"فوجيتسو" تدعم خطط التوسع االستراتيجية لـشركة "المخبز الحديث" في دبي
تقدم منصة حلول متكاملة تسهل عمليات البيع وتتولى الشؤون المالية بشكل مبسط .
 تتيح الحلول الجديدة للمخبز الحديث" إمكانية االطالع على البيانات الهامة والحيوية للشركة ضمن الزمن الحقيقي بفضل منصة "إس إيه بي هانا" التي تعمل انطالقا ً منالبنية التحتية لتجهيزات "فوجيتسو".
 أظهر قرار "المخبز الحديث" بأن حلول "فوجيتسو" المرتبطة بـ "إس إيه بي هانا" تعتبر خيارا ً يستقطب الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء .24فبراير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة "فوجيتسو" اليوم عن اختيار "المخبز الحديث" في دبي لتجهيزات "فوجيتسو" من أجل مشروع التحديث االستراتيجي المتطور للبنية التحتية الخاصة بتقنية
المعلومات في المخبز ،وذلك باستخدام منصة "إس إيه بي هانا" انطالقا ً من تجهيزات "فوجيستو بور أبالينس" ،ويهدف المشروع إلى توفير رؤية عميقة وشاملة لبيانات
الشركة وتقاريرها المالية ضمن الزمن الحقيقي ،وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة لسير العمليات التشغيلية في قطاع المنتجات القابلة للتلف .
ويعد "المخبز الحديث" من أولى الشركات في المنطقة التي يقع اختيارها على حزمة حلول األ عمال من "إس إيه بي" القائمة على منصة "إس إيه بي هانا" ،حيث من
المتوقع أن تعكس أعمال التنفيذ الفوائد المجنية لمنصة "إس إيه بي هانا" انطالقا ً من البنية التحتية لتجهيزات "فوجيستو" ،والتي ال تقتصر فعاليتها على الشركات الكبيرة
وحسب .
هذا ويدرك "المخبز الحديث" مدى أهمية التقنية المتطورة والتحديث ،فهذه الشركة الطموحة والمتوسطة الحجم تعتبر من المخابز األكثر ابتكارا ً على مستوى منطقة الشرق
األوسط ،فهي تملك خطوط إنتاج متقدمة جدا ً وآلية بالكامل أو نصف آلية ،تعمل على إنتاج أكثر من  1,000منتج توزع على آالف المتاجر في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط .كما تؤمن الشركة بأنه للمحافظة على مكانتها المميزة في طليعة قطاع صناعة األغذية سريعة التلف ،فإنها بحاجة إلى تحديث بنيتها التحتية الخاصة بتقنية
المعلومات بالكامل .لذا ،قرر المخبز االستثمار في منصة تعمل ضمن الزمن الحقيقي من أجل إدا رة المبيعات والشؤون المالية والعمليات التجارية األخرى .
وقد وقع خيار "المخبز الحديث" على تجهيزات شركة "فوجيتسو" لما تملكه من خبرة تمتد إلى  40عاما ً بالعمل مع حلول "إس إيه بي" ،كما أن استخدام منصة "إس إيه بي
هانا" انطالقا ً من تجهيزات "فوجيستو بور أبالينس" م ن المتوقع أن يوفر لـ "المخبز الحديث" السرعة والشفافية التي يحتاجهما لتحسين مستويات عملياته .وأصبح بإمكان
"المخبز الحديث" بكبسة زر واحدة اإلطالع على سير عمليات البيع والمكونات التي شارفت تواريخ صالحيتها على االنتهاء ضمن الزمن الحقيقي .ولتحسين عملية توفير
ال سيولة النقدية ،يتطلع "المخبز الحديث" إلى بيان تفاصيل المخزون وإصدار الفواتير المستحقة ضمن الزمن الحقيقي ،كي يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن توصيل
المزيد من السلع إلى العمالء .وكخطوة مستقبلية ،يخطط "المخبز الحديث" لتوسيع نظامه كي يصبح ذو بنية قادرة على مواجهة األزمات .
وقال الدكتور فواز البحري ،الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري في شركة "المخبز الحديث"" :وقع اختيارنا على شركة "فوجيتسو" اعتمادا ً على مجموعة حلولها الشاملة في
مجال البنى التحتية ،ولخبرتهم الطويلة بالعمل مع حلول "إس إيه بي" .كما تمت االستعانة بخدمات "فوجيستو" االستشارية الشاملة والمتكاملة ،وبإمكانية الوصول عن بعد
إلى "مركز فوجيتسو العالمي التجريبي  " Fujitsu Global Demo Centerلمعرفة قدرات منصة "إس إيه بي هانا" على تحقيق أهداف الشركة .واألهم من ذلك كله،
نحن نقدر جهود شركة "فوجيستو" الحثيثة في مجال تصميم عروضها بشكل خاص حسب متطلباتنا ،استناداً على متطلباتنا الخاصة ".
وبفضل االستشارات الشاملة والمتكاملة المقدمة من شركة "فوجيتسو" ،واالستعانة بتقنية الوصول عن بعد إلى "مركز فوجيتسو العالمي التجريبي " Fujitsu Global
Demo Centerلإلطالع على العرض التجريبي األولي لمنصة "إس إيه بي هانا" ،تمكن "المخبز الحديث" من الحصول على صورة واضحة حول كيفية قيام هذا الحل
بتسريع تقديم التقارير وسير العمليات .
وبدوره ،قال فريد الصباغ ،المدير العام لمنطقة الشرق األوسط في شركة "فوجيتسو"" :تتمتع الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة الكافية لالستجابة وبسهولة
مع كافة الظروف المتغيرة .ومع ذلك ،فإن الكم الهائل من البيانات واالستعالمات المعقدة عادة ما تعيقهم من الحصول على نظرة فورية وشاملة على البيانات ،كي يستفيدو
من هذه المرونة التنظيمية .أما بالنسبة للشركات المتوسطة والطموحة على غرار "المخبز الحديث" ،فغن حلول فوجيستو الخاصة بمنصة "إس إيه بي هانا" بإمكانها توفير
نظرة فورية على البيانات بكبسة زر واحدة ،وبالتالي الحصول على قاعدة متينة وراسخة تعين على اتخاذ القرارات التي بإمكانها إحداث أثر فوري ".
كما أنه خالفا ً لما هو شائع بأن منصة "إس إيه بي هانا" مثالية للشركات العالمية الكبيرة فقط ،باإلمكان االستعانة بمنصة "إس إيه بي هانا" انطالقا ً من تجهيزات "فوجيستو
بور أبالينس" كخيار مفيد وبأسعار معقولة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما أثبته قرار شركة "المخبز الحديث" باختيار وتنفيذ هذا العرض .وعليه ،فإن
منصة "إس إيه بي هانا" انطالقا ً من تجهيزات "فوجيستو بور أبالينس" تعد خياراً مثاليا ً للشركات الصغيرة والمتوسطة .
واختتم قيس غرايبه ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في اإلمارات العربية المتحدة قائالً" :تتميز شركة "فوجيتسو" بخبرتها الواسعة التي تمتد لعقود بالتعامل مع حلول
"إس إيه بي" ،وهو ما يعزز الثقة في نفوس العمالء للخطو قدما ً واالستعانة بحل جديد ومتطور ،والتي نؤمن بأنها ستكون خطوة جديرة بالمغامرة ،وذلك لقدرة منصة "إس
إيه بي هانا" انطالقا ً من حزمة حلول "فوجيستو" على تحسين سير العمليا ت التجارية بشكل كبير ،وتحقيق النمو المنشود من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ".
وباإلضافة إلى إمكانية عرض جلسات تجريبية ومهنية على يد خبراء كبار متمرسين في مجال استقصاء المعلومات ،بإمكان الشركات في جميع أنحاء العالم تحميل بيانات
شركاتهم إلى بيئة ذات درجة عالية من األمان في "مركز فوجيتسو العالمي التجريبي ، " Fujitsu Global Demo Centerلمعرفة كيف بإمكان حزمة حلول "إس إيه
بي بيزنس سوت" المدعومة بمنصة "إس إيه بي هانا" مساعدتهم على تحسين عملياتهم الخاصة .
وتجدر اإلشارة إلى أن حلول وخدمات البنية التحتية من فوجيتسو المتعلقة بمنصة "إس إيه بي هانا" ،والتي تتضمن حلول منصة "إس إيه بي هانا" انطالقا ً من تجهيزات
"فوجيستو بور أبالينس" ،متوفرة على الصعيد العالمي من خالل شركات التوزيع المحلية التابعة لشركة "فوجيتسو ".

التعليق على الصورة  :من اليمين إلى اليسار ،محمد خان ،الرئيس المؤقت لألعمال العامة ومنظومة الشركاء لدى إس إيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فريد الصباغ،
الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق األوسط لدى شركة فوجيتسو ،الدكتور فواز البحري ،الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري في شركة "المخبز الحديث  -دبي" ،قيس غرايبة،
المدير التنفيذي في اإلمارات العربية المتحدة لدى إس إيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
معلومات للصحفيين :
حول إس إيه بي هانا: http://www.saphana.com/community/learn/solutions/sap -business-suite-on-hana.
حول المخبر الحديث: http://www.modernbakery.com/1024/about.html .
حول حلول فوجيتسو الخاصة بتقنيات إس إيه بي: http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high -tech/solutions/datacenter/sap/hana.
معلومات حول «فوجيتسو »
تعتبر «فوجيتسو» الشركةٌ الرائدة في مجال تزويد حلول األعمال التي تستند إلى تقنية المعلومات واالتصاالت لألسواق العالمية .وبامتالكها ألكثر من  170,000موظف
ممن يوفرون الدعم لعمالء الشركة المنتشرين في أكثر من  70بلدا ً حول العالم ،تجمع فوجيتسو بين خبرة الكبيرة للعديد من شركات األنظمة والخدمات العالمية التابعة لها
مع أفضل منتجات االتصاالت والحوسبة ذات الموثوقية العالية واإللكترونيات الدقيقة المتطورة بهدف توفير القيمة المضافة للعمالء .ومن مقرها في طوكيو ،حققت فوجيتسو
ليمتد (المدرجة للتداول في بورصة طوكيو تحت الرمز )6702 :إيرادات قوية بلغت  4.4تريليون ين ما يعادل ( 47مليار دوالر أمريكي) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31
مارس  .2013لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع التالي : www.fujitsu.com
نبذة عن SAP
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  251,000عميل 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
`
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

