تنفيذ إدارة عمليات األعمال في وقتها المطلوب توطد المكانة التنافسية للشركات في المملكة العربية السعودية
س َبة ذات الذاكرة المتض َّمنة
س َبة السحابية
للتحول نحو حلول التنقلية
SAPتشدِّد على األهمية الحاسمة
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بالنسبة للشركات الحريصة على االنتقال نحو شبكات األعمال الذكية
الرياض ،المملكة العربية السعودية 3 ،يونيو : 2012حثت اليومَ عمالقة صناعة حلول األعمال في العالم SAPقادة األعمال بالمملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير
الالزمة في مواجهة التدفق الهائل والمتواصل للبيانات المؤسسية بما يكفل لشركاتهم ومؤسساتهم استكشاف آفاق غير مسبوقة على صعيد األدائية والربحية والتنافسية .
فخالل كلمته أمام أكثر من  600من العمالء والشركاء والخبراء وكبار المديرين التنفيذيين المشاركين بأعمال المنتدى اإلقليمي السنوي الذي تنظمِّه الشركة العالمية بالعاصمة
السعودية ،قال تيم نوبل ،رئيس األسواق الصاعدة في، SAPأنَّ كافة قطاعات األعمال ستتأثر إن آجالً أو عاجالً ،وبشكل أو بآخر ،بتحول صناعة التقنية المعلوماتية نحو حلول
والحَو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة .
ْ
التنقلية والحَ ْو َسبَة السحابية
وقال نوبل" :نعيش في عالم مترابط األوصال يشهد تغيرات متالحقة جوهرية وسريعة غير مسبوقةعبر تاريخ البشرية ".
وتابع نوبل قائال ً : "SAPملتزمة بمساعدة قطاع األعمال على تبني التقنيات الجديدة عبر استراتيجية تركز على خمسة فئات رئيسية هي :التطبيقات والتحليل ،وقواعد البيانات،
والتقنيات الفائقة ،والتنقلية ،والحوسبة السحابية .وفي حين أن كل فئة مما سبق تلعب دوراً كبيراً في نمو وتطور الشركات ،إال أن النجاح الحقيقي يمكن في استخدامها جميعا ً بشكل
متكامل .
واستطرد قائالً" :إن تغير قواعد اللعبة اآلن ،بات يدفعنا بقوة التخاذ اإلجراءات الكفيلة بإدارة أعمالنا بشكل أفضل للوصول إلى العمالء بمختلف مستوياتهم .كما ستغير المستجدات
الحالية كل ما نفعله ،بل وكل ما يمكن أن نفعله أيضا ً ".
أحدثت حلول التنقلية نقلة نوعية في حياتنا اليومية وطرق إنجاز األعمال .وال يختلف اثنان على أن دور الهواتف الذكية اليوم يفوق دورَ الحواسيب الشخصية في تسعينيات القرن
يعولون على هواتفهم الذكية ،مثلما تشير إلى أن قرابة  60بالمئة من سكان بلد مثل الهند يعتمدون على
العشرين .وتشير األرقام إلى أن غالبية متص ِّفحي اإلنترنت بالبلدان النامية ِّ
الحلول النقالة ،وترتفع تلك النسبة إلى  70بالمئة في مصر حيث ال تتجاوز أعمار غالبية المستخدمين المتنقلين لإلنترنت حاجز  25عاماً .ومن المؤكد أن الجيل القادم من
الموظفين والمديرين سيكون جيالً نقاالً ومتصال ً .
تزود عمالءها حول العالم بحلول إدارة األجهزة النقالة  Afariaالتي تضمن نفاذية فورية
وتحتل  SAPمكانة عالمية ريادية مستحقة على صعيد حلول التنقلية المؤسسية ،إذ ِّ
تزود عم الءها بعدد متزايد من التطبيقات النقالة المواكبة للتطبيقات والبيانات المعقدة وذات الحساسية البالغة
وآمنة من األجهزة النقالة المختلفة ،مهما اختلفت نظم تشغيلها ،مثلما ِّ
مثل الحلول المصرفية لألفراد ممَّن ال يملكون حسابات مصرفية تقليدية ،ويزداد انتشار مثل هذه الحلول على نحو الفت في األسواق الصاعدة .
سبَة السحابية على تغيير سبل تواصل وتفاعل األفراد مع بعضهم البعض ،بل يمتد إلى سبل تواصل الشركات مع شبكاتها العالمية من العمالء والشركاء
وال يقتصر دور الح َْو َ
َّ
ووطدت  SAPخالل األشهر القليلة الماضية ريادتها العالمية على صعيد حلول الحَ ْو َسبَة السحابية ،إذ استحوذت قبل خمسة أشهر على شركة " َس ْكسِ سْ فاكتورز "
والموردين.
ِّ
 ،SuccessFactorsوقال تنفيذيو  SAPإن صفقة االستحواذ عززت مكانة عمالقة صناعة حلول األعمال في مجال التطبيقات السحابية لألفراد وإدارة الموارد البشرية .
وفي السياق ذاته ،أعلنت  SAPقبل أسبوعين عن نيتها االستحواذ على شركة "أريبا  " Aribaالتي تدير أكبر شبكة سحابية لألعمال للربط بين البائعين والمشترين حول العالم.
وستستفيد قاعدة عمالء  SAPالتي تضم أكثر من  190,000شركة من شبكة "أريبا" السحابية التي تضم أكثر من  730,000مشترك وتُبْرَ م من خاللها صفقات عبر السحاب
بقيمة تفوق  320مليار دوالر أم ريكي .وتشير تقارير المؤسسات البحثية واالستشارية العالمية إلى أن أكبر  2000شركة عالمية تنفق ما مجموعه  12تريليون دوالر أمريكي
سنويا ً على وارداتها .وتضم قاعدة عمالء  SAPغالبية تلك الشركات ،األمر الذي سيم ِّكن الشركة من توسيع رقعة المنظومة السحابية وتحقيق طموحها بأن تصبح شركة سحابية
بقيمة ملياري دوالر أمريكي بحلول العام . 2015
الحَو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة
تحول بيئة التقنية المعلوماتية في العالم باالستناد إلى منصتها المبتكرة  SAPHANAالمبنية على ْ
وتقود عمالقة صناعة حلول األعمال ُّ SAP
المعروفة بقدرتها الفذة ع لى تحليل كمية مهولة من البيانات غير التراكمية وبسرعة تصل إلى  100,000ضعف النظم القُرْ صية التقليدية .وتمهِّد منصة  SAP HANAالطريق
أمام حلول وتطبيقات تحليل األعمال في الزمن الحقيقي ،بما يم ِّكن الشركات من تقييم عمليات األعمال باالستناد إلى كمية مهولة ومتفاوتة من البيانات المفصَّلة ،المُهيكلة وغير
المُهيكلة ،لحظة بلحظة .واألهم من كل ذلك أن منصة  SAP HANAستساعد في تبسيط البنية التحتية المعلوماتية ،متيحة للشركات رصد أنماط األعمال والتنبؤ بوتيرتها
وصياغة االستراتيجية المُثلى وتنفيذها في الزمن الحقيقي دون تعطيل بيئة التقنية المعلوماتية التقليدية .
ومن خالل اقتران تطبيقاتها األساسية بحلول الحَ ْو َسبَة السحابية والحَ ْو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة ،ستتم َّكن  SAPمن تطوير ويب األعمال الذكي الذي يرتقي بمعايير اإلنتاجية
والقيمة والمرونة إلى مستويات غير مسبوقة .وتُع ُّد  SAPا لسبَّاقة في مجال االبتكار على امتداد خمسة قطاعات هي :التطبيقات المصمَّمة لتعزيز الفاعلية واإلنتاجية ،وحلول
تحليل األعمال لتعزيز الشفافية واستقصاء معلومات األعمال ،وحلول التنقلية المم ِّكنة لألفراد أينما كانوا ،والحلول السحابيَّة المم ِّكنة لشبكات األعمال ،وقواعد البيانات والتقنيات
المم ِّكنة لألعمال في الزمن الحقيقي .وبفضل ما سبق ،ستتمكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من االنتقال نحو شبكة األعمال
الذكية دون تعطيل أو تعطل أعمالها ،مستفيدة من اإلمكانات الهائلة المنطوية على التعاون والتنسيق عبر الشبكة في الزمن الحقيقي .

وكانت SAPقد كشفت في مارس  2012على لسان فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين للشركة العمالقة وعضو مجلسها التنفيذي ،عن اعتزامها استثمار 450مليون دوالر
أمريكي إضافية خالل األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية.
وفي إطار القرار المذكور ستعيِّن SAPخالل األعوام األربعة القادمة أكثر من خمسمائة موظف جديد ،كما ستفتتح عدة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج
"تحالف الجامعات " الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية خريجي الجامعات األعضاء به عند تخرجهم .وعالوة على ما سبق ،ستوسع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة
والداعمة للغات بلدان المنطقة .
وفي اإلطار نفسه ،ستعكف  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا على تأسيس "معهد التدريب والتطوير" بهدف اعتماد ألفين من االستشاريين الجُدد خالل األعوام األربعة القادمة،
في خطوة من شأنها زيادة عدد االستشاريين الحاليين بمعدل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة خالل األعوام األربعة القادمة ،على النحو الذي يدعم توفير الحزمة المتكاملة من
حلول  SAPبلغات المنطقة لتلبية ومواكبة االحتياجات المتزايدة لبلدانها .
معلوماتللمحرِّ رين
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة
المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  190,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .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

