تكرم مبدعي حلول األعمال في المنطقة بجوائز الجودة
"إس إيه بي" ّ
دانواي وبيئة والفطيم والناصر ووصل تفوز بالذهب وتتأهل إلى نهائيات أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
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دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
كرّ مت اليوم شركة "إس إيه بي" كالً من شركة "دانواي" للهندسة الكهربائية والميكانيكية ،وشركة بيئة ،والفطيم ،ومجموعة وصل إلدارة األصول ،ومجموعة الناصر .وتم تكريم
هذه الشركات وغيرها بمنحها جوائز "إس إيه بي الشرق األوسط وشمال أفريقيا للجودة" ،تقديرا ً لريادتها في ابتكارات األعمال التجارية بمنطقة الشرق األوسط .
وتحتفي جوائز "إس إيه بي للجودة" بالعمالء الذين تميزوا في التخطيط والتنفيذ لعمليات تطبيق حلول "إس إيه بي" ،بفضل اتباعها لمبادئ الجودة الصارمة التي تقوم "إس إيه
بي" بتطبيقها ،حيث تمكنت هذه الشركات من تحقيق عائدات مالية ملموسة جراء استثمارها في تلك الحلول .
وبهذه المناسبة ،قال فرانك فورندرون ،رئيس مكتب العمالء لدى "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ورئيس إدارة الجودة في أسواق "إس إيه بي" الناشئة" :إن جوائز
الجودة تكرّ م نجاح ال شركات والمؤسسات من جميع األحجام والقطاعات في منطقة الشرق األوسط ،باستخدام أحدث التقنيات لدفع عجلة االبتكار وتحقيق القيمة ،ودعم الجيل القادم
من الخدمات المقدمة للعمالء والمواطنين ،وتع ّد هذه النجاحات من أفضل ممارسات األعمال التجارية ليس فقط في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،بل حول العالم ".
وفازت شركة "دانواي" للهندسة الكهربائية والميكانيكية ،الذراع الهندسية لمجموعة النويس لالستثمارات ،بالجائزة الذهبية في فئة التنفيذ السريع ،لقاء شراكتها مع شركة علوم
الكمبيوتر لتنفيذ تطبيق متكامل للتخطيط لموارد المؤسسة .وفازت شركة االتحاد للقطارات اإلماراتية بالجائزة الفضية في إطار شراكة مع "أكسنتشر" ،فيما نالت الجائزة
البرونزية مجموعة البطحاء ،ضمن شراكتها مع "إن تي تي داتا ".
وقال أميت بانسل ،رئيس المالية لدى "دانواي" ،تعليقا ً على الفوز" :لقد قامت شركتنا بالتحول من األن ظمة المفككة ،لتحل مكانها منصة متكاملة تخفض دورة حياة عملية الشراء،
وتزيد كفاءة أداء المشاريع ،وتقلل الوقت الالزم إلعداد البيانات المالية والرواتب ،األمر الذي ساعدنا على تعزيز الفعالية والسيطرة على العمليات ".
أما في فئة "التحول في األعمال" ،ففازت شركة بيئة  ،المختصة باإلدارة البيئية ومقرها الشارقة ،بالجائزة الذهبية لقاء شراكتها مع "إنوسوفت" في مشروع لتخطيط موارد
المؤسسة ،من أجل دمج العمليات المتعلقة بنحو  2,900موظف يعملون في أربعة مواقع وتسعة مصانع .
وقال يوسف الزرعوني ،مدير إدارة المشتريات والعقود والشؤون ا لقانونية وتقنية المعلومات لدى بيئة ،بمناسبة الفوز" :لقد خضع المشروع للتخطيط واإلدارة بمستويات جيدة،
ب تركيزها على مهام العمل الرئيسية ،السيما وأننا نتطلع إلى تحقيق هدفنا المتمثل بجعل الشارقة
وتم ّكنا من إعادة تنظيم أعمالنا وتفريغ فرق العمل من العمل الروتيني كي ينص ّ
أول مدينة عربية تنجح في تحويل النفايات بنسبة  100بالمئة من المكبات ،وتوجيهها إلى مرافق استعادة المواد وإعادة التدوير ".
وفي الفئة نفسها ،فازت شركة "إيكويت للبتروكيماويات" بالجائزة الفضية ،من خالل شراكة مع شبكة "إس إيه بي" للخدمات المالية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فيما
حصلت المؤسسة العامة للصناعات الحربية بالمملكة العربية السعودية على الجائزة البرونزية بالشراكة مع شركة البالد العربية.

وشهدت جوائز هذا العام فوز ثالث شركات بجوائز التميز في اإلبداع ،وهي شركة الفطيم في حلول الحوسبة السحابية ،وشركة الناصر للتجارة واالستيراد في حل منصة "هانا"
من "إس إيه بي" ،ومجموعة وصل لقاء الحلول النقالة .
وفازت الفطيم ،بالتميز في استخدامة الحلول السحابية تقديرا ً لقيامها بتنفيذ تطبيق "سكسيس فاكتورز" من "إس إيه بي" ،لدفع أجندة التغيير التي وضعتها الشركة تحت عنوان
"مواهب للنمو" .وبهذه المناسبة ،قال كولين غو ،رئيس مجموعة عمليات الموارد البشرية لدى شركة الفطيم" :نحن بحاجة الستقطاب أفضل المواهب وإشراكها وتطويرها
ومكافأتها ،وتوحيد شركاتنا تحت نظام واحد للموارد البشرية ،ضمن رؤيتنا الهادفة إلى مضاعفة أعمالنا على مدى السنوات الخمس المقبلة ،لذا فإن تطبيق "سكسيس فاكتورز"
يمثل جانبا ً رئيسيا ً من هذه الرؤية فيما يتعلق بزيادة اإلنتاجية وتحسين مستوى التعاون وخفض النفقات ،في حين أنه يدعم ما يصل إلى أكثر من  20,000مستخدم على منصة
واحدة ".
من جانب آخر ،فازت "وصل" ،الشركة اإلماراتية المختصة بإدارة األصول العقارية ،بجائزة التميز في الحلول النقالة ،بعدما عملت بالشراكة مع "أكسيلي" و"مايندتري" على
تنفيذ قناة متنقلة إلدارة أكثر من  20,000معاملة من العمالء والشركاء والموظفين .
وأوضح عبدهللا عبيدهللا ،الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة أن هذا البرنامج يتماشى تماما ً مع استراتيجية أعمال الشركة ،ويساعدها على تعزيز تجربة العمالء ،وذلك من
خالل إتاحة الخدمات على مدار الساعة ،وفي أي مكان يوجد فيه العميل ،وأضاف" :لقد أسهم هذا البرنامج أيضا ً في تحسين موثوقية األصول ،واالرتقاء بأداء الخدمة ،إلى جانب
تقليل وقت الوصول إليها ،فيما وضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة المعالم من شأنها أن تدعم نمو سوق العقارات وإدارتها في دبي ".
وكرّ مت "إس إيه بي" مجموعة الناصر من المملكة العربية السعودية ،على تميزها في تنفيذ حل حزمة تطبيقات األعمال على منصة "هانا" من "إس إيه بي" مع شريكها
"إنتري" ،والذي يشمل المالية والرقابة والموارد البشرية والمبيعات والتوزيع ووحدات مكاملة العمليات المصرفية .أما الفائز الثاني فكانت شركة عبد الرحمن علي التركي من
المملكة ،من خالل شراكتها مع "باسكار ".
وبمناسبة الفوز ،قال عالء الناصر ،المدير التنفيذي للتجزئة في مجموعة الناصر" :تستند منصتنا األساسية على أحدث التقنيات والتطبيقات القياسية المتاحة على منصة "هانا"،
التي تنطوي على قدرات تحليل فوري للبيانات أدّت إلى خفض التكاليف ووقت إدخال البيانات وزيادة الكفاءة ،ما يحسن تلبية االحتياجات المتنامية ألعمالنا في مجاالت اإلنارة
االحترافية والتجزئة ،بما يتماشى مع زيادة الطلب من العمالء في المملكة ".
جدير بالذكر أن جميع الف ائزين سيتأهلون إلى نهائيات جوائز "إس إيه بي" للجودة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
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 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 .
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