مشاريع بن هندي" تعلن شراكتها مع  SAPو  CSCمن خالل تفعيل وإطالق منصة" إس إيه بي هانا كالود"
األولى من نوعها في دولة االمارات العربية المتحدة


أعلنت مشاريع بن هندي انها أطلقت المباشرة بأعمالها وفقا َ لحلول التخزين السحابي المتكامل - SAP HANA CLOUD Platformوذلك بدأ من
األول من ابريل 2015



وتؤكد "مشاريع بن هندي" من خالل الشراكة مع  SAPبأنها تحرص ان تبقى الرائدة في مجالها ولتحقيق ذلك فهي تسعى دائ ًما لجلب واعتماد التقنيات
المتطورة والمبتكرة والجديدة إلى أعمالها ،ألنها تؤمن بقدرتها على إحداث فرق وإضافة قيمة إلى الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها بحلول متقدمة وفقا َ
ألحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات- SAP HANA CLOUD Platform .



كما تعاقدت "مشاريع بن هندي" و  CSCالشركة الرائدة عالميا في مجال األعمال واالستشارات والتي تعمل على توفير مجموعة من الحلول التقنية

المبتكرة ,لتكون المنفذ و والمتعهد بصيانة منصة "إس إيه بي هانا كالود" SAP HANA CLOUD Platform
5أبريل 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
مشاريع بن هندي ،واحدة من أكبر المؤسسات االقتصادية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تعلن اليوم عن إطالق تحول تشغيل أعمالها وفقا َ ألحدث تقنيات تكنولوجيا
المعلومات - SAP HANA CLOUD Platform .
ومن المعروف عن مشاريع بن هندي التي بدأت منذ العام  1974بمتاجر التجزئة الفاخرة الى ان اصبحت محفظة اقتصادية متنوعة تبدأ بالضيافة والتجارة العامة إلى األزياء
والساعات والمجوهرات مروراً بالعقارات والمقاوالت واألثاث والتصميم الداخلي وأخيرا ً اإلعالم هي كلها حصيلة مشاريع بن هندي .
وقد بذل فريق مشاريع بن هندي الجهود لإللتزام بقرار استراتيجي طويل األمد لتوسيع أقسام تجارة التجزئة والضيافة ,فتوجت تلك الجهود بقرار تحول ودعم عمليات األعمال
لتصبح أكثر فعالية عبر منصة" إس إيه بي هانا كالود " SAP HANA CLOUD Platformوفقا َ ألحدث االبتكارات في تقنيات تكنولوجيا المعلومات .
وقال السيد ستيفن كروجر الرئيس التنفيذي باإلنابة لمشاريع بن هندي " :لقد قدمت  SAPلمشاريع بن هندي تصميم المنصة التكنولوجية ذات حلول األعمال الرائدة والجديدة
لتوفر تجارب مبتكرة في توقعا ت المبيعات وادارة وتجديد المخزون  ,و في مجاالت خدمة العمالء الفعالة ,وذلك لتحسين سلسلة التوزيع ،ودعم العمليات اليومية ،وتقديم تحليالت
وتقارير دقيقة من شأنها أن تدعم قرارات االدارة العليا ,وكذلك تدعم عمليات االدارات األخرى وعمليات كافة األعمال في مشاريع بن هندي ككل ,وعلى سبيل المثال وليس
الحصر فإن اإلدارت التي تستفيد من التقنيات المتطورة لنظام  SAPيشمل اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية ,والمبيعات ,وسلسلة التوزيع ,وإدارة المخازن ,لخلق بيئة أعمال
تجارية تخضع بشكل صحيح لرقابة شاملة يمكن رصد تفاصيلها بدقة متناهية ".
وأضاف السيد تيفون توبكوك المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في دولة االمارات العربية المتحدة قائالَ" :إطالق اليوم يأخذ شراكتنا مع مشاريع بن هندي إلى المستوى التالي,
فالمعروف بأن بن هندي هي الشركة الرائدة إقليميا في اعتماد أحدث الحلول المتطورة عبر التكنولوجيا السحابية .وستعمل منصة " إس إيه بي هانا كالود " SAP HANA
 CLOUD Platformبمثابة المحرك لدفع عجلة النمو في جميع أنحاء مشاريع بن هندي لما للمنصة من حلول مبتكرة ومتطورة تدعم عمليات األعمال الخلفية وفي نفس الوقت
تعمل على تعزيز تجارب العمالء .وقد عملت الشراكة االستشارية مع  CSCعلى ضمان أفضل الممارسات أثناء رحلة مشاريع بن هندي التحويلية ".
منصة " إس إيه بي هانا كالود " SAP HANA CLOUD Platformهي منصة في الذاكرة السحابية صممت خصيصا َ لعالم اليوم المتشابك على نحو متزايد عبر التواصل
من خالل االجهزة الذكية وعبر التواصل االجتماعي اللذان يعتمدان على انتقال البيانات ,فإن تطبيقات المنصة القوية توفر رؤى في الوقت الحقيقي لدفع عملية صنع القرار
المناسب واألكثر فعالية وفي الوقت المناسب وتسريع ظهور تقارير التحليالت ،والعمليات التجارية ،ومعالجة البيانات تعزز من القدرات التنبؤية إلدارة الشركات على أساس
يومي بفعالية أكثر .
أما الشركة العالمية الرائدة في توفير أحدث التقنيات في مجال حلول األعمال والخدمات  CSCفقد تم تعيينها من قبل "مشاريع بن هندي" كمستشار لتقديم حلول األعمال المبتكرة
والتحول المدروس الى نظم  SAP.وتتخصص باالستشارات في حل تحديات عمليات الشركات المعقدة من خالل خدمات التطبيقات والبيانات والتحليالت واالستشارات والحلول
التقنية وخدمات الذاكرة السحابية ،كما تعنى باألمن السيبراني أثناء تصفح شبكة االنترنت ،وتطور البرمجيات والحلول المتنقلة .
تفخر "مشاريع بن هندي" بأن تعلن أنها تتبع أفضل نظم ممارسات  SAPوعلى سبيل المثال ”: “SAP Driven Implementationو نظام تأمين النجاح لضمان الجودة
 “SAP Secure Success Quality Assurance” ,بل ويعتبر موقع " مشاريع بن هندي" الموقع األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يعمل على استضافة
نظام حلول ” “SAP IS Retailعلى سحابة المنصة " إس إيه بي هانا كالود " SAP HANA CLOUD Platformالمتكاملة مع GK POSوهو أحد الحلول التكنولوجية
من  SAPتحديدا َ .
عملت " مشاريع بن هندي" على إطالق المرحلة األولى من نظام  SAPفي األول من أبريل  ,2015في حين يتم التخطيط لتنفيذ واطالق مشاريع الكترونية مستقبلية تعمل وفق
نظم  SAP ,من ضمنها اطالق مواقع التواصل االجتماعي المتكامل مع وسائل االعالم ,والتجارة اإللكترونية ،وبرامج والء العمالء  ,وتحليالت متقدمة لمعلومات العمالء للعام
2016.

التعليق على الصور  :تيفون توبكوك المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في دولة االمارات العربية المتحدة ،محي الدين بن هندي  ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمجموعة بن هندي للمشاريع ،ألوك بابنا ،المدير التنفيذي لدى  CSCالشرق األوسط ،يعلنون عن اتفاقية الشراكة .

محي الدين بن هندي  ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي للمشاريع ،الرائدة في قطاع التجزئة في اإلمارات ،يعلن اليوم إطالق وتفعيل منصة إس إيه بي
هانا كالود .
نبذة عنSAP
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 باختال ف 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
هاتف7222 440 4 971+ :
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف1950 390 4 971+ :
بريد إلكتروني: Sap@wallis-mc.com

