«إس إيه بي» ونادي «بايرن ميونخ» لكرة القدم اسمان عالميان يلتقيان
الشراكة التقنية بين الطرفين ستدعم أحد أشهر األندية األوروبية والعالمية في تحقيق أهدافه الرياضية واالقتصادية في
آن معا
20أغسطس  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
في أول مؤتمر صحفي مشترك يجمعهما في ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ األلمانية ،أعلنت اليوم« إس إيه بي( » SAPبورصة نيويورك ): SAPونادي «بايرن
ميونخ» لكرة القدم عن اختيار «إس إيه بي» شريكا ً رسميا ً للنادي األوروبي الشهير في مجال حلول تحليل أداء كرة القدم وبرمجيات األعمال .وخالل األعوام الثالثة المقبلة
س تتضافر جهود الجانبين من أجل تطوير حلول مبتكرة تدعم نادي «بايرن ميونخ» في تحقيق أهدافه على صعيد تعزيز حضوره عالمياً ،واالرتقاء بأداء العبيه إلى
مستويات غير مسبوقة ،وإثراء تجربة مشجعيه من المتفرجين في المدرجات وعبر شاشات التلفاز حول العالم .
وفي وقت سابق من هذا العام ،أبرم نادي «بايرن ميونخ» لكرة القدم اتفاقا ً لنشر حزمة تطبيقات إدارة عالقات العمالء SAP Customer Relationship
Managementإلى جانب حلول متدرجة للتجارة اإللكترونية من ، Hybrisشركة الحلول البرمجية التابعة لـ«إس إيه بي» .وباقتناء هذه التطبيقات والتقنيات يعتزم نادي
«بايرن ميونخ» تعميق التفاعل والتواصل مع مشجعيه وإثراء تجربة كل واحد منهم حسب اهتماماته الفردية بل ومكافأتهم على والئهم .واتفق تنفيذيو «إس إيه بي» ونادي
«بايرن ميونخ» خالل مناقشة االستراتيجية الدولية للنادي الشهير على أن ثمة آفاق هائلة لتوثيق التعاون بين الجانبين ،مثلما اتفقوا على أن التقنية ستدعم أداء النادي في
أرض الملعب وخارجه .وستحقق حلول «إس إيه بي» قيمة فائقة لنادي «بايرن ميونخ» ،السيما في مجال أداء الالعبين ومراقبة صحتهم بفضل منصة SAP HANA
وخبرة عمالقة حلول األعمال في تحليل األعمال بكافة جوانبها وأبعادها .
وبهذه المناسبة ،قال كارل-هاينتس رومنيغه ،المهاجم السابق في صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم والرئيس التنفيذي لنادي «بايرن ميونخ» لكرة القدم" :تملك إس إيه بي
التقنية الفائقة الالزمة لدعمنا في تحقيق ثالثة من أهم أهدافنا هي :االرتقاء بعمليات األعمال لتعزيز انسيابية توسعنا عالمياً ،واالرتقاء بلياقة العبينا وأدائهم إلى مستويات غير
مسبوقة ،وتحقيق أفضل تجربة لمشجعينا أينما كانوا حول العالم .بايرن ميونخ اليوم هو أحد أشهر وأفضل أندية كرة القدم في العالم ،ونح ن حريصون على اقتناء أحدث
التقنيات المبتكرة التي تضمن لنا على الدوام المرتبة المستحقة بين أفضل أندية العالم ،وبطبيعة الحال تظل األهمية المطلقة ألداء العبينا وصحتهم من أجل تحقيق هذا
الهدف ،مثلما يظل مشجعونا محور اهتمامنا .يزيد عدد مشجعينا حول العالم على  292مليون شخص ،منهم  9.4مليون شخص بالواليات المتحدة األمريكية ،ونحن نطمح
لمزيد من اإلنجاز والتميز ،رياضيا ً واقتصادياً ،مثلما نطمح إلى إلهام ماليين المشجعين حول العالم ".
وخالل األعوام القليلة الماضية أو َلت «إس إيه بي» جانبا ً واسعا ً من جهودها واهتمامها لتحقيق نقلة فارقة في أداء الشركات اإلعالمية والترفيهية والمؤسسات الرياضية عبر
تزويدها بحلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين أداء فرقها والعبيها ،وإثراء تجربة مشجعيها ،وإدارة البطوالت والمالعب بانسيابية غير مسبوقة .واليوم تتعاون «إس إيه بي»
مع نخبة من األندية واالتحادات الرياضية في العالم المعروفة في عالم الرياضات البحرية الشراعية ،والجولف ،وسباقات فورموال َونْ  ،والكريكيت ،وكرة القدم األمريكية،
والبيسبول ،وكرة السلة ،وكرة القدم .وحققت «إس إيه بي» اإلنجاز األكبر في عالم كرة القدم ،السيما على صعيد حلول تحليل مؤشرات األداء للالعبين واألندية على
السواء .
من جانبه ،ق ال جيرهارد أوزوالد ،عضو المجلس التنفيذي لدى «إس إيه بي» للجودة والتوافقية التدرجية والدعم" :الشراكة بين إس إيه بي ونادي بايرن ميونخ تقود إلى
اتحاد اسمين عالميين مرموقين .وباعتماد اسم عريق مثل نادي بايرن ميونخ على منصة  SAP HANAسنتمكن من تطوير حلول جديدة تحقق نقلة فارقة في عالم كرة
القدم من زوايا مختلفة ".لمعرفة المزيد عن «إس إيه بي» يمكنكم زيارة« مركز إس إيه بي اإلخباري»  ،كما يمكنكم تتبُّع أخبارها عبر تويتر @sapnews.
التعليق على الصور:

لوكا موسيتش ،عضو المجلس التنفيذي و رئيس قسم المالية لدى "إس إيه بي" ،وكارل -هاينتس رومنيغه ،المهاجم السابق في صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم والرئيس
التنفيذي لنادي «بايرن ميونخ» لكرة القدم ،و جيرارد أوزوالد ،عضو المجلس التنفيذي لدى "إس إيه بي" ،و أندرياس جانغ ،عضوفي المجلس التنفيذي لنادي «بايرن
ميونخ» لكرة القدم .

و جيرارد أوزوالد ،عضو المجلس التنفيذي لدى "إس إيه بي" ،وكارل -هاينتس رومنيغه ،المهاجم السابق في صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم والرئيس التنفيذي لنادي
«بايرن ميونخ» لكرة القدم ،و لوكا موسيتش ،عضو المجلس التنفيذي و رئيس قسم المالية لدى "إس إيه بي "
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
تطبيقات 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  258,000عميل حول
العالم للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت: www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
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