شاحنة "إس إيه بي" الرقمية ّ
الرحال في قطر
تحط ِ
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الدوحة ،قطـــر
وصلت اليوم إلى الدوحة شاحنة "إس إيه بي" و"إنتل" الرقمية التي تحمل شعار "اإلدارة المبسطة لألعمال" أو ، Run Simpleوذلك في إطار التزام الشركتين بدعم جهود
التحول الرقمي في قطر .
ووفقا ً لمؤشر "بساطة األعمال" العالمي ،فإن تعقيد ا لعمل يُعتبر أحد أصعب التحديات التي تواجه الشركات بمنطقة الشرق األوسط في ظل االقتصاد الرقمي الناشئ؛ إذ تخسر
الشركات  10بالمئة من أرباحها السنوية بسبب تعقيدات العمل ،ما يوقع عليها مزيداً من الضغوط لتشغيل أعمالها ببساطة .
ومن المنتظر أن تقدّم شاحنة "إس إيه بي"  40عرضا ً تجريبيا ً لحلول "إس إيه بي" وال سيما في مجال تحليل البيانات الكبيرة ،بُغية مساعدة الشركات في قطر بالتغلب على
تعقيدات العمل وإدارة أعمالها ببساطة .وتشتمل هذه الحلول على أحدث حلول األعمال المبتكرة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي في القطاعات االقتصادية ،التي تضم مبادرات
المدن الذكية وإنترنت األشياء ،وتبيّن كيف يمكن للتقنية أن تُحدث التغيير المنشود في قطاع الرياضة ومجالس إدارة الشركات ،على سبيل المثال .
وفي إطار جولتها ،تقدم شاحنة "إس إيه بي" و"إنتل" أحدث االبتكارات التقنية للهيئات الحكومية وشركات االتص االت والمؤسسات التعليمية ،مثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وجامعة قطر ،إلى جانب العديد من عمالء وشركاء إس إيه بي ضمن برنامج تحالف الجامعات .
وستعمل جميع حلول "إس إيه بي" على منصة "هانا" للحوسبة السحابية الفورية ،وعلى حزمة تطبيقات األعمال من الجيل التالي ،المسماة  S/4HANAمن "إس إيه بي" ،والتي
تش ّغلها مجموعة معالجات "زيون " E7من "إنتل ".

التعليق على الصورة :شاحنة "إس إيه بي" و"إنتل" التي ترفع شعار "التشغيل ببساطة" تحط الرحال للمرة األولى في قطر
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 .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
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هاتف7222 440 4 971+ :
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واليس الستشارات التسويق
هاتف1950 390 4 971+ :
بريد إلكتروني: Sap@wallis-mc.com
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تعتبر شركة إنتل (المدرجة بالرمز  INTCفي بورصة "ناسداك") رائدة عالميا ً في ابتكارات الحوسبة ،حيث تصمم الشركة وتقدم التقنيات األساسية الالزمة لصناعة أجهزة
الحوسبة في العالم .إن انتل شركة رائدة في مسؤولية الشركات و االستدامة ،و أيضا تصنع المعالجات الدقيقة" الخ الية من التعارضات" األول إتاحة تجاريا في العالم .وتتوفر
معلومات إضافية عن إنتل في الموقع newsroom.intel.سموفي مجموعة المدونات ، blogs.intel.comوحول جهود إنتل الخالية من التعارضات في
conflictfree.intel.com

