حكومات الشرق األوسط بحاجة إلى إدارة ذكية للبيانات لجني ثمار حلول المدن الذكية
11نوفمبر  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أشارت شركة «إس إيه بي» اليوم ،خالل مشاركتها ضمن فعاليات «قمة مدن المستقبل العربية  »2014المنعقدة في دبي ،إلى حاجة الحكومات في منطقة الشرق األوسط إلى
إدارة ذكية للبيانات لتعزيز القيم والفوائد الكبيرة التي يمكن أن توفرها المدن الذكية .

وعلى امتداد منطقة الشرق األوسط ،تنتشر المستعشرات المدمجة في جميع األدوات واألجهزة المحمولة التي تستخدم يوميا ً لتولد كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات .وبفضل
استخدام التقنيات المبتكرة للبيانات الكبيرة وتطبيقات األعمال ،تعمل مؤسسات القطاع العام والخاص على دفع عجلة االقتصاد المتعدد المصادر في المنطقة ،وتوفير عمليات
ومنهجيات جديدة ،وتقديم أنواع جديدة من القيمة لألطراف المعنية .
وبهذه المناسبة قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الراعي البالتيني لفعاليات «قمة مدن المستقبل العربية  »2014المنعقدة
في دبي" :تحتاج المدن الذكية في العالم العربي إلى بيانات ذكية ناتجة عن تنامي استخدام األجهزة المتصلة والمترابطة في عصر "إنترنت األشياء" .ويمكن للحكومات من خالل
تحليل هذه البيانات اكتساب رؤى جد يدة ،وتوفير تجارب متميزة ،وإنشاء مصادر جديدة للقيمة تصب في صالح إسعاد المواطنين والسياح بدرجة أكبر وإنجاح أعمال الشركات
واالرتقاء بأعمالها نحو مستويات أعلى ".
بدوره تحدث مايكل بيتلكو ،نائب رئيس شركة «إس إيه بي» ،عن موضوع "االستفادة من البيانات الهائلة لتقنيات إنترنت األشياء من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين ودفع عجلة
نمو ونجاح األعمال ".
نبذة عن SAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
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  258,000عميل 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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