دراسة :شركاء "إس إيه بي" سيحققون عائدات بقيمة  220مليار دوالر بحلول 2017
من حلول البيانات كبيرة وتحليالتها
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
كشفت اليوم الشركة العالمية المختصة بأبحاث السوق "آي دي سي" ،النقاب عن تقرير معلوماتي كلفتها بإعداده شركة "إس إيه بي ، " SAPعمالقة برمجيات األعمال العالمية
(رمزها في بورصة نيويورك) ، : SAPمفاده أن شركاء "إس إيه بي" حول العالم مُهيّأون لتحقيق عائدات تبلغ  220م ليار دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة ،وهي عائدات
تقول الدراسة إنها مرتبطة بحلول البيانات الكبيرة وتحليالتها التي تبتكرها الشركة .وجاء في الدراسة أن هذه التوقعات تواكب طلبا ً يتزايد زيادة حادّة من العمالء على مهارات
متخصصة في التحليالت المتقدمة والتحليالت ا لتوقعية خالل األشهر االثني عشر المقبلة ،عالوة على رغبة تكتنف العمالء بمراقبة التكاليف والسيطرة عليها ،وتحسين العمليات،
وإدارة المخاطر إدارة ناجحة.
وقد جرى الكشف عن التقرير خالل قمّة "إس إيه بي" لريادة الشركاء في األمريكيتين ،التي أقيمت يومي  29و 30من يوليو الماضي في مدينة ميامي بوالية فلوريدا األمريكية.
وكانت دراسات أجرتها "آي دي سي" قد قدّرت حجم العالم الرقمي في العام  2005بنحو  130إيكسابايت ،متو ّقعة أن ينمو إلى  40,000إيكسابايت بحلول العام .2020
وسوف تلعب "إس إيه بي" دورا ً محوريا ً مهما ً في تحسين عمل الشرك ات كي تشتغل بأداء أفضل وأكثر استدامة في المستقبل ،من خالل تحسين قدرات العمالء على السيطرة على
النمو الهائل للبيانات التخاذ قرارات عمل مستنيرة ومستندة إلى حقائق معروفة.

ً
وملكية فكرية إضافية ،وحلوالً
وتشمل فرصة الشراكة مع "إس إيه بي" المتعلقة بمنتجاتها ،والمقدّرة قيمتها بمليارات الدوالرات ،إعادة البيع ،وتقديمَ خدمات مهنية ،وأجهزةً،
مطورة باالستناد إلى حلول تحليالت البيانات من "إس إيه بي" ومنصة "هانا" من "إس إيه بي".
ّ

وتعتبر هذه الفرصة عالمية بامتياز ،إذ قُدّرت العائدات في مناطق آسيا والمحيط الهادئ واليابان بنحو  48مليار دوالر ،وفي أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا بنحو  70ملياراً،
أما في منطقة األمريكيتين ،فجاءت التقديرات بما قدره  102مليار دوالر من العائدات .يُذكر أن نسخا ً إقليمية خاصة بمناطق العالم متاحة من التقرير المعنون Worldwide
Ecosystem Analytics & Big Data: Growth Opportunities for SAP Partnersوالمؤرّ خ بشهر يوليو .2013
وقد عدّد التقرير القطاعات الع شرة األولى التي تشملها تلك الفرص ،وهي :التصنيع ،والحكومة ،واالتصاالت ،واإلعالم ،والبنوك ،والخدمات المهنية ،وتجارة التجزئة ،والصحة،
والماء والكهرباء ،والتأمين.

وقالت "آي دي سي" على لسان دارين بيبي ،النائب األول للرئيس ألبحاث القنوات والتحالفات ،إن لدى "إس إيه بي" وشركائها أثر ملحوظ على االقتصاد العالمي ،مبيّنة أن
الشركة تقوم بعمل رائع في تقديم منتجات ممتازة لشركائها لينجزوا أعمالهم من خاللها ،عالوة على الموارد الفعالة التي تقدّمها ألولئك الشركاء في مجاالت المبيعات والتسويق
والتدريب .واعتبر بيبي أنّ النتيجة هي "نظام متكامل لدى "إس إيه بي" مهيّأ تماما ً للمستقبل وعمالء سوف يستفيدون من تلك المهارات والموارد اإلضافية".
يُرجى زيارة الغرفة الصحافية لشركة "إس إيه بي" أو متابعة الشركة عبر تويتر  @sapnewsلمزيد من المعلومات .
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