"إس إيه بي" و"إنديڤر" تضافران جهودهما لدعم الشركات المحلية
بُغية تمكينها من أدوات اإلبداع في ريادة األعمال
ورشة عمل لـ"التفكير التصميمي" تحدد دروبا ً جديدة للنجاح وفهم العمالء
3مارس  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األع مال العالمية ،أنها بدأت تتعاون مع شركة "إنديڤر" العالمية ،المتخصصة في تحفيز مبادرات األعمال الريادية ،للترويج ألساليب
منهجية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والناشئة من تحقيق النجاح .

واستضافت "إس إيه بي" حديثا ً في دبي ،ف ي مُستهل عالقة التعاون مع "إنديڤر" ،سلسلة من ورش العمل الخاصة بمفهوم "التفكير التصميمي" ،بُغية مساعدة الشركات المحلية
الصغيرة على تغيير نموذج األعمال المستند إلى عقلية "ممارسة األعمال كالمعتاد ".
وسوف تقدم "اتصاالت" بموجب هذه االتفاقية مجموعة من حلول االتصاالت المتنقلة القائمة على الحوسبة السحابية أو الثابتة في مقرات الشركات والمبنية على منصة عمل حلول
االتصاالت المتنقلة الخاصة بـ "إس اي بي" .وتوفر هذه الحلول للمؤسسات إمكانية خفض تكاليف إنشاء وتشغيل البنى التحتية لالتصاالت المتنقلة مع المرونة وإمكانية التوسع
والتنوع في نماذج العمل لتناسب مختلف المؤسسات .

ويهدف نهج "التفكير التصميمي" إلى مساعدة الشركات واألشخاص على استكشاف األفكار المبتكرة ،وطرح نماذج األعمال الجديدة وتبادلها ،واالستفادة من التقنيات الثورية
لتقديم قيمة أكبر لعمالئهم .ويتمحور هذا النهج المبتكر حول اإلنسان ويشتمل على تصميم مبتكر يتفهّم احتياجات المستخدمين ،بناء على أفكار معينة وبإطالق العنان للطاقات
ب بها .
اإلبداعية للتقنية ،دفعا ً لعجلة نجاح الشركات بطريقة عملية ومجدية ومرغو ٍ
وقد حضر ورش العمل التي أقامتها "إس إيه بي"  20من رواد األعمال ،منهم نايف القحطاني ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "حلول الخدمات اللوجستية" ،الذي اعتبر أن
مشهد قطاعات األعمال في المنطقة بات أش ّد تنافسية من أي وقت مضى ،داعيا ً الشركات إلى التفكير دائما ً في طرق جديدة للتواصل مع عمالئها .ووصف القحطاني ورشة العمل
بأنها "تذكرة قوية بضرورة التفكير بطريقة مختلفة ،والتحلّي بالشجاعة لتب ّني االبتكار بجميع أشكاله" ،وأضاف" :كان يوما ً مليئا ً باألفكار المنيرة ،وبالتأكيد سيكون للنهج الذي
ناقشناه تأثير إيجابي على أعمالنا ".
وتُش ّكل مبادرة "إس إيه بي" جزءاً من شراكة عالمية أوسع مع "إنديڤر" ،إذ كانت الشركة قد طرحت حديثا ً عطا ًء بقيمة مليوني يورو لتسريع خلق مزيد من فرص العمل وفرص
النمو المسؤول والمستدام للشركات الناشئة ،بتركيز يبدأ على سوقي البرازيل والهند .
كما ابتكرت "إس إيه بي" لوحة قياسات لشركة "إنديڤر" تُبيّن كيف تنمو عائدات عمالء "إنديڤر" وفرص العمل فيها بواقع  2.4مرة و 5.4مرات على التوالي أسرع من الشركات
المماثلة األخرى .وأ ّكدت دانييال تيرمينل ،نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا لدى "إنديڤر" ،أهمية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لشركاتها ،قائلة إنها
تدعم ما يزيد عن مائة شركة ريادية ناشئة في المنطقة ،التي وصفتها بأنها "األسرع نمواً لشركتها" ،وأضافت" :نريد أن نساعد رواد األعمال على التفكير كالكبار وبأسلوب
مختلف ،ومثل ورش العمل هذه تساعدهم على تحقيق ذلك ".
وكانت دراسة حديثة أعدتها "وحدة المعلومات" في "ذا إكونوميست" ،ورعتها "إس إيه بي" ،قد كشفت عن أن العالم بحاجة إلى خلق ما يزيد عن  500مليون فرصة عمل بحلول
العام  ، 2020تلبية الحتياجات العاطلين عن العمل والجيل الجديد من الشباب المنض ّم إلى سوق العمل .
من جانبه ،قال س مير عارف ،نائب الرئيس للخدمات العامة لدى "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إن شركته "تسعى لتحفيز المواهب واإلبداع لدى الشركات الطامحة
لتحقيق أعلى درجات النجاح" ،مضيفا ً أن الشركات "بحاجة إلى تحديد نقاط تميّزها التنافسية إذا ما أرادت تحقيق النجاح الدائم بطريقة مؤثرة ،وأن التفكير التصميمي يمكن أن
يلعب دوراً رئيسيا ً بهذا الصدد ،ما يساعد قادة األعمال على اتخاذ خطوات محددة للتحول إلى شركات كبرى في المستقبل ".
رابط  :فيديو يعرض أبرز ما دار في ورشة عمل "التفكير التصميمي" التي نظمتها "إس إيه بي" و"إنديڤر" في دبي :
http://youtu.be/yp_Iuq57Cig
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المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتك املة 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  251,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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