"إس إيه بي" تطلق حلوالً سحابية متخصصة لدفع االبتكار في األعمال
تعمل مع عمالء وشركاء ومطورين خارجيين للتصدي للتحديات السحابية
1يوليو  2014خبر صحافي للنشر
أطلقت" إس إيه بي " حلوالً متخصصة بالحوسبة السحابية بُغية دفع االبتكار لدى عمالئها من الشركات ،وفق ما أعلنت الشركة خالل مؤتمر" سافاير ناو" ،الذي أقيم حديثا ً في
مدينة أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية .
وا بتكرت الشركة منظومة مكرسة لحلول الحوسبة السحابية المتخصصة ،من خالل الجمع بين خبراتها الواسعة في عمليات الشركات بالقطاعات المتخصصة واإلبداع التقني لدى
منظومتها العالمية من الشركاء وقاعدتها العريضة من العمالء .

وستستخدم الحلولُ السحابية المتخصصة مصاد َر القوة الشهيرة للشركة لوضع خرائط طريق سحابية توجيهية متخصصة بحسب القطاع ،من شأنها المساعدة في تبسيط الشركات
وتحولها .وتخطط "إس إيه بي" للعمل مع شركائها وعمالئها في ابتكار حلول متخصصة قطاعياً ،يُتوقع لها أن تحقق ازدهاراً سريعا ً في  25قطاعا ً تخدمها الشركة .
ّ
وقال دينيس كليار ،رئيس وحدة الحوسبة السحابية لدى "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إن الشركات الع املة في المنطقة من كلّ القطاعات واألحجام "باتت مهيأة
لالستفادة من حلولنا السحابية المتخصصة التي أطلقناها حديثاً" ،عازيا ً الفضل في ذلك إلى اإلقبال الكبير على الحوسبة السحابية ،وانتشار االبتكار في تقنية المعلومات
واالتصاالت في القطاعين العام والخاص بالمنطقة ،إلى جانب االرتفاع الملحوظ في العمالء المتصلين باإلنترنت ،وأضاف" :سيكتشف عمالؤنا المتزايدة أعدادهم في أنحاء الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،عند استخدامهم للحلول السحابية المتخصصةً ،
قيمة ال مثيل لها في القطاعات ذات النمو المرتفع ،مثل االتصاالت المتنقلة وتحليالت البيانات والتقنية،
وسيتم ّكن هؤالء من إطالق العنان لإلمكانيات التي تنطوي عليها االقتصادات القائمة على المعرفة وخلق مزيد من فرص العمل لسنوات قادمة ".
وأتاحت "إس إيه بي" لعمالئها وشركائها ،من خالل مؤتمر "سافاير ناو" ،فرصا ً أوسع للمشاركة في حوارات تجمع نظراء ومشاركين وقادة فكر من أنحاء المعمورة .

"هانا" من "إس إيه بي" منصة حديثة منفردة لممارسة األعمال في السحابة
صمّمت الحلول السحابية المتخصصة لتعمل على سحابة "إس إيه بي" التي تش ّغلها منصة "هانا" من "إس إيه بي" عبر منصة" هانا لسحابة المؤسسات" من "إس إيه بي" ،الخدمة
ُ
السحابية المدارة بالكامل والقائمة على االشتراك والتي يستخدمها العمالء اليوم ليش ّغلوا عليها تطبي قات "إس إيه بي" للمهام الحرجة ،ويديروا مقادير هائلة من البيانات الكبيرة،
جميعها تتم على منصة واحدة فورية .
وتعتبر منصة "هانا" من "إس إيه بي "منصة حديثة تم ّكن العمالء من تحويل أعمالهم واالبتكار في السحابة ،وهو ما يشمل االبتكارات الجديدة وأهمّ المزايا والوظائف لمنصة
"هانا" ولالتصاالت المتنقلة ولتحليالت البيانات وخدماتها وخدمات مكاملة السحابة ،وجميعها مقدمة عبر واجهات استخدام جميلة ومفتوحة .

من جهة ثانية ،أطلقت "إس إيه بي" التطبيق "سيمبل فايننس" (المالية المبسطة) ،المستند إلى منصة "هانا" من "إس إيه بي" في منصة "هانا لسحابة المؤسسات" من "إس إيه
تزود رؤساء المالية وإدارات المالية في المؤسسات حول العالم برؤىً فورية للتغيرات المرتبطة بالشأن المالي المتعلق بمؤسساتهم .
بي" ،التي ّ
زخم كبير مستند إلى السحابة عبر القطاعات
حققت "إس إيه بي" نجاحا ً ملحوظا ً في ري ادتها الطريق نحو نموذج السحابة المتخصصة ،الذي يشمل قطاعات الكيماويات ،والخدمات المالية ،والرعاية الصحية ،والتعليم العالي
والبحث العلمي ،واآلالت الصناعية ومكوناتها ،والخدمات المهنية ،والخدمات العامة ،وتجارة التجزئة ،والرياضة ،والسفر ،والنقل .

وفي المقابل حق ق عمالء "إس إيه بي" نجاحات واسعة جرى استعراض جانب منها في الفعالية ،وذلك من شركات بينها "كواساكي موتورز أمريكا" و"جو-آن ستورز"
و"ميديافالي" و"ذا تمكن كومباني" و"بنتلي سيستمز" و"أكزو نوبل ".
تخطط "إس إيه بي" ،عبر تعزيز التعاون االستراتيجي مع شركائها ،ومن بي نهم "رد هات" و"آي بي إم" و"إتش بي" و"ڤي إم وير" وكذلك الشركات الناشئة ،إلتاحة خيارات
أوسع أمام العمالء وسهولة في نشر التطبيقات وبيئات تقنية مبسطة .وتعتبر الشراكة المعلنة حديثا ً مع كل من "أكسنتشر" و"إتش بي" واحدة من أبرز عالقات الشراكة لدى "إس
إيه بي" ،وهي ترمي إلى مساعدة العمالء على اعتماد منصة "هانا" من "إس إيه بي" ونشرها بسرعة أكبر وتكلفة أقلّ من خالل نموذج اشتراك مبتكر .
ومن المقرر أن يجري تضمين البرنامجين" فيوري "و"سكرين بيرسوناز " من "إس إيه بي" ضمن التراخيص األساسية لبرمجيات الشركة ،ما من شأنه أن يمنح المستخدمين في
الشركات تجربة استخدام مصممة وفق االحتياجات الشخصية وتتسم بالبساطة وبكونها سريعة االستجابة عبر جميع األجهزة .
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