باستخدام منصة ®  SAP HANAلضمان إدارة أكثر سالسة وإتاحة المجال لالبتكار والنمو
" ساب" تستحوذ على "سمارت أوبس" لمساعدة العمالء على تحسين إدارة المخزون ورفع مستوى الخدمة في سالسل
التوريد
25فبراير  2013دبي ،اإلمارات العربية المتحدة أعلنت اليوم شركة" ساب إيه جي( "رمزها في بورصة نيويورك) ،: SAPعن خطط لالستحواذ على" سمارت أوبس"،
إحدى الشركات البارزة في مجال تقديم الحلول البرمجية الخاصة بإدارة المخزون ورفع مستوى الخدمة .وتمهّد "ساب" بهذا االستحواذ الطريق نحو تطوير حلول برمجية لما
يُعرف بـ"سالسل التوريد الفورية" ،وذل من خالل االستفادة من منصة®  ، SAP HANAالتي من شأنها تمكين العمالء من اإلدارة الفورية لعملياتهم ،كالتحليل واالستجابة
والضبط ،مباشرة .
وتقدّم "سمارت أوبس" معايير تشغيل وأهدافا ً رئيسية للتخطيط إلدارة سالسل التوريد .وتنسّق حلول الشركة المتغيرات المتعلقة بالسعة والمخزون والطلب والوقت وإتاحة
المنتجات ،ما يمكن العمالء من تحسين المخزون ورفع مستويات الخدمة ،وتحرير شيء من رأس المال العامل لالبتكار والنمو .ومن الجدير بالذكر أن "سمارت أوبس" و"ساب"
ترتبطان بعالقة متينة وطويلة ،وقد عملتا معا ً على تقديم أفضل حلول سالسل التوريد في فئتها لكثير من المؤسسات الكبيرة .
تحول في السوق العالمية
وبمناسبة االستحواذ ،قال عبد الرزاق ،النائب األول للرئيس ورئيس إشراك العمالء والمشاريع االستراتيجية لدى "ساب" ،إن الشركة تم ّر اآلن بنقطة ّ
الخاصّة بتقنيات التزويد والطلب ،وسوف تكون قادرة ،من خالل االستحواذ على "سمارت أوبس" ،على تسريع أداء الحلول عالمية المستوى لإلدارة الفورية لسالسل التوريد،
وتحسينها ،ما يمنح العمالء ميزة تنافسية حاسمة تم ّكنهم من تحقيق النجاح وتنمية أعمالهم .
من جانبه رأى مارتن باركمان ،الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارت أوبس" ،أن "االنضمام إلى "ساب" خطوة مهمّة تحظى بأهميّة استراتيجية" ،وقال" :كنا قد عملنا فعالً
على تلبية الحاجة إلى حلول فعالة ،سواء أكانت قائمة في الشركات أو ضمن السحابة ،لذا فإن إمكانيات تطوير هذه الحلول على منصة®  ، SAP HANAواعدة جداً وسوف
تدفع بنا إلى آفاق أرحب في االبتكار التقني ".
وسينض ّم موظفو "سمارت أوبس" إلى "ساب" ،كجزء من عملية االستحواذ ،التي من المتوقع أن تت ّم خالل الربع األول من  ،2013مع كون ذلك خاضعا ً لشروط االنتهاء
العرفية .
لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الغرفة اإلعالمية على موقع "ساب" اإللكتروني .
نبذة عن "سمارت أوبس "
تضع حلول التخطيط لسالسل التوريد من "سمارت أوبس" المخزونات عند أحجامها الحقيقية في ك ّل وقت ،كما تم ّكن الشركات العالمية من تحقيق مزيد من المبيعات .وتجعل
"سمارت أوبس" إدارة سلسلة التوريد العالمية لدى الشركات ،بكلّ ما فيها من تعقيدات وعدم وضوح ،أسهل وأكثر سالسة .وقد ساعد نشر حلول "سمارت أوبس" كثيرا ً في
تحسين أداء سالسل التوريد في كثير من الشركات المدرجة على قائمتي "فورتشن  "1000و"غلوبال  "2000في قطاعات التصنيع والسلع المعمرة والسلع المعلبة والتقنية
والصناعات الدوائية والتوزيع والمواد الكيميائية والتجزئة .وتعتبر "سمارت أوبس" شريكا ً عالميا ً لـ"ساب" وتتكامل حلولها مع جميع منصات العمل الخاصة بتطبيقات المشاريع
الرائدة .

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 ،وتس اعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات SAPأكثر من  232,000عميل حول2الم
(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

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

