سع
ّ
توحيد العمليات وتبسيطها يدفع التو ّ
ويصب في مصلحة العمالء ...
تطور عملياتها في قطاع التجزئة مع "ساب "
"الهوشان القابضة" ّ
طورته لها خصيصا ً
5مارس  - 2013الرياض المملكة العربية السعودية ,بدأت شركة الهوشان القابضة ،إحدى أكبر الشركات القابضة في منطقة الخليج ،اعتماد ح ّل تقني ّ
تطور تحسين أداء أعمال الشركة ،والشركات التابعة لها ،من
شركة "ساب" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،لتحسين عملياتها في قطاع تجارة التجزئة .ومن شأن هذا الحلّ الم ّ
خالل توحيد العمليات وتبسيطها ،ما يجعلها تتسم ،على مستوى قنوات التوزيع ووحدات األعمال وصوالً إلى العمالء ،بطابع شخصي .
وتر ّكز الشركة ،التي أسسها الشيخ أحمد بن حمد الهوشان بالرياض العام  ، 1964على التجارة في القرطاسية وحلول الطباعة
وورقها ،إلى جانب المعدات الثابتة واالستثمارات العقارية والخدمات المالية .
وأ ّكد فهد بن أحمد الهوشان ،الرئيس التنفيذي لشركة الهوشان القابضة ،أهمية التمكين التكنولوجي واالستفادة منه كميزة تنافسية
رئيسية ،قائالً إن حلّ "ساب" يمنح شركته القدرة على التحرك بمرونة أكبر ،وتوقع احتياجات العمالء ،وأضاف" :من شأن
تطبيقات "ساب" المساعدة على رفع معيار التميز في عمليات قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية ،وسيصبح هذا النوع من
التقنيات أيضا ً حجر الزاوية في جهودنا الرامية إلى استمرار التوسع ".
ويقوم تطبيق التخطيط لموارد المؤسسات من "ساب" ،المصمّم خصيصا ً للشركات العاملة في قطاع التجزئة ،بتحسين مستويات الكفاءة والشفافية المتعلقة بعمليات التصنيع وإدارة
سالسل التوريد ،والعمليات اللوجستية والمالية ،وعمليات مراقبة الجودة ،عالوة على عمليات الموارد البشرية والعقارات والمتاجر لدى شركة الهوشان القابضة .
من جانبه أشاد أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "ساب" بالمملكة العربية السعودية ،باهتمام شركة الهوشان القابضة باالبتكار ،ووضعِها مصالح عمالئها على رأس سلّم
أولوياتها ،قائالً إن ذلك يجعل تطبيقات "ساب" مالئمة تماما ً لها .وأضاف" :في ظ ّل العولمة ،وفي بيئة األعمال المتسمة بالتنافس الشديد في يومنا هذا ،فإن الشركات التي تدير
أعمالها بأفضل العمليات ،كالهوشان القابضة ،هي التي تتم ّكن من تحقيق الوضوح التام في أعمالها التجارية واالستجابة لمعطيات األعمال استجابة فورية بكفاءة عالية ،بُغية
تحقيق اإلنجازات واالزدهار ".
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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