شركة «إس ايه بي» ومجموعة سيتي لكرة القدم تحلّق بالكرة المستديرة في السحاب
سحابية ) (SAP HANA ENTERPRISE CLOUDلمساعدة مجموعة
شراكة عالمية جديدة بواسطة المنصة ال ّ
سيتي لكرة القدم في تبسيط العمليات الخاصة بمجموعة سيتي لكرة القدم وتعزيز تفاعل المشجعين وتطوير أداء الالعبين
مع فرقهم ومنها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم
7يوليو 2015
مانشستر ،إنجلترا
أعلنت شركة «إس ايه بي» (الرمز في بورصة نيويورك ): SAPومجموعة سيتي لكرة القدم ) (CFGاليوم عن شراكة عالمية تسويقيّة وتقنية لعدة سنوات ،والتي من شأنها
تغيير منهج المجموعة والفِرق التي تمتلكها من حيث اإلدارة واألداء ،بداية من قاعة االجتماع إلى أرضية الملعب .
سوف تصبح شركة «إس ايه بي» "المزود الرسمي لبرمجيات السّحابية" والمستشار التقني الموثوق لمجموعة سيتي لكرة القدم وللفِرق األربعة في شتى بقاع العالم ،ومنها نادي
مانشستر سي تي لكرة القدم (رجال وسيدات) ونيويورك سيتي لكرة القدم وملبورن سيتي لكرة القدم ويوكوهاما مارينوس .
صرّ ح بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي لشركة «إس ايه بي" »:تُعتبر مجموعة سيتي لكرة القدم إحدى المؤسسات الكروية األكثر ابتكارً ا والمُساقة تكنولجيًا حول العالم"،
وأضاف قائالً" :نحن فخورون للغاية أن  SAP HANAوحلولنا السّحابية سوف تم ّكن رؤية مجموعة سيتي لكرة القدم في دعم الالعبين والمدربين ريثما نعيد ابتكار تجربة
المشجع بشكل كامل ".
سوف تنفذ مجموعة سيتي لكرة القدم ونواديها عدّة متنوعة من الحلول السّحابية المستندة من منصة  SAP HANAبهدف تبسيط العمليات حول العالم ،وتوسيع نطاق أعمالها
وزيادة إنتاجية العمل وتحسين تجربة المشجع ،وهناك أيضًا عنصر رئيسي آخر من الشراكة وهو التعاون المشترك من أجل ابتكار وتطوير تطبيقات جديدة لتحليل وتحسين األداء
في الملعب لالعبين والمدربين .
وصرّ ح معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لكرة القدم قائ ً
ال" :هذه الشراكة مهمة حيث تمتد لتشمل جميع الكيانات داخل مجموعة سيتي لكرة القدم،
ووجدنا في إس ايه بي الشريك التقني الملتزم عالميًا بأعمالنا ويشاركنا سعينا المستمر لالبتكار .طموحنا المشترك هو تقديم منتجات وإنشاء حلول تقنية رائدة في عالم كرة القدم،
وأنا مؤمن تمامًا بنجاحنا ".
العمليات التجارية
تسعى مجموعة سيتي لكرة القدم للتوسع عالميًا وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع األندية عن طريق اإلستفادة من الحلول السحابية التي تقدمها ، SAPبما في ذلك حلول
SuccessFactorsومنصة البرمجيات االجتماعية  SAP Jamوحلول «إس ايه بي» المالية البسيطة المدعومة من  SAP HANAلتعزيز إدارة المواهب والموارد
البشرية من أجل دفع التعاون في جميع أنحاء العالم .
وستتكون البنية األساسية المعلوماتية لمجموعة سيتي لكرة القدم من تحليالت الحلول من «إس ايه بي» وبرنامج« إس ايه بي» للتحليالت التنبؤية و SAP
 BusinessObjectsلحلول استقصاء المعلومات التجارية ،حيث ستضع "المعلومات في متناول يدك" من أجل تحليل ومحاكاة كافة البيانات من التذاكر إلى التسويق لتمكين
ص ّناع القرار داخل المؤسسة في اتخاذ قرارات حكيمة بسرعة أكبر .
تفاعل المشجعين
سيتم تطبيق مجموعة متنوعة من حلول «إس ايه بي» لتعزيز تفاعل المشجعين في مالعب ف ِرق مجموعة سيتي لكرة القدم حول العالم ،بما في ذلك جدار تفاعلي رقمي في ملعب
االتحاد لعرض تحليالت وإحصائيات آنية للمشجعين خالل المباريات .
كما ّ
تتمثل رؤية شركة «إس ايه بي» ومجموعة سيتي لكرة القدم في تغيير طريقة وصول واستهالك بيانات كرة القدم من جانب مشجعي الف ِرق التي تمتلكها مجموعة سيتي لكرة
القدم ،وذلك عن طريق السماح لهم بإلقاء نظرة على لعبة كرة القدم بشكل مختلف وفهمها بطريقة أكثر مالءمة .وكخطوة أخرى لتوفير تجربة أفضل للمشجعين ستستخدم مجموعة
سيتي لكرة القدم حلول  SAPإلشراك العمالء والتجارة وبرنامج إدارة تجربة العمالء من  hybrisوهي إحدى شركات «إس ايه بي».
أداء الالعب والفريق
تتطلع مجموعة سيتي لكرة القدم للمشاركة في االبتكار مع «إس ايه بي» للعمل على ت حسينات تقنيات جديدة في مجاالت إدارة المواهب واألداء الكروي واألداء البشري من أجل
اإلصدارات المستقبلية لـ ، SAP Sports One Solutionحيث يعتبر أول حل سحابي رياضي متخصص وهو مدعوم من ، SAP HANAويوفر SAP Sports One
Solutionللمستخدمين منصة واحدة إلدارة فِرقهم وال عبيهم بكفاءة ،باإلضافة إلى تحليل وتأطير البيانات من مصادر مختلفة وبأشكال مختلفة لرؤى جديدة من أجل تحسين
األداء .
الشراكة مع مجموعة سيتي لكرة القدم تبني ملف متنامي من العالقات في كرة القدم في جميع أنحاء العالم ،حيث تستمر استراتيجية «إس ايه بي» في العمل مع المؤسسات
الرياضية التي تبرز تقنية «إس ايه بي» .وقد اشترك في الصيف الماضي كل من «إس ايه بي» والمنتخب الوطني األلماني في ابتكار وتطوير إحصائيات المباراة من «إس ايه
بي» عن طريق استخدام ، SAP HANAوهو ما م ّكن الفريق من تجميع وتحليل بيانات الالعبين خالل التدريب لمساعدتهم على الفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة .وبعيدًا
حول الرياضة من خالل التعاون الناجح مع عدد من المؤسسات الرياضية واالتحادات في هوكي الجليد والمراكب الشراعية والجولف وسباقات
عن كرة القدم ،فإن «إس ايه بي» تُ ّ
الفورموال  1والكريكيت وكرة القدم األمريكية والبيسبول والتنس وكرة السلة .

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة مركز أخبار  SAPوموقع  SAPالدولي للرعايات .تابع  SAPعلى تويتر من خالل @: sapnewsوSAPsports@.

التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار :فيران سوريانو ،الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم ،بريان ماروود ،المدير التنفيذي لدى
سيتي فوتبول للخدمات ،ستيفان واغنار ،النائب األول للرئيس ،ومدير عام قطاع اإلعالم والرياضة والترفيه لدى شركة إس إيه بي ،فرانك كوين ،رئيس إس إيه بي في أوروبا
والشرق األوسط وأفريقيا .
مجموعة سيتي لكرة القدم
مجموعة سيتي لكرة القدم هي مالكة عدد من الشركات المرتبطة بكرة القدم ذات األهمية العالمية ،وتشمل أندية بارزة في كرة القدم للمحترفين ،وكذلك األكاديميات ،باإلضافة إلى
شركات للدعم الفني والتسويق .وتشمل أندية مجموعة سيتي لكرة القدم كل من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الفائز بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز موسم ،2014/2013
ونادي ملبورن سيتي الذي يشارك في الدوري األسترالي وكذلك نادي نيويورك سيتي لكرة القدم الذي يلعب في الدوري األمريكي لكرة القدم ،والذي بدأ موسمه االفتتاحي في شهر
مارس  . 2015كما تساهم مجموعة سيتي لكرة ال قدم بنسبة ال تمثل األغلبية في نادي يوكوهاما مارينوس الذي يلعب في الدوري الياباني ،ويعد الهدف المشترك في جميع األندية
هو توفير أفضل تجربة ممكنة وفرصة ال مثيل لها للمشاركة لكل من المشجعين والمجتمعات المحلية ،باإلضافة إلى االستفادة من كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي .
وتضم أيضًا المجموعة شركتين  City Football Servicesو  City Football Marketingالتي تعمل عبر عدد من المكاتب في جميع أنحاء العالم لدعم أندية
المجموعة والمؤسسات الزميلة ومؤسسات العمالء .
تساهم شركة  City Football Servicesفي مشاركة الملكية الفك رية لكرة القدم و"الدراية" من أجل التوظيف والتطوير والتدريب والفوز ،أما شركة City Football
 Marketingفهي تنتج وتدير المادة اإلعالمية والتسويق وخصائص تفاعل المشجعين من أجل دعم التنمية التجارية لألندية وشركائها.
وتعود ملكية مجموعة سيتي لكرة القدم بالكامل لمجموعة أبوظبي المتحدة) ، (ADUGوهي شركة إماراتية لالستثمار والتنمية مملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .
المقر الرئيسي لمجموعة سيتي لكرة القدم في مانشستر ،ولها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وملبورن وطوكيو .
شركةSAP
شركة رائدة في سوق برمجيات تطبيقات المشاريع ،تساعد(  SAPرمزها في بورصة نيويورك ) : SAPالشركات من جميع األحجام والمصانع على العمل بشكل أفضل ،من
المكتب الخلفي لمجلس اإلدارة والمخازن إلى محالت البيع ،من الحاسوب المكتبي إلى الهاتف المحمول ،كما تساعد  SAPاألفراد والمؤسسات على العمل م ًعا بشكل أكثر كفاءة
واستخدام اإلحصائيات التجارية على نحو أكثر فعالية للبقاء في صدارة المنافسة ،وتمكن تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  291ألف عميل على العمل بشكل مربح ،والتكيف
بشكل مستمر والتنمية المستديمة .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي : www.sap.com.
أي البيانات الواردة في هذه الوثيقة ليست حقائق تاريخية وكما ورد في قانون إصالح التقاضي لألوراق المالية الخاصة في الواليات المتحدة لعام  .1995فإن كلمات مثل
"استباق"" ،نعتقد"" ،تقدير"" ،نتوقع"" ،تنبؤ"" ،تنوي"" ،قد"" ،خطة"" ،مشروع"" ،التكهن"" ،ينبغي" و "سوف "والتعبيرات المماثلة من حيث صلتها بـ  SAPتهدف لتحديد
البيانات التطلعية  . SAPغير ملزمة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية ،جميع البيانات التطلعية تخضع للعديد من الشكوك التي يمكن أن تسبب نتائج تختلف جوهر ًيا عن
التوقعات .ا لعوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج المالية المستقبلية تتم مناقشتها مع لجنة األوراق المالية والبورصات)" ، ("SECبما في ذلك التقرير السنوي األخير على
نموذج  -F 20المودع لدى اللجنة ،تم تنبيه القراء أنه ال مبرر لالعتماد على هذه البيانات التطلعية ،التي تتحدث فقط عن فترتها الزمنية .
جميع الحقوق محفوظة لـSAP SE 2015
لمعاينة وتحميل صور يرجى زيارة  www.sap.com/photosويمكنك أن تجد على هذه الموقع مواد بجودة عالية للقنوات وسائل االعالم الخاصة بك .لعرض قصص الفيديو

على موضوعات متنوعة ،يمكنك زيارة  www.sap -tv.comومن هذا الموقع يمكنك تضمين الفيديو في الموقع الخاص بك ،ومشاركة الفيديو عبر وصالت البريد اإللكتروني،
واالشتراك في خدمة آر إس إس منSAP TV
للعمالء المهتمين بمعرفة المزيد عن منتجاتSAP
مركز العمالء العالمي :
+49 180 534 34 24
الواليات المتحدة األمريكية فقط :
)1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727
للمزيد من المعلومات للجهات اإلعالمية فقط :
شركة
SAPبوني روثينستين /bonnie.rothenstein@sap.com8867-661 )610( 1+
ستيف هيكوك من فليشمان هارلرد/steve.hickok@fleishman.com7381-977 )609( 1+
مركز األخبار غرفة الصحافة وpress@sap.com
مجموعة السيتي لكرة القدم
توبي كريغ +/toby.craig@cityfootball.com. 44 207 874 5519
فريزر والترز / fraser.walters@edelman.com 483 788 7792 44 +

