"صناعات هيرا" تنشر حلول "إس إيه بي" تعزيزاً للصناعات اإلماراتية
نمو قطاع التصنيع  8بالمئة يساعد في دفع التوسع االقتصادي إلمارة دبي
14مايو 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بدأت مجموعة "صناعات هيرا" في نشر عدد من حلول "إس إيه بي" التقنية ،في إطار مساعيها الرامية إلى اإلسهام في تحريك عجلة قطاع التصنيع المزدهر بدولة اإلمارات .
وتأتي هذه الخطوة في وقت حقق القطاع الصناعي في إمارة دبي نمواً قدره  8.1بالمئة في العام  ،2013وتوسعا ً تجاوز  4.6بالمئة في المشهد االقتصاد الكلي ،وذلك بحسب
بيانات مركز دبي لإلحصاء .ويبلغ إسهام دبي بالناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات حالياً ،وفقا ً للبنك الدولي ،نحو  20بالمئة .ومن المتوقع أن يسهم القطاع الصناعي في دولة
اإلمارات بما نسبته  25بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بحلول العام  ،2025وفقا ً لوزارة االقتصاد .
وتعتزم "صناعات هيرا" تنفيذ مجموعة من الحلول العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،والتي تشمل حلول تخطيط موارد المؤسسات وحلول برمجيات التصنيع ،في
الوقت الذي تتطلع إلى مواصلة توسّعها في أنحاء المنطقة .
وكانت "صناعات هيرا" تأسست في العام  1980بإمارة الشارقة ،وهي واحدة من أبرز الشركات اإلماراتية المصنعة للمنتجات ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد ،بما يشتمل عليه
من أنظمة التدفئة والتبريد والتهوية ،واألعمال الكهربائية والميكانيكية ،وأعمال السباكة ،واإلنشاءات المدنية ،ومشاريع البنية التحتية ،وأعمال األلمنيوم والزجاج ،والمشاريع
البحرية والتجارية والسكنية والصناعية .وتمتلك مرافق صناعية تصل مساحتها إلى  1.2مليون قدم مربعة وتتوزع في إمارة رأس الخيمة اإلماراتية ،ومدينة بونيه الهندية ،كما
توظف الشركة حاليا ً أكثر من  700شخصا ً في مكاتبها المنتشرة في كل من الخليج العربي والهند وأستراليا ،وسريلنكا ،ونيجيريا .
واعتبر براكاش سرفايا ،المدير العام في مجموعة "صناعات هيرا" ،بهذه المناسبة ،أن تقنيات "إس إيه بي" من بين األفضل في فئتها ،مشيراً إلى أن نشرها سوف يم ّكن
الم جموعة من تحسين أدائها وتحقيق مستوى أعلى من رضا العمالء ،وقال" :سوف يتيح لنا استخدام حلول "إس إيه بي" استقطاب أفضل الموظفين ذوي المهارة واستبقاءهم ،كما
أن قدرات الحوسبة الفورية التي تنطوي عليها منصة "هانا" سوف تمكننا من جعل عمليات التصنيع ومهمات اإلدارة تتسم بالمرونة وسرعة االستجابة ".
وتُعتبر "هانا" من "إس إيه بي" منصة إلدارة البيانات داخل الذاكرة ،وهي تقوم بتحليل البيانات من مصادر متعددة لتطلب وتستقبل بيانات تفاعلية فورية .
من جهته ،قال تيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي اإلمارات" ،إن "صناعات هيرا" سوف تتمكن من تعزيز عمليات التصنيع وتحسين مستويات أعمالها التجارية
وبناء عالقات أقوى مع العمالء عبر االستفادة من قوة منصة "هانا" وتقنيات "إس إيه بي" ،وأضاف" :منصة "هانا" من "إس إيه بي" تتعلق ب الكفاءة الفورية والرؤية الذكية
والقدرة على تحقيق مستويات غير مسبوقة من االبتكار ".
تجدر اإلشارة إلى أن أعداد عمالء منصة "هانا" من "إس إيه بي" حول العالم بلغت  6,400عميل ،فيما تبلغ أعدادهم ضمن إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الشركة
 1,350عميالً ،ولديها  1,688مستشار "إس إيه بي" معتمداً ،و 120شريك أعمال موزعين على  12مكتبا ً في  16بلداً بالمنطقة.

التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار :فيجاي شارما ،مدير مجموعة تخطيط موارد المؤسسات" ،صناعات هيرا" ،براكاش سرفايا ،المدير العام في مجموعة "صناعات
هيرا" ،غيريش هيرانانداني ،المدير التنفيذي" ،صناعات هيرا" ،تيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي اإلمارات" ،فيبيرال سرينيفاسا ،مدير مشروع إس إيه بي –
هيرا" ،آي ميد ".
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