تصبح معها أول شركة إلدارة النفايات في المنطقة مجهزة بمثل هذه التقنيات
" إنوسوفت سوليوشنز" تستعد لتنفيذ حلول نقالة من "إس إيه بي" لـدى "شركة بيئة" لدعم توسعاتها
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
فازت "إنوسوفت سوليوشنز جيه إل تي" بعقد لتنفيذ حلول تقنية تعزز التقنية النقالة من "إس إيه بي" لدى شركة "بيئة" ،إحدى أبرز شركات البيئة وإدارة النفايات بالمنطقة ،بُغية
تدعم خطط التطور والتوسع فيها .ومن شأن هذا المشروع أن يجعل "بيئة" ،التي تتخذ من مدينة الشارقة مقراً لها ،أول شركة من نوعها بالمنطقة تدير أعمالها باالعتماد على
حلول "إس إيه بي" ،في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تبسيط عملياتها وتو حيد أنشطتها في مجال إدارة النفايات .ومن جهة ثانية ،فإن تبني الشركة لهذه الحلول يجعلها من
أوائل الشركات الحكومية التي تعتمد حلوال ً تعزز التنقلية في اإلمارات .
ويهدف المشروع إلى تمكين شركة "بيئة" من تحقيق طموحاتها الهادفة إلى إنهاء طرح النفايات تماما ً في مكب النفايات بالشارقة بحلول العام  ،2015عالوة على دعم مساعيها
الرامية لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق األوسط .وستستفيد الشركة كذلك ،من خالل تنفيذ حلول "إس إيه بي" ،من أتمتة مجموعة من العمليات الرئيسية ،وامتالك بصيرة
تحليلية ،وارتقاء في المرونة التشغيلية .
وقد أعرب راجان موهيندرا ،الشريك اإلداري لدى "إنوسوفت سوليوشنز جيه إل تي" ،التي أُعلنت شراكتها مع "إس إيه بي" خالل "أسبوع جيتكس للتقنية" الشهر الماضي في
دبي ،عن سعادته بالفوز بهذا المشروع المهم ،قائالً إن كفاءة إدارة النفايات ينبغي أن تحظى باألولوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من اآلن فصاعداً ،وأضاف" :تتصدّر شركة
"بيئة" هذا القطاع الحيوي باختيارها أحدث التقنيات التي تُكسبها قوة تحويلية كبيرة ".
وسوف تتم ّكن "بيئة" نتيجة لهذا المشروع من تشغيل منصة ُم َم ّكنة تنقليا ً لتخطيط موارد المؤسسات ،ما من شأنه أتمتة العمليات الرئيسية ،كالمالية والموارد البشرية والمبيعات
وإدارة عالقات العمالء ،وبالتالي تحسين سير العمل والقضاء على استخدام النماذج الورقية .كما ستقدّم "إس إيه بي" حلوال ً متطورة لتحليل البيانات ،تمنح الشركة قدرة ال مثيل
لها على اتخاذ قرارات مستنيرة ،دعما ً لتحسين أ عمالها وخطط التوسع الخاصة بها .
أما المرحلة التالية من المشروع فستشهد تنفيذ ح ّل متخصص من "إس إيه بي" إلدارة النفايات ،من الممكن أن يشتمل على حلول إلصدار الفواتير للبلدية ،وإدارة مسارات عربات
جمع النفايات في المناطق ،واإلدارة الفورية للطلبات عبر األجهزة الم تنقلة ،عالوة على مكاملة العمليات لتحسين السرعة وخفض التكاليف .

من جانبه ،أ ّكد خالد الحريمل ،الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" ،أن شركته تواصل تغيير المفاهيم حول التنمية المستدامة ،موضحا ً أنها أظهرت ،عبر تبنيها منهجية عالمية في إدارة
النفايات ،القيمة الحقيقية والدائمة لتحسين استغالل الموارد .وقال" :هناك الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا ،سواء ما يتمثل منها بإخراج كميات هائلة من النفايات خارج

المعادلة التقليدية للتخلص من النفايات ،أو برفع الوعي المجتمعي حيال األسس المجتمعية األربعة إلدارة النفايات ،وهي التقليل والتدوير وإعادة االستخدام واالستعادة ،ومن هنا
فإن حلول "إس إيه بي" تمنحنا َسبْقا ً على صعيد العمليات للتوفيق بين الطموح وما هو ممكن تنفيذه على األرض ".
أما قيس غرايبة ،المدير التنفيذي في اإلمارات لشركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وإفريقيا ،فأشاد بوتيرة استمرار التنمية في دولة اإلمارات ،لكنه ّ
حذر من أنها تضع مزيداً من
الضغوط على الموارد ،مبيّنا ً أهمية الدور الذي تلعبه شركات مثل "بيئة" في دفع عجلة التنمية المستدامة في أنحاء البالد وإلهامها المضيّ قُدُما ً في طريق قويم ،ومعربا ً عن شعور
شركته بالفخر لإلسهام في هذه المسيرة التنموية .

يُشار إلى أن حل تخطيط موارد المؤسسات ال ُم َم َّكن تنقليا ً من "إس إيه بي" هو مجرد واحد من مبادرات "بيئة" الهادفة من خاللها ألن تصبح الشركة الرائدة في مجال اإلدارة
البيئية بالمنطقة .وكانت الشركة قد ن ّفذت في وقت سابق من هذا العام أنظمة محوسبة لتتبع المركبات وتحسين مساراتها عبر نظام تحديد المواقع العالمي عبر األقمار الصناعية،
لزيادة اإلنتاجية وتطوير مسارات أكفأ لجمع النفايات .وقد كان لهذه المبادرة دور فعال في الحد من اآلثار البيئية الناجمة عن استهالك مركبات جمع النفايات للوقود
تأسست شركة "بيئة" في العام  2007بشراكة بين القطاعين العام ،ممثال ببلدية الشارقة ،و القطاع الخاص بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة – حفظه هللا  -ليكون مقرها الرئيسي إمارة الشارقة .تتمثل المه ّم ة األساسيّة للشركة من خالل اعتماد أفضل الممارسات البيئيّة
المستدامة ،كما تقوم بتوفير أفضل الحلول والخدمات البيئيّة االستراتيجيّة المتكاملة والبنية التحتية للمجموعات التجاريّة والصناعية والسكنيّة لتحقيق ما تصبو إليه الشركة من
أهداف .تتبنى بيئة أفضل الممارسا ت الدولية ،وتهدف إلى تعزيز االهتمام بالبيئة وتحقيق القيمة المضافة للمشاريع التجارية مع إلتزاماتها تجاه ذوي االهتمامات البيئية
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني : www.beeah.aeنبذة عنSAP
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