وصل توقع على أكبر اتفاقية "الحلول السحابية للعمالء" مع "اس ايه بي" في اإلمارات
المؤسسة الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات تنشر أحدث الحلول السحابية لتحقيق التحول في أعمالها
25فبراير 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أبرمت "مجموعة وصل إلدارة األصول" اتفاقية تطبيق ""الحلول السحابية للعمالء" مع "اس ايه بي  " SAPلتكون أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ سوق البرمجيات المؤسسية
بدولة اإلمارات .
وستبدأ المؤسسة التي تعمل في قطاع تطوير وإدارة العقارات ،والتي تع ّد واحداً من أسرع الشركات العقارية نمواً على مستوى دولة اإلمارات ،بنشر أحدث الحلول السحابية التي
تطورها "اس ايه بي" ،وذلك من أجل تمكينها إلحداث التحول المنشود في أعمالها التجارية ،وتوفير مستوى أعلى لمعيار الخدمة لعمالئها .
وقال هشام عبدهللا القاسم ،الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل إل دارة األصول "تلتمم وصل بالبحث عن طرق جديدة لالرتقاء بخدماتها واعاعتماد على أحدث التطورات التكنولوجية
لتضيف المميد من القيمة لعمالئها .ويشكل البرنامج المستمر الهادف لتحقيق المميد من التحسين والتطور جانبا ً من مساعي وصل للتناغم التام مع رؤية حكومة دبي بفضل
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الومراء حاكم دبي – حفظه هللا ،والتي تهدف إلى تحويل اإلمارة إلى المدينة األذكى في
العالم ".
وبعد قيام وصل بالتوقيع على اعاتفاقية المبرمة مع "اس ايه بي" اإلمارات ،ستعمد المؤسسة إلى تضمين عدد من تطبيقات اس ايه بي السحابية في عملياتها ،بما في ذلك "تطبيق
سحابة اس ايه بي للمشاركة اعاجتماعية" ،الذي يتم من خالله مراقبة النشاط اإلعالمي اعاجتماعي وتحديد الموضوعات التي ته ّم العمالء ،وتطبيق "سحابة اس ايه بي للتسويق"
لتضمين التقنيات القوية واعاست فادة من بيانات وسائل اإلعالم اعاجتماعي ،وتطبيق "سحابة اس ايه بي للمبيعات" لتحسين منصتها للمبيعات العقارية .
وعقب التوقيع على اعاتفاقية ،التقى هشام عبدهللا القاسم بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي لشركة "اس ايه بي" خالل ميارته لدبي ،وناقش المسؤوعان خالل اللقاء اتجاهات
التكنولوجيا التي من شأنها تعميم القطاع العقاري في دولة اإلمارات ،مع التركيم على الطرق التي يمكن اتباعها من قبل المؤسسات لتحويل بُناها التحتية التقنية إلى الحوسبة
السحابية ،األمر الذي يتيح لها التمتع بمرونة أكبر ودعم القدرات المحمولة لفرق العمل ،والحد من تكاليف تقنية المعلومات .
وتواصل وصل محادثاتها مع "اس ايه بي اإلمارات" ،وهو الفرع المحلي للشركة العالمية ،وذلك من أجل التوصل إلى اعاستخدام األمثل لتطبيقات الحوسبة السحابية ،بما يتالءم
مع البيئة الفريدة للقطاع العقاري في الدولة .
وقال تايفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "اس ايه بي اإلمارات" "إن اعاتفاقية المبرمة مع "وصل" في ضوء اعامدهار المتواصل للقطاع العقاري في دبي ،تُظهر السبل
المتاحة لشركات العقارات لتحقيق اإلبداع عن طريق اعاستفادة من الحلول السحابية ،حيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة أكبر عند استغالل الفرص التجارية المتاحة ،في الوقت
الذي يمكنها أن توفر لعمالئها العديد من قنوات الخدمات ،إلى جانب اكتسابها نظرة أعمق وفهما ً أشمل لعمالئها ".
وتأكيداً على اإلمكانات القوية التي تتمتع بها الحلول السحابية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تقدر وكالة غارتنر المتخصصة في أبحاث واستشارات تكنولوجيا
المعلومات أنه سيتم إنفاق مبلغ قدره  4.7مليار دوعار على الخدمات السحابية خالل الفترة من العام  2014وحتى العام . 2018
وتعتمم وصل توظيف التقنيات الجديدة لدعم توسعها في القطاع العقاري الذي سيشهد إطالق مجموعة واسعة من م شاريع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية والفندقية خالل
العام الجاري . 2015
من جانبها ،قالت مينب محمد ،المدير التنفيذي إلدارة العقارات والتسويق في وصل ،والتي حضرت أيضا ً اجتماعات "اس ايه بي" "إن قطاع العقارات في دولة اإلمارات سيصل
إلى آفاق جديدة في سوق تنافسية للغاية ،في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معرض "إكسبو الدولي  "2020سيستقطب  25مليون مائر إلى دبي .إن الحلول السحابية
تساعد الشركات العقارية على تعميق فهمها للعمالء ،عا سيما في تحليل الطلب عبر قنوات التواصل اعاجتماعي .ونظراً عامتالكنا محفظة كبيرة ومتنامية من مشاريع التملك الحر
والتأجير ووحدات التجمئة ،فإننا نتطلع باستمرار إلى تعميم تجربة عمالئنا باعاعتماد على التكنولوجيا الجديدة ".
يشار إلى أن مجموعة وصل إلدارة األصول قد تأسست في العام  2008لتتولى اإلشراف على أصول مؤسسة دبي العقارية وتنمية محفظتها العقارية .وتدير وصل حاليا ً ما يقرب
من  30ألف وحدة من العقارات السكنية والتجارية ،فضالً عن امتالكها  5,245قطعة أرض مخصصة لألغراض الصناعية .وتعد اعاتفاقية المبرمة مع "وصل" واحدة من
اتفاقيات عديدة لتطبيقات الحلول السحابية للعمالء التي وقعتها "اس ايه بي" في المنطقة خالل العام الماضي .كما تستحوذ "اس ايه بي" أكثر من  35مليون مستخدم للحوسبة
السحابية في جميع أنحاء العالم .

التعليق على الصورة :هشام عبدهللا القاسم ،الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل إلدارة األصول يترأس وفد شركة وصل ،وبيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي لشركة "اس ايه
بي" في أعقاب التوقيع على اتفاقية تطبيق "الحلول السحابية للعمالء" من "اس ايه بي" ،التي تُعد األكبر من نوعها في سوق البرمجيات المؤسسية في الدولة .
نبذة عن اس ايه بي
الممود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمم التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعم الها 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  282,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمميد من المعلومات ،تُرجى ميارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى اعاتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف 7222 440 4 971+
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس عاستشارات التسويق
هاتف 1950 390 4 971+
بريد إلكتروني: Sap@wallis-mc.com
حول مجموعة وصل إلدارة األصول
تأسست مجموعة وصل إلدارة األصول ،إحدى كبرى شركات إدارة العقارات في دبي ،من قبل مؤسسة دبي العقارية عام  2008لتتولى اإلشراف على إدارة أصولها وتنمية
محفظتها العقارية ،عبر شركاتها التابعة الثالث :وصل للعقارات ،وصل للضيافة والترفيه ،ودبي للجولف؛ وتنشط وصل في عدد من القطاعات تشمل القطاع العقاري والتجاري،
وقطاعات التسلية والترفيه باإلضافة إلى القطاع الفندقي والشقق الفندقية .وهدفها الرئيسي هو تعميم موقع دبي كمدينة رائدة للعمل والعيش ولتكون اعاختيار األول للسياح .
للمميد من المعلومات يرجى ميارة : www.wasl.ae
لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ :
طارق الشرابي
سيسيرو وبرناي للعالقات العامة
هاتف 2966 4334 971+
متحرك 5535 626 50 971+
tariq@cbpr.me

