"إس إيه بي" تقود
ّ
التحول في عالم األعمال بالمنطقة بحلول سحابية مبتكرة في "جيتكس "
تكشف للشركات والحكومات أسرار تبسيط تقنية المعلومات ورفع العائدات على االستثمار
18أغسطس  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" ،عمال ةقة برمييتت اعأعمت الاتلمية ،أنات سللي إل الللو السلتبية يي مسا للنشيط اللرا الرامي إل لبسيط لننية المالومتت يي
الللو يي عتلم اعأعمت  .وةقتلت الشركة إنات سلسلّط الضوء باذا الش ن عل للولات السلتبية المبلكرة خال مشتركلات المرلنبة يي لدث "أسبوع
ّ
المنطنة ولسريع عملية
ييلكس لللننية  "2014أكلوبر المنب .
ولرى شركة الللو البرميية السلتبية المدارة عل منصة "هتنت " HANAطلبت شديدا عل للو لننية المالومتت المسلندة إل السلتبة واللي لا ّزز الاتئدات المللننة عل
ّ
لضخات اللكومتت الخلييية والشركتت الاتملة بتلمنطنة ،وال سيمت يي إمترة دبي اللي لن ّفذ بدأب مشروع مبتدرلات "دبي
االسلثمتر ،يي وةقت للزايد ييه االسلثمترات اللي
المدينة الذكية" ولسلا ّد بمشتريع أخرى السلضتية اللدث الدولي الكبير "إكسبو ". 2020

وةقد ّ
لذر ستم الخراط ،رئيس "إس إيه بي" الشرق اعأوسط وشمت إيرينيت ،الشركتت من اللاتون يي مس لة االبلكتر ،موضلت أن من ش ن المشاد االةقلصتدي النويّ أن يلر
اللطور الملسترعة اللي لشادهت دو الخليج يي الفلرة الراهنة ،وةقت " :يليح "أسبوع ييلكس لللننية" أمتمنت يرصة ال نظير لات السلاراض
ّ
لل الشركتت ملخلفة عن مسيرة
الللو يي عتلم اعأعمت  ،لكونه أكبر الفاتليتت اإلةقليمية بنطتع لننية المالومتت وااللصتالت ".
ّ
الكيفية اللي يمكن بات لللوسبة السلتبية لبسيط لننية المالومتت وديع عملية
وسلنوم "إس إيه بي" ،خال مشتركلات يي "ييلكس" ،بتللركيز عل أرباة ميتالت رئيسية من ميتالت االبلكتر هي اللوسبة السلتبية ومنصة "هتنت" من "إس إيه بي"
واللوسبة اللننلية والللليالت ،وذل بمت يلمتش مع اسلراليييلات السلتبية المسمّتة "بستطة اللشغي ".
ولكتم منصة "هتنت" يميع للو "إس إيه بي" يي منصة سلتبية والدة ويورية .وةقد بتلت يميع اللراخيص اعأستسية الختصة ببرمييتت "إس إيه بي" لض ّم اآلن البرنتمج
"ييوري "المبلكر لمنح المسلخدم ليربة اسلخدام مصممة ويق االلليتيتت الشخصية وللسم بتلبستطة وبكونات سرياة االسليتبة عبر يميع اعأيازة ،مت من ش نه اإلساتم يي
لازيز الاتئدات المللننة عل االسلثمتر .
وأضتف الخراط" :سللخذ مبتدرات المدن الذكية موةقات مركزيت يي "ييلكس" هذا الاتم ،مت ييالنت ن م يي أن نلمكن من إظاتر كيف أن مدنت مث دبي يمكن أن يكون لات ل ثير
يي ديع االبلكتر بميت الخدمتت اللكومية عبر الللو السلتبية ،وبتللتلي لاب دور يوهري يي ةقيتدة االةقلصتد الاتلمي ".
يُذكر أن إيرادات "إس إيه بي" من اللوسبة السلتبية لنلرب من  1.6مليتر دوالر ،والشركة هي اعأسرع نموا بتلليم بين الشركتت المندّمة للللو السلتبية يي الاتلم ،وينت
لمت ورد يي لنرير النلتئج المتلية للشركة للربع الثتني من الاتم اليتري .

وسلنوم "إس إيه بي" ،خال اللدث ،بتسلنبت كبتر عمالئات وعند ايلمتعتت مغلنة ولنظيم عروض لادد من أبرز للولات اللننية .ولنع منصة "إس إيه بي" يي "ييلكس"
بتلنتعة رةقم  6وهي للم الرةقم MAC 6-15.
نبذة عن SAP
المزود الرائد عتلميت لللو البرميية الشتملة والملكتملة للشركتت ،إذ لوير
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرية يي بورصة نيويور للت رمز اللداو ) SAPهي
لطبينتت وخدمتت يتئنة لم ِّكن الشركتت بت خلالف أليتمات وأعمتلات من أن إدارة أعمتلات بتلشك اعأمث  .ولستهم  SAPضمن كتية مرال اعأعمت يي إثراء ليربة
المسلخدمين ولستعدهم عل الام بطرينة أكثر كفتءة ولطبيق أيض اسلرالييية اعأعمت لللفوق عل منتيسيام .ويسلخدم لطبينتت  SAPأكثر من  258,000عمي لو
الات لم للام بربلية أكثر واللمكن من اللواؤم مع الملغيرات وللنيق نمو مسلدام .
لمزيد من المالومتت ،لُري زيترة موةقع الشركة عل اإلنلرنت : www.sap.com/mena.
لملتباة أخبتر SAPعل موةقع لويلر : @SAPMENANews
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