حزمة تطبيقات األعمال على "هانا" تعد قطاع األعمال في مصر بمستقبل زاهر...
تقنيات "إس إيه بي" العالمية المبتكرة تضع الشركات على عتبات حقبة جديدة
خبر صحفي للنشر
10يونيو 2013
القاهرة ،مصر
سلطت شركة "اس ايه بي" العالمية الضوء على أحدث تقنياتها المبتكرة خالل مؤتمر صحفي عقدته اليوم في القاهرة .وشرح مسؤولون من "اس ايه بي" ،خالل عرض تقديمي
حي للتقنية ،مزايا وفوائد تقنية ، Business Suite on HANAأو حزمة تطبيقات األعمال على منصة "هانا" التي وصفها م حللون أن من شأنها أن تضع الشركات على عتبة
حقبة جديدة .
وبإطالق حزمة تطبيقات األعمال على منصة "هانا" ،أصبحت "إس إيه بي" الشركة الوحيدة في العالم التي نجحت في جمع التطبيقات الخاصة بمعامالت األعمال مع تقنيات
بالقوة الالزمة لتحقيق سرعات ال مثيل
الحوسبة الذاكرية التحليلية في منصة واحدة .ومن شأن هذا االبتكار أن يُبسّط عمليات تقنية المعلومات وهيكلياتها التصميمية ،وم ّد الشركات ّ
لها تجعل عمليات التحليل التنبؤي تت ّم بشكل فوري .
وفي هذا السياق أ ّكد رنجيت راجن ،مدير إدارة األبحاث حول البرمجيات والخدمات التقنية لدى "آي دي سي" الشرق األوسط وأفريقيا ،أن العالم اليوم يتّسم بكونه شديد التواصل،
ّ
المطرد في بيانات المؤسسات ،سواء
ما يجعل ردود الفعل الفورية "أمراً في غاية األهمية لنجاح الشركات" ،وقال إن التخطيط التقليدي لألعمال بات شيئا ً من الماضي ،وأنّ النمو
كانت منظمة أو غير منظمة" ،يُذكي جدال ً دائراً حول القيمة التي يمكن استخالصها من تلك البيانات من أجل دفع ميزة التنافسية" ،وأضاف" :تقنيات البيانات الكبيرة ،مثل قواعد
البيانات الذاكرية ،تجعل المعالجة السريعة للمعامالت واإلجراء الفوري للتحليالت أمرين مُمكِنين ،ما يؤدّي إلى تسريع العمليات التجارية .

وأشار راجن إلى أن "إس إيه بي" لطالما كانت في طليعة من ي ِّ
ُسخرون تقنيات الحوسبة الذاكرية لمصلحة الشركات ،متو ّقعا ً أن تكون استج ابة عمالء "إس إيه بي" ومنافسيها في
المستقبل القريب "استجابة مدهشة" ،مع إطالق "إس إيه بي" لحزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا ".

وتُسرّع حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،والقائمة على البيانات كالعمليات األساسية لدى الشركات ،والتي تشمل الموارد البشرية ،والشؤون
ً
ً
ومنصة
رؤية شاملة وفورية للمعلومات عند ك ّل المستويات،
المالية ،والتسويق ،والمبيعات ،والصيانة ،والخدمات ،والتصنيع ،والمشتريات ،وسالسل التوريد .كما تُقدّم للمستخدم
للتفاعل الفوري والوصول إلى البيانات من ك ّل نوع وعلى أي جهاز .
من جانبه ،قال عمرو غنيم ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في مصر" :بات هناك اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،طلب متزايد من الشرك ات المصرية للتحرّ ك بسرعة هائلة
والتمتع بقدر أكبر من المرونة والدقة والرؤية المستنيرة .وهنا تُعتبر حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" الميزة ال ُكبرى التي تُقدّمها "إس إيه بي" بهذا الصدد ،فما
نقدمه اليوم عبارة عن تقنية مبتكرة ستُحدث تغييرا ً جذريا ً في عملية إدارة الشركات ألعمالها باإلضافة إلى توقعات المستخدمين ،وفي مبادئ تصميم التطبيقات وهندسة
المنتجات ".

ورأى غنيم أن هذا األمر "ال ّ
بالتفوق عليهم ،كما أنه ال يتعلّق بالحصول على المعلومات ،وإنما على المعلومات الصحيحة للتصرّ ف وفقها في
ّ
يتعلق بمواكبة المنافسي ن ،وإنما
الوقت المناسب ،وأضاف" :بتسريع العمليات األساسية للشركات ،فإن حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" تُسهم في وضع ابتكارات أذكى لألعمال وإجراء العمليات
إجراء أسرع وأبسط ،ما يعني فتح الباب أمام حقبة جديدة من الفرص ".
يُشار إلى أن حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" ُم َعدّة لتقبّل التغيرات المتزايدة والعمل وفق هيكلية مفتوحة تتسم بالمرونة وتمنح العمالء إمكانية اختيار ما يناسبهم
من أجهزة وبرمجيات وقواعد بيانات وشركاء تنفيذ وموردين .
أما حسين حمزة ،المدير التنفيذي لدى "إتش بي" في مصر ،فأ ّكد أن الشركات اليوم بحاجة إلى االستجابة السريعة لمتطلبات السوق ،وهي بحاجة إلى موظفين متم ّكنين التخاذ
القرارات الصائبة وفتح المجال أمام فرص جديدة لالبتكار و الربحية ،وقال" :تتمتع حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" بالقدرة على تحقيق اإلنجازات على ك ّل تلك
صعُد في مصر ،وهو تماما ً نوع االبتكار الذي تفخر "إتش بي" في أن تكون شريكا ً به ".
ال ُ
و ُتعتبر حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" أحدث منتجات "إس إيه بي" العاملة على منصة "هانا" ،وهي منصة حوسبة ذاكرية أطلقتها الشركة في العام .2011
وقد أظهرت السوق المصرية إقباال ً غير مسبوق على تبني أحدث الحلول التقنية الخاصة لقطاع األعمال ،وذلك مع توقيع شركة إس إيه بي لعدد كبير من االتفاقيات والصفقات مع
الشركات وا لمؤسسات المصرية ،تجاوزت عدد الصفقات التي وقعتها مع أي دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
وكان الرئيس التنفيذي المشارك لدى "إس إيه بي" بيل ماكديرموت ،قد اعتبر منصة هانا "أسرع المنتجات البرمجية نمواً في تاريخ العالم ".

وتكتسب منصة "هانا" شعبية متزايدة في أوساط الشركات بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إذ يمكن أن يت ّم عليها تطوير التطبيقات البرمجية ونشرها ،وقد م ّكنت هذه التقنية
كثيراً من الشركات حول العالم من مواكبة االزدياد الهائل في أحجام البيانات وإدارتها بطرق أسهل وأبسط وأسرع .
المطورين
ّ
يُذكر أن الحوسبة الذاكرية تُقلّل التعقيدات بعوامل كثيرة ،وتُبسّط العمليات المنطقية بإخراج معالجة البيانات من قاعدة البيانات .ومن شأن بساطة هذا التصميم أن تُم ّكن
من التطوير السريع للتطبيقات عبر كتابة أق ّل قدر ممكن من األوامر البرمجية الضرورية .وقد استطاع كثير من الشركات تسريع عمليات األعمال بما يصل إلى 100,000
مرة .
ومن الجدير ذكره أن حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" متاحة عبر خدمة "سحابة المؤسسات لمنصة هانا من إس إيه بي" ،التي تقدم للشركات خيارا ً جديداً لنشر
التطبيقات يضمن لها اكتساب قيمة فورية من التقنية .وتخطط "إس إيه بي" الستخدام استراتيجية شبكية مفتوحة مع مقدّمي خدماتها المدارة ،إلتاحة اإلمكانيات التي تتمتع بها خدمة
"سحابة المؤسسات لمنصة هانا من إس إيه بي" عبر قواعد البيانات الخاصة بهم ،عالوة على عدد من مراكز البيانات التابعة لـ"إس إيه بي" حول العالم .
وقد بات أغلب التطبيقات وحلول األعمال ضمن حزمة تطبيقات األعمال من "إس إيه بي" مدعوما ً من منصة "هانا ".
انتهى -نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها 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 حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
فازت «أس أيه بي» بجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها شركة «آي تي بي » ITPللنشر .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/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :

حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف7222 440 4 971+ :
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف1950 390 4 971+ :
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

