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myMondi نظام إيزي الجديد منصة 
الوحيدة الشاملة  الرقمية  المنصة 

العالم في  الصناعية  لألكياس 



سهولة االستخدام  
•  تحميل شهادات موندي العامة أو شهادات معينة
•  صفحة تحكم شخصية إللقاء نظرة عامة سريعة

•  تتبع طلباتك وفواتيرك
•  تحميل تقارير إدارة مخزوناتك

•  التعرف على المنتجات المبتكرة الجديدة
•  إرسال الطلبات وتتبع خطوات معالجتها في أي وقت

سهولة العمل 
•  تسجيل دخول بسيط

•  تنقل بسيط بين الصفحات

•  متاحة 24 ساعة يومًيا / 7 أيام أسبوعًيا

سهولة الطلب
•  تصل الطلبات إلى نظامنا في الحال

•  كرر طلبات األكياس بسرعة وسهولة

•  افحص إنشاء أكياسك في صفحة منتج مفصلة

•  سجل طلبات واضح

عن طريق myMondi يمكنك بسهولة مراجعة وإدارة مخزونك من األكياس 
الورقية - بنقرات بسيطة! 

بناًء على آراء العمالء، صممنا وطورنا وجهزنا المنصة بأدوات ووظائف 
مفيدة من شأنها أن تسهل أعمالك اليومية.

 myMondi سهلة االستخدام ومتوائمة لتلبية احتياجاتك، كما أنها تحقق 
أعلى معايير األمن. إال أنها مجرد بداية إلضفاء بعض الراحة على أعمالك 

اليومية. ولذلك سنسعد باالستماع إلى اقتراحاتك لزيادة الفائدة من منصة 
myMondi. فهي في النهاية منصتكم أنتم.

إذا رغبت في تجربة استخدام منصة myMondi لألكياس الصناعية، 
من فضلك تواصل مع قسم مبيعات موندي. سنقوم بإعداد عملية الترخيص، 
وسنرسل لك بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات حول كيفية المتابعة. 

ويمكنك أيًضا أن تشاهد الفيديو التوضيحي الذي سيرشدك بشأن كيفية استخدام 
.myMondi

إذا كان لديك أي أسئلة أوآراء، من فضلك ال تتردد في إخبارنا. سيسر مسؤول 
مبيعات موندي أن يقدم لك المساعدة كل يوم.

 - myMondi يسرنا أن نقدم لك
منصتنا الرقمية الحصرية الجديدة 

للعمالء.منصة خدمية شاملة نهديها 
ألهم شخص في شركتنا - أنت.

ما هي ميزات myMondi األساسية؟
منصة myMondi متاحة لك 24 ساعة يومًيا / 7 أيام أسبوعًيا.

فضاًل عن لوحة التحكم التي توفر لك نظرة شاملة على حسابك، فإنها تتيح لك أيًضا 
العديد من الفوائد األخرى.
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

يمكنك مشاهدة الفيديو اإلرشادي هنا
ابدأ رحلتك!

كل ما يفصلك عنها هو نقرة واحدة!
mymondi.mondigroup.com


