تبني التقنيات الفائقة سيغ ِّير مسار صناعة األعمال في العراق نحو األفضل
ينوهون بالدور المؤثر للتقنية المعلوماتية في إحداث تحول في عالم األعمال
األمم المتحدة ومحلِّلون مستقلون ِّ
21فبراير  2013بغداد ،العـــــــــراق :يتفق خبراء أمميُّون وآخرون دوليون مستقلون على األهمية ال ِم ْفصليَّة لتقنيات المعلومات واالتصاالت الفائقة في تحفيز مسار صناعة
األعمال في العراق نحو المستقبل .
وقال توربجورن فريدريكسن ،رئيس قسم تحليل تقنيات المعلومات واالتصاالت لدى «مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية» (األونكتاد)" :تكمن األهمية ال ِم ْفصليَّة للتقنية
المعلوماتية في قدرتها التمكينية ،فهي األقدر على تمكين الشركات والمؤسسات من النفاذ إلى المعلومات الدقيقة ،لحظة بلحظة ،األمر الذي يسهم في الح ِّد من التكلفة التشغيلية
وإثراء تجربة العمالء ومن ثم توطيد عالقتهم بالشركة أو المؤسسة المعنيِّة ،مثلما تعتمد الشركات والمؤسسات اليوم على الحلول البرمجية إلدارة مواردها البشرية ومستودعاتها
بمعايير غير مسبوقة من الفاعلية واالنسيابية ".
ويتفق مع الرأي السابق ديراج دارياني ،مدير البحوث لدى المؤسسة البحثية واالستشارية «آي دي سي  -الشرق األوسط وأفريقيا» ،الذي قال" :في خضم ازدياد الطلب على
خدمات وتطبيقات التقنية المعلوماتية ،ست نمو حتما ً سوق التطبيقات المصمَّمة بما يتالءم مع االحتياجات الفردية الدقيقة لألفراد والشركات والهيئات العامة .وال تقلّ أهمية تلك
الحلول بالبلدان التي تكون اللغة اإلنجليزية ليست اللغة األكثر شيوعا ً فيها ،مع التأكيد على أهمية توافر التطبيقات بلغات تلك البلدان خشية أن تتوانى الشرك ات ،السيما الصغيرة
منها ،عن نشر تلك الحلول ".
مع أن عملية التحول إلى تبني حلول تقنية المعلومات قد تكون بطيئة ،إال أن توجهات السوق تظهر الكثير من المشرات اإليجابية المشجعة ضمن هذا النطاق .
وأشارت البيانات المنشورة من قبل أكبر شركات من م زودي خدمة اإلنترنت في العراق (هالة سات لخدمات النترنت واالتصاالت ،و إيرثلنك لخدمات االنترنت ،وشركة روز
تيليكوم لخدمات اإلنترنت ،وشركة "األنظمة التقنية المتقدمة  "- ATSالعراق) إلى أن حوالي خمسة ماليين عراقي كانوا على اتصال باإلنترنت خالل العام  ،2010فيما أشارت
مؤسسة األبحاث السوقية  Companiesandmarkets.comفي تقرير لها إلى وجود أكثر من  25مليون مشترك في خدمات الموبايل مع نهاية شهر يونيو من العام 2011
أي بمعدل انتشار بلغ  %75.6ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى  %93بحلول العام . 2015في حين تشير التوقعات إلى أن حجم سوق برمجيات األعمال للمؤسسات قد يبلغ
قيمة حوالي  34.5مليون دوالر بحلول العام . 2015
«ساب» في العراق عززت عمالقة صناعة حلول األعمال األلمانية «ساب » SAPتواجدها بالعاصمة العراقية بغداد في فبراير  ،2012وهي اليوم االسم الموثوق الذي تعتمد
عليه نخبة من الشرك ات والهيئات الحكومية العراقية لنشر حلول األعمال ذات التدرجية الفائقة والتكلفة المجدية بما يدعم تنافسيتها واستدامة أعمالها .
غير أن حضور «ساب» بالعراق ال يقتصر على تزويد شركاتها ومؤسساتها بحلول األعمال فحسب ،فمن المتوقع أن يسهم برنامج «تحالف الجامعات» الذي ترعاه الشركة
العالمية العمالقة في إثراء المعرفة التقنية المحلية واالرتقاء بالمهارات المهنية بين الخريجين العراقيين ،إذ يمثل هذا البرنامج الطموح مبادرة عالمية هدفها األول هو تزويد
أعضاء الهيئة التدريسية باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تعريف طلبتهم  ،عن كثب ،بأهمية التقنية الحديثة في تسهيل تكامل عمليات األعمال والتفكير بطريقة
استراتيجية ،وتزويد الطالب أنفسهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل العراقية واإلقليمية عند تخرجهم .
وحتى هذا اليوم انضمَّ إلى برنامج «تحالف الجامعات» ثمانية وعشرون جامعة وكلية من أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتطمح «ساب» إلى مضاعفة هذا الرقم خالل
األعوام األربعة القادمة .
وتدعم مبادرة «تحالف الجامعات» صناعة األعمال والمشاريع الهندسية والمعلوماتية عبر تعريف الجامعيين العراقيين ،عن قُرب ،بأحدث حلول األعمال من «ساب»،وتمكينهم
من دم ج الدراسة الجامعية النظرية مع التطبيقات العملية لتلك الدراسة .
بدوره ،قال محمد النجار ،كبير التنفيذيين لدى «ساب» في العراق والذي الذي يقوم بمهامه من العاصمة بغداد" :التقنية المعلوماتية المتطورة والمبتكرة قادرة على إحداث نقلة
فارقة في العراق ،وهي السبيل األ مثل نحو مستقبل مُستدام ال يحقق االستفادة المُثلى من الموارد الطبيعية فحسب ،بل يقود العراق بخطى واثقة نحو تحقيق مفهوم اقتصاد المعرفة،
وذلكعن طريق تطوير المهارات البشرية ".
وتمتد خبرة محمد النجار ،وهو عراقي الجنسية ،ألكثر من ثالثة عقود في إدارة ونشر حلول األ عمال المتطورة والمبتكرة وتطبيق أفضل ممارسات األعمال ،وقبل انتقاله إلى
«ساب» أشرف على إنجاز مشاريع ضخمة لوزارات مختلفة ،عالوة على العديد من كبرى الشركات الخاصة .
حلول التطبيق السريع من أهم ما تنفرد به «ساب» في السوق العراقية الواعدة حلول التطبيق السريع ) (RDSالتي تختصر إلى حد كبير مدة التطبيق على امتداد نطاق عريض
من جوانب األعمال ،بما في ذلك قواعد البيانات وحلول تحليل األعمال والتقنية السحابيَّة وحلول التن ُّقلية وغيرها .
وتتميز حلول التطبيق السريع بأنها معرَّ بة بالكامل وذات تكلفة محدَّدة مسبقا ً ويمكن من خاللها تطبيق وتشغيل حلول متكاملة ،بما في ذلك الحلول البرمجية وخدمات التطبيق ذات
التهيئة المُسبقة ،خالل أسابيع معدودة ،والتي كانت تمتد إلى سنوات من قبل .

ويكمن تميُّز حلول التطبيق السريع في أنها تسهِّل على العمالء تصوُّ ر ما يمكن أن يتحقق من نقلة فارقة من وضعيتها الحالية إلى وضعية غير مسبوقة على صعيد األداء والفاعلية
التشغيلية عند نشر حلول األعمال ذات المعايير العالمية .وتتميز حلول التطبيق السريع من «ساب» بمرونة و َسعَة فائقتين لتش ِّكل المنطلق األمثل للشركات والمؤسسات العراقية
الحريصة على توطيد تنافسيتها واستدامة أعمالها .
وهنا يقول النجار" :احتياجات الشركات والمؤسسات في العراق ال تختلف عن احتياجات نظيراتها في أنحاء المنطقة وحول العالم .وتأتي حلول إدارة الموارد المؤسسية في طليعة
احتياجاتها لدورها في تمكينها من إدارة العمليات المالية والتشغيلية والبنية التحتية والبيانات بانسيابية فائقة .وبالمثل ،فإن الشركات والمؤسسات العراقية بحاجة إلى حلول إدارة
الموارد البشرية وإدارة عالقات العمالء وحلول التن ُّقلية ".
يُذكر أن حلول التطبيق السريع من «ساب» اختارتها ونشرتها في عام  2012شركات ومؤسسات ريادية بالمنطقة ،منها على سبيل المثال «أرامكو السعودية» و«الخطوط
الجوية العربية السعودية» و«جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية» و« شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية» و«قطر للبترول» و«المجلس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات» في قطر« ،سيراميك رأس الخيمة» و«الحكومة اإللكترونية في رأس الخيمة ».
المزود الرائد عالميا ً بالحلول المتكاملة الدَّاعمة النسيابية وتنافسية وشفافية األعمال ،ومنذ تأسيسها قبل أربعة عقود حققت «ساب» نمواً مطرداً على
ِّ
ويُذكر أيضا ً أن «ساب» هي
امتداد  25قطاعاً ،وتملك الشركة األلمانية قاعدة عمالء تضمّ أكثر من  195,000شركة ومؤسسة وهيئة حول العالم .وتخصص «ساب» سوق العراق بأهمية كبيرة ،حيث
سيكون أحد أبرز المستفيدين من ال ُخطة االستراتيجية الطموحة لتقديم استثم ارا ً إضافيا ً على مدى أربعة سنوات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
وتفخر «ساب» بأن غالبية الشركات العالمية العاملة بقطاع النفط والغاز والمُدرجة ضمن قائمة «فورتشن  »500ألكبر خمسمائة شركة عمالقة تعتمد على الحلول البرمجية من
«ساب» .وتمتد خبرة «ساب» ألكثر من خمسة وعشرين عاما ً في توفير حلول متكاملة مصمَّمة خصيصا ً لدعم سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز ،بما في ذلك أعمال التنقيب
وتطوير الحقول واإلمداد والتكرير والتوزيع والتسويق ،وكذلك إدارة األصول بالشكل األمثل ،والعمليات اآلمنة والمستدامة .
واختتم النجار قائال ً " :ساب على ثقة مطلقة بحاضر العراق ومستقبله ،ونحن ملتزمون ببذل أقصى قدراتنا لتمكين الشركات والمؤسسات والهيئات العراقية من أن تعمل بالشكل
األمثل باالعتماد على أحدث حلول األعمال المبتكرة والمتطورة ".

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  232,000عميل حول2الم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس ف اكتورز" 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

حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com

کەرتی بازرگانيی عيراق لە داهاتوو دا خێرا خۆی لەگەڵ تەکنەلۆژيا دا دوگونجێنێت
نەتەوە يەکگرتووەکان و شيکارە سەربەخۆکان دەڵێ  ITدەورێکی زۆر گرنگی لە گۆڕانی بارودۆخی عێراق دەبێت

بهغداد ،عێراق – 21ی شوباتی  – SAP – 2013پسپۆرانی پيشهسازی و بهرپرسانی نهتهوە يهگرتووەکان لهگهڵ ئهو باوەڕە دان که گهشهکردنی کهرتی بازرگانيی عێراق
له داهاتوو دا پێويستی به دەسگهيشتنی ڕێکوپێک و خێرا به نوێترين ڕێکارەکانی تهکنهلۆژيای زانياری و گهياندن ههيه .
تۆربيۆرن فرێدريسکۆسن) ، (Torbjörn Fredrikssonسهرکۆی بهشی شيکاريی  ICTله کۆنفرانسی نهتهوە يهکگرتووەکان لهسهر تيجارەت و ئاوەدانی ،دەڵێت:
"سوودەکانی بهکارهێنانی  ITدەرەنجامی خودی تهکنهلۆژيا نييه بهڵکوو دەرەنجامی ئهو توانا و هێزەيه که تهکنهلۆژيا دەيبهخشێت ،بۆ نموونه ،دەسگهيشتن به زانياری دەتوانێ
خهرجهکانی دانوستان و گواستنهوە کهم بکاتهوە و شێوازی پهيوەندييهکان لهگهڵ موشتهری باشتر بکات ،يان بۆ نموونه بهکارهێنانی نهرمامراز (سۆفتوێر) دەتوانێ
بهڕێوەبردنی داراييهکان و هێزی کار ئاسان بکاتهوە ".
" چونکه ئاستی داخواز بۆ خزمهتهکان و بهرنامهکانی  ITبهردەوام زياتر دەبێت ،بازاڕێکی گهشهکهر دروست دەبێت بۆ ئهو بهرنامه سپارشيانه (تايبهتيانه) که تاکهکان،
کۆمپانياکان و دەزگا حکووميه کان دەتوانن به کاريان بهێنن .ئهمه بهتايبهت لهو واڵتانه دا گرنگه که زمانێکی ديکه جيا له ئينگليزی زاڵه .ئهگهر ناوەرۆکی پێويست ئامادە
دەنکرێت و بهرنامهکان لهگهڵ زمان و تايبهتمهندييهکانی ناوچهکه نهگونجێرێن ،ئهوا ڕەوتی بهکارهێنانی  ITخێرا نابێت  -بهتايبهت له ناو کۆمپانيا بچووکهکان دا ".
بهپێی ئهو ئامار و زانيارييانه که لهاليهن چوار ISPـی گهورەتری عێراقRose Telecom ،Earthlink ، (Halasat Telecomو ) ATS-Iraqباڵو کراوەتهوە
بهراورد دەکرێت که له ساڵی  2010چوار ميليۆن عێراقی ئۆنالين بن ،له حاڵێک دا که کۆمپانيای لێکۆڵينهوەی بازاڕ ،Companiesandmarkets.com ،ڕايگهياندووە
که له کۆتايی مانگی جوونی  2011له عێراق زياتر له  25بهکارهێنهری مۆبايل ههبووە  -واته ڕێژەی بهکارهێنان  %75.6بووە .تا کۆتايی  ،2015ئهم ڕێژە دەتوانێ بگات
به %. 93
 ،SAPکه له مانگی شوباتی 2012ـهوە بڕياری داوە پهرە بدات به چاالکيه تيجارييهکانی خۆی له واڵتی عێراق ،دەيهوێت لهم بازاڕە بهپيته دا پێشهنگ بێت و سهرچاوەی
تهکنهلۆژيکی پێويست دابين بکات به ڕێکخراوە تيجارييهکان و دەزگا حکوومييهکان بۆ ئهوەی به شێوەيهکی خێرا و کهمخهرج گهشه بکهن .
ههروەهاSAP ،دەيهوێت زياتر له ئاستی تيجارەتی ئاسايی کار بکات و ههندێ پرۆژەی نوێ وەکوو "هاوپهيمانی لهگهڵ زانکۆکان (SAP University Alliance
")) (UAPبهڕێوە ببات که دەبێته هۆی پهرەسهندنی زانياری و شارەزاييه پێشهييهکانی خهڵکی ناوچهکه .
لهم هاوپهيمانه دا ئامراز و سهرچاوەی پێويست دەدرێت به زانکۆکان بۆ ئهوەی فێری خوێندکارەکان بکهن که تهکنهلۆژيا چۆن دەتوانێت يارمهتيدەر بێت بۆ ههماههنگکردنی
چاالکيه تيجارييهکان و بيرکردنهوەی ستراتژيک .ئهم هاوپهيمانيه دەرفهتی فێربوونی کۆمهڵێک شارەزايی بهنرخ بۆ ئهوان دەڕەخسێنيت که خۆی دەتوانێت دەسبهجێ کهرتی
ITـی عێراق دەوڵهەمهندتر بکات .
تا ئهمڕۆ  26ئهنستيتۆی له ناوچهی ڕۆژههاڵتی ناوەڕاست و باکووری ئهفريقيا ) (MENAله پرۆژەی پڕۆژەی UPAـی  SAPدا بهشدارييان کردووە و ئهم کۆمپانيا
دەيهوێت له ماوەی چوار ساڵی داهاتوو دا ئهم ژمارە دووبهرابهر بکات .پڕۆژەی ، UPAبه پاڵپشتيکردن له بهرنامهگهلی تيجاری ،ئهندازياری و ، ITزەمينه خۆش دەکات بۆ
ئهوەی که بهکارهێنهران به کردەوە تهکنهلۆژيا سهرەکيهکانی ، SAPلهوانه سيستهمی "پالندانان بۆ سهرچاوە تيجارييهکان ") (ERPتاقی بکهنهوە ،و له ڕێگهی نواندن ،کهيس
ستادی و ڵێکۆڵينهوە بيرۆکهکان جێبهجێ بکهن .
موحهممهد ئهلنهجار ،کارمهندی  SAPله بهغداد دەڵێت" :عێراق واڵتێکه که داهێنانهکانی  ITدەتوانێت بهڕاستی بارودۆخهکه بگۆڕێت و بناخهيهکی زۆر بههێز داڕێژێت بۆ
گهشهکردنی بهردەوام ،ڕێکوپێک و بههێز له داهاتوو دا که نه تهنيا به باشترين شێوە له سهرچاوە سروشتيهکان سوود وەردەگرێت ،بهڵکوو دەبێت به بنهڕەتێک بۆ چاالکی
جۆربهجۆری بازرگانی لهسهر بنهمای زانياری ".
موحهممهد ئهلنهجار ،که خهڵکی عێراقه ،زياتر له سی ساڵ تهجروبهی ههيه له بواری بهڕێوەبردن و جێبهجێکردنی ڕێکارە تيجارييه داهێنهرەکان و ناساندنی باشترين
ڕێگهکانی پيشهسازی و تيجارەتی جيهانی دا .
ڕێکارەکانی گهشهکردنی خێرا
يهکێک له کارتهکانی شانازيی  SAPله بازاڕی گهشهکهری عێراق دا "ڕێکارەکانی گهشهکردنی خێرا"ی ئهم کۆمپانيايه که کۆمهڵێک چاکسازيی گرنگ بۆ پرۆسهی کار دابين
دەکات له بوارەکانی دەيتابهيس و تهکهنهلۆژيا ،شيکاری ،کالود ،و مۆبايل دا .
پهکيجهکانی "ڕێکارەکانی گهشهکردنی خێرا" بهتهواوی خۆجێيی کراون و بواری بهکارهێنان و تێچووەکانيان دياری کراوە و تا چهند ههفتهی ديکه ئامادەی بهکارهێنانن -
نهرمامرازەکان (سۆفتوێر) و خزمهتهکانی دامهزراندنی ئهم پهکيجانه له پێشهوە ئامادە کراوە .
" ڕێکارەکانی گهشهکردنی خێرا" يارمهتيی موشتهرييهکان دەدات که ئاسانتر بير بکهنهوە لهوەی که چۆن ڕێکخراوەکهيان بگۆڕن و بهپێی سيستهمه جێهانيهکان کار بکهن .
 SAPلهسهر ئهو بڕوايهيه که نرمی و کراوەيی ڕێکارەکان دەتوانێت بناخهيهکی بههێز بێت بۆ دەسپێکردنی گۆڕانکاريی قۆناخ به قۆناخ بۆ ئهوەی کۆمپانيا عێراقيهکان خۆيان
بگۆڕن و به شێوەيهکی کاراتر و سهقامگيرتر کار ب کهن .ئهلنهجاڕ ڕوونی دەکاتهوە و دەڵێت" :پێداويستيهکانی موشتهرييه عێراقيهکانی ئێمه تا ڕادەيهکی زۆر هاوشێوەی
پێداويستيهکانی موشتهرييهکانی ناوچهکانی ترە ".
" عێراق پێويستی به سيستهمهمێکی بههێزی "پالندانان بۆ سهرچاوە تيجارييهکان ") (ERPههيه بۆ ئهوەی بتوانێت پرۆس ه و زانيارييه داراييهکان ،کارييهکان و ژێرخانيهکان
بهڕێوە ببات ".ههروەها ،موشتهرييهکان خوازياری ڕێکارەکانی بهڕێوەبردنی سامانی ئينسانی) ، (HCMڕێکارەکانی بهڕێوەبردنی پهيوەندييهکان لهگهڵ موشتهری)، (CRM
و ڕێکارەکانی مۆبايلن .

41ساڵ گهشهکردنی بهردەوام له  25پيشهسازی دا ،له سهرانسهری جيهان  232000موشتهری ههيه  . SAPسوورە لهسهر ئهوەی که عێراق بهشێکی گرنگ بێت له پالنی
نوێی ئهم کۆمپانيا بۆ سهرمايهگوزارييهکی چوارساڵه له ناوچهی MENA.
بهتايبهت ،تهجروبهی  SAPله بواری نهوت و گاز دا زۆر سهرنجڕاکێشه .زۆربهی ئهو کۆمپانيانه که ناويان له ناو  Fortune 500دا هاتووە و له بواری نهوت و گاز دا
کار دکهنه ئێستا خزمهتهکانی  SAPبه کار دەهێنن .ئهم کۆمپانيا  25ساڵ تهجروبهی بهنرخی ههيه له بواری دابينکردنی ڕێکارە نهرمامرازييهکان له ههموو بهشهکانی
پيشهسازی نهوت و گاز دا ،لهوانه بهڕێوەبردن ،د ابينکردن و تيجارەت ،پااڵوتن و بهرههمهێنان ،پهرەدان به بازاڕ و تاکفرۆشی ،بهڕێوەبردنی سامانهکان به شێوەيهکی کارا ،و
ههروەها دەستهبهرکردنی ئاسايش و سهقامگيريی چاالکييهکان .
ئهلنهجاڕ له درێژە دا دەڵێت  : "SAPبڕوای تهواوی به بازاڕی عێراق ههيه ،و ئێمه سوورين که ئ هوپهڕی ههوڵی خۆمان بدەين بۆ ئهوەی يارمهتيی کۆمپانياکان و دەزگا
حکووميهکانی ئهم واڵته بدەين که به شێوەيهکی باشتر و کاراتر کار بکهن ".
سەربارەت بە SAP
( SAPکه له بوورسی  NYSEدا به کۆدی SAPـهوە چاالکه) ،وەکوو ڕێبهری بازاڕ له بواری نهرمانرازە تيجارييهکان دا يارمهتی ههموو جۆرە کۆمپانيا و پيشهسازی
دەدات بۆ ئهوەی به شێوەيهکی باشتر کار بکهن .له نووسينگهی کارمهندانهوە ههتا ژووری سهرۆکايهتی ،له ئهمبارەوە ههتا فرۆشگه ،له کۆمپيۆترەوە ههتا ئامێری مۆبايل –
SAPکۆمپانياکان و ڕێکخراوەکان بههێز دەکات بۆ ئهوەی به شێوەيهکی ک اراتر پێکهوە کار بکهن و باشتر له بيرۆکه تيجارييهکانی خۆيان کهڵک وەربگرن تاوەکوو له
ڕکابهرييهکانی خۆيان دا سهرکهوتوو بن .بهرنامه و خزمهتهکانی  SAPتوانا دەبهخشن به زياتر له  232000موشتهری بۆ ئهوەی بهشێوەيهکی سوودهێنهر کار بکهن،
بهردەوام خۆيان لهگهڵ بارودۆخ بگونجێنن و گهشه بکهن .بۆ زانياريی زياتر سهردانی ماڵپهڕی  www.sap.comبکه .
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