"البيانات الكبيرة" تدفع العائدات على االستثمار في قطاعات الرياضة والتجزئة والمصارف بالشرق األوسط
نمو السوق العالمية خمسة أضعاف إلى  15مليار دوالر في 2020
15أكتوبر  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
قالت اليوم شركة "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،إن من شأن البيانات الكبيرة أن تتيح إمكانيات هائلة لدفع العائدات على االستثمار بصورة غير مسبوقة في
قطاعات الرياضة وتجارة التجزئة والمصارف بالشرق األوسط ،في ضوء توقع ات تشير إلى أن السوق العالمية للبيانات الكبيرة مهيّأة لتحقيق نمو هائل قدره خمسة أضعاف؛ من
 3.2مليار دوالر في العام  2013إلى  15.1مليار دوالر في  ،2020بحسب شركة األبحاث "آي دي سي ".
وكانت سوق برمجيات ذكاء األعمال وتحليالتها في الشرق األوسط وإفريقيا ،قد ارتفعت من  196مليون دوالر في العام  2012إلى  217مليون دوالر في  ،2013وفقا ً لشركة
"غارتنر ".
وقال سامر الخراط ،رئيس "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إن ثمّة فرص أعمال هائلة وخبرات يمكن إطالق العنان لها من خالل الحجم الكبير للبيانات التي سيتم
توليدها ،نظرا ً ألن الناس والعمليات واألجهزة تتالقى وتترابط في إنترنت كل شيء .ودعا الخرّ اطالشركات العاملة في قطاعي الرياضة وتجارة التجزئة والقطاع المصرفيإلى
"االستفادة من البيانات الكبيرة ،استباقاًلما هوقادم ،وتحسينا ً إلجراءاتها ،مما يساعد المستخدمين على التفاعل بشكل أفضل ضمن أي منصة عمل لدعم تحقيق قيمة غير
مسبوقةلألعمال ".
وتعتبر "إس إيه بي" أبرز الشركات المقدمة للحلول في سوق برمجيات ذكاء األعمال وتحليالتها في الشرق األوسط وإفريقيا ،بمبيعات تبلغ  59مليون دوالر وتعادل 27.2
بالمائة من حجم السوق ،بحسب "غارتنر" .وتُع ّد منص ة "هانا" المنتج المبتكر من "إس إيه بي" لهذه السوق ،وهي منصة تعمل داخل الذاكرة إلدارة البيانات وإجراء التحليالت
الفورية لها .

البيانات الكبيرة تم ّكن الفرق الرياضية من إحراز أهدافها
عمل ك ّل من االتحاد األلماني لكرة القدم وشركة "إس إيه بي" على إطالق حل برمجي كروي هو "ماتش إنسايتس" ،يعمل على إجراء تحليالت فورية معقدة لتدريبات كرة القدم.
وكان لهذا الحلّ إسهام في فوز المنتخب األلماني ببطولة كأس العالم األخيرة في البرازيل .
وأبرمت حديثا ً شركة "إس إيه بي" شراكة مع فريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم ،من أجل توسعة حضور الفريق في الملعب وتعظيم أدائه وتحسين مستوى استمتاع جماهير

المشجعين باللعب ،كما اختار نادي "دوك أثلتيكس" منصة "هانا" من "إس إيه بي" لتقديم األدوات القوية الالزمة للمحاكاة االفتراضية للبيانات ،والتي يمكنها تحسين مستويات
التدريب واألداء .
أما الفارسة األلمانية إنغريد كليمكه فأبرمت مع "إس إيه بي" عالقة لالبتكار المشترك تصبح بموجبها مستشارة تقنية لشؤون رياضات الفروسية .وترمي هذه الشراكة إلى تحسين
أداء الفرسان واستمتاع المشجعين .
ن ظرة شاملة لشركات التجزئة على سلوك الزبائن
تجمع حلول "إس إيه بي" الخاصة بقطاع التجزئة بين تقنيات الحوسبة السحابية والقدرات التنقلية والبيانات الكبيرة والتقنيات التحليلية المتقدمة ،من أجل مساعدة شركات التجزئة
على تحديد الفرص وتطوير عمليات قنوات التوريد وتحسين هامش األرباح ،عالوة على تقديم تجربة تسوق تتسم بالتجانس والطابع الشخصي للزبائن .
تحويل البيانات الكبيرة إلى مال
متنام على حلول البرمجيات كخدمة ،المستندة على السحابة ،في وقت تتزايد استفادة البنوك من التطبيقات البرمجية المتخصصة بمعالجة
طلب
عن
كشفت شركة التحليالت "أوڤم"
ٍ
البيانات الكبيرة في السحابة .وتقول الشركة إن  49بالمائة من صانعي القرار في القطاع المصرفي يتوقعون زيادة استثماراتهم في حلول البرمجيات المقدمة كخدمة ،خالل
األشهر الثمانية عشر المقبلة .
وكانت شركة "فوريستر" قد سمّت حلول "إس إيه بي" الخاصة بقطاع المصارف "رائدة السوق المصرفية" ،لقاء ما تقدّمه من وظائف شاملة وقدرات تتمحور حول العميل
ومرونة في أداء األعمال ودعم لعمليات المحاسبة والتحليالت .ومن أشهر هذه التطبيقات منصة "هانا" السحابية للمؤسسات ،وشبكة الخدمات المالية ،وتطبيق "إس إيه بي"
للعمليات المصرفية .
تأمين األجهزة المتنقلة أساسي في االستفادة من البيانات الكبيرة يمكن تصميم" محفظة األمن التنقلي" من "إس إيه بي"  ،التي أسمتها شركة "أوڤم" "رائدة السوق" ،لتتناسب مع
الشركات من جميع األحجام ،بما يشمل نشر ما يصل إلى  100ألف جهاز ،وذلك كي تتمكن الشركات من إدارة األعداد المتزايدة من التطبيقات واألجهزة المتنقلة والكميات
المتزايدة من المحتوى .أما محفظة تطبيقات "إدارة القدرات التنقلية للمؤسسات" ،المتكاملة والمستندة على السحابة ،فتقدّم تجربة مستخدم ممتازة تشتمل على تطوير التطبيقات،
وأمن األجهزة والبيانات والمحتوى والتطبيقات .
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.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
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