بطولة كأس العالم للكريكيت  2015تعلن "إس إيه بي" شريكا ً حصرياً للحلول السحابية والتحليلية
في خطوة ترمي إلى تمكين الجماهير من متابعة أعمق وأشمل للمباريات
19فبراير  2015خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
وقعت "إس إيه بي" اتفاقية شراكة مع مجلس الكريكيت العالمي في خطوة مبتكرة تجعل عمالقة برمجيات األعمال العالمية الشريك الحصري للحلول السحابية والتحليلية لبطولة
كأس العالم للكريكيت  ، 2015التي ينظمها المجلس ،والتي انطلقت فعالياتها في  14من الشهر الجاري بكل من أستراليا ونيوزيلندا .
وتقوم "إس إيه بي" بموجب االتفاقية بتوظيف قدرات منصتها السحابية "هانا" في نقل كثير من مباريات البطولة ،إلى جانب البيانات واإلحصائيات المتعلقة بها والقيام بالتحليل
الفوري ألداء هذه المباريات لحظة بلحظة ،ومباشرة عبر شبكة مواقع الويب التابعة لمجلس الكريكيت العالمي .
وبهذه المناسبة ،أعرب ديفيد ريتشاردسون ،الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت العالمي ،عن سروره بلجوء المجلس إلى تقنيات "إس إيه بي" التي وصفها بالقوة ،وقال" :سعينا من
خالل االتفاقية المبرمة مع "إس إيه بي" إلى تقريب لعبة الكريكيت من جماهيرها التي تتمتع بشهية مفتوحة تجاه المعلومات ونتائج التحليالت ،وال سيما عبر المنصات الرقمية ".
من جانبه ،قال روبرت إنسلين ،عضو مجلس "إس إيه بي" التنفيذي رئيس عمليات العمالء العالمية لدى الشركة ،إن من شأن تقنية "إس إيه بي" تمكين مجلس الكريكيت العالمي
من زيادة تفاعل الجماهير مع مباريات البطولة ،وأضاف" :تتيح االتفاقية المجال أمام جماهير المشجعين في أنحاء العالم لالستفادة من حلول سهلة االستخدام تسمح لهم بمتابعة
مباريات البطولة بشمولية وعمق ،وتقرّبهم من اإلثارة الميدانية الحاصلة في مبارياتهم المفضلة ".

بوسع مشجعي اللعبة تنزيل تطبيق  ICC CWC 2015الخاص بالهواتف الذكية من متجر "جوجل" ومتجر "أبل ".
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