وقعتا اتفاقية للشراكة والتعاون في مجال التطبيقات السحابية
"موبايلي" ُتقدّم أحدث ابتكارات " "SAPإلى مشتركي قطاع األعمال بالمملكة
الرياض ،المملكة العربية السعودية 15 ،يونيو  – 2013و ّقعت اليوم شركة" ، "SAPعمالقة برمجيات األعمال العالمية ،اتفاقية مع شركة "موبايلي" رائدة خدمات االتصاالت
بالمملكة العربية السعودية ،للتعاون في ابتكار حلول أعمال عالمية المستوى مستندة إلى خدمات الحوسبة السحابية ،بهدف تقديمها إلى قطاع األعمال بالمملكة .
وتم ّكن هذه االتفاقية "موبايلي من تقديم أحدث منتجات " "SAPالمبتكرة إلى مشتركيها .والتي تضم أه ّم منتجات الحوسبة السحابية كتطبيق "  " BusinessOneالمتكامل
لتخطيط موارد المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومنصة "  " HANAالثورية لحوسبة الذاكرة ،وخدمة "  " Managed Mobilityوالتي تتيح حلول إلدارة التنقل
للمؤسسات وخدمة " " Analytics and Databaseالقابلة للنشر السريع والتكاملي .
هذا وقد جرى اإلعالن عن االتفاقية في الجناح السعودي من منتدى ومؤتمر مجموعة " "SAPاإلقليميين .

وبهذه المناسبة ،قال المهندس خالد الكاف ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" ،نتطلع دائما ً إلى تقديم حلول وطرق مبتكرة لقطاع األعمال في المملكة ،مشيراً إلى
أن حلول "إس إيه بي" ستساهم في مساعدة موبايلي للوصول إلى هذا الهدف .

وقال الكاف "تجمعنا قيمة االبتكار ،والرغبة في أن يظلّ العميل أوالً ،فيما يتمثل هدفنا األسمى بمساعدة الشركات بالمملكة على أداء أعمالها بمزيد من الكفاءة والتنافسية ،كما أن
لدينا كل العناصر التي من شأنها تحقيق ذلك كله ".
من جانبه ،أشار أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" بالمملكة العربية السعودية ،إلى وجود سوق كبيرة في المملكة لمنتجات "إس إيه وبي" و"موبايلي" السحابية
ً
صلة ذات حجم يتناسب مع احتياجات كل شركة ،وقال" :يمكننا عبر هذه الحلول الب ّناءة ،والمتمحورة
المشتركة ،مؤ ّكداً أنها تتسم بالجاذبية نظرا ً لكونها تتصل باألولويات المهمة
حول الموظفين ،والمصمَّمة لتحسين العمليات واألرباح ،مساعدة الشركات في المملكة على اكتساب ميزة تنافسية واضحة عبر سالسل القيمة التي يعملون خاللها ،وقد جاءت هذه
المنتجات نتاجا ً اللتقاء صفوة العقول ،بهدف التصدّي لبعض أصعب التحديات التي تواجه الشركات هذه األيام ".

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

