لتقديم حلول األعمال إلى الشركات بقطاعات النفط والغاز والحكومة والدفاع والصحة
"إس إيه بي" تع ّين "إتقان" شريكا ً لتوزيع حلولها الشاملة بالمنطقة
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة "إتقان" أن "إس إيه بي" عيّنتها شريكا ً للتوزيع لبيع حل األعمال الشامل "أُول-إن-ون" من "إس إيه بي" والموجّ ه إلى الشركات متوسطة الحجم بمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا .ويعتبر هذا الحلّ شامالً وموثوقا ً به ،يأتي بعمليات مسبقة الضبط ومخصصة وفق حاجة القطاعات التجارية ،إلتاحة تطبيقات قابلة للتنبؤ بها وتنفيذها
صمّم حل األعمال الشامل "أُول-إن-ون" من "إس إيه بي" ليالئم الشركات متوسطة الحجم ،وهو يتسم بالمرونة الالزمة ليتماشى ويتوسع مع نمو الشركة
بأسعار معقولة .وقد ُ
وتطورها.
وستقدّم "إتقان" ،بعد أن ُس ّم يت شريكا ً مُعتمداً للتوزيع لحلول "إس إيه بي" ،حالً كامالً يشمل جميع الجوانب المطلوبة لتنفيذه بنجاح ،بما في ذلك الترخيص البرمجي ،وخدمات
التنفيذ ،والتدريب والتوثيق ،والتوظيف ،والتحسين والدعم.
وقال فراس الجابي ،المدير العام لشركة "إتقان" ،إن شركته تم ّكنت من بناء سمعة طيبة في مجال تقديم الحلول التقنية رفيعة المستوى "بفضل مكانتنا كشريك لعدد من كبرى
العالمات التجارية العالمية في تقنية المعلومات" .وأضاف" :ستساعدنا الشراكة مع "إس إيه بي" على البقاء في طليعة المنافسة ،فنحن نتب ّنى اإلتقان في أسلوبنا ،كما نؤمن بالحاجة
إلى االبتكار الدائم".

وتعتزم إتقان توسيع خدماتها من حلول "إس إيه بي" عبر تقديم حلول "أُول-إن-ون" للعمالء في قطاع النفط والغاز ،والقطاع الحكومي ،وقطاعي الرعاية الصحية والدفاع بجميع
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل االستفادة من تجربتها الطويلة الممتدة لعقد كامل في السوق اإلماراتية.
من جانبه ،قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إن شرك ته تقدم إلى الشركات المتوسطة الحجم ،بالتعاون مع شركائها ،حلول
القطاعات الرأسية التي تحتاجها للمنافسة منافسة كفؤة وتحقيق النمو المربح ألعمالها .وأعرب غرايبة عن أمله بالعمل عن كثب مع "إتقان " لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها
المنشودة من النمو المعزز وخفض النفقات والفهم األفضل لعمليات األعمال.
وقد احتل مؤخراً حل األعمال الشامل "أُول-إن-ون" من "إس إيه بي" موقع الصدارة وفقا ً لتقرير "ماجيك كوادرنت" الذي تصدره شركة جارتنر لألبحاث وذلك عن فئة حلول
تخطيط موارد األعمال لمنتجات الشركات المتخصصة في األسواق المتوسطة.

كما نجحت "إس إيه بي" مؤخراً بإطالق حلول "أُول-إن-ون" من "إس إيه بي" المخصصة وفقا ً لمتطلبات  52دولة حول العالم وذلك ضمن التحسينات الحاصلة جراء إطالق
منصة هانا لتخطيط موارد المؤسسات ،والتي تعد حزمة األعمال األحدث التي تطلقها الشركة .فضالً عن إمكانية إضافة المزيد من الدول ،والتوسع في مجموعة من قطاعات
األعمال المتخصصة مثل الصناعات الكيميائية والقطاع الصناعي .
وتجدر اإلشارة إلى أن "إس إيه بي" كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إمكانية دمج حل "أُول-إن-ون" الموسع مع منصة هانا ،وحلول إس إيه بي التنقلية،
والبرم جيات التحليلية ،وحلول الحوسبة السحابية ،بأسلوب سهل وسريع التطبيق.
التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار ،سالم المعماري ،الرئيس التنفيذي لدى "سي  4للحلول المتقدمة" ،مرشد الرديني ،رئيس مجلس إدارة "سي  4للحلول
المتقدمة" ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فادي سمارة ،الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "سي  4للحلول المتقدمة"،
فراس الجابي ،المدير العام لشركة "إتقان".
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