شركة SAPتستعرض فرص األعمال الهائلة المنطوية على مفهوم "البيانات الضخمة"
الشركة العالمية تؤكد أن التح ُّك م األمثل بالبيانات المؤسسية المتعدِّ دة والمعقدة في الزمن الحقيقي يضمن للشركات العاملة
بالمنطقة توطيد مكانتها وتنافسيتها
تنفيذيو  SAPيستعرضون خالل المنتدى اإلقليمي بالدوحة استراتيجية االبتكار
الدوحة ،قطر 31 ،مايو: 2012حثت اليو َم عمالقة صناعة حلول األعمال في العالم SAPقادة األعمال في دولة قطر 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 كلمت ه أمام حش ٍد من العمالء والشركاء والخبراء وكبار المديرين التنفيذيين المشاركين بأعمال المنتدى اإلقليمي السنوي الذي تنظمِّه الشركة العالمية بالعاصمة القطرية ،قال
ستيف ستاثيستزيكاكيس ،النائب األول للرئيس ،رئيس شبكة عمالء  SAPفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ،إنَّ كافة قطاعات األعمال في العالم ،ستتأثر إن آجالً أو
عاجالً ،وبشكل أو بآخر ،بما بات يُتعارف عليه باسم "البيانات الضخمة " BigData.
وقال تزيكاكيس" :ينتج قطاع األعمال والمؤسسات والحكومات يوميا ً كميات هائلة من البيانات ،وعدم تنظيم تلك البيانات بالشكل األمثل قد يفقد المؤسسات الكثير من الفرص،
ومن هنا يأتي حرص شركة  SAPعلى مساعدة عمالئها على تنظيم البيانات الخاصة بهم وتنظيمها وإدارتها بالشكل األمثل ،مما يتيح الفرصة لإلبداع ويمهد الطريق للنجاح على
المدى الطويل ".
واستطرد قائالً" :كانت الكميات الهائلة من البيا نات وإدارتها تستنزف وقت العاملين في المناصب اإلدارية العليا دون تحقيق النتائج المرجوة منها ،إال أنهم اآلن باتو يملكون اآلن
قاعدة بيانات غنية ومتعددة الوظائف ،من الممكن تسخيرها لدعم الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف وتعزيز الربحية .وبالتالي سيشكل ذلك دوراً حيويا ً لدعم تطلعات الدول
الساعية إلى دفع عجلة النمو المستدام ،مثل دولة قطر ".
وتستمد  SAPريادتها العالمية في مجال إدارة البيانات الضخمة من منصتها المبتكرة  SAPHANAالمرتكزة إلى الحوسبة ذات الذاكرة المتضمَّنة المعروفة بقدرتها الفذة على
تحليل كمية مهولة من البيانات غير التراكمية بسرعة غير مسبوقة .
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 ،لحظة بلحظة .كما أطلقت  SAPفئة جديدة من تطبيقات الزمن الحقيقي المرتكزة إلى منصّة  SAP HANAوالتي يمكن نشرها كتجهيزات أو عبر بيئة
الحَ ْو َسبَة السحابية .
وتعتمد نخبة من الشركات العالمية العمالقة اليوم على منصة  SAP HANAفي تعزيز انسيابية أعمالها ،منها على سبيل المثال ال الحصر "كولجيت بالموليف" و"أدوبي"
و"بوش" و"سيمنز" .وبالمثل ،اختارت "يودوباشي" ،سلسلة متاجر التجزئة اليابانية العمالقة ،منصة  SAP HANAلحساب حوافز والء العمالء .فبعد أن كانت تلك العملية
تستغرق ثالثة أيام من معالجة البيانات وتتم مرة واحدة شهرياً ،باتت العملية ذاتها تت ُّم خالل ثانيتين ال أكثر ،أي أن منصة  SAP HAHAضاعفت األداء بأكثر من 100,000
ضعف .
ويقول تنفيذيو  SAPإن منصة  SAP HANAباتت تستأثر باهتمام قطاعات األعمال المختلفة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتعتزم شركات ريادية عدّة في أنحاء
المنطقة نشر التقنية خالل األشهر القليلة القادمة في إطار حرصها على تعزيز تنافسيتها .
وتابع تزيكاكيسقائ ً
ال" :تلعب االبتكارات الرائدة مثل منصة  SAP HANAدوراً كبيراً في مساعدة عمالئنا في الوصول إلى البيانات وتوصيلها بأسرع وقت ممكن ،كما تمكنهم
من إيجاد األساليب األساسية والمثلى إلدارة أعمالهم على أفضل صورة ممكنة ".
متزامن في خمس مجاالت مترابطة هي :توطيد المكانة الريادية
وتتجسَّد ريادة  SAPفي مجال إدارة البيانات الضخمة على أكثر من صعيد ،وهي ملتزمة باالستثمار على نحو
ٍ
في تطوير تطبيقات األعمال ،وتعزيز حضورها في مجال حلول تحليل األعمال ،وتوسيع رقعة أعمالها في مجال الحلول االنقالة ،وتحقيق الريادة المقرونة بالربحية في بيئة
الحَ ْو َسبَة السحابية ،وأخيرا ً وليس آخرا ً أن تكون األسرع نمواً على صعيد التقنيات وقواعد البيانات .
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 عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج
"تحالف الجامعات "الذي يه دف إلى تعزيز تنافسيّة خرّيجي الجامعات األعضاء به عند تخرّ جهم .وعالوة على ما سبق ،ستوسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة
والدّاعمة 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 بمعدّل 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 .
وتشمل استراتيجية النمو العالمية بعيدة األمد للشركة العمالقة مضاعفة السوق المستهدفة ،والوصول إلى مليار شخص ،وتجاوز إيرادتها حاجز  20مليار دوالر أمريكي بحلول
العام  . 2015وتستحوذ الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم على قرابة 80بالمئة من قاعدة عمالء SAPحول العالم التي تضم  98,500شركة .
معلومات للمحرِّ 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 استراتيج ية 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

