 SAPتحتل المرتبة األولى عالمياً في الحصة السوقية لبرمجيات استقصاء المعلومات
10أبريل  ,2012دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ,أعلنت اليوم شركة(  SAPرمزها في بورصة نيويورك ): SAPعن تسميتها الرائدة عالميا ً في الحصة السوقية لبرمجيات
استقصاء المعلومات ،والتي تشمل منصات استقصاء المعلومات والحزمة البرمجية إلدارة األداء المؤسسي ) (CPMوالتطبيقات التحليلية ،وإدارة األداء .فقد أشارت مؤسسة
غارتنر لألبحاث ،في تقريرها الصادر في أبريل  2012بعنوان "الحصة السوقية :جميع أسواق البرمجيات حول العالم للعام  ،"2011أن  SAPقد احتلت المرتبة األولى بحصة
سوقية عالمية بلغت  23,6بالمائة من حيث اإليرادات للعام  ،2011ما يعكس نمواً بنسبة  19,5بالمائة عن العام . 2010
وفي هذا السياق ،قال جون شوايتزر ،كبير نواب الرئيس ومدير عام قسم البرمجيات التحليلية لدى"  SAP:نحن نؤمن أن أدائنا ،الذي تفوق على معدل نمو السوق ،يعكس نظرة
العمالء لنا كشريك تجاري موثوق يُعزز من معرفتهم بأعمالهم ويُمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة مستندة إلى بيان ات .ومن الرائع أن نرى تقديراً من مؤسسة غارتنر بقايدتنا لقطاع
استقصاء المعلومات وإدارة األداء المؤسسي والتطبيقات التحليلية .وتمثل حزمتنا البرمجية مستقبل التطبيقات التحليلية من خالل قدراته ا الفورية والتنقلية واالجتماعية التي تمن
المستخدمين في الشركات نفاذا ً للمعلومات يُمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل تؤدي إلى أداء مالي وعملي أفضل ".
وتوفر  SAPحزمة تطبيقات تحليلية شاملة ُتساعد الشركات على زيادة فهمها ألعمالها واتخاذ الالزم وفقا ً للمعطيات .وفي عام شهد نمواً قوياً ،استثمرت  SAPفي مجال
التطبيقات التحليلية وأجرت العديد من التطورات على حزمتها البرمجية مثل برمجيات ، SAP BusinessObjects Predictive Analysisالتي تهدف إلى تعزيز قدرات
الشركات على تحسين عملية اتخاذ القرارات من خالل التنبؤ بالنتائج المستقبلية .
كما تُساعد برمجيات ، SAP BusinessObjects Planning and Consolidationبنسخة  SAP NetWeaverالمعززة من قبل منصة ، SAP HANAالعمالء
على إدارة أعمالهم بالشكل األمثل من خالل تسريع عملية التخطيط وتن ظيم عملية إعداد التقارير المالية والحد من المخاطر .وتلبي التطبيقات التحليلية من  SAPاالحتياجات
الخاصة للشركات ،ويُمكن تطبيقها بسرعة لتوفير رؤية وتحليالً أفضل وأفضل الممارسات المطلوبة لفهم مؤشرات األداء الرئيسية ،وتسليط الضوء على الفرص الماثلة واتخاذ
قرارات أفضل .
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة غرفة  SAPاإلخبارية .يُمكنكم متابعتنا على تويتر  @sapnewsأو على حساب ، @businessobjectsوالمشاركة في نقاشاتنا على
هاشتاغ : sapanalytics#.
معلومات للمحرِّ رين
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها
ِّ
شركة  SAPهي
وأعمالها على امتداد  25قطاعا ً مختلفا ً من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتملك  SAPقاعدة عمالء واسعة تض ّم أكثر من  89,000شركة ومؤسسة في  120دولة،
وهي مُدرجة في عدّة بورصات عالمية ،في طليعتها بورصتا فرانكفورت ونيويورك تحت رمز التداول  SAP.لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت :
www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

