الرؤية المستندة على التحليالت الفورية تدفع عجلة
ّ
التحول الرقمي الحكومي في ضوء رؤية المملكة 2030
8سبتمبر 2016
الرياض ،المملكة العربية السعودية
اتفقت أكثر من  100من أبرز المؤسسات والشركات السعودية على أن الرؤى واألفكار التجارية والتنموية المستمدّة من التحليالت الفورية للبيانات ،أساسية في قيادة التحول
الرقمي الحكومي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة للعام  ،2030التي يأتي في صميمها برنامج التحول الوطني للعام  ،2020الخاص بدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي
والنمو االقتصادي عبر خمس منصات رقمية مشتركة و 29مبادرة رقمية وطنية .
وعلى هذه الخلفية ،أطلقت شركة "إس إيه بي" جولة تقنية تعريفية في دول مجلس التعاون الخليجي على متن شاحنة متخصصة ت ّم تجهيزها بأحدث الحلول التقنية الخاصة
بمجاالت متنوعة تشمل مجالس اإلدارة الرقمية للشركات ومدن المستقبل الذكية وإنترنت األشياء والترابط الرقمي في الرياضات والمالعب .وشهدت الشاحنة لدى انطالق جولتها
الخليجية تقديم أكثر من  40عرضا ً تعريفيا ً أمام مسؤولين تنفيذيين كبار من قطاعات الصحة والتعليم والمال والطاقة والنفط والغاز والرياضة ،فضالً عن القطاعات الحكومية .
وأ ّكد أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" السعودية ،حرص شركته على تقديم الدعم للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ،سواء من خالل أحدث حلول
اللوحات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة ،لتمكينها من استنباط األفكار والرؤى من التحليالت الفورية للبيانات ،بُغية تبسيط العمليات وخفض التكاليف والتحرّ  ك االستباقي المبادر
لتلبية احتياجات المتعاملين والمواطنين .
جدير بالذكر أن عمالقة برمجيات األعمال العالمية تشهد طلبا ً كبيرا ً على حلولها من شركات ومؤسسات عاملة في القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الرعاية الصحية والنقل
والرياضة .وتتم إدارة حلول "إس إيه بي" المعروضة على متن الشاحنة التي ترفع شعار "التشغيل ببساطة ، " Run Simpleعبر منصة "هانا" للحوسبة داخل الذاكرة وحزمة
برمجيات األعمال  S/4HANAمن "إس إيه بي".

أحمد الفيف ي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" السعودية يطلق الجولة الخليجية لشاحنة "التشغيل ببساطة "

أكثر من  100مؤسسة وشركة شاهدت  40عرضا ً تعريفيا ً لحلول تقنية مبتكرة
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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  300,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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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

