"إس إيه بي" تنضم إلى "االتحاد الدولي لالتصاالت "
تتعهد "إس أيه بي" أمام "االتحاد الدولي لالتصاالت" بالمساعدة في تعزيز الترابط حول العالم
23فبراير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة "إس إيه بي" (ورمز تداول أسهمها في بورصة نيويورك ) : SAPعن انضمامها إلى "االتحاد الدولي لالتصاالت" ،وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم
المتحدة ،ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف ،ويتجاوز عدد أعضاء االتحاد  700عضو وشريك من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية ،باإلضافة لوجود  193عضو ًا
يمثلون القطاع الحكومي .وعليه ،ستشارك شركة "إس إيه بي" في قسم توحيد معايير قطاع االتصاالت التابع لـ "االتحاد الدولي لالتصاالت" ،الذي يجمع خبراء من مختلف
أنحاء العالم يعملون على وضع معايير وبروتوكوالت موحدة لصناعة تقنيات المعلومات واالتصاالت العالمية .

ويسير جدول أعمال توحيد المعايير على يد مجموعات بحث وعمل ،يقوم أعضاؤها على طرح توصيات خاصة لبعض المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات واالتصاالت.
وحتى اآلن ،تم إقرار أكثر من  3,000توصية تعمل على تحديد سير عمليات وأمن البنى التحتية العالمية لتقنية المعلومات واالتصاالت ،كما ستعزز "إس إيه بي" من
خبرتها الواسعة بوصفها الشركة الرائدة عالميا ً في مجال البرامج المؤسساتية والخدمات المتعلقة بالبرمجيات ،وذلك للمساهمة في التوصيات التي يطرحها قسم توحيد معايير
قطاع االتصاالت المتعلقة بتقنية المعلومات واالتصاالت المرتبطة باإلعدادات القياسية .

وفي شهر يونيو فازت شركة "إس إيه بي" بعقد لمساعدة "االتحاد الدولي لالتصاالت" على إدارة أكثر من  500فعالية واجتماع دولي منتشرين في جميع أنحاء العالم ،يتم
تنظيمها سنويا ً .
وبهذه المناسبة قال هوارد ستيفنز ،المدير العام العالمي لوحدة اتصاالت الشركات لدى شركة "إس إيه بي"" :يسعدنا تقديم يد العون للمس اعدة في صياغة مستقبل صناعة
االتصاالت بالتعاون مع "االتحاد الدولي لالتصاالت" .كما أننا نتطلع قدماً ،من وراء االنضمام إلى هذه المجموعة الموقرة من الخبراء ،إلى إقامة شراكات وتبادل خبراتنا
التقنية والعمل مع القطاعين الخاص والحكومي في جميع أنحاء العالم على تحقيق الهدف السامي المتمثل بضمان معايير عالمية قابلة للتشغيل بالنسبة لصناعة تقنية
المعلومات واالتصاالت ".

وبدوره قال مالكولم جونسون ،مدير قسم توحيد معايير قطاع االتصاالت التابع لـ "االتحاد الدولي لالتصاالت"" :يسعدني الترحيب بانضمام شركة "إس إيه بي" إلى قسم
توحيد معايير قطاع االتصاالت .كما أن مساهمة الشركة في أعمال هذه الوكالة ال تقدر بثمن ،وذلك بسبب خبراتها التقنية الشاملة في مجاالت الحوسبة السحابية والبرمجيات
والمؤسسات ،فضالً عن كونها تساهم في بلورة الرسالة العامة لـ "االتحاد الدولي لالتصاالت" .هذا وكنا قد شرعنا مؤخراً باستخدام نظام إدارة العمالء المقدم من شركة "إس
إيه بي" ،ونتطلع قدما ً لمساهمتها في إرساء أواصر التعاون بين أعضائنا خالل عمليات وضع المعايير ".
هذا وتخطط شركة "إس إيه بي" للمشاركة في جلسات الحوار الرئيسية الخاصة بـ "االتحاد الدولي لالتصاالت" ،والتي تدور حول تطوير معايير هذه الصناعة الواسعة في
العديد من المجاالت ،بما ف يها الحوسبة السحابية ،واألمن ،والبيانات الكبيرة ،وتقنية "إنترنت األشياء ".
للمزيد من المعلومات ،بما فيها األخبار الصادرة عن "المؤتمر الدولي لالتصاالت المتنقلة"  ،2014الذي يعقد في الفترة ما بين  24حتى  27فبراير في برشلونة ،بإسبانيا،
يرجى زيارة المركز اإلعالمي التابع لشركة "إس إيه بي ".
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