"إس إيه بي" ّ
تطور خدمات الحوسبة المتنقلة لسيارات "بي إم دبليو"
27فبراير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت كل من "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك ) : SAPوإدارة األبحاث والتقنية لدى مجموعة "بي إم دبليو" ،عن تطوير بنية تحتية تقنية لتعزيز الخدمات
ال متنقلة المقدمة للسائقين ،وذلك ضمن مشروع إبداعي مشترك .ويستند المشروع الذي ما يزال في طور التجربة ،إلى منصة "هانا" للحوسبة السحابية من "إس إيه بي "
 ، SAP HANA Cloud Platformوسيقدّم للسائقين خدمات شخصية بناء على مواقعهم وطرق سيرهم .ويقترب هذا المشروع بشركة "إس إيه بي" من تحقيق تطلعاتها
المستقبلية المتمثلة بـ"السيارة المتصلة ".

جاء هذا اإلعالن خالل انعقاد فعاليات "المؤتمر العالمي لالتصاالت المتنقلة  ،"2014المنعقد حتى  27من الشهر الجاري في مدينة برشلونة اإلسبانية .وتعمل المنصة
السحابية من "إس إيه بي" كرابط بي ن سيارة "بي إم دبليو" والشركاء الخارجيين من مقدمي الخدمات ،مثل خدمات المواقف وتعبئة الوقود وتقديم األطعمة والمشروبات .ويتم
تجميع المعلومات من مختلف الشركاء في سوق افتراضية قد تسمح لسيارة "بي إم دبليو" في المستقبل بتقديم محتوى شخصي وعروض منتجات للركاب والسائقين عبر
لوحة القيادة في السيارة أو من خالل جهاز الهاتف المتحرك .وتم ّكن منصة "إس إيه بي" ،من جهتها ،مقدمي الخدمات من الجمع بين الخدمات ووضع عروض جديدة
مصممة وفقا ً لتفضيالت السائقين والركاب .
وقد وضعت "إس إيه بي" ،جنبا ً إلى جنب إدارة األبحاث والتقنية لدى مجموعة "بي إم دبليو" ،نموذجا ً أوليا ً لمشروع يدير خدمات المواقف والبيع بالتجزئة من خالل قسائم
الشراء (الكوبونات) .ويتيح النظام مساحة وقوف مناسبة للسيارة على مقربة من وجهة السائق ،استنادا ً الى البيانات الشخصية للسائق وموقع السيارة .كما يتم عرض
معلومات ذات صلة ،مثل الرسوم ومدى مالءمة الموقف لمركبات بعينها .وما إن يخ َتر السائق مكان وقوف سيارته حتى ينتقل الموقع إلى نظام المالحة بالسيارة لتوجيه
السائق إليه .

أما في حالة الشراء بالقسائم ،يتلقى السائق معلومات عن عروض وصفقات على المنتجات بناء على موقعه الحالي والطرق التي سيسلكها وتفضيالته الشخصية .ويتيح النظام
معلومات مفصلة عن تلك الصفقات .إال ّ أنه يمكن للسائق التحكم في التردد الذي يتم به عرض تلك الصفقات لمساعدته على تجنب التشتت أثناء القيادة ،كما يمكن حفظ
الصفقات للرجوع إليها الحقاً .وكما في حالة استخدام المواقف ،ي نقل النظام موقع المتجر مباشرة إلى نظام المالحة لتوجيه إليه .وفي النهاية يتم إرسال القسيمة المحددة إلى
الهاتف الذكي الخاص بالسائق ليستبدل بها الصفقة عند نقطة الشراء .

وتقوم رؤية "إس إيه بي" على إثراء تجربة السائق وتقديم الراحة التي ينتظر المستهلكون التمتع بها في عالم متصل ،سواء كان ذلك داخل المركبة أو خارجها .وتساعد
منصة "هانا" للحوسبة السحابية من "إس إيه بي" الشركات من ك ّل القطاعات على تسريع عملية تسليم منتجاتها ،وإنشاء نماذج عمل ومصادر جديدة للدخل .وسيكون بوسع
مصنعي السيارات ،باستخدام منصة موحدة ،الوصول إلى شبكة من مقدمي الخدمات ،وتمكينهم ،بجهد إضافي قليل ،من تطوير شبكة "إس إيه بي" من مقدمي الخدمات
وتعزيز تأثيرها .ويُعتبر هذا المشروع جزءاً من مبادرة بحثية مشتركة بين "إس إيه بي" وإدارة األبحاث والتقنية في مجموعة "بي إم دبليو ".
ومن المقرر أن يتحدث غيل بيريز ،النائب األول للرئيس للقطاعات المستدامة والمدير العام لمشاريع السيارات المتصلة لدى "إس إيه بي" ،أمام "المؤتمر العالمي
لالتصاالت المتنقلة" يوم الخميس  27فبراير ضمن الن دوة المعنونة "توجيه قطاع السيارات نحو المستقبل بتقنيات الربط المتنقلة ".
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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 .
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