"ساب" و"إنجازات لنظم البيانات" توقعان على شراكة استراتيجية
خبرة إنجازات في السوق المحلي وشبكة شركائها العالميين ستسهم في تعزيز استراتيجية أعمال شركة "ساب "
أعلنت شركة "ساب" ،عمالق برمجيات األعمال العالمية ،اليوم (األحد  10فبراير  )2013عن تعيينها شركة "إنج ازات لنظم البيانات" موزعا ً للقيمة المضافة بهدف المساعدة في
ترويج وتطوير وتطبيق الحلول للشركات في منطقة الشرق األوسط .
ومن شأن هذه الشراكة أن تمهد الطريق أمام شركة "إنجازات" لتعزيز موقعها وريادتها في مجال تقديم حلول تقنية المعلومات الخاصة باألعمال وإدارة مراكز البيانات والحوسبة
السحابية باستخدام منتجات وبرمجيات "ساب" المبتكرة .
وباإلضافة إلى مكانتها الرائدة في هذا القطاع ،تدير "انجازات" لنظم البيانات "مركز بيانات إنجازات" من الفئة الرابعة ) ، (Tier IV Data Centerوهو أول مركز بيانات
حاصل على شهادة التصميم من معهد "أبتايم )"(Uptime Instituteباإلضافة الى شهادة الجودة العالمية "آيزو " (ISO 27001) 27001في منطقة الشرق األوسط .
وكان للخبرات المحلية الكبيرة التي تتمتع بها إنجازات لنظم البيانات ،باإلضافة إلى شبكة شركائها العالميين ،الدور األكبر وراء اختيارها من قبل "ساب" لتكون موزعا ً لمنتجات
وخدمات القيمة المضافة .

التعليق على الصورة (من اليمين إلى اليسار) :إبراهيم الري ،الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات لنظم البيانات وقيس غرايبة ،المدير التنفيذي لإلمارات في شركة "ساب الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
وبهذه المناسبة قال إبراهيم محمد الري ،الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات لنظم البيانات"" :انطالقا ً من موقعنا كشركة رائدة في مجال توفير حلول وبرمجيات إدارة األعمال
وسير العمل ،فإننا على ثقة من أن منتجات شركة "ساب" ستعزز من قدراتنا وإمكانياتنا الفريدة لتقديم ما يصبو إليه عمالئنا من الخدمات المتطورة والكفيلة بتحقيق التميز والنجاح
لعمالئهم ".
وأضاف الري" :سنعمل مع شركة "ساب" على تقديم مشاريع عالمية المستوى استنادا ً إلى التزامنا باالبتكار واتباع أفضل الممارسات ".
من ناحيته قال قيس غراي بة ،المدير التنفيذي لشركة "ساب الشرق األوسط وشمال إفريقيا" في اإلمارات العربية المتحدة" :تعتبر إضافة شركة "إنجازات" إلى فريقنا من موزعين
المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة ،خطوة هامة في على طريق تعزيز استراتيجية أعمالنا ".
وأضاف غرايبة" :تعد "إنجازات" شر كة متميزة على كافة األصعدة ،ومما ال شك فيه أن خبرتها العريقة ستضيف قيمة كبيرة إلى إمكانياتنا في تنفيذ المشاريع في دولة اإلمارات،
ال سيما تلك المصممة للقطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة ".
وتعتبر "إنجازات لنظم البيانات" ،وفقا ً ألرقام حديثة صادرة عن "آي .دي .سي) ، " (IDCالمؤسسة المتخصصة في األبحاث والدراسات واالستشارات بسوق تقنية المعلومات
واالتصاالت ،الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات تعهيد نظم المعلومات في دولة اإلمارات ،حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ  39.7بالمائة .وتأتي الشركة كذلك في
الطليعة فيما يتعلق بخدمات التطبيقات المدارة ،وإدارة التطبيقات المستضافة ،بحصتين سوقيتين تبلغان  13بالمائة و 25.4بالمائة على التوالي .
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حول "إنجازات لنظم البيانات "
تعد "إنجازات لنظم البيانات" ،ومقرها أبوظبي ،شركة رائدة على مستوى المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية والخدم ات المدارة لمركز البيانات والتي
تقدمها من خالل أول مركز بيانات من الفئة الرابعة في الشرق األوسط حاصل على شهادة الجودة "آيزو " (ISO 27001) 27001وشهادة التصميم من معهد "أبتايم "
(Uptime).
وتواصل شركة إنجازات تطويرها للحلول المبتكرة وتقديمها لالستشارات الشاملة وخدمات إدارة المشاريع وتكامل األنظمة والتحول المؤسسي وخدمات التطبيقات والحماية
والبنية المؤسسية وخدمات الحوسبة السحابية ،وذلك لتل بية االحتياجات المتغيرة لعمالئها .كما توفر الشركة الخدمات المدارة الرفيعة المستوى والتي تمكن العمالء من مواكبة كل
ما يتعلق باألعمال واالبتكار التكنولوجي مع ضمان أقصى حماية ومرونة في شركاتهم .

عن الشركة العالميةSAP
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 التي 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 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com
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