ABOUT QTEC
The primary objective of QTEC is to create
value while complying with the principles
established by the Code of the company
QTEC aims to achieve excellence and market
competitiveness, offering its customers quality innovative products and services that
respond effectively to their needs.
The goal of our involvement in any project is
to empower customers to make their businesses a success story by developing the
business with the latest business solutions
and optimal services.

QTEC dedicates a highly qualified team that
is fully committed to achieving its client's
targets and raising their expectations, Quality starts from supplying state of the art
brands and delivering high-end solutions, to
developing partnerships with the world’s
market leaders and providing outstanding
customer service.
QTEC commitment to providing client's quality experience, satisfaction and development
of their business.

B A N K I N G & F I N A N C I A L S OLU T I O N S
















Fund Transfer POS Systems
Card Personalization Solutions
Cheque Personalization Solution
Cheque Scanning
Cheque Clearing
Brokerage Solutions
LED Digital Signage
Enterprise Queue Management Systems
EFT Switch
Car Loan Payment Protection Solutions
Collection Solutions
Anti-Money Laundry Solutions
E-Purse
Printing Solutions (Line, Passbook, Receipt)
Tamper-evident security packaging & seals
solutions

R E TA I L S OL U T I O N S





Loyalty and Customer Management
Electronic Shelf Labeling (ESL)
Point of Sales
LED Digital Signage

I N FO R M AT I O N & C OM M U N I C AT I O N T E C HN O LO GY





Business Continuity software
Device Access Management Software
Data Security & Encryption Software
E-Purse / Smart Card Solutions

Tel: +963 9 32 60 90 18, info@qtec-ltd.com, www.qtec-ltd.com

حلللول ل للكل ل للقليلتل ل للالحل ل ل ل ل ل ل للالحل لللكل ل ل
إن الهدف األساسي لشركة التقنيات النوعية هو خمق

منظومات عممهم بالمنتجات والحمول والخدمات الحديثة

معايير الجودة التي تتبناها الشركة.

تضم الشركة فريق عمل من ذوي الخبرات العالية

القيمة المضافة ألعمال عمالء الشركاء مع التوافق مع

والمتطورة.

تتطمع الشركة إلى التمييز والمنافسة من خالل عروضها

والممتزمين بتحقيق أهداف وتطمعات العمالء ورفعها ،حيث

عمى عمالئها.

تطوير الشراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة

لممنتجات والحمول المبتكرة والخدمات التي تؤثر ايجابا"

تبدأ الجودة في تقديم المنتجات والحمول عالية المستوى إلى

إن الغاية في ارتباطنا مع عمالئنا هي تمكينهم من

والمتخصصة ،ولذلك فإن الشركة تمتزم بضمان معايير

إنجاح أعمالهم وجعمها "قصص نجاح" من خالل رفد

جودة عالية ،وخبرة متخصصة ورضا عمالء مستمر.

الحلول لللصل للالحلللاليل ل ل ل للللالحللل لحل ل ل
 نقاط البيع الخاصة بالمصارف
 حمول طباعة وتشخيص البطاقات البالستيكية

 حمول طباعة وتشخيص الشيكات ،مسح وأرشفة الشيكات
 حمول التقاص الخاصة بالشيكات

 حمول وبرمجيات شركات الوساطة والخدمات المالية
 شاشات عرض البيانات المالية وأسعار األسهم
 أنظمة الدور

 محوالت الدفع االلكتروني
 أنظمة تحصيل الذمم

 حمول مكافحة تبييض األموال
 حمول الطباعة (طابعات سطرية ،دفاتر ،إشعارات)
 منتجات المغمفات والحقائب اآلمنة

ول لللصل للمليل ل ل للللئل ل ل ل ل للالحل ل ل ل ل ل
 أنظمة الوالء والسموك الشرائي لمزبائن
 حمول شاشات أسعار المواد عمى الرفوف
 نقاط البيع الخاصة بتجارة التجزئة
 شاشات االعالن والمعمومات

ول لللصل للالحلمليل ل ل للللوللل ل ل ل للالحلئل ل ل ل ل ل
 حمول تمكين استمرارية األعمال
 برمجيات ادارة الولوج لمتجهيزات
 حمول حماية وتشفير البيانات

 حمول البطاقات الذكية و E-Purse
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