عمالء "إس إيه بي" يتبادلون الخبرات حيال منصة "هانا" ضمن بيئة أعمال عالمية استثنائية

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم كل من "إس إيه بي" والشبكة التنفيذية لمجموعة مستخدمي تطبيقات "إس إيه بي" عن إطالق "مجموعة إس إيه بي هانا المركزية العالمية" ،وهي مجتمع عالمي على
اإلنترنت يعمل على تمكين العمالء والعمالء الم حتملين ،المستخدمين لمنصة "هانا" من "إس إيه بي" ،من تبادل الخبرات والمعارف حيال هذه المنصة .وسوف يدير هذه المنص َة
ب تركيزها على مواضيع أربعة تتعلّق بمنصة "هانا" من "إس إيه بي" ،وهي :االستراتيجية ،وإفادات
عمالء منصة "هانا" ومجموعات المستخدمين حول العالم ،فيما سينص ّ
العمالء ،ونقل المعرفة ،واإلبداع المشترك.
وتستهدف "مجموعة إس إيه بي هانا المركزية العالمية" األعضاء التنفيذيين من إدارات األعمال وتقنية المعلومات في الشركات ،واالنتساب إليها متاح أمام جميع األعضاء في
ُزود عمال ء "إس إيه بي" بمنهجيات مفتوحة لالعتماد والتكامل ،من خالل مضافرة جهود المجموعة مع جهود مجتمعات
مجموعات مستخدمي "إس إيه بي" وعمالئها .وسي ّ
المستخدمين .وسيتمتّع المجتمع بثالثة مستويات مختلفة من االشتراك:



عمالء "إس إيه بي" وعمالئها المحتملين الراغبين في تعلّم المزيد عن منصة "هانا" ورفع مستوى معرفتهم بها ،لكن لم يحصلوا بعد على رخصة
استخدمها.




عمالء منصة "هانا" الحاصلين على ترخيص االستخدام حديثاً ،أو ممن ال يزالون في مرحلة التنفيذ.
عمالء "إس إيه بي" ممن يعملون على منصة "هانا" بخبرة أكبر ،ويودّون الحصول على منصة لتبادل المعلومات وخلق األفكار وتشارك المعرفة وتحقيق
اإلبداع المشترك مع "إس إيه بي" ومجموعات العمالء والعمالء اآلخرين.

وبمناسبة إطالق "مجموعة إس إيه بي هانا المركزية العالمية" ،قال طوني ڤان دير هورست ،رئيس الشبكة التنفيذية لمجموعة مستخدمي تطبيق ات "إس إيه بي" ،إن الشبكة تعتبر
منصة "هانا" تقنية ثورية في القطاع التقني ال سيما لعمالء "إس إيه بي" ،وأضاف" :ستساعد "مجموعة إس إيه بي هانا المركزية العالمية" العمالء في تعلّم المزيد عن منصة
ّ
مخططاتهم واستراتيجيات االعتماد ،ومن شأن التركيز على االستراتيجيات ،وإفادات ا لعمالء المباشرة ،ونقل المعارف ،والتواصل والتعاون مع "إس إيه بي" ،أن
"هانا" وضبط
يُضفي مزيدا ً من القيمة على اتجاهات المنتجات ذات التأثير وعلى القرارات واالستثمارات المستقبلية.

من جانبه قال ڤيشال سيكا ،عضو مجلس التنفيذيين لدى "إس إيه بي إيه جي" للتقنية واالبتكار ،إن منصة "هانا" قد بناها عمالء "إس إيه بي" "نتيجة بتاريخ طويل من التعاون"،
مشيراً إلى أنهم هم من يستفيد منها ،وأعرب سيكا عن شعوره بالحماسة لالستمرار في رسم مالمح هذه المنصة ،التي وصفها بأنها سريعة النمو ،باتجاهات جديدة ،و"تمهيد
الطريق أمام عمالئنا لإلبداع دون التسبّب بأي إزعاج أو تشويش ألعمالهم".
مزيد من المعلومات حول هذا المجتمع متاج في الموقعwww.ifg.saphana.com.
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وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن ك افة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
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مدير العالقات العامة
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