
محليات
الثالثاء ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

04

«بهبهاني املتحدة للساعات» تختار 
«Brandatt.com» كمنصة لتسويق الساعات

اختارت شركة بهبهاني 
للســاعات،  الـمـــتحدة 
شــركة «برانــدات دوت 
 ،(Brandatt.com) «كوم
املتخصصة في التجارة 
اإللكترونيــة ملنتجــات 
التجميل واإلكسسوارات 
والعطــورات، كمنصــة 
لتـســـويق  حصـــرية 
املتنوعــة  تشــكيلتها 
الرجالية  الســاعات  من 
والنســائية الفاخرة من 
ساعات بوم اند مارسية 
(Baume & Mercier)
وفي هذا االطــار وقعت 
شــركة بهبهاني املتحدة 
للساعات اتفاقية شراكة 
مع «براندات دوت كوم» 
لتســويق مجموعــة من 
ساعات بوم اند مارسية 
 (Baume & Mercier)
العامليــة التي متثلها في 
السوق احمللي، بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة في 
«Brandat.com» مبــارك 
البــدر، وممثــل شــركة 
بهبهاني املتحدة للساعات 

سفيان ناصرى.
وعقب توقيع االتفاقية 
 «Brandatt.com» أعربت
عــن ســعادتها وفخرها 
كمســوق  باختيارهــا 
شــركة بهبهاني املتحدة 
للســاعات، التــي متتلك 
مـجـمـــوعة مـتـــنوعة 
الـسـاعـــات  من أفضــل 

العالـمية.
Brandatt.» وأكــدت 
العقــد  أن  com» علــى 
اجلديد شــركة بهبهاني 
املتحــدة للســاعات إمنا 
يدل على املكانة املتميزة 
التي  الطيبة  والســمعة 
 «Brandatt.com» أصبحت
تتمتع بها داخل السوق 

الكويتي.
أن  بالذكــر  جديــر 
 «Brandatt.com» تطبيق
يضم أبوابا مختلفة، منها 
ما يتعلق بالرجل، واملرأة، 

والطفل.

بعد متيزها في مجال التجارة اإللكترونية ملنتجات التجميل واإلكسسوارات والعطورات

مبارك البدر وسفيان ناصرى أثناء توقيع العقد

«MEW 152» الكهرباء» ُتطلق تطبيق»
لتلقي بالغات األعطال عن طريق األجهزة الذكية

دارين العلي

الكهرباء  أطلقت وزارة 
والماء صبــاح أمس نظام 
تلقــي بالغات األعطال عن 
الذكيــة  طريــق األجهــزة 
وتشــغيل   «MEW 152»
اســتخدام نظــام األعطال 

الذكية.
وفــي مؤتمــر صحافي 
عقــد في الــوزارة لإلعالن 
عن إطــالق التطبيق، قال 
المســاعد لقطاع  الوكيــل 
الــوزارة  التخطيــط فــي 
أحمــد الرشــيدي، إن هذا 
النظام يعد إحدى القنوات 
الجديــدة التــي تضيفهــا 
وزارة الكهرباء والماء ضمن 
القنوات األخرى التي تقدمها 
لعمالئهــا لتقديــم بالغات 
األعطــال بهدف التســهيل 
على المستهلكين والوصول 
إلى األعطال في أسرع وقت 
ممكــن، مــن خــالل فــرق 

الطوارئ المختلفة.

العديــد مــن  باســتخدام 
الحديثة وربطه  التقنيات 
المعلومــات  نظــم  مــع 
الجغرافيــة، ونظام خدمة 
العمالء «CRM» لدى قطاع 
خدمــات العمــالء، وكذلك 
الربط مع هيئة المعلومات 
أن  وأوضــح  المدنيــة. 
التطبيق يعد أحد الحلول 
الســريعة لمشــاكل تلقي 
طلبــات األعطــال وإظهار 
الفرصة  الشفافية بإتاحة 
للعمــالء لمعرفــة ســير 
اإلجراءات، ووضع البالغات 
التي أبلغوا عنها، ومتابعة 
حالتها أوال بأول، وتوفير 
التقنية للعاملين  األدوات 
في مراكز الطوارئ ســوء 
طوارئ الكهرباء أو المياه 
في ســرعة تحديــد مواقع 
األعطــال علــى الخرائــط 
ومتابعــة  اإللكترونيــة، 
الحالة اللحظية إلجراءات 
اإلصــالح والتفاعــل مــع 
العمالء. وأشــار الرشيدي 

إلى أن توجه وزير الكهرباء 
والماء الدكتور خالد الفاضل 
بــأن يتم االســتعجال في 
المشــروع،  توفيــر هــذا 
وتوفيــر التطبيــق علــى 
الذكية، وســرعة  األجهزة 
إنجاز نظام إدارة األعطال 
الذكــي «OMS»، الفتــا إلى 
أنه تــم التكليف في بداية 
شهر أغسطس العام الحالي، 
وتم اإلنجاز بالتعاون ودعم 
جميع الزمالء والزميالت في 
نظم المعلومات، وفي قطاع 
شــبكات التوزيع، ومركز 
المراقبة والتحكم، وقطاع 
المياه،  تشــغيل وصيانة 

وقطاع خدمات العمالء.
وقال إن هذا المشــروع 
يعد جهدا مشتركا ما بين 
القطاعــات وهيئــة  هــذه 
التي  المدنية  المعلومــات 
نشــكرها علــى تعاونهــا، 
األمر الذي أثمر عن تطوير 
هذا النظام وتطوير النظام 

المكتبي المرتبط به.

بهدف التسهيل على العمالء ولضمان سرعة االستجابة للطوارئ

م.أحمد الرشيدي وم.مطلق العتيبي مع عدد من قياديي الوزارة

وشــدد علــى ان وزارة 
الكهرباء والمــاء حريصة 
علــى توفيــر العديــد من 
التــي يتواصل  الخدمــات 
من خاللها المستهلكين مع 
الوزارة خاصة فيما يخص 
مشاكل االنقطاعات واألعطال 
ســواء كانــت للكهرباء أو 
الماء. وأكد أن تدشين ذلك 
التطبيق الذكي يعد خطوة 
مهمة يدعمها وزير الكهرباء 
والماء د.خالد الفاضل نحو 
ســرعة التفاعل مع أعطال 
الشبكة الكهربائية والمائية، 
مبينا أن خدمــات الوزارة 
األخرى مستمرة مثل مركز 
االتصاالت «كول ســنتر» 
الهاتفيــة، وكذلــك خدمــة 
بالغــات األعطال من خالل 
حسابات الوزارة المختلفة 
التواصــل  علــى وســائل 
االجتماعــي أو مــن خالل 

الموقع اإللكتروني.
أن  الرشــيدي  وبيــن 
التطبيق الجديد تم بناؤه 

ملشاهدة الڤيديو


