"عهد جديد من الفرص" بتقديم أول منصة تقنية تجمع تطبيقات المعامالت والتحليالت الذاكرية...
"ساب" ُتطلق تطبيقات المعامالت الفورية لألعمال في سلطنة ُعمان
6مارس  - 2013مسقط ،سلطنة عُمان ,التقط قطاع األعمال العُماني اليوم إشارة قوية لتب ّني ما بات يُعرف في مجتمع تحليالت األعمال المعاصر بمنصة أعمال فورية جديدة
من شأنها تغيير قواعد اللعبة ،وذلك مع انطالق فعاليات منتدى "ساب" األول في العاصمة العُمانية مسقط ،جامعا ً خبراء مختصين وعمالء وإعالميّين ،بهدف إيضاح المنافع التي
تقدّمها حزمة تطبيقات األعمال العاملة من "ساب" على منصة ، HANAالتقنية األولى في العالم ،في محاولة لكسب حصّة أكبر في سوق قواعد البيانات .
وتعتبر "ساب" الشركة الوحيدة التي توالف بنجاح بين تطبيقات المعامالت والتحليالت التي تت ّم داخل الذاكرة (التحليالت الذاكرية) ،بفضل حزمة تطبيقات األعمال من "ساب"
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  ،2011سر عان 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 ،قائالً " :يدفعنا النمو المطرد في حجم البيانات المؤسسية ،سوا ًء كانت منظمة أو غير
منظمة ،إلى مزيد من النقاش والتفكير في موضوع القيمة التي يمكن استخالصها من هذه البيانات بهدف تحويلها إلى أفضلية تضفي قيمة تنافسية للشركات .إن تقنيات البيانات
الضخمة مثل "البيانات المتضمنة في الذاكرة" يتيح معالجة سريعة للبيانات وتحليالً فوريا ً لمؤشراتها مما يعمل على تسريع إنجاز األعمال وعملياتها ".
وتسرّع حزمة األعمال العاملة على منصة  HANAالعمليات األساسية كالموارد البشرية ،والمالية ،والتسويق ،والمبيعات ،والص يانة ،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 .
وقال فريد الصباغ ،المدير التنفيذي لشركة فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز في الشرق األوسط" :إن حزمة تطبيقات األعمال من "ساب" العاملة على منصة  HANAهي نقطة
تحول حقيقية في القطاع التقني ،يمكن أن تؤدّي وتُنجز على الوجه األكمل ،وأضاف" :المئات من العمالء حول العالم يعتمدون اآلن على حلول ساب التي تقدمها فوجيتسو ،ونحن
ّ
اآلن بصدد تقديمها إلى قطاع األعمال في سلطنة عمان ليستفيد من حزمة تطبيقات األعمال العاملة على منصة  HANAبعد أن القت النجاح لدى عدد من الشركات في
المنطقة ".
من ناحيته قال جرجي ع ّب ود ،المدير التنفيذي لدى شركة "ساب" في منطقة الخليج ،إن حزمة تطبيقات األعمال العاملة على منصة ّ HANA
تمثل إنجازا ً ضخما ً للشركة في
نمو سريع في البيانات ،معربا ً عن اعتقاده بأن من ال يحاول االستفادة من ازدهار قطاعات األعمال هناك سوف
سلطنة عُمان ،التي أوضح أنها تشهد طفرة في األعمال يصاحبها ّ
يخسر الكثير .وأضاف عبّود" :إن "ساب" ملتزمة بالشراكة مع الشركات العمانية لتعزيز قدراتها على االستجابة الفورية لمعلومات األعمال ،والخوض في غمار البيانات الهائلة،
للتفوق عليهم واالستحواذ على
لالنبثاق برؤية حقيقية واالستفادة من التقنيات الجديدة كالحوسبة السح ابية ،والحوسبة المتن ّقلة ،والحوسبة الذاكرية ،ال لمجاراة المنافسين ،وإنما ّ
الصدارة ".

وأوضح عبّود بأنّ العمل من خالل حزمة تطبيقات "ساب" العاملة 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 ".
التعليق على الصورة :



رنجيت راجان ،مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة "آي دي سي" للدراسات وفريد الصباغ ، ،المدير التنفيذي لشركة فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز في
الشرق األوسط وجرجي عبّود ،المدير التنفيذي لدى شركة "ساب" في منطقة الخليج وجيسون باث،رئيس قسم التقنية في الشرق االوسط وشمال افريقيا.



رنجيت راجان ،مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة "آي دي سي" للدراسات وفريد الصباغ ، ،المدير التنفيذي لشركة فوجيتسو تكنولوجي سوليوشنز في
الشرق األوسط وجيسون باث ،رئيس قسم التقنية في الشرق االوسط وشمال افريقيا وجرجي عبّود ،المدير التنفيذي لدى شركة "ساب" في منطقة الخليج.
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