"ساب" تم ّكن عمالء "كيوتل" من تحويل األموال إلى مختلف أنحاء العالم من هواتفهم المحمولة
26فبراير  2013برشلونة ،إسبانيا
أعلنت اليوم شركة" ساب إيه جي( "رمزها في بورصة نيويورك) ،: SAPأن شركة االتصاالت القطرية (كيوتل )قد قامت بإجراء مكاملة لمنصة "موبايل" من "ساب " SAP
 Mobileلتمكين شركة "موني غرام" ،المختصة بتحويل األموال حول العالم ،من إ جراء معامالت تحويل األموال من خالل التطبيق "موبايل موني" من "كيوتل " Qtel
Mobile Money.
ومن شأن هذه الخطوة أن توسّع دائرة الوجهات التي يمكن لعمالء كيوتل تحويل األموال إليها عبر أجهزتهم المحمولة ،ما يم ّكن كيوتل من تزويد عمالئها بالخدمات المتن ّقلة
لتحويل األموال ،المطلوبة إليصال األموال إلى أية جهة في العالم تقريبا .
ويمكن تحويل األموال خالل  10دقائق ،وفقا للقوانين والتشريعات المحلية لدى وجهة تحويل األموال ،في معاملة آمنة ومريحة وسريعة ،ما يتيح لمتلقي الحواالت تحصيل المبالغ
المحولة من وكالء "موني غرام" الم حليين بطريقة تتسم بالكفاءة ودون الحاجة إلى حساب مصرفي .
ّ
جاء هذا اإلعالن خالل المؤتمر العالمي للجوال  2013الذي ينعقد حاليا في مدينة برشلونة اإلسبانية ويستمر حتى  28من الشهر الجاري .وتشارك "ساب" في المؤتمر بجناح
يقع في القاعة  ،7ويحمل الرقم C70. 7
وبهذه الم ناسبة ،قال ماثيو تالبوت ،النائب األول للرئيس لتجارة األنظمة المتنقلة لدى "ساب" ،إن العمالء بحاجة إلى وصول أسهل ،في كل األوقات ومن أي مكان ،إلى قنوات
التحول المتزايد لالقتصاد العالمي إلى اقتصاد محمول متن ّقل ،فإن من شأن االتفاقية مع كيوتل أن توسّع خدمات النظام المالي المتن ّقل،
ّ
المعامالت المالية ،وأضاف" :في ضوء
متيحة المجال أمام مش ّغلي االتصاالت لتقديم خدمات أفضل لعمالئهم للمساعدة في زيادة تبني خدمات الدفع عبر الهواتف المتحركة وخاصة في المناطق التي تضم أعدادا كبيرة
من المشتركين الذين ال يتم ّتعون بنفاذ سهل إلى الخدمات البنكية التقليدية .
من جانبه ،قال ريتشارد موريكروفت ،رئيس قسم تطبيقات األموال المتنقلة لدى كيوتل ،إن شركته تكرّس جهدها للخدمة واالبتكار ،وأضاف" :هناك حاجة متزايدة إلى تحويل
األموال بسرعة وأمان ،في أي وقت ومن كل مكان ،في ضوء األرقام المتنامية للوافدين المقيمين في قطر" .وأ ّكد أن منصة "موبايل" من "ساب" تقدّم لـ"كيوتل" التقنيات الالزمة
لخدمة عمالئها وفق أكثر الطرق كفاءة .
مزيد من المعلومات واألخبار عن مشاركة "ساب" في المؤتمر العالمي ألنظمة االتصاالت المحمولة  ،2013متاح في الغرفة اإلعالمية على موقع "ساب" اإللكتروني .يمكن تتبّع
"ساب" على تويتر عبر @sapnews.

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 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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