"إس إيه بي" تستعرض ّ
قوتها اإلبداعية وتؤ ّكد تركيزها على االستثمار بالمنطقة...
منتدى "إس إيه بي" يحتفي بالنمو في السوق الكويتية و ُيبرز مالمح استراتيجية الشركة
الخطوط الجوية الكويتية و"إيكويت" للبتروكيماويات واألشرفية الدولية
يستعرضون شراكتهم المميزة مع "إس إيه بي"
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
استعرضت اليوم شركة "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،أه ّم األسباب الكامنة وراء كونها أبرز الشركات العاملة في برمجيات األعمال في العالم ،وذلك خالل
كلمات افتتاحية ورئيسية ألقاها مسؤولون في الشركة ضمن منتدى "إس إيه بي" ،الذي انطلق اليوم في مدينة الكويت.
وفي افتتاحية المنتدى ،سلطت "إس إيه بي" الضوء على فلسفة الشركة تجاه األعمال وابتكاراتها التقنية ،وأهمية السوق الكويتية في نجاح خطط النمو المتواصل للشركة ،مضيفة
تردَهم المعلومات المهمة سريعا ً بطريقة مبسّطة وسهلة .
أن العمالء ينتظرون التمتع بالسرعة والخفة والمرونة كما يتوقعون أن ِ
كما قدم المنتدى نظرة معمقة على حلول "إس إيه بي" في مجاالت الحوسبة السحابية واألنظمة المتنقلة والبيانات الكبيرة والحوسبة الذاكرية وأنظمة الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،وعلى خبرة الشركة في مجال حلول النشر السريع .كما تم تسليط الضوء خالل المنتدى على النجاحات واإلنجازات التي حققتها "إس إيه بي" في مختلف قطاعات
األعمال بالمنطقة.
كما شهد الحدث إلقاء كلمات تتناول رؤية "إس إيه بي" واستراتيجيتها حيال السوق الكويتية ،إلى جانب مداخالت بارزة من عمالء للشركة في الكويت مثل شركة "إيكويت"
للبتروكيما ويات ،أحد أقدم عمالء "إس إيه بي" في الدولة ،و شركة األشرفية الدولية للمواد التموينية ،والخطوط الجوية الكويتية.
وعندما أعلنت في يوليو الماضي نتائجها المالية عن الرُّبع الثاني  2013كشفت «إس أيه بي» عن نمو إيرادات اشتراكات خدمات الحَ ْو َسبَة السحابيَّة برقم من ثالث خانات 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 .ي ُذكر أن عدد المشتركين
الحَو َسبَة السحابيَّة من حيث عدد المشتركين.
الحَو َسبَة السحابيَّة من «إس أيه بي» يقارب  30مليون مشترك ،وتتربَّع الشركة األلمانية على صدارة سوق ْ
بخدمات ْ
وفي هذا السياق ،قال جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة «إس أيه بي» في منطقة الخليج العربي" :من المتفق عليه أن الحَ ْو َسبَة السحابيَّة تشكل اليومَ حجر الزاوية ضمن جهود
تمكين الشرك ات 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 ذاتها التي يمكن أن تستنزفَ الكثير من البنية التحتية لتتحمَّل الشركات تكلفة باهظة وتواجه تعقيدات بالغة .وعندما
الحَو َسبَة السحابيَّة الخاصة ،أو بيئة الحَ ْو َسبَة السحابيَّة العامة ،أو بيئة الحَ ْو َسبَة السحاب َّية الهجينة التي تجمع بين االثنتين .وحققت «إس أيه بي»
نتحدث عن السحابة نقصد بيئة ْ
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".
الحَو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة والتي
ومن بين حلول «إس أيه بي» التي من المتوقع أن تستأثر باهتمام واسع في دولة الكويت ،منصة «هانا » HANAالمبنية على مفهوم ْ
وصفها بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إس أيه بي» ،بأنها "الحلول البرمجية األسرع نمواً في تاريخ العالم" ،ويزداد اعتماد الشركات عليها بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .وتمثل «هانا» منصة أعمال في الزمن الحقيقي يمكن تطوير ونشر التطبيقات عبرها ومن خاللها ،وتكمن أهميتها في تمكين أعداد متزايدة من الشركات
ت آنية ملحّة مثل مفهوم البيانات الهائلة «بيغ داتا» وإنجاز مهام األعمال بطريقة ذكية ومبسطة وبسرعة غير مسبوقة.
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 الش ركات 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» إلى 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 تسجّل 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».
من جانبه ،أشار براك المطر ،قائد الفريق المختص بحلول "إس إيه بي" لدى "إيكويت" ،إلى القدر الكبير والمدهش من التطور في تق نيات "إس إيه بي" وإمكاناتها ،الذي شهدته
شركته خالل العالقة الطويلة التي تجمعهما في الكويت ،وقال" :تعتمد طموحاتنا وآمالنا التجارية كل يوم على ابتكارات "إس إيه بي" ،لذلك فإنه من دواعي سرورنا أن تتاح
الفرصة أمامنا الستعراض عالقة الشراكة الدائمة التي تجمعنا".

وبدوره قال عالء محمد عبودة ،مدير تقنية المعلومات لدى شركة األشرفية الدولية للمواد التموينية أن الشركة اآلن بصدد تطبيق منصة "ه انا" للحوسبة الذاكرية ،وأعرب عن ثقته
بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه البرمجيات في تعزيز قدرة المجموعة على العمل بطريقة مستدامة ومبتكر ة وأكثر ربحية في الوقت نفسه .وقال" :أهم ما تتيحه التقنية هو التدرجية
والشفافية وسرعة التحليل غير المسبوقة ،ومن هنا فإننا واثقون بأنها أكثر مايناسبنا للمضي قدما ً في استراتيجية المجموعة التي نسعى من خاللها لالنتقال إلى المستوى التالي".
ومن جهته قال عبدالمنعم سامي عبدالسالم ،رئيس قسم تقنية المعلومات لدى الخطوط الجوية الكويتية" :تتمتع الخطوط الجوية الكويتية وشركة أس إيه بي بعالقة استراتيجية
ممتازة إذ تُعد قدرات أس إيه بي التحليلية حيوية بالنسبة لعملياتنا .كنا قمنا مؤخراً باختيار برمجيات إدارة رأس المال البشري م ن أس إيه بي التي نعتقد أنها من أفضل حلول
تخطيط موارد المؤسسات ونثق بأنها ستصبح حجر أساس لإلبداع التقني في المؤسسات على المدى القريب والبعيد على حد سواء".
التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار :عبدالمنعم سامي عبدالسالم ،رئيس قسم تقنية المعلومات لدى الخطو ط الجوية الكويتية ،جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة
«إس أيه بي» في منطقة الخليج العربي ،براك المطر ،قائد الفريق المختص بحلول "إس إيه بي" لدى "إيكويت"،عالء محمد عبودة ،مدير تقنية المعلومات لدى شركة
األشرفية الدولية للمواد التموينية .
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