حزمة المعامالت المصرفية" من "إس إيه بي" األفضل ضمن فئتين لألعمال
في دراسة مستقلة لألنظمة التقنية المصرفية
13يناير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،أن "سي إي بي تاور غروب" لألبحاث قد اختارتها
كأفضل مقدّم خدمات في فئتين من أربع فئات اشتمل عليها تقريرها المعنون "األنظمة المصرفية الرئيسية الموجهة لسوق البنوك الكبيرة" .ويسلط التقرير الضوء على أنظمة
المعامالت الرئيسية المتكاملة ذات القدرات واإلمكانات الفورية ،وهو يستند إلى تقييم  14من تلك األنظمة .وصُ ّنفت أنظمة "إس إيه بي" األفضل في فئتي "المرونة
التشغيلية" و"الدعم المؤسسي ".
وقال فولك ريكر ،نائب الرئيس والرئيس العالمي لوحدة األعمال المصرفية للقطاعات لدى "إس إيه بي" ،إن التقرير يعزز التزام "إس إيه بي" بتطوير حلول مستندة إلى
هيكلية الخدمات الموجهة التي تمكن العمالء من تلبية االحتياجات المتغيرة ألعمالهم ،مشيراً إلى أن التقرير التحليلي الصادر عن "سي إي بي تاور غروب" يش ّكل اعترافا ً
رفيع المستوى بالمرونة التي تبرهن عليها حلول "إس إيه بي" المصرفية ،عالوة على سجل الخدمة الراسخ الذي تتمتع به تلك الحلول .وأضاف ريكر" :تم تصميم حل
المعامالت المصرفية الستيعاب البيئة التشغيلية للبنوك من جميع األحجام ،بهدف خفض تعقيدات العمل ،وتحسين التكلفة اإلجمالية للملكية ،ومنح البنوك قدراً أكبر من
المرونة".

وقد قامت "سي إي بي تاور غروب" بتقييم  11شركة في أربع فئات هي "مركزية العميل" ،و"إدارة المنتج" ،و"المرونة التشغيلية" و"الدعم المؤسسي" .وقد أجرت الشركة
مقابالت واستبانات مع تنفيذيين وخبراء في مجال الخدمات المالية ،ممن أجابوا على نظام تقييم من خمس نقاط لكل منتج من الحلول التي خضعت للدراسة .وقد أبلى حل
"حزمة المعامالت المصرفية" من "إس إيه بي" بالء حسناً ،وفقا ً للتقرير ،محققا ً عالمات عالية في المجاالت األربعة .كما أورد التقرير أن "الح ّل يقدّم مقاربة حديثة تماما ً
لصميم العمل المصرفي ".

يُذكر أن الخدمات المالية لدى "إس إيه بي" تنمو نمو ًا سريعاً ،إذ باتت قاعدة عمالء الحلول المالية من "إس إيه بي" تضمّ ما يزيد عن  17,000عميل ،بينها أكثر من
 12,000بنك في  142بلداً .وتساعد الشركة المؤسسات المالية في أنحاء العالم كي تصبح أكثر تركيزاً في أعمالها على العمالء ،وتخفض كلفة التشغيل وتعقيدات العمل،
وتدير المخاطر وتحقق اإلذعان للتشريعات .

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  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.
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