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هو نهج تقني متطور وذو معیار صناعي لرقمنة المحفظة السیاحیة في القدس الشرقیة بالكامل، ولتطویر وتنفیذ 
نظام إدارة فاعل لها، بحیث یكون مدمجًا ضمن منظمة إدارة الوجهة الفنیة والتي تدعم سلسلة القیمة  السیاحیة 

في القدس الشرقیة بشكل كامل، سواء في التسویق والترویج وتولید المبیعات.
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إدارة الوجهة التقنیة

So

إن منظمة إدارة الوجهة التقنیة (للسیاحة) هي بمثابة حجر الزاویة الرقمیة لـمشروع تطویر المحفظة التقنیة السیاحیة للقدس الشرقیة (EJTPD). إن الهدف األساسي لهذه المنظمة هو القیام برقمنة المحفظة السیاحیة في 
القدس الشرقیة بالكامل؛ لتمكین جمیع الجهات الفاعلة وذات العالقة بسلسلة القیمة السیاحیة في القدس الشرقیة من االستفادة من الحلول التقنیة في تسویق منتجاتها وخدماتها وترویجها وبیعها بشكل أفضل، إضافة إلى 

توفیر بنیة تحتیة رقمیة للترویج السیاحي للقدس الشرقیة، سواء للسیاح أو تجار التجزئة المشتغلین في القطاع السیاحي (وكاالت السفر، الموردین...إلخ). كما أن منظمة إدارة الُوجهة التقنیة تهدف إلى توفیر اإلطار التقني 
الالزم لتنفیذ تنمیة استراتیجیة في الُوجهات السیاحیة.

إدارة المحافظ السیاحیة الفنیة

توفر إدارة المحافظ السیاحیة الفنیة  قائمة رقمیة للقدس الشرقیة كوجهة سیاحیة قادرة على توفیر البیانات لألنظمة األخرى 
التابعة لمنظمة إدارة الوجهة التقنیة وتغذیة المحتوى الدینامیكي للعروض والخدمات السیاحیة في منافذ معلومات متعددة بما في 

ذلك أنظمة المعلومات السیاحیة وتطبیقات الهاتف المحمول والمواقع السیاحیة وحمالت التسویق السیاحي وما إلى ذلك. باإلضافة 
إلى ذلك ، یدعم برنامج إدارة المحافظ السیاحیة الفنیة  فرق تطویر المنتجات ببیانات عن الكیانات واألصول السیاحیة.

البوابة اإللكترونیة السیاحیة للقدس الشرقیة
  بوابة الویب السیاحیة للقدس الشرقیة هي عبارة عن نظام معلومات سیاحة القدس 

الشرقیة متكامل تماًما على شبكة اإلنترنت بما في ذلك نقطة بیع متكاملة. تتمیز 
بعرضها معلومات قاعدة بیانات tTPM ویوفر معلومات للزوار وتجار التجزئة 

السیاحیین.

نقاط نشر المعلومات المحمولة

نقاط البیع

إن بنیة البیانات المفتوحة لـ tTPM تمكن المطورین من إنشاء نقاط بیع رقمیة بأقل 
جهد، وعلى نطاق واسع من التطبیقات. و بالنسبة للموردین السیاحیین، یوفر لهم 

tTPM  فرصة لترویج وبیع منتجاتهم وخدماتهم بشكل أسهل وأكثر فعالیة من حیث 

التكلفة.

 (tDMO)  منظمة إدارة الوجهة التقنیة

 جرد رقمي للمنتجات

 والخدمات السیاحیة

في القدس الشرقیة

خدمات دعم المعلومات السیاحیة الفنیة

توفر خدمات دعم معلومات السیاحة الفنیة (tTISS) بیانات ألنظمة المعلومات السیاحیة 
داخل هیكل منظمة إدارة الوجهة السیاحیة التقنیة. وتعتبر خدمات دعم معلومات السیاحة 

الفنیة نقطة االتصال التقنیة لجمع البیانات والواجهات مع موردي البیانات اآلخرین ونقاط 
نشر البیانات. وتقوم هذه الخدمات بمعالجة االستفسارات من أنظمة توفیر المعلومات 

tTPM  السیاحیة، كما توفر بیانات من قاعدة بیانات

 یوفر بیانات لأنظمة
 المعلومات السیاحیة

والتطبیقات وقنوات البیع

 نظام المعلومات
 السیاحیة مستندًا إلى
 شبكة الإنترنت في

Mالقدس الشرقیة

 یعرض بیانات
 السیاحة في القدس

الشرقیة

 یستخدم البیانات
 لترویج وبیع

 المنتجات والخدمات
عبر الإنترنت

اإلدارة الفنیة لقنوات الُوجهات السیاحیة

هي خدمة استشاریة یقدمها "مشروع تطویر المحفظة التقنیة السیاحیة للقدس 
الشرقیة" للشركات السیاحیة في المدینة، حیث یقدم المشورة الفنیة بشأن قنوات 

حجز الخدمات الفندقیة والواجهات ومعاییر البیانات لتحسین دمج العروض 
السیاحیة في نظام GDS و IBE عبر مدیري القنوات.

 تساعد الشركات
 السیاحیة على بیع

 منتجاتها عبر

الإنترنت بشكل أفضل

 المنتجات والخدمات
 والمعلومات الخاصة

 بالسیاحة في القدس
الشرقیة

المحفظة السیاحیة في القدس الشرقیة

لمحفظة السیاحیة في القدس الشرقیة هي مجمل جمیع المنتجات والخدمات 
السیاحیة والمعلومات حول األصول السیاحیة في القدس الشرقیة (الثقافیة 

والتراثیة، والمتعلقة بالطهي، واألماكن العامة، واألنشطة والمعالم السیاحیة، 
والبنیة التحتیة السیاحیة، وما إلى ذلك). یتم جمع المعلومات ورقمنتها وفًقا 

لمعاییر بیانات صناعة السیاحة المفتوحة الدولیة.

رقمنة وتوحید المحفظة السیاحیة
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 تحسین القدرات
الرقمیة

قدرات الرقمنة

  یتطلب رقمنة المحفظة السیاحیة في القدس الشرقیة 
قدرات رقمیة محسنة على طول سلسلة القیمة 

السیاحیة بأكملها. یوفر برنامج  تنمیة القدرات ضمن 
مشروع تطویر المحفظة التقنیة السیاحیة للقدس 

الشرقیة هذه القدرات.

 الترویج للعلامات
 التجاریة في القدس
 الشرقیة ، وأنشطة
التسویق والمبیعات

التسویق والعالمات التجاریة وتولید المبیعات

تدعم رقمنة محفظة السیاحة في القدس الشرقیة عملیة التسویق وتجعلها 
أكثر كفاءة، وتسهم في بناء العالمات التجاریة السیاحیة وتجعل المبیعات 

أكثر كفاءة، كما تساهم في ضبط وتوجیه عملیة التسویق، من خالل 
االستغالل األمثل لقنوات التوزیع والتسویق المنضبطة بمعاییر دقیقة، 

وبالتالي تصبح عملیة الترویج للقدس الشرقیة كمدینة فلسطینیة ذات وجهة 
سیاحیة مسألة قابلة للقیاس الكمي في معادلة التكلفة والعائد والفعالیة.

 تعزیز قدرات
 التسویق والمبیعات

الرقمیة

مهارات التسویق والمبیعات

  یؤدي التبادل الموحد والمستمر للبیانات بین المكونات 
المختلفة لـ tDMO المرتبط بعملیة تطویر المنتج وأنشطة 

التسویق إلى تعزیز مهارات التسویق الرقمي وقدرات 
المبیعات

منتجات وخدمات 
سیاحیة جدیدة 

ومبتكرة

تطویر المنتج

یزود dTPM عملیة تطویر المنتجات 
والخدمات السیاحیة ببیانات حول الكیانات 
واألصول السیاحیة ویدعم عملیة التطویر 

السیاحي من جهة توفیر إرشاد وتوجیه أمثل 
وفق النشاط التجاري والطلب. 
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یوفر محتوى ثابًتا ودینامیكًیا

یجذب العمالء إلى نقاط البیع

 یجذب الزوار إلى البوابة اإللكترونیة السیاحیة للقدس الشرقیة
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منتجات وخدمات جدیدة

تحسین القدرات الرقمیة یؤدي إلى رقمنة أفضل

 یؤدي تحسین القدرات الرقمیة إلى تحسین التسویق
الرقمي وتولید المبیعات

بناء القدرات

 تحسین التسویق بسبب القدرات
الرقمیة المعززة

هي عبارة تطبیق یعرض البیانات السیاحیة في القدس الشرقیة، للمستخدمین 
النهائیین (المسافرین ووسائل اإلعالم السیاحیة) أو الشركات السیاحیة. والهدف منها 

 tTPM هو تطویر واجهات تسمح  بالوصول إلى المعلومات السیاحیة الخاصة بـ
واستخدامها ألغراضهم الخاصة.


