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SAP World Tour 2007: BUSINESS AT THE SPEED OF CHANGE
Ευέλικτες Υποδοµές Βοηθούν τις Επιχειρήσεις να Ανταποκρίνονται Άµεσα στις Μεταβαλλόµενες
Συνθήκες της Αγοράς και να ∆ιαφοροποιούνται µέσα από την Καινοτοµία

ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2007 -- Το SAP World Tour 07, ένα από τα µεγαλύτερα συνέδρια
υψηλής τεχνολογίας, διοργανώνεται από την SAP Hellas και στην Αθήνα στις 24 Μαΐου, στο
ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων τεχνολόγων της SAP και
εκπροσώπων από το δίκτυο πιστοποιηµένων συνεργατών της εταιρίας. Στόχος της διοργάνωσης
είναι η παρουσίαση σύγχρονων λύσεων, που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην
προσπάθεια τους για την υιοθέτηση καινοτόµων επιχειρησιακών λειτουργιών, την ενίσχυση του
βαθµού ικανοποίησης των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη κερδοφόρου
ανάπτυξης.
Οι συνεχείς αλλαγές στα επιχειρησιακά µοντέλα και η ανάγκη για καινοτοµία επιβάλλουν
στις εταιρίες την αναζήτηση των λύσεων που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο ευέλικτες και
ανταγωνιστικές. Το SAP World Tour 07 σκιαγραφεί το όραµα της SAP για το µέλλον, και τους
τρόπους µε τους οποίους η SAP και το οικοσύστηµα των συνεργατών της θα µετατρέψουν την
ψηφιακή τεχνολογία σε στρατηγική µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου.
Στο πλαίσιο του SAP World Tour 2007, οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν για τη στρατηγική της
SAP, την ανοικτή αρχιτεκτονική συστηµάτων και την Enterprise Services Architecture, τις καινοτόµες
λύσεις που αφορούν στην τελευταία έκδοση του κορυφαίου λογισµικού SAP ERP, καθώς και για τις
εξειδικευµένες λύσεις που αφορούν σε κάθετες αγορές του τραπεζικού και του ασφαλιστικού τοµέα,
του λιανικού εµπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων .
Στο σηµερινό περιβάλλον, κάθε οργανισµός ή επιχείρηση, ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου,
είναι απαραίτητο να διαθέτει ευέλικτες υποδοµές, προκειµένου να µπορεί να προσαρµόζεται άµεσα
στις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στην αγορά, διατηρώντας έτσι το προβάδισµα έναντι του
ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η πληροφορική αναδεικνύεται σε κρίσιµο κοµµάτι της
επιχειρησιακής στρατηγικής, που στηρίζει την υιοθέτηση αλλαγών σε κάθε τµήµα της επιχείρησης,
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επιτρέποντας τη συνεργασία και την ενοποίηση συστηµάτων και διαδικασιών χωρίς όρια, και
δίνοντας τη δυνατότητα γρηγορότερης ανταπόκρισης στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς. Απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη, η SAP διαθέτει καινοτόµες και ευέλικτες λύσεις, που
καλύπτουν τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε επιχείρησης, βοηθώντας την να υιοθετήσει µια νέα
οργάνωση, που επιτρέπει την αποτελεσµατική συνεργασία µε πελάτες, προµηθευτές και
συνεργάτες, καθώς και τη διαρκή βελτίωση διαδικασιών, µε στόχο την άµεση ανταπόκριση στις
ανάγκες των πελατών. Πρόκειται για λύσεις που βασίζονται στην καινοτόµο πλατφόρµα SAP
NetWeaver και αναπτύσσονται ειδικά για τις ανάγκες κάθε κλάδου, αποκρυσταλλώνοντας την
µακρόχρονη εµπειρία της SAP σε κάθε τοµέα.
Το SAP World Tour 07 περιλαµβάνει ειδικές συνεδρίες για την ανοικτή αρχιτεκτονική
συστηµάτων και την Enterprise SOA, µε την εφαρµογή της οποίας οι οργανισµοί επιτυγχάνουν
χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, αυξηµένη ευελιξία και ενοποίηση, αξιοποιώντας καινοτόµες
τεχνολογίες σε περιβάλλον SAP. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι τεχνολόγοι της SAP θα
παρουσιάσουν τη στρατηγική της εταιρίας για την ανοιχτή αρχιτεκτονική συστηµάτων (open
source), καθώς και τις δυνατότητες συνέργειας µεταξύ του λογισµικού SAP, των τεχνολογιών open
source και open standards, καθώς και των τεχνολογικών προτύπων που απλοποιούν τα
πληροφοριακά συστήµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Linux.
Ειδικές συνεδρίες προγραµµατίζονται επίσης για θεµελιώδεις κλάδους, όπως είναι ο
τραπεζικός και ασφαλιστικός τοµέας καθώς και το λιανικό εµπόριο. Πιο συγκεκριµένα, στη συνεδρία
για τον Τραπεζικό τοµέα, θα γίνει αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο
κλάδος στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται µε τις αυξανόµενες πιέσεις
για κερδοφορία, βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης του
πελάτη, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για τη στρατηγική µετάβαση σε ένα πελατο-κεντρικό
µοντέλο οργάνωσης, παρουσιάζοντας πως οι λύσεις της SAP συµβάλλουν στην απαραίτητη
επιχειρησιακή αλλαγή.
Ειδικότερα για το ασφαλιστικό κλάδο, θα γίνει αναφορά στις νέες τάσεις που κυριαρχούν
και στην αναθεώρηση της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες,
προκειµένου να εξασφαλίσουν µια ηγετική θέση στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, στον
έλεγχο των πωλήσεων και στην βελτίωση των διαδικασιών τους. Επίσης, θα παρουσιασθούν οι
λύσεις της SAP που προσφέρουν αξία, πέραν των προαναφερθέντων, σε κρίσιµες λειτουργίες,
όπως αυτές που αφορούν την παρακολούθηση των εισπράξεων και των πληρωµών µέσω µιας
ενιαίας, πελατοκεντρικής λύσης.
Τέλος, στη συνεδρία για το λιανικό εµπόριο θα παρουσιασθούν οι νέες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει ο κλάδος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών δηµογραφικών αλλαγών, καθώς και των
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µεταβολών που σηµειώνονται στις απαιτήσεις και τη ζήτηση των καταναλωτών, στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης και του εντονότερου ανταγωνισµού. Οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν επίσης
για τους τρόπους µε τους οποίους οι επαγγελµατίες του κλάδου µπορούν να αξιοποιήσουν τις
σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να αναδειχθούν από ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, σε
έναν οργανισµό που εξασφαλίζει µια πολύ-καναλική εµπειρία για τον πελάτη και µε αυτόν τον
τρόπο να ανταπεξέλθουν σε ένα κόσµο που αλλάζει µε γοργούς ρυθµούς.
Χορηγοί του SAP World Tour 07 είναι οι εταιρίες HP, SingularLogic, Teka Systems και
NetApp. Χορηγός Γραµµατείας είναι η εταιρία Netwave. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα
ΚΕΡ∆ΟΣ, το περιοδικό NEO MAGAZINE και το εξειδικευµένο newsletter PEOPLE MATTERS.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο διατίθενται στην ιστοσελίδα
www.sap.com/greece/worldtour07.
###
Σχετικά µε την SAP
Η SAP αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο προµηθευτή λύσεων επιχειρησιακού λογισµικού*, στον κόσµο και την Ελλάδα.
Σήµερα, περισσότεροι από 38,000 πελάτες σε 120 και πλέον χώρες λειτουργούν µε λογισµικό της SAP®. – από
εξειδικευµένες λύσεις για µικρές και µεσαίου µεγέθους εταιρίες έως σουίτες εφαρµογών για πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Με βάση την ανοιχτή πλατφόρµα εφαρµογών και ενοποίησης SAP NetWeaver™ για την ενίσχυση της καινοτοµίας και
την υιοθέτηση αλλαγών, οι λύσεις επιχειρησιακού λογισµικού της SAP βοηθούν τις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, ανά τον
κόσµο, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους µε πελάτες και συνεργάτες, ενισχύοντας την οργάνωση τους. Οι εξειδικευµένες
λύσεις της SAP υποστηρίζουν καίριες λειτουργίες οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε 25 διαφορετικούς κλάδους,
όπως για παράδειγµα η τεχνολογία, ο κλάδος της υγείας, οι λιανικές πωλήσεις, η δηµόσια διοίκηση και οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. ∆ιαθέτοντας θυγατρικές σε 50 χώρες, οι µετοχές της εταιρίας διαπραγµατεύονται σε
αρκετές χρηµαταγορές, όπως είναι τα Χρηµατιστήρια της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης (NYSE), υπό το σύµβολο
“SAP.” Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site http://www.sap.com/greece.

Για περισσότερες πληροφορίες (εκπρόσωποι του τύπου): Αµαλία Βαζαίου, 210- 9473882,
amalia.vazeou@sap.com, Νικόλ Ιωαννίδη, 2106931000, nioannidi@advocate-bm.gr.
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