"إس إيه بي" تعلن عن إطالق منصة للتجوال الدولي بتقنية الجيل الرابع  LTEفي الشرق األوسط
"اتصاالت" أولى الشركات المرتبطة بها
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت" إس إيه بي( "رمزها في بورصة نيويورك ) : SAPعن توقيع اتفاقية ربط تناظري ) (Peeringمع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت "اتصاالت" ،إحدى أكبر مُش ّغلي
االتصاالت في الشرق األوسط وإفريقيا ،وذلك عبر مقسم تبادل حزم البيانات في مركز اتصاالت الذكي" ، "SmartHub IPXلتقديم خدمات التجوال الدولي بتقنية الجيل الرابع
LTEإلى جميع مش ّغلي االتصاالت المتحركة بالمنطقة .ومن شأن هذه االتفاقية أن ّ
تعزز التزام قسم خدمات االتصاالت المتحركة لدى "إس إيه بي " SAP Mobile
 ، Servicesلتوسعة مجتمع الشركات المقدمة لخدمات التجوال الدولي وفق تقنية الجيل الرابع توسعة سريعة وفعالة ،ومنح المشتركين تجربة تجوال عالمية تتسم بالسالسة.
وستساعد هذه االتفاقية المشغلين المستفيدين من خدمات "اتصاالت" على بناء عالقات مع المجموعة الكبيرة من عمالء  IPXلدى قسم خدمات االتصاالت المتحركة في "إس إيه
بي" ،وتسريع إطالق أولئك المشغلين لخدمات التجوال الدولي بتقنية الجيل الرابع ، LTEكما ستساعد هذه االتفاقية ،من ناحية أخرى ،قسم خدمات االتصاالت المتحركة لدى "إس
ونمو ثابت في منطقة الشرق األوسط ،واالستفادة من التناظر القائم بين الشركتين في مجال التجوال الدولي بتقنية الجيل الرابع.
ّ
إيه بي" على تأسيس حضور راسخ
وبهذه المناسبة ،أكد ماثيو تونكين ،نائب الرئيس لمبيعات ، IPXفي قسم خدمات االتصاالت المتحركة لدى "إس إيه بي" ،التزام شركته بتوسيع المجتمع التناظري العالمي ،قائال ً
إن إطالق المركز التناظري لخدمة التجوال بتقنية الجيل الرابع  LTEتُمكن قسم خدمات االتصاالت المتحركة لدى "إس إيه بي" من إطالق الخدمات التناظرية مع مجتمعات
مشغلي االتصاالت اآلخرين في جميع أنحاء العالم بسرعة وكفاءة ،وتقديم مزيد من القيمة التجارية لمشغلي االتصاالت المتحركة ،وأضاف" :ستشهد األشهر االثنا عشر المقبلة
تسارعا ً في وتيرة نشر شبكات الجيل الرابع ،في ظ ّل سعي مشغلي االتصاالت إلى الحصول على تغطية دولية فورية وشاملة ،وسيساعدنا التعاون مع "اتصاالت" ،التي تعتبر
الشركة الوحيدة المقدّمة لخدمات  IPXحاليا ً بالشرق األوسط ،في الوصول إلى أكبر عدد من مشغلي االتصاالت على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

وفي المقابل ،أعرب علي أميري ،نائب الرئيس التنفيذي  ،وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في "اتصاالت" ،عن سعادته بالعمل مع "إس إيه بي" لتحسين خدمات
التجوال الدولي المقدمة للمشغلين ،موضحا ً أن من شأن االتفاقية مساعدة قسم خدمات االتصاالت المتحركة لدى "إس إيه بي" على تحقيق نمو راسخ وبوتيرة متسارعة في الشرق
األوسط ،واالرتقاء بخدمات التجوال بتقنية الجيل الرابع  LTEإلى آفاق أرحب استناداً إلى التعاون القائم حاليا ً بين الشركتين في هذا المجال.

واعتبر أميري أن مقسم تبادل حزم البيانات في مركز اتصاالت الذكي  SmartHub IPXلخدمة التجوال بتقنية الجيل الرابع LTEيعد إضافة استراتيجية إلى محفظة مركز
التطور ،فالمشغلون الذين
ّ
سيطور الدور الذي تلعبه الشركة كمركز عالمي لالتصاالت ،وأضاف" :ستكون "إس إيه بي" جزءاً مهما ً من هذه
ّ
"اتصاالت" الذكي  ،وقال إنه
سينضمون إلى مركز  SmartHub IPXالجديد سيتاح أمامهم الوصول إلى مجتمع "إس إيه بي" ،وبالعكس ،ما يجعل المركز يش ّكل نقطة التقاء محورية بين جميع األطراف".

وتعتبر "اتصاالت" إحدى أكبر مشغلي االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وتعمل في  15دولة ،في آسيا ،والشرق األوسط ،وأفريقيا ،وتقدم الخدمات ألكثر من 143
مليون عميل وتعتبر مقدما ً لخدمات االتصاالت واسعة النطاق ومحطة واحدة لخدمات الصوت والبيانات المتنقلة والث ابتة لألفراد والمؤسسات وشركات االتصاالت الدولية،
باإلضافة إلى مشغلي خدمات اإلنترنت والمحتوى و شبكات الهاتف المتحرك.
يُذكر أن "إس إيه بي" تعتبر شركة رائدة على المستوى العالمي في مجال الترابط باالتصاالت المتحركة وإشراك العمالء ،وهي تقدّم لمشغلي االتصاالت المتحركة إمكانيات ال
نظير لها في التراسل وتجوال البيانات وأية مجموعة من الخدمات المستندة إلى تقنية ، IPXكما تُم ّكن المؤسسات من االنخراط مع المستهلكين عبر حلول مبتكرة في التسويق
واالتصاالت من خالل األجهزة المتحركة .وتساعد وحدة "خدمات إس إيه بي موبايل" الشركات على التعامل مع ما يصل إلى  1.8مليار رسالة في اليوم والوصول إلى أكثر من
 990مُش ّغالً و 6.1مليار مشترك في  210دول.
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