
نظام العقارات
المتكامل

نظام متكامل الدارة العقارات المحلية والعالمية
من بيوت وفنادق للبيع وااليجار ومكاتب يشمل
موقع الكتروني متكامل للعميل ولوحة تحكم

لالدارة 

تعرف اكثر

www.opentiq.net



 
شركة اوبن تيك للبرمجيات هي شركة معتمدة تتمتع بخبرة تزيد عن 7 سنوات في تقديم خدمات

تطوير تطبيقات الويب والجوال عالية المستوى. لدينا فريق داخلي مكون من 200 + مطور متمرس
 في تطوير تطبيقات الويب والجوال

لدينا افرعنا في الواليات المتحدة االمريكية واالمارات العربية المتحدة والمملكة االردنية الهاشمية

من نحن ؟
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عناوين العرض
قائمة

نبذة عن النظام باقة االشتراكات السنوية

كيف تستفيد من النظام باقة لمرة واحدة

ميزات النظام تواصل معنا
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نبذة عن النظام
نظام متكامل لبيع العقارات والمكاتب واالجارات 

ومنصة بيع وشراء يمكن من خاللها المستخدم
عرض العقارات بباقات خاصة بكل عميل ولوحة تحكم
شاملة ومتكاملة الدارة العقارات والدفع من خالل

طرق الدفع العالمية وتعدد العمالت 
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ماذا يمكن ان تستفيد
من النظام لعملك

يمكنك كسب المال من خالل تقديم القوائم والتقديمات
PayPal / المميزة للزوار على البوابة من خالل دعم الدفع عبر

Cash / Bank Transfer
يمكنك كسب المال مع Google AdSense أو خدمة أخرى

مماثلة
يمكنك إضافة حقول مخصصة (textareas ، والمدخالت ،
والقوائم المنسدلة ، والتحميل) / وسائل الراحة الداخلية /
وسائل الراحة الخارجية / المسافات مباشرة من واجهة

المسؤول (ال تحتاج إلى مهارات برمجة)
Backend +) ميزات متعددة اللغات من الدرجة األولى
MyMemory API مثل الترجمة التلقائية مع خدمة (Frontend

، RTL ، (التصحيحات اليدوية مدعومة أيًضا) Google ومترجم
متعدد العمالت (عملة مختلفة وأسعار مختلفة على لغة

مختلفة وأغراض مختلفة بيع / إيجار)
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مميزات النظام
ابتكار حصري في تصفية النتائج (بسيط جًدا وبديهي

وقوي) ، يجب أن تجرب هذا في المعاينة المباشرة لدينا!

أنواع / أدوار المستخدمين للواجهة األمامية والخلفية
المدعومة مع عمليات اإلرسال: المسؤول والوكيل

ووكيل / مستخدم الواجهة األمامية مع التحقق من

المسؤول

تسجيل الدخول إىل Facebook للواجهة األمامية

كل وكيل / وكالة ومستخدم لديهم صفحة ملف

شخصي عامة بها جميع القوائم ، ويمكن إدراج الشعار

في الصفحة الرئيسية

.1

.2

.3

.4
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مميزات النظام
نظام االستفسارات لك وللوكالء لديك في اإلدارة

سهل االستخدام للغاية ، وسحب وإسقاط

تحميل صور متعددة ، وإعادة ترتيب الصور ،

والصفحات ، والحقول

قائمة السحب واإلفالت المبتكرة ومنشئ

الصفحات مع تضمين بنية الصفحة المنطقية

مواعيد تسجيل الوصول / المغادرة لغرض

اإليجار.

النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات والملفات

الخاصة بك مباشرة من اإلدارة
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مميزات النظام
خرائط الشوارع وخرائط جوجل: االفضل واالقل تكلفة

تعديل تصميم الموقع بسهولة

تعديل القوائم والميزات والمسافات االساسية في

النظام

بحث متطور للعقارات وحفظ البحث

فلترة نتائج البحث بناء عىل الطلب مثل التدفئة

والمكيفات,,

باقات للعميل للربح من النظام 

اكثر من لغة مدعومة
يدعم جميع العمالت (بناء عىل طرق الدفع المختارة)
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ماذا ستحصل من خالل العرض

موقع الكتروني لوحة تحكم
للبيع والتاجير لالدارة

01 02 03
لوحة للمستخدم

لالضافة والتعديل
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االشتراكات السنوية
الباقة االساسية

لوحة تحكم لالدارة

سيرفرات عالية وسريعة

دعم فني

سنة /3600 د.أسنة /1786 د.أ

الباقة المتكاملةالباقة االحترافية

ميزات الباقة االساسية +

موقع الكتروني للعمالء

تعدد البلدان

جميع الميزات +

باقات خاصة للعميل للنشر

امكانية اضافة اعالنات جوجل

سنة /5099 د.أ
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االشتراك لمرة واحدة 
الباقة االساسية

لوحة تحكم لالدارة

سيرفرات عالية وسريعة

دعم فني

دينار اردني 13000دينار اردني 11000

الباقة المتكاملةالباقة االحترافية

ميزات الباقة االساسية +

موقع الكتروني للعمالء

تعدد البلدان

جميع الميزات +

باقات خاصة للعميل للنشر

امكانية اضافة اعالنات جوجل

دينار اردني 16000

مالحظة: الشراء ال يشمل السورس كود ويشمل سيرفر لدينا لمدة سنة واحدة
ودعم لسنة واحدة



t

للتواصل والطلب

sales@opentiq.net

+962 79 710 6497

Jordan, Irbid, 30 streets 
Zamzam building
UAE, Ajman, Office - F1 -
240C
651 N Broad St, Middletown,
DE 19709, United States

Website

www.opentiq.net



شكرا لك
شكرا لتعاونك واتصالك في شركة اوبن تيك

للبرمجيات. نسعى دائما لنقدم االفضل للجميع

www.opentiq.net


