بالمائة نسبة نمو الحلول السحابية للشركة بالشرق األوسط وشمال إفريقيا في  2013أعمال "إس إيه بي"
السحابية األسرع نمواً في العالم
28مايو  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" أنها حققت نمواً بلغ  300بالمائة في صفقاتها الخاصة بالحوسبة السحابية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين العامين  2012و. 2013
وجاء إعالن عمالقة تطبيقات األعمال العالمية هذا على هامش منتدى "إس إيه بي" ومؤتمر مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،المنعقد اليوم في
دبي .كما يأتي في أعقاب أداء قوي شهدته الشركة في الربع األول من العام الجاري ،أعلنت معه أن إيراداتها (غير الخاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية) المتأتية من
االشتراكات في الحوسبة السحابة والدعم ارتفعت بنسبة  38بالمائة وفق األسعار الثابتة لصرف العملة ( 32بالمائة وفق األسعار الحقيقية للعملة ).
وتعتبر "إس إيه بي" ،على الصعيد العالمي ،أسرع الشركات نمواً في الحجم باألعمال السحابية ،إذ تواصل الشركة زيادة حصتها من كعكة السوق وتحقق نمواً أسرع بست مرات
مما ي حققه أكبر منافسيها ،فيما يقترب معدل إيرادات الشركة من الحوسبة السحابية المنسحب على العام كله من  1.1مليار يورو .
ويتجاوز عدد االشتراكات الكلية في تطبيقات "إس إيه بي" السحابية حاليا ً  38مليون اشتراك ،وهو األعلى في أوساط الشركات المقدمة للتطبيقات السحابية ،ويشمل "المنصة
االجتماعية لألعمال" التي تضم أكثر من  12مليون مستخدم ،وأكبر شبكة شركات في العالم تض ّم  1.4مليون شركة تزيد قيمة عملياتها التجارية السنوية مجتمعة عن  500مليار
دوالر ،عالوة على أكبر عمليات تشغيل سحابية تجمع أكثر من مليوني مستخدم .
ووصف سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا الحوسبة السحابية بأنها "وُ جدت لتبقى" مشيرا ً إلى أثرها العظيم على أداء الشركات،
في دولة اإلمارات والمنطقة ،وخططها المستقبلية ،وقال " :باتت الشركات في الوقت الراهن مهتمة بالحصول على خدمات الحوسبة السحابية من إس إيه بي أكثر من أي وقت
مضى ،والسبب وراء ذلك بكل بساطة هو عدم اقتصار الخدمات السحابية حالياًعلى خفض التكلفة اإلجمالية للملكية فحسب ،كما أنها ليست متعلقة بتعزيز تقنية المعلومات فقط ،فقد
دخلنا اآلن حقبة بات فيها اتخاذ القرارات التقنية المهمة يت ّم خارج إدارة تقنية المعلومات ومكتب رئيس المعلوماتية ،وسحابة اليوم تتعلق بدفع االبتكار والمرونة في األعمال،
وتمكين الشركات من أسباب القوة عبر العمليات واألفكار الجديدة التي كانت تعد في السابق من المستحيالت ".

وجاءت تصريحات الخراط في أعقاب دراسة أجرتها شركة "غارتنر" ألبحاث تقنية المعلومات ،أظهرت أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سوف تشهد نمواً كبيرا ً في سوق
الخدمات العامة السحابية ي ُتوقع أن يبلغ  21.3بالمائة خالل العام  2014وأن حجم هذه السوق سيصل إلى  620مليون دوالر ،في حين سيصل في العام  2017إلى  1.1مليار
دوالر .وتتوقع "غارتنر" أنه سيت ّم إنفاق  3.8مليار دوالر على الخدمات السحابية في المنطقة بين العام  2013ونهاية العام  .2017وفي الوقت نفسه ،فإن منطقة الشرق األوسط
وإفريقيا مهيّأة ،وفقا ً لـ"مؤشر سيسكو العالمي للحوسبة السحابية" ،ألن تشهد أقوى معدل في العالم لنمو حركة البيانات عبر السحابة من  17إكسابايت في  2012وصوالً إلى
 157إكسابايت في العام . 2017
من جانبها ،قالت شركة "آي دي سي" لألبحاث بمنطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا على لسان ميغا كومار ،مدير قسم األبحاث ،إن الشركات في المنطقة باتت أكثر إدراكا ً
للكيفية التي يمكن بها للحوسبة السحابية أن تحقق خفضا ً في التكاليف وكسبا ً لمنافع المرونة والتدرجية والنشر األسرع للحلول التقنية أو موارد تقنية المعلومات ،وأضاف كومار:
"نتوقع أن ترتفع الثقة في الحوسبة السحابية في الوقت الذي يُطلق فيه الباعة وقنوات التوزيع مزيداً الخدمات السحابية ،بموازاة تعاملها مع مخاوف العمالء حيال األمن وجودة
الخدمة .ويمكن ل لمؤسسات الكبيرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة اآلن نقل وظائف معينة إلى السحابة مع إبقاء التطبيقات والنظم األهم واألكثر حساسية في موقع العمل ،ما
يم ّكنهم من تحقيق منافع لجهتي التكلفة واإلدارة ".

وقد حققت أعمال إس إيه بي السحابية المزيد من الزخم والنمو بسرعة كبيرة خالل السنوات الماضية ،وذلك بفضل استحواذها في العام  2011على شركة "ساكسيس فاكتورز"
المزود الرائد عالميا ً بحلول خدمات إدارة الموارد المبشرية المبنية على منصات الحوسبة السحابية ،باإلضافة إلى استحواذها في  2012على شركة "أريبا" الشبكة األولى عالميا ً
في مجال استضافة البرمجيات العاملة على الويب في السحابة لربط الموردين والمشترين وتعزيز التعاون فيما بينهم عبر اإلنترنت .
وتتألف محفظة "إس إيه بي" للحلول السحابية من مجموعة من الحلول األبرز في سوق السحابة العامة ،التي تعتبر األولى في إدارة رأس الم ال البشري ،والمشتريات ،وشبكات
األعمال ،والتنسيق االجتماعي التجاري ،إلى جانب واحدة من أكثر بيئات السحابة الخاصة التي يمكن الوثوق بها واالعتماد عليها .كما تتميز "إس إيه بي" بحلول إدارة عالقات
العمالء األكثر تكامالً عبر السحابة ،حيث يندرج ضمنها جميع األطراف األساسية في إدارة عالقات العمالء ،فضالً عن تزويدها بإمكانيات إضافية مثل تحليل بيانات وسائل
التواصل االجتماعي ،واستقصاء معلومات العمالء .

و باإلضافة إلى ذلك ،أطلقت "إس إيه بي" العام الماضي حزمة تطبيقات األعمال العاملة من إس إيه بي على منصة هانا  HANAالسحابية ،التقنية األولى في العالم التي توالف
بنجاح بين تطبيقات المعامالت والتحليالت التي تت ّم داخل الذاكرة (التحليالت الذاكرية) .مما يتيح للمؤسسات خيارات إضافية تقدم لها قيمة وعائداً فوريين الستخدام التقنية .وتدير
إس إيه بي منظومة عمل الشركاء عبر خدماتها المدارة لتوفر لهم أفضل اإلمكانيات المتاحة من حزمة تطبيقات األعمال العاملة من  SAPعلى منصة" هانا "HANAالسحابية
عبر مراكز البيانات الخاصة بهم ،أو عب ر مراكز بيانات إس إيه بي المتعددة في العالم .
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن عدد ًا من تطبيقاتها الرئيسية سيحصل على اعتماد منصة "آزور" السحابية من "مايكروسوفت " Microsoft
 ، Azureوذلك في خطوة من شأنها دعم انتشار حلول "إس إيه بي" وخدماتها السحابية .وكانت التطبيقات الرئيسية للشركة قد حصلت على اعتماد المنصة السحابية الخاصة
بشركة "أمازون" في العام . 2011
وسيبدأ دعم منصة "آزور" من "مايكروسوفت" لتطبيقات "إس إيه بي" في نهاية شهر يونيو ،وتشمل هذه التطبيقات :برمجيات حزمة األعمال ،وحلول األعمال الشاملةAll-in-
 ، Oneوالمنصة التنقلية ،و"أدابتيڤ س يرڤر إنتربرايز" ،وإصدارة المطورين من منصة "هانا" من "إس إيه بي ".
وأشار سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أن مجموعة حلول الحوسبة السحابية المقدمة من "إس إيه بي" توفر المزيد من
االبتكار والسرعة لقطاعات األعمال التي باتت بحاجة ملحة إلى إدخال التعديالت الالزمة على عملياتها لكي تتمكن من التوائم مع التغييرات المستمرة في األسواق الحيوية .وقال:
"إننا على ثقة كبيرة بأن خدمات الحوسبة السحابية من إس إيه بي ستثري أداء األعمال وتنطلق بها إلى مستويات غير مسبوقة ،خصوصا ً إذا ما نظرنا إلى إمكانيات الربط الفائقة
والرؤية المميزة اللتان تتيحهما شبكات إس إيه بي االجتماعية وشبكات األعمال ،إلى جانب القدرة الفائقة والسرعة الكبيرة التي تتيحها التحليالت الذاكرية عبر منصة "هانا"
السحابية ،والنفاذية الكبيرة على حلول إس إيه بي المتنقلة ".
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