانني العمل املختلفة ،فهو ي�سجل
ح�ضور املوظف ويحت�سب الغيابات و�ساعات العمل
الإ�ضافية وي�ضبط الإجازات ،كما يحدد النظام اجلدول
لكل موظف وي�ضبط كيفية �إح�صاء الو�صول املبكر
واملت�أخر واملغادرة املبكرة واملت�أخرة و�/أو �ساعات
العمل ال�ضائعةز
ي�شمل النظام امليزات البارزة التالية:
• واجهة الإ�ستخدام ومكتب امل�ساعدة متوفران
باللغة العربية والإنكليزية.
• دعم ومراعاة اختالف فئات املوظفني والعمال .
• دعم العمالت املتعددة.

• �أداه قوية لإ�صدار التقارير
• دعم التاريخ الهجري
حلول خدمات الن�سخ االحتياطي املتكامل املقدم كخدمة
�سحابية
ت�أتي هذه اخلدمة مت�صلة بحلول الن�سخ االحتياطي
من �رشكة ميزة .وتو ّفر هذه اخلدمة الإ�ضافية الن�سخ
االحتياطي و�رسعة ا�ستعادة البيانات من خالل االت�صال
ب�شبكة مراكز بيانات �رشكة ميزة املتطورة  ،فهي ت�ضمن
تخزين وحماية ك ّل املعلومات املتعلقة باحل�ضور ونظام
الأجور ب�شكل �آمن وا�ستعادتها عند احلاجة.

اخل�صائ�ص الرئي�سية

زيادة الفعالية وتوفري الوقت
تزيد خدمات �رشكة ميزة الفعالية يف تو�صيل
اخلدمات ،ال �سيما �إن كانت ال�رشكة تقوم بهذه املهام
حالي ًا بالطرق اليدوية التقليدية  .يخف�ض هذا النظام
الوقت املخ�ص�ص جلمع وت�صحيح املعلومات املتعلقة
باحل�ضور ،كما ي�ستجيب النظام ب�رسعة وفعالية على
ا�ستف�سارات املوظفني .

