رؤى من BM Iحول الرحلة
اىلSAP S/4HANA

لتلبية احتياجات العمالء املتطورة ودفع نمو األعمال والبقاء ذكيا يف مواجهة
التغيري الرسيع ،بدأت الرشكات يف كل مكان يف رحالت التحول الرقمي الجريئة
والطموحة الخاصة بها.
لجين الفوائد الكاملة لالقتصاد الرقمي ،يجب توافر نهجا مزدوجا  .تحتاج الرشكات
اىل تبسيط العمليات الخاصة باألعمال بشكل كبري ،ويف الوقت نفسه ،استخدام
خرباتها لبناء عالقات أقوى وأعمق مع العمالء.
 Sالذكية لتخطيط موارد
لتحقيق ذلك ،اختار الكثريون االعتماد على حلول AP
 Eمن الجيل
 Sليحل محل أنظمة RP
املؤسسات(ERP)  .تم تصميم AP
 SعلىSAP S/4HANA ،الجيل التايل من
السابق ،لذلك تحتوي حلول AP
 Eالذيك ،مما يسمح للرشكات بتبين عرص اعادة االبتكار الرقمي بشكل كامل .
 RP
بالنسبة للرشكات اليت ترغب يف اعتمادSAP S/4HANA بغض النظر عن مجالها
ل :
أو مكانها يف رحلة تنفيذ التحول الرقمي تقدم هذه الورقة رؤية دقيقة حو 

لقطة صورة عن مستويات االستعداد العام
للمؤسسات

الدروس املستفادة من رشكةIBM
حول أفضل طريقة للميض قدما

مجاالت الفرص اليت يمكن ملتخصيص تكنولوجيا املعلومات
استكشافها لبناء حالة عمل موثوق بها

القيمة املتفردة اليت تجلبها BM Iاىل
الجدول
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"أينما يقومون بالبدء ،يجب على
الرشكات أن تقوم أوال بتحديد
احتياجات األعمال الخاصة بها.
عندئذ يمكنهم اختيار االسرتاتيجية
وخارطة الطريق الصحيحة لتحقيق
ل."
األهداف بأقل قدر من التعط 
Keith Costello،Global VP/GM،SAP GBS
Leader،IBM

مشهد تنفيذSAP S/4HANA

لترسيع رحلة التحول الرقمي ،تفكر آالف املؤسسات يف جميع أنحاء العامل بجدية
يف الوقت والكيفية اليت يجب أن تعتمد مؤسستهمSAP S/4HANA.
ومع ذلك فان االنتقال اىلSAP S/4HANA ،قد يشكل مهمة ضخمة.
لتقليل بعض املخاطر املرتبطة بالتغيري ومنح الرشكات مسارا واضحا للعمل،
عرضت رشكة BM Iعلى العمالء القدرة على اجراء تقييم باستخدام تقييم تأثري
HANA الخاص برشكةIBM.

تختلف الدوافع الخاصة بهم لالنتقال اىلSAP S/4HANA بشكل كبري.
اال أنهم متحدون يف االعتقاد والحاجة اىل ايجاد طرق مبتكرة جديدة للقيام
باألعمال لترسيع النمو واالنتاجية.
بشكل عام ،يسعون اىل تجديد أنظمتهم األساسية-أو على األقل أجزاء منها
للحصول على امكانية توصل اىل بيانات األعمال يف الوقت الفعلي وتغيري
الطريقة اليت يتخذون بها القرارات بشكل جذري ،وارشاك العمالء وتبسيط
العمليات.
وقد الحظنا أن عمالءSAP يندرجون ضمن فئات الجاهزية األربعة:

 2رشكة اىلIBM’s HANA Impact
حىت اآلن ،لجأت أ كرث من 00
Assessment لترسيع التحوالت الرقمية الخاصة بها.

•تحول األعمال: ترشع الرشكات يف هذه الفئة للبدء يف مرشوع أوسع نطاقا
لتحويل األعمال.
•العمالء الذين يتطلعون اىل أن يكون لديهم دراسة لحالة األعمال:
 Sولكنهم ما زالوا
فانهم يعرفون أنهم بحاجة اىل االنتقال اىل AP S/4HANA
يقومون ببناء حالة العمل.
ق  :فانهم يدركون فوائدSAP
•العمالء الذين يتطلعون اىل تحديد خارطة طري 
د.
S/4HANA ،لكنهم ما زالوا بحاجة اىل خارطة طريق للوصول اىل هذه الفوائ 
ة  :انهم ال يفكرون يفSAP S/4HANA .انهم يفضلون االنتظار
•بعد تحديد خط 
ق.
اىل أن يحظى بقبول السوق على نطاق أوسع ثم يتبنونه يف وقت الح 

تأيت هذه الرشكات من مجموعة متنوعة من الصناعات:

الدروس املستفادة للرشكات اليت بدأت رحلةSAP
S/4HANA الخاصة بها
7.5

0
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املنتجات االستهالكية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة
البنوك واألسواق املالية والتأمني
وسائل االعالم والرتفيه واالتصاالت
االلكرتونيات
الحكومة
السفر & النقل
السيارات
علوم الحياة يف مجال الرعاية الصحية
الطاقة & املرافق
املواد الكيمائية & املواد البرتولية
املنتجات الصناعية

22.5

30

ان الطريقة اليت تنفذ بها الرشكاتSAP S/4HANA تعد أمرا بالغ األهمية
ويمكن أن يحدث فارقا كبريا يف املستقبل  .يمكن السرتاتيجية التنفيذ املناسبة
أن تخفض التكاليف بشكل كبري مع زيادة فوائد األعمال اىل أقىص حد.

ملساعدة املؤسسات على وضع كل االحتماالت لصالحها ،اليك بعض
املالحظات الهامة اليت تستند اىل أ كرث من200 تقييم من تقييماتHANA
Impact Assessments:
الدرس1#  :تكونHANA Impact Assessments متاحة للجميع

وجدت الرشكات اليت شاركت يف تقييماتHANA Impact Assessments
منIBM أن املعلومات والرؤى املقدمة مفيدة للغاية ،برصف النظر عما اذا
كانت اختارت القيام بالرتقية الفنية أو القيام باعداد جديد  .استخدم أولئك
الذين اتبعوا نهج الرتقية الفنية نتائج التقييم للتخطيط الدقيق لعملية الرتحيل
وتقليل عمليات التهيئة وتبسيط الحلول الخاصة بهم.
ويف الوقت نفسه ،قامت الرشكات اليت قررت البدء يف عمليات اعداد جديدة
باستخدام املعلومات لتحديد العنارص اليت يمكن اعادة استخدامها يفECC،
واملجاالت اليت يجب تحويلها بالكامل. ويف النهاية ،يمكن أن يساعد هذا يف
ترسيع التنفيذ وتقليل االستثمارات بما يقرب من50 باملائة.
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الدرس2#  :الجدوى التقنية ليست من املخاوف واسعة النطاق

:5 تحسني تجربة مستخدمSAP
الدرس #

 Sيمثل طريقة
لقد اكتشفت الرشكات أن االعداد الجديد اىل AP S/4HANA
رائعة لبدء رحلة التحول الرقمي األوسع نطاقا  .وقد توصل معظمهم اىل أنهم
 Sمن خالل الرتقية
لن يكون لديهم مشكلة يف االنتقال اىل AP S/4HANA
التقنية اذا قرروا القيام بذلك.

مل يستفد الجيل السابق من مستخدمي تطبيقات املؤسسة بشكل كامل من
ي.
تجربة املستخدم على مستوى املستهلك اليت كانت متاحة للمستهلك العاد 
تم تصميم تطبيقاتSAP FIORI لتقديم هذه التجارب اىل الجيل التايل من
مستخدميS/4HANA.

 9باملائة أنهم
ومن بني أ كرث من200 رشكة أ كملت التقييم ،وجد أ كرث من 5
سيكونوا قادرين على تنفيذ ترقية تقنية  .ونظرا لحقيقة أن الجدوى التقنية
نادرا ما تكون مشكلة ،فان بناء حالة أعمال للرتحيل يمثل أهمية كربى  -ان مل
يكن أ كرث  -للرشكات اليت ترغب يف بدء االنتقال اىلSAP S/4HANA.

بعد االنتهاء من تقييمIBM HANA Impact Assessment ،تمكنت
الرشكات من تحديد وتعريف كيفية تبين تجربة املستخدم املحسنة اليت تجلبها
أحدث تطبيقاتSAP FIORI اىل األعمال الخاصة بها.

الدرس3#  :أن األمر أقل تعقيدا مما يبدو

 2برنامج مهيأ يف أنظمةSAP
يقوم العميل املتوسط بتشغيل حوايل ,000
 5باملائة من هذه الربامج مطلقا.
ECC القديمة ،وال يتم استخدام أ كرث من 0
 4باملائة من الربامج اليت تم استنساخها
 3و 5
باالضافة لذلك ،فان ما بني 5
مطابقة للربامج اليت تم استنساخها منها  .من خالل استبدال هذه الربامج غري
 Sالقياسية ،يمكن للعمالء جعل بيئاتSAP الخاصة
الرضورية بمكونات AP
بهم أقل تعقيدا بشكل كبري .

يف املتوسط ،يتوفر لدى عمالءSAP أ كرث من100 تطبيق متاح خارج الصندوق
يل. تساعد
 Sالحا 
متعلقني باألعمال الخاصة بهم وفقا اىل استخدام AP ECC
S
 BM Iيف توفري اسرتاتيجية التبين لدعم االنتقال السلس من واجهة AP GUI
اىل واجهةSAP FIORI الجديد ة.

بناء حالة عمل اىلSAP S/4HANA

 Sقرارا سهال.
بالنسبة للمؤسسات ،ال يعد االنتقال اىل AP S/4HANA

 3باملائة من عمليات األعمال الخاصة بها
 3و 5
وجدت الرشكات أن ما بني 0
قد تأثرت عند الرتحيل اىلSAP S/4HANA.

يف هذا السياق ،فان أداة BM HANA Impact Assessment Iمل يتم
تصميمها ملساعدة الرشكات يف بدء رحلتها فحسب ،بل وربما األهم من ذلك
أنها تعطي قادة تكنولوجيا املعلومات الحجج اليت يحتاجون اليها واليت تستند
اىل الحقائق لبناء حالة أعمال من أجل االنتقال اىلSAP S/4HANA.

وهذا يطرح السؤال  :اذا كان األمر يحتاج اىل تجديد العديد من عمليات
األعمال الخاصة بالرشكات ،فلماذا ال تختار حلSAP القيايس بالكامل ؟
بالنسبة لبعض العمالء ،فان االجابة الواضحة هي تبين االعداد بالكامل
واالنتقال اىل حل  SAPالقيايس .

م .يمكن أن يساعد بناء حالة أعمال ناجحة الرشكات على توفري التكاليف
هذا ها 
وزيادة االيرادات كنتيجة لتحسني الكفاءة وتقديم الدعم ملبادرات النم و.

الدرس4#  :االنتقال من املستوى القيايس اىل أفضل املمارسات

وللقيام بذلك فوائد خاصة به  :يعد حلSAP القيايس أبسط وأ كرث فعالية
من حيث التكلفة يف ادارته ويجعل من السهل الرتقية اىل اصداراتSAP
 Sاملستقبلية .
 /4HANA
ولكن كما هو الحال مع أي توحيد قيايس يف بيئات العمالء ،فان تغيري
الرتكزي من التوحيد القيايس واسع النطاق اىل أفضل املمارسات اليت تركز
 3باملائة من الوقت الالزم لتهيئة
على الصناعة يسمح للعمالء بتقليل20- 0
أنظمتهم بشكل أ كرث اكتماال. ويعرف هذا االبتكار بحلول MPACT IمنIBM.
يسمح تقييمHANA Impact Assessment من BM Iللرشكات بتحديد
العمليات اليت يتم تغيريها أو ازالتها أو اعتبارها متقادمة أثناء التحول اىلSAP
S/4HANA  .كما يسمح لهم معرفة كيفية استخدام حلول MPACT Iمن
IBM بأفضل طريقة ممكنة.
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ومع ذلك ،قد يكون من الصعب تحديد الفوائد اليت تقدمهاSAP
S/4HANA. ان توافر الرؤية واالبداع البرشي يعد رضوريا العادة تصور
ل. تكون هذه الفوائد نتيجة مبارشة العدادSAP
مسارات عمل ونماذج األعما 
S/4HANA ،ولكن أيضا للقدرات األخرى اليت يمكن بناءها وفقا له ا.
ولهذا السبب ،تم تصميم تقييمات BM Impact Assessments Iكأداة تعمل
بشكل مكمل ومتوافق مع الذكاء والخربة البرشية اليت تقدمهاIBM اىل الطاول ة.
بالنسبة للرشكات ،يمكن لهذا الذكاء اىل جانب خربة BM Iالعميقة يف مجال
الصناعة مساعدة الرشكات على اختيار معاركها ووضع أفضل خطة عملية
ممكنة وذات صلة باالحتياجات الخاصة بكل رشك ة.
ال يوجد'طريق واحد صحيح' العدادSAP S/4HANA. وبالعمل على هذه
الرؤية الهامة ،نجحت رشكةIBM يف بناء نهج مرن باالستعانة بمسارات عمل
مختلفة وتم تهيئتها.

IBM: الحليف الطبيعي للرشكات اليت تنتقل اىل
SAP S/4HANA

تعتمد الرشكات يف كل مكان على الخربة العميقة يف الصناعة والتكنولوجيا
اليت يمتلكها متخصيص واستشاريو BM Iحول العامل  .يساعد خرباء BM Iيف
الصناعات املختلفة من الرعاية الصحية اىل الخدمات املالية اىل البيع بالتجزئة
واملزيد املؤسسات على التحول على نطاق واسع وأن تصبح أ كرث ذكاءا.
S
خربات قوية يف مجال الصناعة وخربة عميقة يف AP S/4HANA

ي.
عندما يأيت األمر اىلSAP ،فان رشكة BM Iلديها رشيكا هاما للتحول االسرتاتيج 
يتوافر لدى BM Iخربة عميقة مع اآلالف من عمليات نرشSAP S/4HANA
ويمكنها تقديم اختيارات تنفيذ مختلفة يف بيئة التشغيل املحلية أو يف بيئة التشغيل
السحابية أو بيئة التشغيل املختلطة لدعم سيناريوهات العمالء املختلف ة.

هذا باالضافة اىل خربة رشكةIBM القوية يف مجال الصناعة وفهمها لطريقة
العمل الداخلية لبيئات تكنولوجيا املعلومات بالرشكات .
سجل حافل بالكفاءة عندما يتعلق األمر بدفع عجلة تحول األعمال

 Sيف جميع أنحاء
مع وجود موظفني مدربني تدريبا عاليا يدعمون مشاريع AP
العامل ،فان BM Iلديها سجل حافل وخربة يف مجال الصناعة اليت تحتاجها
الرشكات لترسيع مسارها اىلSAP S/4HANA.

 Sيف وقت سابق من هذا العام
وبناءا على هذه الرشاكة ،أعلنت BM Iو AP
عن مجموعة جديدة من العروض املعروفة باسمIBM IMPACT للصناعات.
تعمل هذه الربامج على الجمع بني أفضل املمارسات والخدمات الحالية من
IBM وSAP لترسيع تبينSAP S/4HANA.
باستخدام نقاط القوة املتفردة هذه ،عملت BM Iمع رشكات عرب الصناعات
الرشادهم يف عمليات الرتحيل الخاصة بهم اىلSAP S/4HANA ،وقد
 1عمليات اعداد
 Sللوصول اىل 00 +
أصبحت أول رشكة دمج أنظمة اىل AP
SAP S/4HANA ناجحة.
رش يك تحول من طرف اىل طرف

تعد رشكة BM Iالعب متمرس عندما يتعلق األمر بتنظيم برامج كبرية ومعقدة
لها تأثري عميق على نموذج أعمال الرشكة.
من االسرتاتيجية اىل التنفيذ ،يمكن أن تساعدIBM يف بناء خريطة طريق
وحالة أعمال يف وقت مبكر اىل جانب تحديد التأثري من طرف اىل طرف لتحويل
عملياتهم باستخدامSAP S/4HANA.
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ما وراءSAP S/4HANA: جعل تقنيات الجيل التايل يف متناول اليد

بالنسبة للمؤسسات ،يعملSAP S/4HANA كنواة رقمية؛ أساس يمكن بناء
تقنيات الجيل التايل عليه. من خالل وضع األساس ،تعملSAP S/4HANA
على تسهيل تبين الرشكات لتقنيات مثل الذكاء االصطناعي أوBlockchain
أو التحليالت املتقدم ة.
ملساعدة الرشكات على اغتنام هذه الفرص ،تتجاوز قيمةIBM كرشيك يف
التحول ما وراءSAP/4HANA  .وباعتبارها املؤسسة البحثية الخاصة األوىل
على مستوى العامل ،فان ،الذراع البحيث املتخصص لرشكةIBM ،تجلب
مجموعة ال تضاهى من الخربات العلمية لتلبية احتياجات العمالء والصناعات
م.
الخاصة به 
يف املجمل ،يمكن أن تقوم القدرة البحثية والتكنولوجيا املبتكرة والخربة العميقة
يف مجال الصناعة اليت تقدمهاIBM اىل الطاولة بتغيري كبري لحالة األعمال
والقيمة املقدمة والوقت الالزم لتحقيق فوائدS/4HANA.

كيف تبدأ؟

للبدء معIBM كرشيك تحويلSAP S/4HANA ،قم بزيارة
ibm.biz/IBMSAPHIA لطلب ANA Impact Assessment
H
ك.
الخاص ب 
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لرشكة BM Iأو رشكات أخرى. القائمة الحالية للعالمات
التجارية لرشكةIBM على االنرتنت"Copyright and
trademark information" على
ibm.com/legal/copytrade.shtml .

 .يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة
رشكة IBM
"كما هي" دون أي ضمان ،رصيحا أو ضمنيا ،وبدون أي
ضمانات تتعلق بالتسويق واملالئمة لغرض معني وأي
ك.
ضمان أو رشط لعدم االنتها 
يتم تقديم بيانات األداء اليت تم توضيحها هنا كما تم
الحصول عليها يف ظروف تشغيل معينة. قد تختلف
النتائج الفعلية.
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذا املستند"كما هي"
دون أي ضمان ،رصيحا أو ضمنيا ،بما يف ذلك أي
ضمانات تتعلق بالتسويق ،واملالءمة لغرض معني وأي
م. يتم ضمان منتجات رشكة
ضمان أو رشط بعدم االلزتا 
IBM طبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت يتم
تقديمها بموجبها.

تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل،
ويمكن تغيريها من قبل رشكةIBM يف أي وقت. ولن
تعترب كل العروض متاحة بكل من البالد اليت تعمل بها
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