س َبة ذات الذاكرة المتض َّمنة
والح ْو َ
س َبة السحاب َّية َ
والح ْو َ
«إس أيه بي» تسلط الضوء على حلول الحكومة المتنقلة َ
الشركة العالمية تقدم حلول دعم تنافسية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم
خالل مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية »2013
والحَو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة
ْ
«إس أيه بي» تسلط الضوء على حلول الحكومة المتنقلة والحَ ْو َسبَة السحابيَّة
الشركة العالمية تقدم حلول دعم تنافسية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
قالت اليومَ «إس أيه بي ،» SAPعمالقة حلول األعمال في العالم ،إنها ستسلط الضوء خالل مشاركتها المرتقبة في «أسبوع جيتكس للتقنية  »2013على أحدث حلول الحكومة
المتنقلة الذكية ،والحَ ْو َسبَة السحابيَّة ،والحَ ْو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة ،وكذلك الحلول المعززة ألداء وتنافسية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت الش ركة األلمانية العمالقة إنَّ مشاركتها هذا العام هي األضخم على اإلطالق ،إذ تعتزم عرض كافة حلولها وخدماتها ،واستضافة أبرز شركائها ،وإبراز خبراتها الفذة في
صناعة حلول األعمال.
وفي هذا الصَّدد ،قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى «إس أيه بي الشرق األوسط وشمال أفريقيا»" :نعتقد أنَّ إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا ً
عن انتقال دولة اإلمارات العربية المتحدة من مرحلة الحكومة اإللكترونية إلى مرحلة الحكومة المتنقلة الذكية كان بمثابة لحظة تقنية إماراتية ،بل وإقليمية ،فارقة ،وبات لزاما ً
سموه".
علينا توفير حلو ل عالية االتصالية والتدرُّجية والمواءمة لدعم الهيئات والمؤسسات الحكومية اإلماراتية في مسعاها لتحقيق رؤية ّ

وتابع الخراط قائالً" :لذا ينصبّ جان ٌ
ب مه ّم من مشاركتنا الموسّعة في دورة هذا العام من أسبوع جيتكس للتقنية على التعريف بما تنفرد به إس أيه بي على صعيد الحلول الداعمة
للحكومة الذكية المتنقلة".
كذلك تعتزم «إس أيه بي» إبراز مكانتها الفذة على صعيد حلول الحَ ْو َسبَة السحابيَّة .فعندما أعلنت في يوليو الفائت نتائجها المالية عن الرُّ بع الثاني  2013كشفت «إس أيه بي»
عن نمو إيرادات اشتراكات خدمات الحَ ْو َسبَة السحابيَّة بمعدل  206بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية .وتوقعت «إس أيه بي» أن تتجاوز إيراداتها السنوية لهذا العام

من خدمات الحَ ْو َسبَة السحابيَّة حاجز  930مليون يورو .يُذكر أن عدد المشتركين بخدمات الحَ ْو َسبَة السحابيَّة من «إس أيه بي» يقارب  30مليون مشترك ،وتتربَّع الشركة
األلمانية على صدارة سوق الحَ ْو َسبَة السحابيَّة من حيث عدد المشتركين .
وفي هذا السياق ،يقول الخراط" :من المتفق عليه أن الحَ ْو َسبَة السحابيَّة تشكل اليو َم حجر الزاوية ضمن جهود تمكين الشركات من أن تعمل بشكل أفضل ،ونعتقد أن للحَ ْو َسبَة
السحابيَّة جانبان .أولهما المستخدم نفسه وتوفير التجربة السلسة له عبر تطبيقات خفيفة تعمل بالسرعة المطلوبة وتمك ّنه من إنجاز أعماله ومهامه بشكل أفضل .وثانيها السحابة
الحَو َسبَة السحابيَّة الخاصة ،أو
ذاتها التي يمكن أن تستنزفَ الكثير من البنية التحتية لتتحمَّل الشركات تكلفة باهظة وتواجه تعقيدات بالغة .وعندما نتحدث عن السحابة نقصد بيئة ْ
بيئة الحَ ْو َسبَة السحابيَّة العامة ،أو بيئة الحَ ْو َسبَة السحابيَّة الهجينة التي تجمع بين االثنتين .وحققت «إس أيه بي» النقلة الفارقة في حلول الحَ ْو َسبَة السحابية باستحواذها على شركة
 ، SuccessFactorsثم عززت تلك الخطوة باستحواذها السنة الماضية على شركة ، Aribaما جعل «إس أيه بي» تملك أكبر شبكة سحابيَّة لدعم منظومة األعمال بين
الشركات ،وتتبوأ «إس أيه بي» اليوم ،عن استحقاق ،مكانة الصدارة العالمية في هذا المضمار".

ومن بين حلول «إس أيه بي» التي من المتوقع أن تستأثر باهتمام واسع خالل «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة «هانا » HANAالمبنية على مفهوم الحَ ْو َسبَة ذات الذاكرة
المتضمَّنة والتي وصفها بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إس أيه بي» ،بأنها "الحلول البرمجية األسرع نمو ًا في تاريخ العالم" ،ويزداد اعتماد الشركات عليها
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتمثل «هانا» منصة أعما ل في الزمن الحقيقي يمكن تطوير ونشر التطبيقات عبرها ومن خاللها ،وتكمن أهميتها في تمكين أعداد متزايدة
ت آنية ملحّة مثل مفهوم البيانات الهائلة «بيغ داتا» وإنجاز مهام األعمال بطريقة ذكية ومبسطة وبسرعة غير مسبوقة.
من الشركات حول العالم من التغلُّب على تحديا ٍ
وفي وقت سابق من هذا العام أطلقت «إس أيه بي» حُزمة األعمال المبنية على منصة «هانا )» (BSoHالتي تمثل تقنية فارقة غير مسبوقة عالميا ً وحققت «إس أيه بي» من
خاللها َسبْقا ً عالميا ً مهما ً فهي الشركة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تدم َج بين تطبيقات اإلجراءات وحلول تحليل األعمال ذات الذاكرة المتضمَّنة .ومن شأن هذا االبتكار أن
يبسّط على نحو غير مسبوق هيكلية وعمليات التقنية المعلوماتية لتمكين الشركات من تحقيق مستويات غير مسبوقة من السرعة وعمليات التحليل التنبؤية .وتتوافر حُزمة األعمال
المبنية على منصة «هانا )» (BSoHعبر خدمة السحابَة المؤسسية لمنصة هانا من «إس أيه بي» SAP HANA Enterprise Cloud.
وبالمثل ،تتطلع «إس أيه بي» خالل مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية  »2013إلى تسليط الضوء على حلولها الداعمة لتنافسية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم .يُذكر أن
 80بالمئة من عمالء «إس أيه بي» حول العالم هُم من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ،ويندرج  88بالمئة من عمالئها الجُدد ضمن الشريحة ذاتها .ومن الالفت أن الشركات
صغيرة ومتوسطة الحجم تسجّ ل براءات اختراع بمعدّل يصل إلى عشرة أضعاف الشركات الكبرى ،ومن الالفت أيضا ً أن قنوات المبيعات (المبيعات غير المباشرة) تستحوذ على
 34بالمئة من مبيعات «إس أيه بي».
ويتابع الخراط قائالً«" :إس أيه بي» هي األقدر على فهم االحتياجات الفريدة للشركات واألعمال الريادية صغيرة ومتوسطة الحجم .فهذه الشركة العمالقة انطلقت قبل أربعين
عاما ً على ي ِد خمسة ر ُّواد أعمال ،واستطاعت طوال العقود األربعة الماضية أن تكون شريكا ً موثوقا ً تعتمد عليها الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق ما تتوق إليه من
نمو مستدام في األمد البعيد".
وأردف قائ ً
ال" :تعمل «إس أيه بي» دون كلل لتمكين الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أن تكون أكثر مرونة وأن تعم َل على مدار الساعة .وتريد «إس أيه بي» أن تعزز
الشفافية المتاحة لهذه الشريحة المهمة من الشركات بما يعزز عملية اتخاذ القرارات المؤسسية المدروسة بالسرعة المطلوبة ،وال يسهم ما سبق في االرتقاء بأداء الموظفين وتعزيز
استجابة ووالء العمالء فحسب ،بل يتيح للشركات صغيرة ومتوس طة الحجم أن تواكب الشركات كبيرة الحجم من جهة ،وأن تعزز تنافسيتها ضمن شريحتها من جهة ثانية".

وأشار الخراط إلى أن «أسبوع جيتكس للتقنية  ، »2013كما في الدورات السابقة ،يمثل فرصة ق ّل نظيرها للتعريف عن قرب بالقدرات الفذة لحلول «إس أيه بي».
وختم الخراط قائالً" :جيتكس هو الحدث األكبر واألبرز من نوعه بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،وهو أحد أه ّم المعارض العالمية المتخصّصة في تقنيات
نعول على مشاركتنا به لتمتين عالقتنا بشركائنا وعمالئنا الحاليين ،ولاللتقاء بشركاء وعمالء جُدد".
المعلومات واالتصاالت ،لذا ّ
يُذكر أن الدورة الثالثة والثالثين من «أسبوع جيتكس للتقنية» تنعقد خالل الفترة بين  20-24أكتوبر  2013بمركز دبي التجاري العالمي ،وتحمل دورة هذا العام شعارَ «لنبدع
معا ً بتقنيات جديدة» .يقع جناح «إس أيه بي » SAPضمن قسم التطبيقات النقالة ،القاعة MAC16. ،6
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 كافة 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.
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