"عهد جديد من الفرص" بتقديم أول منصة تقنية تجمع تطبيقات المعامالت والتحليالت الذاكرية ...
ُ SAPتطلق تطبيقات المعامالت الفورية لألعمال في اإلمارات العربية المتحدة هيئة كهرباء ومياه دبي تشيد بدور التقنية
المتقدمة في تعزيز الميزات التنافسية لألعمال
27مارس  , 2013دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  -التقط قطاع األعمال اإلماراتي اليوم إشارة قوية لتب ّني ما بات يُعرف في مجتمع تحليالت األعمال المعاصر بمنصة أعمال
فورية جديدة من شأنها تغيير قواعد اللعبة ،وذلك خالل عرض تفاعلي نظمته شركة  SAPاليوم في حلبة "دبي أوتودروم" ،جامعا ً خبراء مختصين وعمالء وإعالميّين ،بهدف
إيضاح المنافع التي تقدّمها حزمة تطبيقات األعمال العاملة من  SAPعلى منصة ، HANAالتقنية األولى في العالم ،في محاولة لكسب حصّة أكبر في سوق قواعد البيانات .
وتعتبر  SAPالشركة الوحيدة التي توالف بنجاح بين تطبيقات المعامالت والتحليالت التي تت ّم داخل الذاكرة (التحليالت الذاكرية) ،بفضل حزمة تطبيقات األعمال من SAP
التطور المنشود عبر القيام بالتحليالت التنبّؤية بسرعة ال نظير لها .
ّ
العاملة على منصة ، HANAوالتي تبسّط المشهد التقني تبسيطا ً شديدا ً وتم ّكن الشركات من إحداث
وتعتبر حزمة تطبيقات األعمال على منصة  HANAأحدث ظهور لهذه المنصة ،وهي مُسارع تقني ذاكري أُطلق في العام  ، 2011سرعان ما انتشر في أنحاء الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وقد م ّكنت منصة  HANAكثيراً من العمالء حول العالم من تسريع تطبيقات األعمال بأكثر من مائة ألف مرة .
وعلّق رنجيت راجان ،مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة "آي دي سي" للدراسات ،قائ ً
ال" :النمو المطرد في حجم البيانات المؤسسية ،سوا ًء تلك المنظمة أو غير المنظمة،
يدفعنا إلى مزيد من الحوار والتفكير في موضوع القيمة التي يمكن استقصائها من هذه البيانات وتحويلها إلى أفضلية تضفي قيمة تنافسية للشركات .إن تقنيات البيانات الضخمة
مثل "البيانات المتضمنة في الذاكرة" تتيح معالجة سريعة للبيانات وتحليالً فوريا ً لمؤشراتها مما يعمل على تسريع إنجاز األعمال وعملياتها ".
فيديو :المؤتمر الصحفي إلطالق  SAP Suite on HANAفي دبي .

وتسرّع حزمة األعمال العاملة على منصة  HANAالعمليات األساسية كالموارد البشرية ،والمالية ،والتسويق ،والمبيعات ،والصيانة ،والخدمات ،والتصنيع ،والمشتريات،
وسالسل التوريد ،كي تستجيب الشركات استجابة أسرع للبيانات الواردة وتتم ّكن من إنجاز عملياتها بسرعة .وبالمثل ،فإنها تتيح تجربة تقدّم للمستخدم نظرة موحّدة على
المعلومات فور إتاحتها وعند أي مستوى من التفاصيل ،عالوة على كونها منصة للتفاعل الفوري والنفاذ إلى البيانات من ك ّل نوع ،ومن خالل أي جهاز .
وباألهمية نفسها ،يجري ضبط حزمة األعمال العاملة على منصة  HANAلمواكبة التغيّرات المتزايدة ،وهي تعمل على بنية هيكلية مفتوحة ومرنة تمنح العمالء إمكانية اختيار
األجهزة وقواعد البيانات وشركاء التنفيذ ومقدّمي الحلول .
هذا وأشار المهندس مروان سالم بن حيدر  -نائب الرئيس  -رئيس تقنية المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي ،التي من المتوقع أن تباشر العمل على منصة  HANAمن SAP
خالل العام الحالي ،إلى أن عصر عمليات التخطيط التقليدية قد انتهى ،وال يمكن العودة إليه اآلن في وقت بدأ مفهوم البيانات الهائلة يسيطر على معظم عمليات قطاع األعمال.
وقال" :مع بروز دور شبكات االتصال الذكية الفائقة ،والعدادات الذكية ،باتت الحاجة ملحة للتفاعل بشكل فوري مع هذا الكم الهائل من البيانات المعقدة المترتبة عن هذه
العمليات ".
ى ثابتة نحو تذليل هذه العقبات من خالل تبني أفضل المبادرات التقنية مثل حزمة تطبيقات األعمال العاملة على منصة
وأ ّكد بن حيدر أن هيئة كهرباء ومياه دبي ،تسير بخط ً
HANAمن SAP.
وختم قائالً" :تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتزويد أكثر من  600ألف من عمالئها في دبي بالماء والكهرباء ،ا ألمر الذي يدفعنا وباستمرار إلى السعي الحثيث لضمان تقديم أفضل
الخدمات وأكثرها استدامة لعمالئنا ومجتمعنا وأجيالنا القادمة .ومن هذا المنطلق ال نرضى إال أن تكون خدماتنا متوافقة مع أرقى المعايير العالمية الذي يرتبط مستقبلنا بتحديث
وتطوير هذه االبتكارات ".
من نا حيته قال قيس غرايبة ،المدير التنفيذي لدى شركة  SAPفي اإلمارات العربية المتحدة ،إن حزمة تطبيقات األعمال العاملة على منصة ّ HANA
تمثل إنجازاً ضخما ً للشركة
نمو سريع في البيانات ،معربا ً عن اعتقاده بأن من ال يحاول االستفادة من ازدهار قطاعات األعمال هناك سوف
في اإلمارات ،التي أوضح أنها تشهد طفرة في األعمال يصاحبها ّ
يخسر الكثير .وأضاف غرايبة" :إن  SAPملتزمة بالشراكة مع الشركات اإلماراتية لتعزيز قدراتها على االستجابة الفورية لمعلومات األعمال ،والخوض في غمار البيانات
للتفوق عليهم واالستحواذ
الهائلة ،لالنطالق برؤية حقيقية واالستفادة من التقنيات الجديدة كالحوسبة السحابية ،والحوسبة المتن ّقلة ،والحوسبة الذاكرية ،ال لمجاراة المنافسين ،وإنما ّ
على الصدارة ".
وأوضح غرايبة بأنّ العمل من خالل حزمة تطبيقات  SAPالعاملة على منصة  HANAال يعني ضمان الحصول على المعلومات فحسب ،وإنما الحصول على المعلومات
الصحيحة في الوقت المناسب ،وقال إن تسريع حزمة التطبيقات العاملة على منصة  HANAللعمليات الجوهرية ،من شأنه أن يُؤسّس البتكارات أذكى ويُسرّ ع إجراءات العمل
ويُبسّط تفاعالت األعمال ،بُغية إطالق حقبة جديدة من الفرص الحقيقية ".

من ناحيته فريد ا لصباغ ،المدير التنفيذي لشركة فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز في الشرق األوسط" :إن حزمة تطبيقات األعمال من  SAPالعاملة على منصة  HANAهي
تحول حقيقية في القطاع التقني ،يمكن أن تؤدّي وتُنجز على الوجه األكمل ،وأضاف" :المئات من العمالء حول العالم يعتمدون اآلن على حلول  SAPالتي تقدمها فوجيتسو،
نقطة ّ
ونحن اآلن بصدد تقديمها إلى قطاع األعمال في اإلمارات ليستفيد من حزمة تطبيقات األعمال العاملة على منصة  HANAبعد أن القت النجاح لدى عدد من الشركات في
المنطقة ".
وختاما ً قال لي ألكورن من آي بي أم الشرق األوسط وشمال إفريقيا" :تسعى الشركات في هذه األيام للتحول في مكاتبها لتصبح مؤسسات متكاملة عالمياً ،وتأتي عملية االستجابة
الفورية لمعلومات األعمال ،بما فيها من إمكانيات مميزة ،لتقدم دعما ً مباشرا ً لعملية التحول التي تقوم بها هذه المؤسسات .
وأضاف" :نسعى في "آي بي أم" إلى مساعدة عمالئنا لتحقيق االستفادة القصوى من استثمارهم في منصة  HANAمن  SAPعبر العمل على تعزيز المهارات االستشارية
وتأسيس البنى التحتية التقنية القابلة للتطوير ،والعمل بالتعاون مع  SAPعلى تحقيق المزيد من االبتكار واإلبداع ".

التعليق على الصورة (من اليمين إلى اليسار) :رانجيت راجان ،مدير قسم األبحاث البرمجية لدى مؤسسة آي دي سي لألبحاث ،قيس غرايبة المدير التنفيذي لدى شركة  SAPفي
اإلمارات ،جيسون باث ،مدير قسم قواعد البيانات والتقنية لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،روب اليتفوت ،خبير حلول  HANAلدى  SAPالشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وفريد الصباغ ،المدير التنفيذي لدى شركة فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز الشرق األوسط .
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

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

