 S/4HANAمن "إس إيه بي" نقلة فارقة لحلول األعمال تمنح شركات المنطقة رؤية متبصرة
حزمة تطبيقات األعمال الجديدة للمؤسسات من الجيل التالي مص َّممة بالكامل على "هانا "
10فبراير  2015خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
كشفت اليوم "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك ) : SAPالنقاب عن الجيل التالي من حزمة تطبيقات األعمال ،المصممة لتمكين الشركات في منطقة الشرق األوسط من
إدارة أعمالها على الوجه األمثل وببساطة غير مسبوقة .
وصمّمت عمالقة برمجيات األ عمال العالمية "إس إيه بي" الحزمة المسمّاة ، SAP Business Suite 4 SAP HANAوالتي يمكن اختصارها باالسم SAP
 ، S/4HANAعلى منصة الذاكرة المتضمَّنة المتقدمة "هانا" من "إس إيه بي" باعتماد أحدث مفاهيم التصميم مع مجموعة تطبيقات تجربة المستخدم  SAP Fioriلجميع
األجهزة .وتوفر حزمة حلول  S/4HANAابتكارات وتبسيطات غير مسبوقة للشركات ،مقرونة بتجربة "إس إيه بي" الممتدة ألكثر من أربعين عاما ً في دعم قطاعات األعمال،
وتمثل حزمة أعمال بمفهوم مبتكر باالعتماد على منصة الذاكرة المتضمَّنة المتقدمة "إس إيه بي هانا" .وتقدّم حزمة حلول  S/4HANAمن "إس إيه بي" خيارات النشر عبر
السحابة وفي مقرّ الشركة ،أو عبر التوليفة الهجينة ،بما يضمن للشركات أكبر عدد ممكن من الخيارات .

وجاء إعالن "إس إيه بي" عن طرح حزمة الحلول الجديدة خالل فعالية استضافتها حديثا ً لتلك الغاية بمقر بورصة نيويورك .
واعتبر بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي" ،هذه المناسبة يوما ً تاريخياً ،قائالً إنها "تؤ ّرخ لبداية النهاية لتكدّسات تقنية المعلومات العائدة للقرن العشرين بكل
التعقيدات التي جاءت بها" .وأ ّكد مكديرمت أن شركته تعيد تعريف نموذج التخطيط لموارد المؤسسات ليتالءم مع احتياجات القرن الحادي والعشرين ،الفتا ً إلى أن S/4HANA
تتعلق بتوحيد البرمجيات والمستخدمين به دف بناء شركات تدير أعمالها إدارة فورية تتسم بالبساطة وبالترابط بين أطراف منظومة العمل .وأضاف" :عندما ابتكر هاسو بالتنر
منصة "هانا" عرفنا أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إعادة ابتكار حزمة تطبيقات األعمال من "إس إيه بي" لتناسب الحقبة الرقمية ،وقد أصبح هناك منصة ابتكار مصممة لدفع عجلة
النمو لدى الشركات حول العالم متى ما أرادت دخول أسواق جديدة والتفاعل مع العمالء عبر مختلف القنوات ".

وجرى تصميم حزمة حلول  S/4HANAالجديدة لتعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي" فقط ،من أجل التغلب على جميع القيود السابقة ،وهي تستفيد من أحدث قدرات
الذاكرة المتضمَّنة وقدرات التعامل الفوري مع المتغيرات في منصة "هانا" .وتوسع حزمة حلول  S/4HANAمفهوم التبسيط على جميع قطاعات األعمال ،مع تهيئة موجَّ هة،
وتجربة مستخدم حديثة للموظفين على اختالف مهامهم وأعمالهم وعبر جميع األجهزة المتوافقة ،ومنظومة بيانات مبسَّطة ،وبصرية آنية مع َّمقة ،ومنظور جديد للمتابعة الفورية
لعمليات األعمال .
صمِّمت حزمة حلول األعمال  S/4HANAمن "إس إيه بي" لتعزيز زخم االبتكار في عالم األعمال بالبساطة غير المسبوقة من خالل الربط الفوري بين األفراد واألجهزة
و ُ
وشبكات األعمال لدعم تطوير أنماط جديدة لألعمال ،ولإلسهام أيضا ً في تسريع االنتقال إلى إنترنت األشياء والبيانات الكبيرة .ويتيح نموذج البيانات المبسَّط للشركات فرصة
وضع تصور جديد لمنظومة تقنية المعلومات ،بما يسهم في خفض التكلفة واالرتقاء باألداء.

من جانبه ،قال سامر الخراط ،رئيس "إس إيه بي" بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أن إطالق حزمة تطبيقات األعمال الجديدة  S/4HANAمن "إس إيه بي" يأتي في
وقت مثالي بدأت فيه اقتصادات الشرق األوسط باالستعداد لتبني تقنيات المعلومات بقوة والعمل على تحقيق النمو .وقال" :من شأن هذه التطبيقات الجديدة أن تكشف لمؤسسات
المنطقة عن اإلمكانات الهائلة التي تتيحها التقنيات المبتكرة مثل التحليالت المتقدمة والبيانات الكبيرة ،وشبكات األعمال ،وإنترنت األشياء ،من أجل إرساء نماذج عمل جديدة
وتقديم خدمة عمالء متميزة وتبني أفضل ممارسات األعمال العالمية" .كما أكد الخراط أن رواد األعمال في الشرق األوسط باتوا قادرين اآلن على تحقيق قفزة نوعية في أعمالهم
بفضل ما يتحقق لهم من تبسيط في مشهد تقنية األعمال ،إلى جانب تقليص التكلفة الكلية لألعمال .
وتدعم حلول  Simple Financeمن "إس إيه بي" ،التي طرحت في يونيو  ، 2014الشركات في إحداث نقلة فارقة في العمليات المالية باالعتماد على رؤية استقصائية دقيقة،
ومثلت تلك الحلول أول خطوة نحو خريطة طريق خاصة بحزمة حلول S/4HANA.
وقالت "إس إيه بي" إن حزمة حلول  S/4HANAستوسِّع نطاق حزمة حلولها السحابية مثل تلك الحلول التي تضعها الشركات "أريبا " Aribaو"فيلدغالس " Fieldglass
و"سكسس فاكترز ، " SuccessFactorsالتابعة لـ"إس إيه بي" .وستتمكن الشركات ،بفضل تلك ال حلول الشاملة ،من تحديد سرعة انتقالها إلى الحوسبة السحابية بما يتناسب مع
احتياجاتها ،مع احتفاظها بالتكامل وبجميع المنافع التجارية لحلول "إس إيه بي" الحالية .

وتملك "إس إيه بي" منظومة من الشركاء المرموقين المستعدين لتقديم الحلول والخدمات لدعم عمالئهم في رحلة االنتقال نحو تشغيل حزمة حلول  S/4HANAالتي تضمن لهم
إدارة أعمالهم ببساطة غير مسبوقة .وستمهد "إس إيه بي" مع شبكة شركائها الطريق امام الشركات الراغبة باالنتقال إلى حزمة حلول  S/4HANAمن حزم االنتقال ونشر
الحلول المعرَّ فة مسبقا ً لتوفير الوقت والبدء باالستفادة من الحلول لتحقيق أعلى قيمة ممكنة خالل فترة وجيزة.

مكن االطالع على ما قالته شركات عالمية بادرت إلى نشر حلول  S/4HANAمن "إس إيه بي" ،مثل "أكسنتشر" و"كابجيميني" و"ديلويت لالستشارات" و"إيرنست آند يونغ"
و"برايس ووترهاوس كوبرز ".
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

