لتحول األعمال
"االتحاد للطيران" تختار "إس إيه بي" شريكاً استراتيجيا ً تقنياً ّ
بهدف دعم االقتصاد الشبكي في العالم العربي
23أكتوبر  2014خبر صحافي للنشر
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة -فوولدورف ،ألمانيا
أعلنت شركة "االتحاد للطيران" ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم عن اختيار شركة "إس إيه بي" كشريك تقني استراتيجي ،حيث ستقوم "إس إيه بي" بموجب
هذه الشراكة بتطبيق مجموعة من أهم الحلول البرمجية في مجموعة "االتحاد للطيران" ما سيم ّكن الناقل الوطني من االستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات .
وتخطط الشركة لنشر تطبيق تخطيط موارد المشاريع من "إس إيه بي" ،إلى جانب عدد من المنتجات المستندة إلى الحوسبة السحابية ،في عدد م ن قطاعاتها الحيوية بما في ذلك
الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات وإدارة التوريد وذكاء األعمال .
وأ ّكد كل من جيمس هوجن ،رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في االتحاد للطيران ،وبيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لشركة "إس إيه بي" ،على هامش
حفل التوقيع الذي أقيم في والية نيويورك ،أن هذه الشراكة مهمة لمساعدة االتحاد للطيران على الحفاظ على نمو مستدام في ضوء التحديث والتوسع اللذين تشهدهما المجموعة في
مختلف أعمالها .
وتعليقا ً على ذلك قال السيد هوجن" :حققت االتحاد للطيران نمواً قويا ً ومستداما ً خالل مسيرتها الممتدة طيلة  11عاماً .وستمكننا هذه الشراكة االستراتيجية مع "إس إيه بي" من
تطبيق أفضل التقنيات كي نواصل النمو بخطى ثابتة وتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا" .واعتبر هوجن أن هذه الشراكة "ستهيّئ األجواء أمام االتحاد للطيران للتحليق إلى آفاق
أرحب في المستقبل ".

من جانبه ،أعرب السيد ماكديرموت عن فخر "إس إيه بي" بمساندة "شركة عالمية المستوى مثل االتحاد للطيران" ،قائالً إن قطاع الطيران يرتبط بعمليات معقدة ومتطورة،
وأضاف" :وباختيارها لشركة "إس إي ه بي" ستتمكن االتحاد للطيران من تبسيط عملياتها األساسية ورفع الكفاءة والمرونة والفعالية في أنحاء المجموعة مع زيادة التركيز على
العميل في نفس الوقت ".
كما أعرب السيد ماكديرموت عن فخر شركته باختيار االتحاد للطيران لها "شريكا ً استراتيجيا ً للتقنية" ،مشيدا ً بما وصفها بالرؤية الجريئة التي يتمتع بها جيمس هوجن وفريق
إدارة "االتحاد للطيران" في مجالي الطيران واالبتكار .واعتبر ماكديرموت أن الشراكة مع "إس إيه بي" "تظهر االلتزام باالبتكار في التقنية ".
ومن المقرر ،بموجب هذه الشراكة ،أن تقوم االتحاد للطيران بنشر حلول سحابية لعدد من حلول األعمال الرئيسية ،ومن بينها حلول إدارة المواهب من "سكسِس فاكترز "
 Success Factorsالتابعة لشركة إس إيه بي ،وحلول إدارة المشتريات وتنسيق األعمال من "أريبا " ARIBAالتابعة لشركة إس إيه بي أيضا ً  ،ومنصة "إس إيه بي  -هانا"
لقواعد البيانات والتطبيقات الفورية .

وبدوره ،أ ّكد السيد هوجن أنه وفي إطار هذا االلتزام باالبتكارات التقنية" ،ستقوم االتحاد للطيران بتأسيس مراكز للتميز التقني في كل من اإلمارات وأوروبا والهند بهدف تطبيق
حلول وخدمات عالمية المستوى لمجموعة االتحاد للطيران ".
أما السيد ماكديرموت فق ال أن "إعالن اليوم يُظهر التزام "إس إيه بي" تجاه االتحاد للطيران ودولة اإلمارات في الوصول إلى الهدف المشترك المتمثل بربط الشرق بالغرب عبر
أبوظبي ،التي باتت مركزاً سريع النمو في عالم الطيران" ،وأضاف" :سنواصل االستثمار في مستقبل أبوظبي ،وسنعمل على االستفادة من معهد اس ايه بي للتدريب والتنمية في
اإلمارات بهدف تطوير المهارات اإلماراتية وتقديم المزيد من الدعم إلمارة أبوظبي ونموها االستراتيجي ".
ويُشار إلى أن االتحاد للطيران ،ومقرّ ها أبوظبي ،تضم ما يزيد عن  20ألف موظف ،وتمتلك شبكة وجهات تصل إلى  111وجهة قائمة أو معلنة في  63دولة .وحققت الشركة
العام الماضي رقما ً قياسيا ً في أعداد المسافرين ،بلغ  11.5مليون مسافر ،وتم ّكنت من تسجيل رقم قياسي على مستوى نقل البضائع بلغ  486,752طناً ،وحققت عائدات إجمالية
بلغت  6.1مليار دوالر .
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة مركز أس أيه بي لألخبار  .أو يمكنكم متابعة أخبار أس أيه بي عبر تويتر على @sapnews.
التعليق على الصورة  :جيمس هوجن ،رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في االتحاد للطيرا ن ،وبل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لشركة "إس إيه بي"،
يوقعان اتفاقية الشراكة بين الشركتين .
نبذة عن االتحاد للطيران
شهد عام  2003تأسيس شركة االتحاد للطيران ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي نقلت ما يصل إلى  11.5مليون مسافر خالل عام  .2013وانطالقا ً من
مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي ،توفر الشركة  111وجهة للمسافرين والشحن بما في ذلك الوجهات القائمة أو المعلن عنها على مستوى منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية ،وتشغل أسطوال ً حديثا ً يضم  105طائرة من طراز إيرباص وبوينغ ،مع طلبيات مؤكدة لشراء أكثر من 200
طائرة ،من بينها  71طائرة بوينغ  ،787و 25طائرة بوينغ  ،-X777و 62طائرة إيرباص من طراز ، A350و 10طائرات إيرباص  A380.وتمتلك االتحاد للطيران
حصصًا في كل من طيران برلين وطيران سي شل وفيرجن أستراليا وآير لينغوس والخطوط الجوية الصربية وجيت آيروايز ،وتسعى للحصول على الموافقات التنظيمية لالستثمار
في حصص الملكية في شركة أليطاليا وشركة "االتحاد اإلقليمية" التي تتخذ من سويسرا مقرا ً لها* .ولمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني :
www.etihad.com.

*المشغلة من قبل داروين إيرالين
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

لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com
كيت كونيل ،العالقات اإلعالمية في االتحاد للطيران
هاتف : + 1 917 515 1136بريد إلكتروني : KConnell@etihad.ae

