"نيوبوي" تدعم مبيعاتها بمنصة "هانا" من "إس إيه بي" بشراكة مع "أم دي ساب "
التحليل الفوري للبيانات يحقق االبتكار بسوق التجزئة الخليجية المتوقع أن تبلغ  300مليار دوالر في 2018
14يونيو 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم كل من "نيوبوي" و"إس إيه بي" و"أم دي ساب" ،التوقيع على اتفاقية تحصل األولى بموجبها على ح ّل مبيعات التجزئة "ريتيل" العامل على منصة "هانا" من "إس
إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية .
وتقدّم "إس إ يه بي" هذا الحلّ المبتكر إلى "نيوبوي" ،وهي إحدى أبرز الشركات اإلقليمية العاملة في توزيع األلعاب والقرطاسية والمواد الغذائية ومستلزمات الطفل ،عن طريق
"أم دي ساب" ،الموردة اإلقليمية لحلول تقنية متكاملة رفيعة الطراز .
وقد أمست "نيوبوي" ،التي تملك شبكة توزيع و اسعة في أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مهيّأة لالستفادة من قدرات الحوسبة الفورية داخل الذاكرة ،والتي تنطوي
عليها منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،من أجل دفع عجلة االبتكار .
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  7.3بالمئة حتى العام  ،2018لتصل إلى  284.5مليار دوالر ،وذلك
بفضل مواصلة افتتاح مراكز تسوق جديدة ،واإلقبال على تجارة التجزئة الفاخرة ،وتوسع العالمات التجارية بافتتاح مزيد من الفروع ،عالوة على تنامي التجارة اإللكترونية في
المنطقة .وتُعتبر دولة اإلمارات ،في هذا اإلطار ،مركزا ً مهما ً من مراكز التجزئة ،فقد زادت مبيعات التجزئة فيها بنسبة  20بالمئة بين  2009و ،2013لتبلغ  51.2مليار
دوالر .
وسيكون بوسع "نيوبوي" تحديد توجهات العمالء وأنماط التخزين ،واستكشاف فرص جديدة للعروض الترويجية الموجهة للعمالء ،والح ّد م ن التكاليف وتحسين مرونة تقنية
المعلومات ،بفضل قدرة منصة "هانا" من "إس إيه بي" على تحليل مقادير كبيرة من البيانات .
وبهذه المناسبة ،قال بسام عابدين ،رئيس العمليات في "نيوبوي" ،إن تسارع وتيرة النمو الذي شهدته شركة "نيوبوي" خالل العامين الماضيين ،وتوسعها في نشاطات تجارية
جديدة" ،جعلنا نواجه مجموعة جديدة من التحديات المتعلقة بإدارة عمليات البيع ،إدارة المستودعات ،والتحليل الفوري للبيانات "
وأضاف" :من شأن التوجه االستراتيجي الذي اخترنا اليوم أن نمضي فيه مع "إس إيه بي" دفع التميز في العمليات التشغيلية ،وتخطيط المخزون ،وزيادة الكفاءة في جميع جوانب
المؤسسة .كذلك فإن من شأن منصة "هانا" تعزيز قدرتنا على اتخاذ القرارات والتخطيط ،وتحسين الرقابة ،والحصول على رؤية كاملة وفورية للمعلومات عند كل المستويات
عبر اللجوء إلى أدوات "إس إيه بي" الخاصة باستقصاء المعلومات والحوسبة المتنقلة ".
قال مدير عام شركة  MDS ap Techطوني اشقر  :من دواعي سرورنا ان نكون الشريك المفضل للعمل مع  NewBoyو  SAPعلى هذا المشروع .من خالل إعتماد
SAP Retail on HANAسينتقل  NewBoyمن إطار عملياته الحالية المنفصلة الى نظام انسيابي تلقائي قائم على أفضل الممارسات ،وهذا بدوره سيسمح للشركة بإدارة و
تنمية أعمالهم بكفاءة وجودةعالية .
و من ناحية أخرى ،سيكون ل  SAP HANAتأثير ملموس على عائدات مبيعات ، NewBoyباإلضافة للمحافظة على العمالء.وستتمكن إدارة  NewBoyمن اتخاذ القرارات
واإلجراءات في الوقت المناسب بناءا على بيانات مباشرة مستقاة من متاجر ومرافق الشركة ".
وتأتي خطوة "نيوبوي" هذه ،المتمثلة باتباع أفضل الممارسات في الدمج بين التقنية وتجارة التجزئة ،في وقت تتوقع "ألبن كابيتال" أن يُطلق التوسّع في العالمات التجارية إماراتية
المنشأ موجة أخرى من النمو في قطاع التجزئة .
وأ ّكد طيفون توبكوش ،المدير التنفيذي لـ"إس إيه بي" اإلمارات ،من جانبه ،التزام شركته بتوجيه "نيوبوي" في رحلة توسعها ،واصفا ً إياها بواحدة من أبرز العالمات التجارية
الرائدة على الصعيد المحلي في دولة اإلمارات ،وبما يتماشى مع أهدافها في أن تصبح شركة مبتكرة ومستدامة .
ّ
"يسخر ح ّل "ريتيل" من "إس إيه بي" لتجارة التجزئة أفضل الممارسات العالمية لتمكين "نيوبوي" من تبسيط الممارسات التجارية ،والوصول إلى مستويات جديدة من
وأضاف:
الكفاءة التشغيلية .ويمكن لـ"نيوبوي" ،نتيجة لذلك ،إضفاء نقلة نوعية على تجربة العمالء ،وتعزيز دورها كرائدة في مجال االبتكار في االقتصاد سريع النمو والقائم على التجزئة
في المنطقة".

التعليق على الصور"  : NewBoy and SAP – Group -نيوبوي" و"إس إيه بي" توقعان على اتفاقية لدفع االبتكار التقني في قطاع التجزئة اإلقليمي.

( – NewBoy and SAP – Handshake.من اليمين) طيفون توبكوش ،المدير التنفيذي لـ"إس إيه بي" اإلمارات ،وبسام عابدين ،رئيس العمليات في "نيوبوي"،
يوقعان على االتفاقية .
نبذة عن نيوبوي
نيوبوي هي شركة عائلية مقرها دبي ،اإلمارات العربية المتحدة وهي من الشركات الرائدة في سوق ألعاب األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تقوم الشركة بتسويق
مجموعة من منتجاتها في األسواق الدولية وتمتلك شبكة توزيع كبيرة في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية كونها سوقا ً أساسيا ً .
قامت الشركة منذ تأسيسها عام  ، 1999والتي يبلغ عدد موظفيها اليوم أكثر من  1,700موظف ،بتطوير عالمة دمية فلة ) (Fullaالتي أصبحت خالل فترة قصيرة الدمية األكثر
مبيعا ً في المنطقة وتم تطويرالعالمة لتغطي مجموعة واسعة من فئات منتجات األ لعاب ،القرطاسية ،مستحضرات التجميل ،واأللبسة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت نيوبوي ببناء
عالماتها الخاصة في مجال األلعاب والتي تتضمن فن تو ليرن) ، (FunToLearnبيبي حبيبي) ، (Baby Habibiو سكان تو جو  (Scan2Go).كما عملت على تطوير
عالمة سويت تون ) (SweeToonللمنتجات ا لغذائية وربطها بشخصيات كرتونية لتشمل اليوم منتجات الكورن فليكس ،ببيضة الشوكوال ،الحليب المنكه ،البسكويت ،المارشميلو
والعديد من المنتجات األحرى .تقوم الشركة بتمثيل العديد من الشركات العالمية والتي تتضمن تاكارا تومي) ، (TakraTommyبوراغو) ، (Bburagoكريزي أرت(Cra-
) ،Z-Artجاكس باسيفيك) ، (Jakks Pacificهاسبرو) ، (Hasbroكاريرا) ، (Carreraدبل أ) ، (Double Aمونشكن) ، (Munchkinساسي  (Sassy).وزايني
(Zaini).
لمحة عن MDS ap Tech
MDS ap Techهي شريك ذهبي ل - SAPو الرائدة في مجال توفير
Big Data, Business Analytics, Enterprise Performance Management,وحلول  ERPفي األسواق الناشئة ألوروبا والشرق األوسط .نحن نساعد
العمالء على إدارة أعمالهم بشكل أفضل من خالل تحسين استخدام البيانات المنظمة والغير منظمة وكذلك االستفادة من مجموعات أدوات متقدمة لتبسيط العمليات التجارية لزيادة
الكفاءة ،الدقة ،و لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة .تقدم  MDS ap Techالخبرة في مجاالت الممارسة المترابطة؛ بما في ذلك إدارة المعلومات ،Analytics & Big Data ،
 ، Enterprise Performance Managementالحلول الجوالة ،و الخدمات المصرفية اإللكترونية  /الخدمات المصرفية الجوالة /والدفع عبر الجوال ،و تصميم النماذج
و Enterprise Architectو  SAPلحلول األعمال مثل SAP HCM ،SAP CRM ، SAP ERPلصناعات معينة متراتبة .

وسائل  MDS ap Techلإلعالم و االتصال
كريم عراويKarim.Araoui@mdsaptech.com ،
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 باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أ عمالها 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

