"إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" تتيح تحقيق القيمة بأسرع وقت وأوسع الخيارات
خدمات الحوسبة السحابية المدارة باتت خيار ًا جديد ًا لنشر حزمة تطبيقات األعمال على "هانا"
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
في استجابة للطلب العالمي المرتفع ،أعلنت شركة" إس إيه بي إيه جي( "رمزها في بورصة نيويورك) ،: SAPعن إطالق خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس
صمّمت هذه الخدمة المستندة إلى السحابة اإللكترونية لتقدّم إلى المؤسسات خياراً جديدا ً لنشر تطبيقاتها بطريقة تم ّكنها من تحقيق قيمة فورية من إبداعات منصة
إيه بي ".وقد ُ
"هانا" من "إس إيه بي" ،وهي المنصة الذاكرية من الجيل التالي .
وسيُصبح تشغيل تطبيقات المهمات الحاسمة ،مثل تطبيقات التخطيط الموارد المؤسسات" إي آر بي" ،وإدارة عالقات العمالء" سي آر إم" ،وإدارة المستودعات" نت ويڤر بزنس
ويرهاوس "من "إس إيه بي" ،وغيرها من التطبيقات المدارة على منصة "هانا" ،ممكنا ً كخدمات سحابة ُم دارة بأحجام هائلة (بالبيتابايت) تتسم بالمرونة .وتهدف "إس إيه بي" إلى
تمكين المؤسسات من تحقيق القيمة بأسرع وقت وأق ّل كلفة تملّك كلية ،مع التم ّتع بالمرونة واالعتمادية التي تتيحها عمالقة برمجيات األعمال العالمية .

وقد لقيت حزمة تطبيقات األعمال المدارة على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام ،اهتماما ً واسعا ً وحماسا ً كبيراً من الشركات
والمؤسسات .ويقدّر العمالء حول العالم قيمة اإلدارة الفورية لعمليات مؤسساتهم ،ففي السنوات القليلة الماضية ،سارع كثير من المؤسسات إلى تب ّني المنافع الجمّة التي تقدّمها
الحوسبة السحابية .وها هي "إس إيه بي" اليوم تجمع سهولة العمل على تطبيقات السحابة مع األداء الفائق لمنصة "هانا" المبتكرة في أسلوب جديد يتّسم بال ّقوة الكبيرة .
وأ ّكد الدكتور ڤيشال سيكا ،عضو مجلس التنفيذيين للتقنية واإلبداع لدى شركة "إس إيه بي" ،تعليقا ً على إطالق خدمة "إنتربرايز كالود" ،أن الشركة تعالج بهذه الخدمة حاجة
أساسية لدى العمالء كانت قد لمسَتها منذ أن أطلقت منصة "هانا" .وقال" :يرغب العمالء بالحصول على خيارات أوسع وأكثر تعدّداً لالستفادة من القيمة التي تتيحها منصة "هانا"
من "إس إيه بي" ،ونحن ،بإطالقنا خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،نقدّم منصة تطبيقات بحجم ذي قيمة فورية ومن دون مساومة ،كما نبسّط تجربة
العمالء ونوسّع الخيارات المتاحة أمامهم والمتعلقة بالكيفية التي يريدون بها تب ّني هذه المنصة ،التي وسّعناها لتصبح هائلة الحجم لتستوعب تطبيقات المها ّم الحاسمة للمؤسسات،
دون أن نتسبب بأيّ إخالل بالسحابة .
استراتيجية عمل "إنتربرايز كالود" مع الشركاء
تخطط "إس إيه بي" لتقديم خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" ،مع شركائها ،عبر استراتيجية "أوبن  +أس" .وتنوي "إس إيه بي" مواءمة هذه االستراتيجية القائمة على
نظام مفتوح مع مقدّمي خدماتها المدارة لتتيح لهم تقديم خدمة "إنتربرايز كالود" من مراكز البيانات التابعة لهم ،وكذلك من مراكز تابعة لـ"إس إيه بي" حول العالم .ومن المقرر
أن تُطلع "إس إيه بي" شركاءها على تفاصيل الخدمة الجديدة ضمن برنامج "بارتنر إيدج" من "إس إيه بي" ،خالل مؤتمر "سافاير ناو "الذي ستقيمه "إس إيه بي" بين  14و16
مايو الجاري في أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية .

وقالت دَيان براينت ،النائب األول للرئيس والمدير العام لمراكز البيانات ومجموعة األنظمة المترابطة لدى "إنتل" ،إن "إس إيه بي" و"إنتل" لديهما رؤية مشتركة فيما يتعلق بتقديم
القوية من "إس إيه بي" إلى عمالء الخوادم ،سيما أولئك الذين يعملون في السحابة االلكترونية ،مشيرة إلى ما ت تمتع به كال الشركتين من تاريخ طويل من
منصة "هانا" الذاكرية ّ
االبتكار المشترك .وأضافت" :كنتيجة لذلك ،فإن تطبيقات خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،العاملة على عائلة معالجات "زيون إي ،"7سوف تتيح
لعمالئنا فرصة رائعة لنشر تطبيقات المهام الحرجة المدارة على منصة "هانا" بالبساطة التي يتيحها العمل على السحابة" .وأ ّكدت ديان أ ن خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة
"هانا" من "إ س إيه بي" ترتقي بالعمالء إلى المستوى التالي من التوسّع واألمن واالعمادية ،مُعربة عن أملها في زيادة التعاون القائم بين "إنتل" و"إس إيه بي ".

ارتقاء نحو السحاب !
توصي "إس إيه بي" عمالءها باتباع عدد من الخطوات السهلة استعدادا ً لالستفادة السريعة من منافع خدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" .بعد حصول
العمالء على التراخيص الالزمة لتشغيل تطبيقات حزمة األعمال من "إس إيه بي" ومنصة "هانا" و"نت ويڤر بزنس ويرهاوس" ،من "إس إيه بي" أو
أحد شركائها ،عليهم اتخاذ الخطوات التالية:



مشاركة الخبراء من مؤسسة "إس إيه بي سيرڤيسز" للحصول على تقييم شامل وخدمة استشارية وافية لتحديد التطبيقات التي ستتمتع لديهم بأعلى تأثيرات
األداء باالنتقال إلى "إنتربرايز كالود" ،استناد ًا إلى أنظمة العميل وبياناته وتطبيقاته.



بمجرّ د تحديد التطبيقات ذات التأثيرات األعلى يمكن لمؤسسة "إس إيه بي سيرڤيسز" تقديم خدمات التصعيد والنقل إلى السحابة.



أخيراً ،يبدأ العمالء باالشتراك الشهري بخدمة "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،اعتمادا ً على حجم البيانات والتطبيقات.

سيت ّم اإل عالن عن مزيد من المعلومات حول "إنتربرايز كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،وعرو الشركاء من المنتجات والخدمات ،وأول المتب ّنين لخدمة "إنتربرايز
كالود" على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،عالوة على مزيد من المعلومات عن الخدمة ،في مؤتمر مؤتمر "سفير ناو ".
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع  sap.com/entcloudوالموقع اإلعالمي للشركة
SAP Newsroom.
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 ك افة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  238,000عميل 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
هاتف: +971 4 440 7222
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف: +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

