شركات الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحتفل باالبتكار والتم ُّيز في مجال التقنية المعلوماتية خالل "سافاير ناو"
الفائزون بجوائز الجودة من عمالقة صناعة حلول األعمال "ساب" تحت األضواء خالل الملتقى التقني العالمي المنعقد
بالعاصمة اإلسبانية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،نوفمبر  : 2012التأمت بالعاصمة اإلسبانية نخبة من الشركات الريادية التي تمثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتحاور وتبادل
األفكار بشأن دور حلول األعمال المبتكرة في تحفيز إنجازاتهم ونجاحاتهم .
إذ التقى خالل الملتقى التقني "سافاير ناو  " SAPPHIRE NOWالمنعقد بمدريد الفائزون بجوائز الجودة من عمالقة صناعة حلول األعمال "ساب " SAPعن منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .يُذكر أن "سافاير ناو" هو أهمّ ملتقى للعمالء ِّ
تنظمه "ساب" وينعقد على مدار العام في عد ٍد من ُمدُن العالم .
وتظفر بالجوائز المرموقة الشركات المراعية لمبادئ الجودة من "ساب" في إدارة نشر حلول األعمال وما تستلزمه تلك العملية من متطلبات عدّة على صعيد التقنية واألعمال،
وكذلك الشركات التي تنجز عملية نشر حلول األعمال بالشكل األمثل في أقصر فترة زمنية وبأقل تكلفة ممكنة .
وخالل ملتقى "سافاير ناو" ستتنافس الشركات الفائزة بالجوائز عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع نظيراتها الفائزة بجوائز مماثلة عن منطقة أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا ،وسيقوم بتحكيم المنافسة لجنة من الخبراء تض ّم شركاء "ساب" وعدد من الشركات الفائزة بجوائز الجودة من "ساب" خالل الدورات السابقة .

وقال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى "ساب الشرق األوسط وشمال أفريقيا"" :الفائزون بجوائز الجودة من ساب لهذا العام عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نخبة من
الشركات الريادية التي تستحق ك ّل إشادة لدورها في تعزيز دينامية بيئة التقنية المعلوماتية بالمنطقة ".
وتابع قائالًَ " :ن ْش ُر حلول األعمال بالشكل األمثل يستلزم جهوداً متفانية ودقة فائقة ،وتستلزم مشاركة استباقية من العمالء أنفسهم واستجابة للتقنية الحديثة .لذا ،نحن نتحدث هنا عن
الشركات العازمة على االرتقاء بمواردها وتطبيق نُظم حوكمة صارمة ومنهجيات راسخة .وتماما ً كما هو األمر بالنسبة لشركة ساب فإن االبتكار هو أهم ركائز نجاح تلك
الشركات ،ونحن نفتخر بمساعدتهم للمضي قدما ً في ذلك بشكل يومي ".
وفازت "هيئة كهرباء ومياه دبي" بالجائزة الذهبية عن فئة نشر حلول األعمال واسعة النطاق بعد أن نشرت الدورة الكاملة من حزمة حلول األعمال من ساب ،منها حلول SAP
Utilities, CRM, SRM, BI, GRC, Strategy Managementباإلضافة إلى منصة  Sybase Unwired Platformللنفاذ النقال إلى حلول "ساب ".
وقامت بنشر الحلول "ويبرو جلف" حيث استغنت "هيئة كهرباء ومياه دبي" عن أكثر من  10نُظم متقادمة لتح َّل محلها حلول "ساب" المتكاملة بما يعزز نجاح األعمال ويرتقي
آن معا ً .
بخدمة العمالء في ٍ
ومن أبرز ما تحقق بعد نشر "هيئة كهرباء ومياه دبي" لحلول "ساب" أن فترة إغالق الحسابات الشهرية قد تقلَّصت من عشرين يوما ً إلى خمسة أيام ،كما تقلَّصت عملية التحقق
من الميزانية من ثالثة أيام إلى دقيقة واحدة ال أكثر .واستفاد عمالء "هيئة كهرباء ومياه دبي" من تقليص الفترة الالزمة لتوصيل الكهرباء من  55يوما ً إلى  28يوماً ،كما َّ
تقلصت
الفترة الزمنية الالزمة إليصال الماء من  30يوما ً إلى  20يوما ً بفضل اختصار عدد الخطوات الالزمة من تسع خطوات إلى خطوة واحدة .وتقلَّصت أيضا ً الفترة الزمنية الالزمة
لطلبيات المشتريات من  60يوما ً إلى  15يوماً ،لتوفر الهيئة  3.4مليون درهم ،ولتق ّل كمية األوراق المطبوعة بنحو  160,000ورقة سنويا ً .

وفازت بالجائزة الفضية عن فئة نشر الحلول واسعة النطاق "جامعة شقراء" بالمملكة العربية السعودية وبالجائزة البرونزية "الخطوط الجوية العربية السعودية ".
وعلى صعيد آخر ،فازت الشركة اإلنشائية والهندسية السعودية "كاب فرانس بات" بالجائزة الذهبية عن فئة نشر حلول األ عمال متوسطة النطاق .وقامت "إنتري تكنولوجي
سيرفسيز" بنشر الحلول خالل سبعة أشهر وشملت الحلول أحدث إصدار من  SAP ERPمع الوحدات الخاصة بقطاع الهندسة والبناء ،وحزمة استقصاء معلومات األعمال
BI.وبعد نشر الحلول قلَّصت "كاب فرانس بات" دورة المشتريات بنسبة تناهز  40بالمئة ،األمر الذي عزز األدائية واإلنتاجية ،كما أسهم نشر الحلول في االرتقاء بعملية اتخاذ
ي خطأ .
القرارات المؤسسية المدروسة والمبنية على بيانات دقيقة .وتطوَّ رت إدارة المستودعات التي تتضمن نحو  70,000بند ،األمر الذي حسَّن االلتزام بمواعيد التسليم دون أ ّ
وفا زت بالجائزة الفضية عن فئة نشر الحلول متوسطة النطاق "شركة تنمية نفط عُمان" وبالجائزة البرونزية "الخزف السعودي ".
وباالنتقال إلى الجائزة الذهبية عن فئة نشر حلول األعمال صغيرة النطاق ،فاز "مستشفى مركز العربي الطبي" من مصر بهذه الجائزة المرموقة ،إذ نشر حلول SAP ERP
وحلول ساب الداعمة لمؤسسات الرعاية الصحية .وقامت بنشر الحلول "ساب سيرفسيز الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،واستفاد المستشفى من تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة
من قبل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم ،مثلما استفاد من تطوير تحليل الربحية من خالل  SAP FI/COواال رتقاء برعاية المرضى على امتداد أجنحته .

وفازت بالجائزة الفضية عن فئة نشر الحلول صغيرة النطاق "فلمنغو" وبالجائزة البرونزية "الرصاصي" من دولة اإلمارات العربية المتحدة .
وعلى صعيد آخر ،فازت "شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية  -أدكو" بالجائزة الذهبية عن فئ ة ابتكارات العمالء .إذ وضعت "أدكو" بنية تحتية شاملة ومتدرجة الستقصاء
معلومات األعمال مع إمكانية استضافة مستودعات البيانات المؤسسية واألدوات التحليلية المالية وحلول إدارة األداء .وبعد نشر حلول األ عمال من "ساب" تملك "أدكو" اليوم
متطورة في مجال استقصاء معلومات األعمال واألدوات الالزمة لتزويدها برؤية شاملة عن البيانات المتباينة والمو َّزعة ،كما أسهمت تلك الحلول في توفير وقت "أدكو"
ِّ
قدرات
وتمكين موظفيها وتسريع القرارات المؤسسية باالعتماد على البيانات الدقيقة والموثوقة .
وفازت بالجائزة الفضية عن فئة ابتكارات العمالء "الفطيم" اإلماراتية وبالجائزة البرونزية "هوشانكو القابضة" السعودية .
ويلتئم الملتقى التقني "سافاير ناو" على مدار العام ،وتستضيف العاصمة اإلسبانية مدريد أحدث دوراته في الفترة بين  13-15نوفمبر . 2012
وستصل منهجية التواصل  Always Onمن "ساب" إلى أكثر من  500,000من المشاركين فعليا ً أو عبر اإلنترنت حول العالم بدءا ً من نوفمبر  2011وحتى "سافاير ناو"
بمدريد في نوفمبر . 2012
ويشمل ذلك "سافاير ناو  -مدريد"  ،2011و"سافاير ناو  -الصين" نوفمبر  2011ويوليو  ،2012و"سافاير ناو  -أورالندو"  .2012ويواصل المشاركون من حول العالم النفاذ
إلى المحتوى واإلسهام في الحوارات عبر موقع  www.sapphirenow.comوموقع يوتيوب ومنصات الوسائط االجتماعية المختلفة مثل "لينكد إن" و"فيس بوك" و"تويتر"
و"وايبو" و"يوكيو" .يُذكر أن عدد مرات النفاذ إلى الوسائط االجتماعية حول العالم قد ناهز  1.2مليار والعدد في ازدياد مطرد يوميا ً .
لمعرفة المزيد عن ملتقى "سافاير ناو" أو االطالع على المحتوى المتاح على الدوام أو التسجيل للفعاليات المستقبلة ،تُرجى زيارة الموقع : www.sapphirenow.com.
لمعرفة المزيد تُرجى زيارة الغرفة اإلخبارية لشركة  SAP.كما يمكنكم تتبُّع أخبار  SAPوملتقى "سافاير ناو" عبر موقع تويتر : @sapnewsو @sapphirenow.

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  197,000عميل حول العالم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمهاشركة "آي تي بي  "ITBللنشر .كما حازت على جائزة اإلنجاز في
قطاع تقنية االتصاالت والمعلومات ا لتي تمنحها مجلة "أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ".
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 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

