قطر للتنمية يوفر حلوالً وتطبيقات ذكية للشركات الصغيرة
الدوحة 14 ،نوفمبر  – 2017شهد مؤتمر ومعرض قطر لريادة األعمال أمس توقيع اتفاقية شراكة بين بنك قطر
للتنمية وكل من شركات اإلدارة الذكية لحلول الحاسب اآللي ،وميزة ،و»مور ستيفنز قطر» ،التي تهدف إلى دعم
ومساعدة الشركات في تطوير أعمالها بإعداد تطبيقات ذكية وفعّالة ،من خالل تحويل العمل اإلداري اليومي إلى عمل
احترافي ،ما يؤ ّدي إلى زيادة اإلنتاجيّة وحل مشاكلها اإلداريّة.
ّ
وتعزز االتفاقية التعاون المثمر بين هذه الجهات من أجل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات «تخطيط
موارد المؤسسة» المعروفة بـ  ERPوحلوله الذكية عن طريق استخدام تطبيق ، WallPostالذي يعمل على تحسين
أداء العمليات لديها ،ويجعلها أكثر موثوقية وجودة وأقل تكلفة.
وقال السيد إبراهيم المناعي ،المدير التنفيذي إلدارة الخدمات االستشارية في بنك قطر للتنمية ،إن كثيراً من الشركات
عمدت إلى التعامل مع العديد من البرامج ذات التخصص الواحد ،حيث قامت باستخدام برنامج خاص بالمبيعات وآخر
لشؤون الموظفين وبرامج متخصصة في المالية ،حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن غالبية الشركات المتوسطة
والصغيرة في العالم تتعامل مع أكثر من برنامج لحل مشكالتها ،وهو ما أ ّدى إلى حل بعض من المشكالت ،إال أنه
خلق مشكالت عديدة جديدة.
وأضاف إن تطبيق  wallPostعمل على حل هذه المشكالت وتذليل العقبات أمام اإلدارة لمعرفة الحيثيات والوقائع،
وسرعة اتخاذ القرارات المالئمة قبل فوات األوان ،الفتاً إلى أنه استناداً إلى رؤيتنا في دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ودعما ً لمسيرة التطوير وتحقيقا ً لرؤية قطر الوطنية  ،2030فإن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً فعاالً في هذه
المشاريع ويدعمها لتحقيق أهدافها.
وأوضح المناعي أن هذه االتفاقية سيبدأ عملها بتوفير حلول إلكترونية لرواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة،
ومن ثم ستطرح ورشا ً تدريبية لهم ،إضافة إلى أن هذه االتفاقيات تحمل مبادرات ستقدم في وقت الحق ،األمر الذي
سيعزز دعم أعمال تلك الشركات إلى التحول التكنولوجي.

وقال السيد عبدالعزيز السليطي العضو المنتدب لشركة اإلدارة الذكية لحلول الحاسب اآللي ،إن تركيز الشركة ينصب
في تحويل العمل اإلداري اليومي للشركات إلى عمل احترافي وفعّال ،باستخدام تقنية الحوسبة السحابية ،التي تساعد
على تطوير البرامج بشكل فعّال ،وبسعر تنافسي ،والتحول إلى العلم الرقمي الذي بات أمراً ملحا ً.
وأضاف إن توقيع االتفاقية يع ّد خطوة على الطريق الصحيح وتبين حاجة الشركات لمثل هذه التطبيقات التي تعود
بالنفع عليها من خالل تقليل النفقات ،مشيراً إلى أن تطبيق  WallPostيحمل مميزات تنافسيّة تجعلة مطلوبا ً ومتفوقاً
على أغلب البرامج.
خدمات متع ّددة
من جهته قال المهندس أحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة ،إن الشركة تقدم خدمات وحلول
تكنولوجيا المعلومات المدارة ،إضافة إلى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية،
معربا ً عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة لتقديم خدمات تخطيط موارد المؤسسة للشركات الصغيرة والمتوسطة من
خالل تطبيق  wallPostكخدمة سحابية الذي يعد دعما ً هاما ً لهذا القطاع الحيوي ،مشيراً إلى أن الحصول على
المعلومات لم يعد مرتبطا ً بالموظفين بشكل مباشر ،كما سهل التطبيق عملية الحصول على الموافقات واتخاذ القرارات
من قبل المديرين وإنجاز المهمات في أي وقت وفي أي مكان ،وسيساعد هذا التطبيق الشركات على التركيز على
جوهر أعمالهم ما يؤ ّدي إلى نمو وازدهار هذه الشركات ،كما سيتم استضافة التطبيق في مركز بيانات شركة ميزة
التي تضمن أعلى مستويات التوفر وأمن نظم المعلومات.
أما السيد سامي زيتون الشريك المسؤول لشركة «مور ستيفنز قطر» فقد أكد على أن تطبيق  wallPostيضمن التأكد
من تسليم العمل بشكل صحيح وبالوقت المناسب ،وهو ما يقلل المتاعب ويوفر الوقت الذي يضيع في البحث بين
أوراق العمل ،ما يساعد الموظفين في سرعة االستجابة لمتطلبات العمل وكتابة التقارير بشكل آلي خالل  24ساعة،
كما يجمع التطبيق بين كل من آلية سير العمل ووحدة الموارد البشرية ،نظام المحاسبة ،اإليرادات ،وكتابة التقارير في
آن واحد ،ويضمن التطبيق تحليل المعطيات وإبراز اإلحصاءات وحفظ البيانات والمساعدة في اتخاذ القرارات
الصعبة.

