حلول "إس إيه بي" ترتقي بـ"السعودية لصناعة الورق" إلى "السحاب"
في مشروع تقني مبتكر هو األكبر واألول من نوعه في قطاع الورق بالمنطقة
4نوفمبر  2014خبر صحافي للنشر
الدمام ،المملكة العربية السعودية
قالت "الشركة السعودية لصناعة الورق" أنها تعتزم إطالق مشروع تطويري يستند إلى الحوسبة السحابية هو األكبر من نوعه في قطاع صناعة الورق في المنطقة .
ومن المنتظر أن ي ُحيل هذا المشروع الشركة إلى واحدة من الشركات األكثر إبداعا ً تقنيا ً في المملكة والمنطقة على حد سواء ،وذلك من خالل التأسيس لعمليات تشغيلية حيوية تت ّم
في السحابة ،وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز النمو عبر رفع مستويات الكفاءة واالبتكار .
وسوف تتب ّنى "السعودية لصناعة الورق" ،التي تُعتبر من أبرز الشركات المنتجة للمحارم الورقية في العالم العربي ،حلّ تخطيط موارد المؤسسات من "إس إيه بي" خالل
المرحلة األولى من المشروع ،على أن يت ّم في المراحل التالية تبني حلول أخرى من "إس إيه بي" تشمل أداة التحسين والتخطيط المتقدّمة ،والتكامل والمعلومات التصنيعية،
ومعلومات األعمال ،والتخطيط والتدعيم لألعمال .
ومن المقرر أن تتم استضافة جميع الحلول على منصة "هانا" السحابية من "إس إيه بي" ،التي تُش ّكل محركا ً يقود األداء إلى أعلى مستوياته من خالل قوة الحوسبة الذاكرية
الفورية .وتُعتبر "السعودية لصناعة الورق" أول شركة من عمالء "إس إيه بي" في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يستمثر في منصة "هانا" السحابية من "إس إيه بي".
وسيت ّم تنفيذ المشروع واإلشراف عليه عبر شركة "داتا لينكس" ،شريك "إس إيه بي ".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه "السعودية لصناعة الورق" لتوسيع عملياتها ونفوذها في أنحاء المملك ة ودول الخليج ،وفق برنامج وصفه عبدهللا العنزي ،الرئيس التنفيذي
للشركة ،بالطموح ،مشيرا ً إلى حاجة الشركة إلى أنظمة مُهيّأة لدعم تنفيذ البرنامج ،وقال" :نحن في حاجة إلى منصة تكون بمثابة أداة تمكين لالبتكار ،وقابلة للتدرج الفوري ،تتسم
بالمرونة والبساطة التي ال يمكن إال للحوسبة السحابية أن تقدمها ،وذلك بُغية تحقيق أهداف النمو التي وضعناها ".

وأعرب العنزي عن فخره بأن تكون "السعودية لصناعة الورق" أول شركة في الشرق األوسط تتب ّنى بالكامل "تقنية متطورة ومتزايدة األهمية" ،مضيفا ً أنّ منصة "هانا" السحابية
من "إس إيه بي" هي "ح ّل فريد من نوعه ".

وينسجم التحرّ ك الرائد للشركة باتجاه الحوسبة السحابية مع الشهية المفتوحة للشركات تجاه التقنيات الحديثة في المملكة .وتتوقع شركة "آي دي سي" المختصة بأبحاث سوق تقنية
المعلومات ،بهذا الشأن ،أن يزيد اإلنفاق على الخدمات السحابية في المملكة بنسبة  52.9بالمائة خالل العام . 2014
من جهة ثانية تشير تقديرات شركة "غارتنر" لألبحاث التقنية إلى أن اإلنفاق على الخدمات السحابية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين العام  2013ونهاية العام
 2017سيبلغ  3.8مليار دوالر .كذلك ،فإ ن منطقة الشرق األوسط وإفريقيا مهيّأة ،وفقا ً لـ"مؤشر سيسكو العالمي للحوسبة السحابية" ،ألن تشهد أكبر معدل لنمو حركة البيانات
عبر السحابة من  17إكسابايت في  2012وصوالً إلى  157إكسابايت في العام . 2017
يُشار إلى أن صفقات الخدمات السحابية التي وقعتها "إس إيه بي" مع عمالئها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بين العامين  2012و 2013بنسبة  300بالمائة،
ما يعكس تنامي قبول المنطقة للمنافع التي تقدمها الحوسبة السحابية .

وعلّق أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لـ"إس إيه بي السعودية" ،على المشروع بالقول إن "السعودية لصناعة الورق" أظهرت بتب ّنيها لنطاق واسع من الحوسبة السحابية "مستوى
القوة ،وتُحسّن استخدام الموارد ،وتُضفي على
مرموقا ً من الريادة" ،معتبراً أن هذه التقنية "ستُكسبها خبرات وتجارب جديدة تماما ً لصالح عمالئها ،وتُم ّكن موظفيها من أسباب ّ
أعمالها قيمة ال نظير لها ".
لدى "إس إيه بي" حاليا ً ما يزيد عن  35مليون عميل من عمالء الخدمات السحابية حول العالم ،وهذا الرقم يشمل عمالء "المنصة االجتماعية لألعمال" التي تضم أكثر من 12
مليون 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 .
وتُم ّكن حلول "إس إيه بي" للحوسبة السحابية الشركات من االرتقاء بمستويات أدائها ،ال سيما إذا ما أضيف إليها قدرات االتصال والتبصّر التي تتمتع بها شبكات "إس إيه بي"
االجتماعية والتجارية ،والقوة والسرعة التي تتسم بها قواعد البيانات والتحليالت البيانية التي تت ّم ع بر منصة "هانا" الذاكرية ،وقدرات النفاذ الخاصة بحلول "إس إيه بي" التنقلية .
التعليق على الصور
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من اليمين إلى اليسار :عبد هللا العنزي ،الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق ،أحمد شرّ اب ،مدير حسابات العمالء االستراتيجية ،إس إيه بي المملكة العربية السعودية
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