
الدليل الشامل لخدمات الدعم لربامج 
املؤسسات الخارجية واملستقلة

الخدمات والتوفريات واملرونة اإلسرتاتيجية لتنفيذ خرائط طرق 

تكنولوجيا املعلومات القامئة عىل األعامل.

http://www.riministreet.com/ar


3 مقدمة 

3 بعض األضواء التاريخية 

4 ملاذا نستعني بخدمات الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة؟ 

5 خفض التكاليف   .1

6 تحسني جودة الدعم   .2

6 موارد الخط األمامي   

7 إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة   

7 دعم التخصيصات    

8 توسيع نطاق الدعم   .3

9 التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية    

9 األمن   

9 دعم األداء   

10 دعم إمكانية التشغيل التفاعيل   

10 الدعم االستباقي   

10 خدمات إدارة التطبيقات   

11 الحصول عىل مزيد من التحكم يف خرائط الطريق املستقبلية فيام يتعلق بربامج املؤسسات   .4

11 متديد العمر االفرتايض للنظام   

12 التحكم يف التحديثات والرتقيات والرتحيالت   

13 اعتامد خارطة طريق األعامل   

14 ترسيع االبتكار عند "حواف" نظام تخطيط موارد املؤسسات"   .5

15 توسيع املهارات والرضا املهني لفريق تكنولوجيا املعلومات    .6

15 الخروج من القوقعة   

16 الحفاظ عىل تركيز القوى العاملة عىل التقنيات واملبادرات الجديدة   

17 استقاللية البائع: التحكم يف خارطة طريق املؤسسة 

17 فهم منوذج األعامل   

18 الوضع عقب دعم مّوردي الربامج   

19 نظرة إىل املستقبل 

19 االستنتاج 

20 القراءة اإلضافية 

20 املراجع 

املحتويات



3 Rimini Street  |   الدليل الشامل لخدمات الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة

مقدمة

وال يزال الضغط املايل والتشغييل للحفاظ عىل األداء األمثل للنظم املؤسسية املهمة لألعامل يضع كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات تحت 

ضغط كبري. وألي سبب وجيه — إذا توقفت األنظمة األساسية لتخطيط موارد املؤسسات وما يرتبط بها من تطبيقات وقواعد بيانات عن العمل 

فستتوقف كل األعامل كذلك. وهذا يثري التساؤالت حول أفضل نهج لضامن االستقرار واألمن والتشغيل البيني عرب بيئة الربامج يف املؤسسة.

ومن الجهة التقليدية، عالجت مؤسسات تكنولوجيا املعلومات هذه الحاجة من خالل عقد الصيانة الذي يقدمه مّورد الربامج األصيل — مع 

ا وراء توفر حوايل %10 فقط من  ا رئيسيً رسوم سنوية تبلغ عادًة حوايل %22-20 من تكلفة ترخيص الربنامج1,2 تُعد هذه الرسوم سببً

ا لبحث أجرته رشكة Gartner.3 ومع الضغط  ميزانيات تكنولوجيا املعلومات لتحويل األعامل خارج العمليات والتحسينات املستمرة، وفًق

الكيل الواقع عىل فرق تكنولوجيا املعلومات للمساعدة يف زيادة العائد وزيادة الكفاءة وتحسني تجربة العميل، يبدو أن النسبة مل تعد قابلة 

لالستمرار. 

ا لهذه الغاية، يتوجهون عىل  ا لتحويل طرق التشغيل الروتينية إىل طرق ابتكارية. وتحقيًق يستكشف املديرون التنفيذيون للمعلومات طرقً

نحٍو متزايد إىل الحصول عىل دعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة، والذي يشكل دعاًم بتكاليف أقل، باإلضافة إىل تقدميه لخدمة مميزة 

ا عىل كفاءة وفعالية إدارة تكنولوجيا  للعميل. وميكن أن يكون التخاذ هكذا قرار، بدالً من التخلف عن سداد قيم الدعم املقدم للمّورد، تأثريًا قويً

املعلومات — وصايف ارباح الرشكة. 

يوفر هذا الدليل الشامل العديد من العوامل املهمة التي يجب مراعاتها عند تقييم ما إذا كان الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة 

هو الخطوة الصحيحة.

بعض األضواء التاريخية

أنظمة تخطيط موارد املؤسسات هي اللبنة األساسية الرقمية للعمليات التجارية ونظم السجالت والتمويل والتصنيع والشحن وإصدار الفواتري 

ها مل تتمكن من العمل بدون استخدام أنظمة تخطيط موارد  واملوارد البرشية والعديد من الوظائف األخرى. سترصح معظم املؤسسات بأنّ

املؤسسات، وهي ما يسعى إليه جميع مّوردي تخطيط موارد املؤسسات. ويف تسعينات القرن املايض والعقد األول من القرن الحادي والعرشين، 

أدخلت عقود الدعم السنوية تحسينات عديدة عىل األداء الوظيفي والتكامل واالستخدام. ولكن بحلول عقد 2010، تباطأت وترية االبتكارات 

وعمليات التحسن بشكل كبري، وتحول تركيز مّوردي نظم تخطيط موارد املؤسسات يف عملية التطوير من نظم تخطيط موارد املؤسسات باملوقع 

إىل الخدمات املستندة عىل السحابة.

وبصفة عامة، فإن معظم حاميل الرتخيص راضون عن نظمهم الخاصة بتخطيط املوارد يف املؤسسات. وعقب سنوات من عمليات التحسني 

املتزايدة والتحديثات املحددة بعناية، يوفر الربنامج جميع الوظائف التي تحتاجها الرشكات. واألهم من ذلك، تعد تلك األنظمة مستقرة 

وموثوق بها. ولكن يبدو أن مورِّدي تخطيط موارد املؤسسات الرائدين يرغبون يف نقل توجه حاميل الرتخيص إىل الخيارات املستندة إىل السحابة 

الخاصة بهم. وشك حاملو الرتاخيص يف هذا األمر مربر طبعاً. ويبدو أن القول املأثور القديم "إذا مل يُكرس، ال تصلحه" يلخص هذا الشك. ويف 

الوقت ذاته، مل يعد السعر املرتفع لعقود الدعم السنوية )ستة أو سبعة أرقام بسهولة( له ما يربره.

وفيام يتعلق بالعدد املتزايد لحاميل تراخيص نظام تخطيط موارد املؤسسات — الذين يرفضون أو ينتابهم الشك بشأن االنتقال إىل نظام 

السحابة اإللكرتونية للمورِّد — تتمثل اإلجابة يف إطالة عمر حلول نظم تخطيط موارد املؤسسات من خالل التحّول إىل دعم وصيانة برامج 

الجهات الخارجية واملستقلة.
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ألّن مقدم خدمات الدعم للمؤسسات الخارجية واملستقلة هو رشكة تتحمل مسؤولية دعم تطبيقات وقواعد بيانات برمجيات تخطيط موارد املؤسسات 

واملستخدمني الذين يعتمدون عليها. وميكن ملقدم الدعم للمؤسسات الخارجية واملستقلة استبدال االعتامد عىل نارش الربامج للحصول عىل الدعم 

والصيانة واملساعدة يف تقليل التكلفة والجهد املرتبطني بالدعم الذايت الداخيل. 

تعرتف رشكة Gartner الرائدة يف مجال تحليل تكنولوجيا املعلومات اآلن بالدعم املقدم للمؤسسات الخارجية واملستقلة كفئة منفصلة لتكنولوجيا 

املعلومات وتتوقع أن تتجاوز إيرادات هذه الخدمة مليار دوالر بحلول عام .2023 وترصح بأن الرشكات الرائدة يف إدارة التوريد واملشرتيات والبائعني 

)SPVM( "تعرتف اآلن بالدعم املقدم من الجهات الخارجية كخيار ثابت.. بالنسبة للكثريين، مل يعد يُنظر إىل دعم الجهات الخارجية عىل أنه أمر 
خارج عن املألوف أو يحمل مخاطر غري مقبولة. ويدرك املزيد من املشرتين عروض القيمة املضافة من مقدمي الدعم للمؤسسات الخارجية، مثل دعم 

التعليامت الربمجية املخصصة، ودعم إمكانية التشغيل البيني، والخدمات الرضيبية والتنظيمية واألمنية العاملية."4 

ملاذا يتطلع حامل الرتخيص إىل الحصول عىل دعم املؤسسات الخارجية واملستقلة بدالً من االستمرار يف االعتامد عىل مورِّد تخطيط موارد املؤسسات؟ هناك 

ستة أسباب معقولة:

ملاذا نستعني بالدعم لربامج املؤسسات الخارجية 
واملستقلة؟

تقليل التكاليف. ميكن أن يوفر دعم 1  
املؤسسات الخارجية واملستقلة نتائج رائعة 

بتكلفة أقل ترتاوح بني %50 أقلّه - و 

%90 أكرثه —.

تحسني جودة الدعم. يقوم مقدمي الدعم 2  
للمؤسسات الخارجية واملستقلة بتعيني 

مهندسني ذوي خربة عالية لكل عميل ودعمهم 

بفريق من الخرباء املتخصصني. 

توسيع نطاق الدعم. ميكن لفريق الدعم 4  
للمؤسسات الخارجية واملستقلة تقديم مجموعة 

كاملة من الخدمات، مبا يف ذلك التحديثات 

القانونية / الرضيبية / االمتثال، والتخطيط 

للرتحيل وتنفيذه، وتقييم الرتقية والتثبيت، 

والتوصيات االستباقية لتحسني األداء. وباإلضافة 

إىل ذلك، سيدعم مقدمي الدعم للمؤسسات 

الخارجية التعليامت الربمجية املخصصة، والذي 

 لن يقوم به مورّدو الربامج عادًة

 

احصل عىل املزيد من التحكم يف خرائط الطريق 3

املستقبلية بشأن برامج الرشكة. يف الوقت 

الذي مييل فيه مورّدي الربامج إىل فرض الجدول 

الزمني الخاص بهم من أجل فرض الرتقيات 

عىل حاميل الرتاخيص يلبي الدعم املستقل من 

الجهات الخارجية وإضافات الوحدات النمطية، 

والتغيريات األخرى يف نظام تخطيط موارد 

املؤسسات احتياجات العمل املحددة للعميل.

ترسيع االبتكار عند "حواف" نظام تخطيط 5 

موارد املؤسسات. عىل الرغم من رضا معظم 

املؤسسات عن أداء نظمها األساسية لتخطيط 

موارد املؤسسات بها، إال أنها تريد إضافة 

حلول مبتكرة وأفضل من نوعها يف محيط 

هذا املركز. ويتمتع مقدمو الدعم للجهات 

الخارجية بامتالكهم لألشخاص واملهارات والخربة 

للمساعدة يف تحقيق ذلك املسعى، كام أن 

التوفري يف التكلفة من االنتقال إىل دعم للجهات 

الخارجية يحرر املوارد لزيادة وترية االبتكار. 

توسيع املهارات والرضا املهني لفريق 6  
تكنولوجيا املعلومات. لن يقلل الدعم للجهات 

الخارجية واملستقلة من تكاليف التشغيل 

فحسب، بل سيقلل أيًضا من مقدار الوقت 

الذي يقضيه موظفو تكنولوجيا املعلومات يف 

الدعم الذايت، مام يحررهم ملتابعة املزيد من 

املساعي اإلسرتاتيجية واملبتكرة واملجزية. 

حان الوقت اآلن الستكشاف هذه األسباب 
الستة مبزيد من التفصيل.

https://www.riministreet.com/blog/gartner-predicts-2020/
https://www.riministreet.com/blog/gartner-predicts-2020/
https://www.riministreet.com/blog/gartner-predicts-2020/
https://www.riministreet.com/blog/gartner-predicts-2020/
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ا لإليرادات بالنسبة ملّوردي برمجيات تخطيط موارد املؤسسة. ومع ذلك، فقد زادت تكلفة عقود الدعم بشكل كبري عىل مر السنني، حيث  تشكل عقود الصيانة السنوية مصدرًا رئيسيً

ا فقط من أجل الحفاظ عىل الوضع الراهن مع  أصبح املعيار اآلن 20-22% من رسوم الرتخيص.1,2 وهذا يعني أن الرشكات الكبرية ميكنها بسهولة إنفاق ماليني الدوالرات سنويً

أنظمة تخطيط موارد املؤسسات الخاصة بهم.

يساهم هذا املستوى املرتفع من اإلنفاق يف التسبب يف وجود معضلة يواجهها العديد من مديري تكنولوجيا املعلومات: تكلفة "الحفاظ عىل استمرارية العمل" مقابل الحاجة إىل 

إضافة وظائف جديدة مبتكرة إلنتاج املزيد من اإليرادات، واكتساب ميزة تنافسية، وتحسني تجربة العمالء باستمرار.

وسواء كان اإلنفاق من الرشكة أو من التمويل الشخيص، فيلزم أن تحصل عىل أكرب قدر ممكن من القيمة. لذلك عندما يدرك حاملو ترخيص تخطيط موارد املؤسسات أنهم يدفعون 

الكثري مقابل دعم برامج املؤسسة، يعرفون أنهم ال يتلقون قيمة عادلة ألموال الدعم التي يدفعونها.

 Nucleus وعالوة عىل ذلك، قد تكون رسوم الدعم السنوية املدفوعة ملورِّد الربامج جزء من البداية فقط للتكاليف املرتبطة بالحفاظ عىل برامج املؤسسة الحالية. تشري

Research )األبحاث املركزية( إىل: 

ز بشكل أسايس عىل رسوم الصيانة  "عندما تفكر ]املؤسسات[ يف قيمة ميزانية تكنولوجيا املعلومات التي يُجرى إنفاقها بصفة سنوية يف تكاليف الصيانة، يتضح أّن البعض يركّ
ا يعرف أنّه يتم إهدار ماليني  ا ويف سعر هذا الدعم وما يعنيه حًق يًَ السنوية كنفقات كبرية مدرجة بالفعل يف امليزانية يتم دفعها مبارشة. ولكن عندما يفكر الشخص يف األمر مل

ا تلو اآلخر بسبب النموذج املحدود لدعم املورِّدين."5  الدوالرات، إىل جانب رسوم الصيانة، عاًم

يخفض الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة من تكاليف الدعم بنسبة 50% عىل الفور وبنسبة تصل إىل 90% عىل املدى الطويل، وفيام ييل كيفية القيام بذلك:

تكلفة أساسية دنيا. عادة ما يتم تسعري عقد الدعم املستقل من الجهات الخارجية بنسبة 50% أقل من تكلفة عقد الصيانة السنوي مع مورِّد الربنامج.	 

الرتقيات والرتحيالت التي تم تجنبها. ال توفر جميع الرتقيات قيمة تجارية، ال سيام عندما تتكون حزم الرتقيات والتحسينات من تغيريات تغطي امليزات التي قد ال يستخدمها حامل 	 

الرتخيص )"الربمجيات عىل الرف"( أو التي تعمل بشكل جيد كام هي يف الوقت الحايل. وقد تتطلب التحديثات إعادة بناء وإعادة اختبار التخصيصات والتكامل - جنبًا إىل جنب مع 

التقارير والواجهات وتحويل البيانات - والتي قد تتطلب استثامرات كبرية مقابل القليل من القيمة. وميكن أن تكون عمليات الرتحيل إىل منتجات أخرى أو عروض جديدة قامئة عىل 

السحابة أكرث تكلفة ويصعب تربيرها.

عدم وجود تكلفة لدعم عمليات التخصيص.ال تغطي اتفاقيات دعم مورِّدي الربامج النموذجية التخصيص، لذلك يقع هذا العبء عىل عاتق حامل الرتخيص، الذي يجب أن يعالج 	 

املشكلة إما مبوارد املوظفني أو املتعاقدين الخارجيني. عندما يقدم خبري الجهات الخارجية هذا الدعم، فإنه يوفر عىل حامل الرتخيص وقت ومال كبريين.

انخفاض الدعم الذايت. اعتامًدا عىل مدى شمولية وقدرة دعم مورِّد الربامج، قد يتحمل حاميل الرتخيص أنفسهم العبء ليس فقط ملشكالت التعليامت الربمجية املخصصة، ولكن أيًضا 	 

إلصالح املشكالت التي ال تستطيع / لن تعالجها مؤسسة دعم املورِّد بنفسها يف الوقت املناسب. وحتاًم، يتم حل جزء من املشكالت التي أثريت مع دعم مورِّدي الربامج فقط مبشاركة 

نشطة من املوظفني الداخليني و/أو تعيني موارد خارجية إضافية.

 .Oracle ERP أو SAP ا لتجربة 70 مؤسسة تستخدم جهة خارجية مستقلة لدعم بيئات أجرت رشكة االستشارات Nucleus Research )األبحاث املركزية( تحليالً متعمًق

وخلصت الدراسة إىل أن هذه الرشكات شهدت يف املتوسط انخفاًضا يف إجاميل تكاليف الدعم السنوي لربامج تخطيط موارد املؤسسات بنسبة 65% إىل .%91 وباألرقام املطلقة، 

ا. يف الحالتني، كانت املدخرات  ا( يزيد عن مليون دوالر سنويً أفادت أكرث من عرشين مؤسسة من 70 مؤسسة متت مقابلتها بأن إجاميل املدخرات )عرب الفئات األربع املوضحة سابًق

أكرث من 4 ماليني دوالر.5 

ا من املهندسني برسعة عندما تكون هناك حاجة غري متوقعة لخدمات دعم برامج  ميكن ملقدم دعم الربامج املقدم من الجهة الخارجية واملزود مبوارد جيدة التنظيم أن ينرش فرقً

املؤسسة عىل نطاق واسع و/أو إذا كان مورِّد الربامج غري قادر أو غري راغب يف تقديم ما يكفي وأن يساعد يف الوقت املناسب. فبدالً من محاولة االتصال بالخرباء االستشاريني واملقاولني 

أو البحث عن موظفني جدد يتمتعون بالخربة واملعرفة املطلوبة، فإن كل ما يحتاج إليه هو أن يقوم باالتصال مبقدم خدمات مستقل لديه بالفعل أعضاء قادرون جاهزون للتدخل.

تقليل التكاليف
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تحسني جودة الدعم

تعمل أفضل رشكات دعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة لتحقيق هدف واحد: تقديم أعىل مستوى من الدعم الفني واملشورة اإلسرتاتيجية من 

أجل زيادة عائد العمالء عىل استثامراتهم يف الربامج. ليس لديهم مصلحة ذاتية يف دفع الرتقيات أو الوحدات اإلضافية أو عمليات الرتحيل املعتمدة عىل 

السحابة. ال تعد املكاملات الواردة من العمالء تكلفة يجب التعامل معها بأقل جهد ممكن، ولكنها فرصة للذهاب إىل أبعد من ذلك يف تقديم الدعم 

املتميز.

سيستثمر مقدم الخدمة املستقل الذي يتمتع بشغفه بدعم ماليني الدوالرات يف األنظمة واألمتتة والعمليات والذكاء االصطناعي لتمكني مهنديس 

الدعم من تقديم الخدمة واالستجابة املثىل يف أي وقت أو موقع.

موارد الخط األمامي

 واحدة من أكرث الخصائص أهمية للدعم املقدم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة تتمثل يف الجودة واالستجابة واتساع نطاق الدعم املقدم. وعىل 
ا بتقديم تذاكر الدعم وإجراءات التصعيد ودرجة عالية من التباين يف خربة ومعرفة موظفي  بً النقيض من الدعم املقدم من املّورد — والذي يتميز غال

الدعم — فإّن مؤسسة الدعم الخارجية العالية الجودة واملستقلة تقوم بجمع فريق من الخرباء وإتاحة هذا الفريق لتلبية احتياجات العمالء 

24/7/365 يف أي مكان يف العامل. بالنسبة للحاالت الحرجة ذات األولوية العالية، سيعمل فريق من الخرباء عىل مستوى العامل عىل حلها عىل مدار 
الساعة لترسيع حل الحالة.

ا ما يقوم مقدم دعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة واالفضل يف فئتها بتعيني مهندس متمرس يف الخطوط األمامية. يتمتع هذا املهندس  بً غال
ا ويدعمه فريق من الخرباء الفنيني والتقنيني لضامن حل رسيع ألي مشكلة. ويحل نهج الفريق هذا محل عملية التصعيد  بخربة ال تقل عن 15 عاًم

املؤملة التي يفرضها مّوردي الربامج، والتي ميكن فيها تعظيم املشكلة مرتني أو ثالث مرات أو أكرث حتى تصل إىل مّورد مؤهل لحلها.

ومن املحتمل أيًضا أن يقوم مقدم الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة الذي يعد األفضل يف فئته بتعيني مدير حساب تتمثل وظيفته يف ضامن 

رضا العميل وزيادة عائده عىل أصول الربامج. ينسق مدير الحساب جميع القضايا غري الفنية، ويقدم إرشادات للخرباء حول تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات 

النظام، ويساعد عىل تخصيص خدمات الدعم لتلبية االحتياجات الفريدة للمؤسسة.

ومن املرجح أن يستخدم مقدم الدعم املخصص تقنيات الذكاء االصطناعي الحديثة بغرض تحديد مصدر املشكالت وحلها عىل الفور. لكن يجب أن 

ا  يظل الذكاء االصطناعي أداة دعم، ومتكني مهنديس الدعم من تحسني قدرتهم عىل االستجابة والدقة. ويجب أن يكون تفاعل املوفر والعميل دامئً

موجود من خالل شخص يعرف نظام تخطيط موارد املؤسسات بشكل وثيق وأهدافه التي يدعمها.
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التسليم يف اتفاقيات مستوى الخدمة

يوجد لدى العديد من املؤسسات اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( مع عمالئها، لذلك يجب أن يتوقعوا نفس اليشء من مقدم الدعم لربامج 

املؤسسات الخارجية واملستقلة. وعادًة ما تكون اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات دعم برامج املؤسسات مبثابة وقت استجابة مضمون — عىل سبيل 

ا تعمل االستجابات الرسيعة عىل تقليل الوقت الالزم  املثال 10 دقائق — حيث يتلقى العميل مكاملة من مهندس الدعم لحالة تم اإلبالغ عنها حديثً

لحل املشكلة وتقليل تكلفة أي توقف. ويجب أن تخفف اتفاقيات مستوى الخدمة من مقدمي الدعم هؤالء من عبء موظفي تكنولوجيا املعلومات 

الداخليني لتتبع املشكلة والحاجة إىل تقديم عروضهم للمساعدة يف حل املشكلة. وستكون اتفاقية مستوى الخدمة األخرى هي التزام مقدم الدعم 

بإبقاء العميل عىل اطالع دائم بتقدم نشاط الحل لكل حالة.

دعم التخصيصات

تُعد واحدة من أكرب الشكاوى من حاميل الرتخيص حول دعم برامج املؤسسة التي يوفرها املّورِد هي رفض املّورِدين معالجة أي مشكلة مرتبطة 

بالتعليامت الربمجية املخصصة. وهذا يشكل مصدر قلق كبري. ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها يف عام 2014 مجموعة بانوراما لالستشارات، فإن 

%89 من املؤسسات تقوم بتكييف نظمها، مبا يف ذلك %13 من املصنعني الذين يعدلون أكرث من 50 يف املائة من الشفرة.6 وإذا مل يدعم البائع 
التكييفات ، فإنه من املرجح أن تكون هناك حصة جيدة من طلبات الدعم التي يقدمها املرخص له ، مام يعني أنه يجب التعامل معها إما عن طريق 

املوارد الداخلية ملوظفي تكنولوجيا املعلومات أو الخرباء االستشاريني أو املقاولني الخارجيني.

سيوفر مقدم الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة دعاًم للرمز املخصص بدون أي رسوم إضافية.. ونظرًا ألن فريق الدعم املخصص لحساب 

ما سيكون عىل دراية بامليزات الفريدة لنظامه، فسيكون أعضاء الفريق قادرين عىل معالجة املشكالت الناشئة، حتى تلك التي تتعلق بالتعليامت 
الربمجية املخصصة. ويتضمن ذلك ضامن استمرار التخصيصات يف العمل عند ترقية مكونات الربنامج. 

 %89 تقوم نسبة تصل إىل 
 من املؤسسات بتخصيص أنظمة 

 تخطيط موارد املؤسسات مبا يف ذلك %13 من

 الرشكات املصنعة التي تعدل أكرث من 50% 

6
من التعليامت الربمجية
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توسيع نطاق الدعم

إن أنظمة تخطيط موارد املؤسسات يف معظم املؤسسات ناضجة ومستقرة ومميزة بالكامل. أفاد أحد االستطالعات أن أكرث من نصف )51%( 

املستجيبني الذين يستخدمون إصدارات EBS يف دعم أوراكل املستدام يفضلون البقاء يف اإلصدار الحايل إذا كان لديهم خيار الدعم الكامل.7 تحتاج 

هذه الحلول الناضجة إىل املراقبة والتخصيص لتلبية االحتياجات الفريدة واملتطورة للمؤسسة، والدعم الفني املتميز. ويتم توفري املراقبة من قبل قسم 

ا أو من خالل املقاولني. وهذا يرتك مسألة كيفية تحقيق دعم ممتاز  تكنولوجيا املعلومات الخاص باملؤسسة، بينام يتم التعامل مع التخصيص إما داخليً

بتكلفة توفر قيمة عادلة.

وميكن لدعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة لنظم تخطيط املوارد يف املؤسسة أن يوفر فرصة كبرية يف التنفس إلدارات تكنولوجيا املعلومات التي 

تحاول التغلب عىل التحديات التي تطرحها العديد من االتجاهات املهمة يف تكنولوجيا املعلومات اليوم، مثل أجهزة DevOs، والتنقل، والبيانات 

الضخمة، وإنرتنت األشياء، والذكاء االصطناعي. وتجري معظم هذه االبتكارات خارج إطار النظام األسايس لتخطيط املوارد املؤسسية، مام يدفع 

املبتكرين يف مجال تكنولوجيا املعلومات إىل النظر يف أفضل الحلول من بائعي الربمجيات من غري النارش األسايس لنظام تخطيط املوارد يف املؤسسة.

ويف هذه البيئة، توجد حاجة ماسة إىل قابلية التشغيل املتبادل والتكامل فيام بني الخدمات الجديدة املبتكرة والنظم وقواعد البيانات الطويلة األمد 

)واملستقرة( لتخطيط املوارد يف املؤسسة. والتكامل هو مهمة شاقة ال يستطيع بائعو نظام التخطيط أن يقدموا عليها بأنفسهم يف بعض األحيان أو 
حتى ال يرغبون يف توفريها.  

مجموعة كبرية من الخرباء ذوي مهارات متداخلة لكل منتج ويف كل منطقة من مناطق العامل لحل القضايا 24/7/365	 

سهولة الوصول اىل مهنديس الدعم املخصص الذين لديهم دراية بأنظمة وعمليات األعامل الخاصة بالحساب.	 

أنظمة مدعومة بالذكاء االصطناعي/تعلّم اآللة مصممة خصيًصا لتبسيط عمليات الدعم وتقليل أوقات الحل	 

فرق مخصصة ملجاالت متخصصة مبا يف ذلك األمن وقابلية التشغيل البيني واألداء ورسم خرائط الطريق	 

فريق تجريبي من الخرباء يف مجال الرضائب والقانون والتنظيم عىل الصعيد العاملي	 

العمليات املعتمدة من املؤسسة الدولية لتوحيد املقاييس من أجل األمن والجودة	 

دعم التكييفات والتشغيل البيني وعمليات التكامل	 

الخربة الفنية يف مجال تحديد النطاق واملحفوظات بعنوان أصول الربمجيات	 

اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( ألوقات االستجابة واتصاالت التعديل	 

سجل مستندي لألداء والخدمات املمتازين، مبا يف ذلك العديد من دراسات حاالت نجاح العمالء	 

تعزيز املرونة وإجراءات استعادة القدرة عىل العمل من أجل الحفاظ عىل العمليات خالل األعطال التجارية اإلقليمية والعاملية	 

االستقرار املايل الخاضع للمراجعة والشفافية	 

السامت املميزة ملقدم دعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة من الدرجة األوىل
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التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

إّن األسعار والقوانني املتعلقة بتطبيقات الربامج تتغرّي باستمرار وخاصة كشوف الرواتب العاملية واملحاسبة واألصول الثابتة وإدارة سلسلة التوريد. 

لذلك سيقوم فريق الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة بإبقاء التطبيقات محدثة بأحدث التغيريات الرضيبية والقانونية والتنظيمية العاملية 

ا  ا ورضيبيً ا تنظيميً وهذا رضوري جداً لضامن دقة ومتاثل العمليات التجارية. فعند تقييم مقدمي الدعم املحتملني، يجب التحقق من أن لديهم فريًق

ا ومخصًصا مع عمليات معتمدة من مؤسسة ISO ميكنها توفري هذه التحديثات لجميع الدول والسلطات القضائية التي تعمل فيها  ا قويً عامليً

املؤسسة. ويطلب مّورِدي برامج تخطيط موارد املؤسسات عادًة أن ميتلك حاميل الرتخيص اإلصدار الحايل لالستمرار يف تلقي تحديثات االمتثال، ولكن 

يقدم موفر الدعم من جهة خارجية تحديثات االمتثال لإلصدار الذي يستخدمه املرخص له بغض النظر عن نوعية اإلصدار.

األمن

ال متتلك العديد من املؤسسات املوارد أو الخربة الكافية للمحافظة عىل برامج املؤسسة الخاصة بهم. ويقوم عدد ال يحىص من الرشكات بالتصحيح مرة 
واحدة فقط يف السنة، وعادًة — خالل العطلة — إن وجدت - بسبب فرتات التوقف الهائلة للنظام والقوى العاملة املرتبطة بتطبيق تصحيحات برامج 

البائعني. وميكن أن يوفر  الدعم املستقل من قبل جهات خارجية ذكاًء قابالً للتنفيذ وحلول أمان متقدمة لتقليل التعرض املحتمل، مبا يف ذلك تنبيهات 

معالجة تحليل الثغرات األمنية ومساعدة الخرباء يف تحديد / اختيار ضوابط األمان الهامة خارج أنظمة تخطيط موارد املؤسسات وقواعد البيانات، 

فضالً عن اسرتاتيجيات االمتثال لـ PCI مثل فصل معلومات الدفع وترميز بياناتها. سيتمكن فريق كبري من خرباء األمن الفنيني واملعامريني من توفري 

الحامية ضد الهجامت األولية للتطبيقات وقواعد البيانات قبل حتى أن يصبح مّورِدي الربامج عىل دراية باملشكلة أو يصبحون مستعدون لتقديم 

ا ما يتم إضافتها إىل عدد ال يحىص من املكونات األخرى يف ترقية إلزامية ومعقدة(. بً الحلول )التي غال

دعم األداء

 وفقط ألّن فريق خرباء الدعم املخصص ألحد الحسابات سيدرك 

الفروق الدقيقة يف مجموعة التكنولوجيا التي ميكن أن تؤثر عىل أداء قاعدة البيانات، فهذا سيمكنه من توفري اإلصالحات الالزمة للحفاظ عىل األداء 

األمثل للتطبيق. وسيقدم الفريق التوجيه بشأن ضبط وتكوين مكونات الربمجيات التي تم تحديثها، وكذلك توجيهات بشأن كيفية نقل التكييفات 

بنجاح أثناء عمليات التحديث. 

ميكن أن تتباطأ قواعد البيانات بسبب عبارات لغة االستعالمات البنائية )SQL( الفرعية، أو محددات التوصيف غري الفعالة، أو ذاكرة الوصول 

العشوايئ غري املخصصة، أو مجموعة من املوضوعات األخرى. ولكن عندما تنشأ مشكلة يف األداء، فإن اإلجابة املعتادة للمّورِد تكون "أنك بحاجة إىل 

ا مقدم الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة سيعترب  ترقية" أو "إضافة معدات جديدة" أو " املزيد من الدفع من أجل حل هذه املشكلة". أّم

املشكلة من الدرجة األوىل ويعمل عىل حل مشكالت األداء ضمن إصدار )أو إصدارات( الربنامج الحايل.

سيتمكن فريق كبري من خرباء األمن الفنيني 
واملعامريني من توفري حامية ضد الهجامت األولّية 

للتطبيقات...
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دعم إمكانية التشغيل التفاعيل

تعد معظم بيئات تشغيل تكنولوجيا املعلومات اليوم مزيج مركب من أنظمة التشغيل واألجهزة وقواعد البيانات وبرامج التصفح. وهذا يتغري 

باستمرار. 

ميكن أن يوفر الدعم املستقل من قبل جهة خارجية قابلية التشغيل البيني و مرونة الرتقية  التي تطيل العمر اإلجاميل لألنظمة. 

من املمكن تجنب النفقات الخاصة بتحديث أجزاء أخرى من مجموعة التكنولوجيا و متديد عمر االستثامر يف تكنولوجيا املعلومات باستخدام حلول 

مبتكرة تحافظ عىل استمرارية عمل تطبيقات املؤسسة مهام تغرّيت التكنولوجيا وبطريقة تزيد من قيمة العائد عىل اإلستثامر. وبالتايل، ميكن ملقدم 

الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة تقديم دعم قابلية التشغيل املشرتك، مثل التوجيه اإلسرتاتيجي للتحضري للتغيريات املحتملة يف البنية 

األساسية، واملساعدة يف التحقق من االعتامد عىل بيئات التشغيل الجديدة، وحل التعارضات يف التشغيل املشرتك. وسيقوم مهندسو الدعم بتشخيص 

مشاكل التشغيل املشرتك وسيوصون بالحلول وهذا يقلل من عملية توجيه أصابع االتهام للمورد ويحقق الحد األقىص من العائد عىل استثامرات 

الربنامج. كام أنه يتيح املزيد من املرونة مع الجداول الزمنية لتحديث أجهزة التصفح وبرامجه أو املكونات األخرى ملجموعة التكنولوجيا مع التأكد 

من أن كل يشء سيستمر يف العمل بطريقة سلسة.

الدعم االستباقي

الوقاية كام يُقال خري من العالج ولهذا السبب، ميكن لفريق الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة تقديم التوجيه والحلول التي تعالج القضايا 

بشكل استباقي قبل أن تتحّول إىل مشكلة. وسوف يقرتح مهندسوها، الذين لديهم دراية كبرية بالبنية األساسية للرشكة، أفضل املامرسات للحفاظ عىل 

أداء الذروة، وتقليل وقت التعطل، وتعظيم التكاليف التشغيلية، والحد من املشاكل مع االمتثال إلدارة التغيري. 

خدمات إدارة التطبيقات

تتطلع الرشكات دامئاً لتحسني اإلنتاجية التشغيلية ولرتكيز مواردها الداخلية عىل األنشطة التي تدفع االبتكار والنمو وامليزة التنافسية. أن يبقى 

العمل مستمر أمر مهم، ولكن هذا وحده ال يؤدي إىل رفع قيمة األسهم أو إىل إثارة معظم املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات.وهنا يأيت دور مقدمو 

خدمات إدارة التطبيقات )AMS(الذين يقومون باملهام اليومية ملراقبة البيئة العملية، ويتحققون من النظام بانتظام، ويطبقون التعديالت 

والتحديثات، ويراقبون النسخ االحتياطية للبيانات، ويتعاملون مع املهام اإلدارية املعتادة مثل إدارة املستخدم وإعادة تحديد الكلمة الرسية. فائدة 

واحدة من استخدام الدعم املستقل من قبل جهة خارجية ألجل AMS هي أن مّورِد واحد ميكنه أن يقدم الدعم من املستوى AMS( 2( اىل 

املستوى 3 واملستوى 4 من أجل دعم فني متطّور.
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احصل عىل مزيد من الرقابة عىل خرائط الطريق املستقبلية 
لربامج املؤسسة

ا مراقبة املستقبل والتحضري له، يف محاولة لبناء بنية أساسية لتكنولوجيا املعلومات قادرة عىل  يتعني عىل كبار قادة تكنولوجيا املعلومات دوًم

استيعاب التغيريات اآلتية )بعضها متوقع وبعضها غري متوقع(. إن التخطيط للمستقبل أمر بالغ األهمية، حتى ولو كان هذا املستقبل غري مؤكد. 

ولكن لدى املّورِدين وجهات نظر مختلفة للغاية بشأن ما ينبغي أن تكون عليه خريطة الطريق للمستقبل. ويقدم مّورِدو الربامج خرائط طريق 

للكيفية التي ستتطور بها منتجاتهم ولكن من املؤكد أّن هذه الطرائق ستتغرّيالحقاً وسيتحتم عليهم تحديثها أو إضافة وحدات جديدة عليها أو حتى 

اً مع أنّه يعمل بشكل جيّد. إّن خارطة الطريق التي ترغب فيها املؤسسة مختلفة  بحيث تتساءل أين سرتى أعاملها  االستعاضة عنها بنظام جديد كليّ

يف غضون 10-5 سنوات من اآلن؟ ما الذي تتوقعه الجهات املرخص لها ؟ كيف ستحافظ عىل التاميز التنافيس وتوسعه؟ ما الذي يجب أن تقوم به إدارة 
تكنولوجيا املعلومات لدعم / دفع أهداف املؤسسة ؟

سيتمكن املسؤول عن تقديم الدعم املستقل من املساعدة يف تطوير خريطة طريق للمؤسسة التي يتم تهيئتها لتالئم األهداف اإلسرتاتيجية لها 

باإلضافة إىل متطلبات خريطة الطريق التقنية املتفردة الخاصة بنظام تخطيط موارد املؤسسات يف املستقبل التابعة للمؤسسة. 

متديد فرتة عمل النظام

ا أضافت ترقية املنتجات ميزات جديدة حيوية لجعل عمليات األعامل تحدث تلقائياً ولكن مل تعد هذه الحالة قامئة  قبل عرشة أو خمسة عرش عاًم

اليوم تُعد تطبيقات الربامج املعتمدة عملية للغاية وتدعم بجدارة عرشات اآلالف من املؤسسات ومليارات الدوالرات يف املعامالت. 

متديد فرتة اإلصدار الحايل من خالل التحول اىل الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة يساعد عىل تقليل املخاطر والتكاليف. وميكن لإلطالقات 

ا. وكذلك األمر  الجديدة يف الربامج أن تستغرق شهورًا أو سنوات لفحصها وتصحيح أخطائها بالكامل، مام يعطل بيئة اإلنتاج التي كانت مستقرة سابًق

بالنسبة للنرش املستمر لحزم بيانات مّورِدي الربامج بحيث يعرض املجموعة الخاصة بهم إىل مخاطر وجهود أكرث. ولكن مع الدعم لربامج املؤسسات 

الخارجية واملستقلة، ميكن تفعيل اإلصدار الوظيفي والثابت ملدة 15 سنة أو أكرث، حتى وإن كان قد تم تخصيصه لتلبية احتياجات فريدة. فكر يف 

العائد عىل االستثامر الذي يتحقق من خالل تشغيل تطبيق أو قاعدة بيانات حالية ملدة 10-7 سنوات أو أكرث بدون تعديالت مكلفة ومعطلة وغري 

رضورية 

وحتى إذا قامت مؤسسة ما بالتغيري عن دعم مّورِدي الربامج، فإن نظامها لتخطيط املوارد لن يتم تجميده. وإذا كانت املؤسسة قد رخصت أحدث 

إصدار للمورد ولكن مل يتم تشغيله بعد، فيمكن أن تقوم بتحميل وتخزين التحديث واملكونات ذات الصلة قبل االنتقال إىل برنامج دعم مستقل. 

ففي النهاية لقد دفعت من أجل الحصول عىل كل ذلك. وهذا يسمح للمؤسسة باإلبقاء عىل األشياء التي تعمل اليوم مع التمتع أيًضا باملرونة لالنتقال 

إىل االصدار الذي تم تخزينه إذا كانت ترى قيمة يف ذلك يف أي وقت الحق. 

يوفر تأخري أو تجنب ترقيات املنتجات املكلفة واملزعجة مزيًدا من الوقت واملال لالستثامر يف املبادرات اإلسرتاتيجية التي ميكن أن تحسن النتيجة 

النهائية. 

بتوجيه من خرباء الدعم لربامج املؤسسات الخارجية واملستقلة، ميكن للمؤسسة اتخاذ قرارات مستنرية حول ما إذا كان سيتم ترقية نظام تخطيط موارد 

املؤسسات الخاص بها وموعد تنفيذه. وهذا يجعلهم مسؤولني عن الجدول الزمني ويزيل الضغط عن مّورِد الربنامج لالنتقال إىل الجيل التايل حتى 

عندما ال تكون هناك قيمة تجارية متوقعة نتيجة القيام بذلك. 

4
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التحكم يف التعديالت والتحديثات والرتحيالت

وتشري دراسات املسح إىل أن معظم حاميل الرتخيص بنظام تخطيط موارد املؤسسات راضون عن األنظمة املوجودة لديهم. عندما ُسئلوا عن خططهم 

لالنتقال إىل عرض السحابة ملّوردي الربامج، معظمهم أشار إىل عدم نيته يف تجربة هذا األمرألنّه ال توجد قيمة مقنعة ألعاملهم نتيجة القيام بذلك 

برأيهم. وينطبق األمر ذاته إىل حٍد كبريٍ عىل حاميل الرتخيص إزاء الرتقية إىل اإلصدار التايل من الربامج.

ولسنوات عديدة، اضطرت الرشكات إىل الرتقية ملجرد الحفاظ عىل الدعم. فعادة ال يقوم معظم حاميل الرتخيص بالرتقية إىل إصدار أحدث عند طرحه 

ا.  ألول مرة. ففي معظم الحاالت، ال يحتاجون إىل كل وظائف اإلصدار الجديد ويفضلون االنتظار لبضعة أشهر أو حتى سنوات حتى يصبح اإلصدار ثابتً

ووفقا إلحدى الدراسات االستقصائية لحاميل الرتخيص بنظام SAP لتخطيط موارد املؤسسات: 

يخطط ما يقارب من %80 من حاميل الرتخيص مواصلة العمل بأنظمة SAP املخصصة واملدروسة 	 

 	.S/4HANA8 67 من حاميل الرتخيص ليس لديهم خطط للرتحيل أو مرتددون بشأن االنتقال إىل% 

أظهرت دراسة استقصائية أخرى ملستخدمي Oracle E-Business Suite أن هناك نسبة تبلغ %51 من مستخدمي EBS الذين مل يعد يتم 
قيهم للدعم بشكل كامل.7 دعمهم بالكامل يفضلون بقاء استخدامهم لإلصدار الحايل إذا كان لديهم خيار تلّ

يدرك حاملو الرتخيص أن التكلفة والجهد وعمليات التعطيل التي تدخل يف إحدى عمليات الرتقية األساسية ال يتم معالجتها بتحسينات كبرية يف 

الوظائف. 9 وباإلضافة إىل ذلك تشكل التحديثات مخاطر كبرية، مام يثري املخاوف بشأن إجراء االختبارات، والطلبات عىل املوظفني، والحفاظ عىل 

التخصيص، وأوقات التوقف املحتمل.

ا مؤسستها أكرث من مورّد الربامج لديها. ونتيجة لذلك، تتساءل العديد من إدارات تكنولوجيا املعلومات عام إذا كان تحديث الربامج يفيد حًق

وميكن لرشيك دعم الربامج للمؤسسات الخارجية واملستقلة املساعدة يف توجيه أمور الرتقيات والرتحيالت بثالث طرق:

املساعدة يف تحديد طريقة حساب املخاطر/املكافآت بالنسبة ألي تحديث أو ترحيل محتمل، استناًدا إىل فهمه العميق لنظام معني . 	

والحتياجات العمل

العمل مع املوظفني للتأكد من أنه كلام تم اعتامد تحديث أو ترقية، تواصل العملية عملها بأكرب قدر ممكن من السالسة. 	

التأكد من استخدام أية خصائص تم إضافتها بالفعل، لتجنب استخدام املال املهدر الذي ينتج عن "الربمجيات غري املُستخدمة". 	

ويف معظم الحاالت، ال يحتاجون إىل جميع وظائف 
النظام ويفضلون االنتظار لبضعة أشهر أو سنوات حتى 

ا. يصبح اإلصدار ثابًت
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اعتامد خريطة طريق قامئة عىل األعامل

يعتقد معظم املديرون التنفيذيون أنهم يسيطرون عىل خرائط طريق تكنولوجيا املعلومات الخاصة بهم، ولكن يشعر العديد منهم أنهم مقيّدون 

بالخرائط التي يُقدمها مّورِدي الربامج أو بالخوف من عدم حصولهم عىل الدعم. ويشعر آخرون بالضغط لتبني اسرتاتيجية عامة مثل "السحابة أواًل" 

بدون الحصول عىل فكرة واضحة بشأن كيفية دعم االسرتاتيجية لألعامل التجارية. 

هذه األساليب غري متوافقة مع مهمة تكنولوجيا املعلومات الجديدة التي تتجسد بكونها مساهم أسايس وإسرتاتيجي يف نجاح الرشكة ومنوها. وميكن 

للتغيريات التي متليها برامج املورّد أن تستهلك جزًءا كبريًا من موارد تكنولوجيا املعلومات التي ميكن استخدامها لتحقيق قدر أكرب من قيم األعامل 

واالبتكارات. 

وإستجابة لألعامل التجارية عىل املديرين التنفيذين لتكنولوجيا املعلومات االختيار بني إسرتاتيجيتني: تلك التي يحددهام املّورد أو تلك القامئة عىل 

األعامل. 

ترتجم خارطة الطريق التي تستند إىل األعامل، والتي تعد خطة متجددة ترتاوح من ثالث إىل 10 سنوات، إسرتاتيجية أعامل املؤسسة إىل مبادرات 

تقنية متكن املؤسسة من تحقيق أهدافها. وتُعد خارطة الطريق األداة التي تحركها األعامل التجارية عندما تتواءم االستثامرات يف مجال التكنولوجيا 

مع أهداف األعامل واألولويات واملوارد والتوقيت. إّن السمة األساسية لخارطة الطريق القامئة عىل األعامل مقارنة بتلك التي ميليها املّورد هي أنها 

تضع متطلبات العمل واملستخدمني يف وسط كل قرار حاسم وتأخذهم بعني اإلعتبار أوالً وآخراً. 

يشكل تطبيق ترقيات مّورد الربامج من أجل االحتفاظ بالدعم الكامل أو االنتقال إىل الحلول السحابية للمّورد من أجل متابعة مساعيه التكنولوجية 

التي تركز عىل املّورد أمثلة عىل خرائط الطريق التي ميليها املّورد. نظًر ألهمية مراعاة الرؤية واالسرتاتيجيات وخطط املنتج املعلنة ملّورد الربنامج، فال 

ينبغي أن متيل تحديثات املّوردين وعمليات الرتحيل املسار أو األولوية أو توقيت خارطة الطريق لألعامل. 

وتُعد خارطة الطريق األداة التي 
تحركها األعامل التجارية عندما تتواءم 
االستثامرات يف مجال التكنولوجيا مع 

أهداف األعامل واألولويات واملوارد 
والتوقيت. 
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ترسيع االبتكار عىل "حواف" نظام تخطيط موارد املؤسسات

نظرًا ألن كفاءة املعامالت وعمليات التبسيط ال تزاالن أساسيتان ملؤسسات تكنولوجيا املعلومات التي يتم إدارتها بشكل جيد، فقد أدى التغيري يف مهمة 

تكنولوجيا املعلومات إىل مطالبة العديد من املديرين التنفيذيني لتكنولوجيا املعلومات من قبل رؤسائهم بالرتكيز عىل مبادرات تغيري قواعد اللعبة حيث 

تنتقل أولويات األعامل من الكفاءة إىل النمو واالبتكار. وهذا يتطلب من قسم تكنولوجيا املعلومات التحول من مركز التكلفة التفاعلية القامئة عىل 

التذاكر إىل منظمة منفتحة ورشيقة ومندمجة مع العمالء تعمل عىل ترشيد قرارات التكنولوجيا بناًء عىل اتجاه األعامل. وباإلضافة إىل هذه الديناميكية، 

هناك زيادة يف عدد املّوردين الذين يقدمون تقنيات رقمية جديدة مثل السحابة والشؤون االجتامعية وعمليات الجوال والتحليالت. فرص جديدة تتاح 

للرشكات لتحديد ما إذا — وكيف — ستنتهج االبتكار. لكن االستثامر يف االبتكار عملية يسهل قولها ويصعب تنفيذها. 

ينتاب العديد من مديري املعلومات الشك بشأن التقنيات التي يجب االستثامر فيها أثناء استعدادهم لتلبية متطلبات العمل املستقبلية. ومن هنا 

ترتاكم تكلفة التغيريات ولكن دون أن يحصل دامئاً العديد من املديرين التنفيذين لتكنولوجيا املعلومات عىل ميزانية إضافية لتمويل االبتكار. ميكن أن 

يأيت هذا التمويل من التحول من دعم املّوردين إىل دعم املؤسسة الخارجية واملستقلة.

ورصحت رشكة Gartner قائلة "... يؤدي الرتكيز الشبه كامل عىل العروض السحابية ]من قبل كبار مّوردي برامج تخطيط موارد املؤسسات[ إىل نقص 

االستثامر يف املوارد املخصصة لخدمة عمالء الدعم املحيل. وبالتايل ستنتقل مجموعة من العمالء املحليني إىل دعم الجهات الخارجية كمالذ آمن أثناء 

 تقييم خططهم الطويلة األجل.
4”.

أظهرت دراسة استقصائية شملت أكرث من 900 مدير تنفيذي لتكنولوجيا املعلومات يف جميع أنحاء العامل أجرتها رشكة "فانسون بورن" الربيطانية 

لألبحاث أن %77 من املشاركني يعتقدون أن أكرب عقبة أمام تحقيق االبتكار يف مؤسستهم هو اإلنفاق املفرط "للحفاظ عىل استمرارية مسار األعامل"10 
بينام تعتقد نسبة تبلغ %74 أن "التقيد مبّوردين معينني" شكلت عقبة رئيسية أمام متويل االبتكار.10

ا ما يتم االستامع لشكاوى مامثلة حول الرتقيات )مراجعات الجيل التايل الرئيسية وليس التعديالت الطفيفة وإصالحات األخطاء(. يروج املّوردون لهذه  بً غال
الرتقيات كمسار لوظائف أكرب من دون أن يشعر حاميل الرتخيص باملال والوقت والجهد الالزمني إلنجاز إحدى هذه الرتقيات— -والتي ميكن أن تتجاوز 

مليون دوالر وتستغرق ستة إىل 12 شهرًا إلكاملها —.9

لخصت مقالة نرشتها رشكة تيك تارجت بشأن تقرير نظام تخطيط موارد املؤسسات الخاص برشكة Panorama Consulting Group ERP لعام 

2020— دراسات استقصائية عن 181 منظمة — تقول فيها أن "التطور امللحوظ هو االبتعاد عن ترقية أنظمة تخطيط موارد املؤسسات الحالية. 
ا لتقرير تخطيط موارد املؤسسات، يخطط %34 من املشاركني للتحول من  وبدالً من ذلك، أفاد املستجيبون أنهم يخططون العتامد أنظمة جديدة. ووفًق

نظامهم القديم الحايل مقارنة بنسبة %14 فقط عن تقرير .2019 أما بالنسبة لرتقية النظام الحايل فقد كانت النسبة %23 مرتاجعة ببنسبة 14% 

عن تقرير .2019 ويعتقد معدو التقرير أن هذا التغيري يف العقلية يرجع إىل النقص العام يف التحليالت املتقدمة ووظائف الجيل التايل التي تحتاجها 
املؤسسات اليوم يف األنظمة القدمية ”11

اعتادت فرق تكنولوجيا املعلومات عىل التغيري أكرث من أي قسم آخر يف املؤسسة ولكن يتم الضغط عليهم ملواكبة الزيادة يف رسعة االبتكار. إن معضلة 

إيجاد موارد لالبتكار مع الحفاظ عىل الكفاءة التشغيلية ليست معضلة جديدة. لكن أصبح التحدي أكرث صعوبة مع استمرار توسع وترية االبتكار واتساع 

نطاق الخيارات.

ا، تقليل إنفاقها عىل دعم برامج املؤسسة بنسبة %50 إىل %90 أو أكرث — مع  إذا كان بإمكان أقسام تكنولوجيا املعلومات، كام هو موضح سابًق

تحقيق جودة أعىل من الدعم وإزالة األعباء عن موظفي تكنولوجيا املعلومات الداخليني - فهذا سيؤدي إىل تحرير موارد أكرب— لتمويل االبتكار املعزز 

لألعامل.
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توسيع املهارات والرضا املهني لفريق تكنولوجيا املعلومات

يشكل املوظفون األصول األكرث قيمة وتكلفة لذلك يجب االستفادة من هؤالء الزمالء بأكرث الطرق فعالية. ولكن هل يقيض الفريق وقته يف سد فجوة 

الدعم فقط حتى تتمكن تكنولوجيا املعلومات من تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة؟ كم عدد الساعات التي يستغرقها يف محاولة استكشاف املشكالت 

وإصالحها أو معالجتها قبل االتصال مبّورد الربنامج؟ ويف كثري من األحيان يعتمد مّوردو الربامج عىل موارد الدعم الذايت يف البوابات اإللكرتونية أو عىل أي 

معرفة سابقة للموظفني يف هذا املجال قبل الرشوع يف االتصال مبمثل الدعم. هناك مصطلح مخصص لهذا األمر— "تجنب االتصال" — وميكن أن يؤدي 

إىل زيادة التكاليف واستنزاف املوارد. ويف واقع األمر، ميكن أن تكون تكلفة أنشطة الدعم الذايت هذه مساوية لنصف تكلفة رسوم الدعم السنوية. 

وسيساعد دعم الجهة الخارجية واملستقلة يف تقليل عبء الدعم الذايت. كام الحظت دراسة Nucleus Research الخاصة بدعم املؤسسات الخارجية 

واملستقلة لتطبيقات Oracle و SAP التايل: 

ا واستجابة وتخصًصا من الدعم املقدم مبوجب عقود صيانة تراخيص البائع التقليدية ...  “… وجد العمالء أن الدعم ]لجهة خارجية ومستقلة[ أكرث نشاطً
]يوفر الدعم[ مهندس من املستوى الثالث كنقطة اتصال للعمل عىل معالجة االستفسارات العامة، واستكشاف املشكالت وإصالحها، وتقييم التعليامت 

الربمجية لتشخيص املشكالت وتحديد الحلول الفعلية.”5

ويؤدي ذلك إىل تحقيق وفورات بثالثة طرق :

تقليل الوقت املستغرق يف تتبع تذاكر الدعم و/أو البحث عن حلول عىل بوابات ومنتديات دعم مّوردي الربامج أو املوارد األخرى عرب اإلنرتنت. 	

قضاء وقت أقل يف إعداد التحديثات والرتقيات وتثبيتها واختبارها والتي رمبا ال تقدم أي قيمة لألعامل. 	

تقليل الحاجة إىل موظفني داخليني أو حتى عدم الحاجة إليهم وهذا عادة غري مدعوم من قبل مّورد الربامج بشكل عام، ولكن يدعمها مقدم . 	

الدعم من املؤسسات الخارجية واملستقلة

من خالل تقليل الوقت الذي يقضيه املوظفون يف إنجاز هذه املهام الروتينية وغريها، ميكن نرش املوارد عىل األنشطة واملبادرات ذات القيمة األعىل التي لها 

تأثري أكرب عىل األعامل، مثل دعم مستخدمي األجهزة املحمولة، وإنرتنت األشياء، وتحليالت األعامل، والذكاء االصطناعي.

الخروج من القوقعة

يُعد أحد أكرب التحديات التي تواجه قادة تكنولوجيا املعلومات اليوم هو النمو يف ظل "تكنولوجيا املعلومات" — وهذا يعني استخدام التكنولوجيا من 

قبل افراد أو وحدات داخل مؤسسة دون موافقة أو إرشاف مركز تكنولوجيا املعلومات. إن الدوافع الكامنة وراء "تكنولوجيا املعلومات يف الظل" مألوفة — 

شكاوى عن تحرك تكنولوجيا املعلومات املركزية ببطء شديد ، وإغراء األجهزة الشخصية )سياسة إحضار جهازك الشخيص( والتطبيقات، ورضورة االستجابة 

الرسيعة للضغوط التنافسية.

"قدرت الدراسات من كل من رشكتي Gartner وEverest Group أن %50 أو أكرث من اإلنفاق عىل تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الكبرية 
يحدث خارج سيطرة تكنولوجيا املعلومات."12 بينام أظهرت دراسة استقصائية أجرتها رشكة Cisco systems أنه، يف املتوسط، قدر املديرون 

التنفيذيون لتكنولوجيا املعلومات أن مؤسساتهم كانت تدير 51 خدمة سحابية بينام،كانت تشغل كل منها يف واقع األمر 13.730
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تشكل املخاطر الناجمة عن "تكنولوجيا املعلومات يف الظل" عقبة كبرية فيام يتعلق: بالتكاليف غري املرئية ومخاطر األمان واالمتثال التي مل يتم تعقبها، والقدرات 

والبيانات الزائدة أو املتضاربة، ومناشدات لتكنولوجيا املعلومات املركزية إلصالح األشياء عندما تتسبب تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف الظل أو األجهزة يف حدوث 

مشكالت يف التكامل والدعم.

ميكن أن يؤدي االعتامد عىل دعم مّوردي الربامج إىل تفاقم مشكلة "تكنولوجيا املعلومات يف الظل" وهذا ما يحدث غالباً إذ تؤدي استجابتها الغري الكافية إىل زيادة الوقت 

الالزم لحل املشكالت أو إضافة وظائف جديدة. واألكرث تأثريًا هو الرفض العام ملّوردي تخطيط موارد املؤسسات لدعم التخصيصات. ميكن أن متنح التحسينات الخاصة 

بالعميل ألنظمة تخطيط موارد املؤسسات األساسية — أو دمج أفضل التطبيقات من الرشكات الناشئة املبتكرة —- للمستخدمني النهائيني الوظائف والحلول التي 

يريدونها، مام يقلل من انجذابهم الستخدام األجهزة أو التطبيقات غري املعتمدة

ميكن لخدمات دعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة أن تخفف من مشاكل "تكنولوجيا املعلومات يف الظل" من خالل:

تقديم الدعم عىل مدار الساعة يوميًا طوال العام يف جميع أنحاء العامل، والتحايل عىل االستجابة البطيئة عادة من الدعم املقدم من املّورد	 

إّن دمج التطبيقات وامليزات الجديدة املبتكرة يف أنظمة تخطيط موارد املؤسسات األساسية يُظهر للمستخدمني النهائيني قدرة تكنولوجيا املعلومات املركزية عىل االستامع 	 

واالستجابة

إعادة توجيه األموال باإلضافة إىل اهتامم موظفي تكنولوجيا املعلومات يف مساعدة األقسام عىل العثور عىل حلول لألعامل وتنفيذها ودمجها	 

تبسيط عملية الرتقية/الرتحيل بحيث ميكن إعادة توجيه موارد موظفي تكنولوجيا املعلومات لتقديم االبتكار	 

الحفاظ عىل تركيز القوى العاملة عىل التقنيات واملبادرات الجديدة

ا بإسرتاتيجية القوة العاملة. يُحاط العديد من موظفي تكنولوجيا  ا وثيًق ترتبط الحاجة إىل االبتكار ارتباطً

املعلومات مبجموعة كبرية من الخرباء - مدير قواعد البيانات وأخصايئ الشبكة، وخرباء التخزين، وما إىل ذلك. ولكن 

عىل نحو متزايد، يحاول قادة تكنولوجيا املعلومات بناء فرق متعددة الوظائف ومتعاونة حيث ميكن لألفراد دعم 

تطبيقات وقواعد بيانات متعددة. إّن توظيف مؤسسة مستقلة لدعم برامج الجهات الخارجية ال يعمل فقط عىل 

تقليل الطلبات عىل أحد أعضاء فريق العمل ليكون "خبري Oracle" أو "SAP SME" فحسب بل ميكنها 

أيًضا من الوصول إىل فريق من األشخاص ذوي الخربة العريقة وهذا أمر بغاية التكلفة

وماذا يحدث إذا تقاعد الشخص الذي أنشأ نظام تخطيط موارد املؤسسات حتى مرحلة النضوج أو ترك العمل 

لاللتحاق بوظيفة أخرى؟ ما مدى سهولة تعيني موظف بديل؟ ألن يكون من األفضل الوصول إىل فريق يتمتع بخربة 

عميقة وسنوات من الخربة يف SAP أو برامج Oracle وقواعد البيانات؟

وباإلضافة إىل ذلك يرغب معظم محرتيف تكنولوجيا املعلومات يف العمل عىل ما هو جديد ومثري وصعب. ويفضلون 

عىل األرجح ترك األمر لجهة خارجية لتلبية متطلبات الحفاظ عىل نظام تخطيط موارد املؤسسات الذي تأسس منذ 

15عاماً بأعىل مستوياته لعقد آخر أو رمبا أكرث.

https://www.riministreet.com/ar/solutions/objective/responsive-service/
https://www.riministreet.com/ar/solutions/objective/responsive-service/
https://www.riministreet.com/ar/solutions/objective/responsive-service/
https://www.riministreet.com/ar/solutions/objective/responsive-service/
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استقاللية املّورد: التحكم يف خارطة طريق املؤسسة

ترى املؤسسة األكرث استقاللية القيمة يف إنشاء عالقة مستقرة وطويلة األمد مع املّورد. وهذا يشء مهم بالتأكيد وخاصة عندما يتعلق األمر مبنتج أسايس 

للغاية لنشاط املؤسسة كنظام تخطيط موارد املؤسسات. ولكن يف مرحلة ما، ميكن أن يصبح والء الربنامج مقيًدا لجهة املّورد — وهو املوقف الذي يشعر 

فيه حامل الرتخيص باالعتامد عليه بالكامل )حيث ميارس هذا األخري قدرًا كبريًا من السيطرة( وبعدم مقدرته عىل استكشاف خيارات أخرى بسبب التكلفة 

وصعوبة إجراء أي تغيري.

ا  إذا أظهرت الدراسات االستقصائية أن حاميل الرتخيص راضون بشكل عام عن أنظمة تخطيط موارد املؤسسات الخاصة بهم، فال يعني ذلك أنهم راضون دامئً

عن مّورد هذه األنظمة. وخاصة فيام يتعلق باملثريات الشائعة مثل تكامل عمليات الرشاء ومراجعة الرتخيص ومناذج التسعري والرتحيالت القرسية إىل جانب 

عدم الرضا عن الدعم.

واعتبارًا من نوفمرب 2020، إحتلت Oracle حسب لوحة نتائج خدمة العمالء املستقلة "رقم 829 من بني 979 رشكة" مصنفة عىل موقعها:

سجلت رشكة Oracle 21.98 نقطة من أصل 200 نقطة محتملة بناًء عىل 72 تقيياًم.	 

كان هناك 70 تعليًقا سلبيًا وتعليقني إيجابيني.14	 

ا. ميكن أن يؤدي  ومع ذلك، تستمر العديد من املؤسسات يف الدفع ملّوردي الربامج مقابل الحصول عىل الدعم والصيانة السنويني. يعد التقيّد باملّورد أمرًا فعليً

االنتقال إىل خدمات دعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة إىل تقليل فرص التقيّد باملّورد.

فهم منوذج األعامل

ا. يعتمد مّوردو الربامج  يعمل كل من مّوردي الربامج ومقدمي دعم برامج الجهات الخارجية واملستقلة عىل كسب املال، ولكن تختلف آلية القيام بذلك متاًم

عىل تدفقات إيرادات متعددة، حيث يكون لكل خط أعامل ديناميكياته الخاصة فيام يتعلق بالتسعري، وتحديد املواقع التنافسية، والربحية، ودورة الحياة. 

ا، مع وجود الخصومات وعمليات التجميع واملكافآت غري الواضحة يف مشهد من األرقام. من ناحية  ميكن أن يكون تسعري املنتج لعبة خداعية ال تنتهي مطلًق

ا بعد عام.1,2    ا، ويتم تحصيلها عاًم أخرى، فإن تسعري دعم مّوردي الربامج واضح ومبارش: عادًة ما يتم دفع %22-20 من رسوم الرتخيص الدامئة مقدًم

نظرًا لوضوح هذا الرقم ال ميكن أن يكون هناك رقاًم آخر للتعبري عن - األرباح التي يكسبها مّورد الربنامج من عقود الدعم هذه. بالنسبة لواحد عىل األقل من 

أكرب مّوردي الربامج، كانت هوامش الربح يف عقود الدعم أعىل من %90 يف عام 201715 — مقارنة بإجاميل هوامش الرشكة يف حدود %36-33 يف عام 

2020.16  وهذا يعني أن كل دوالر واحد يُدفع ملّورد الربنامج للحصول عىل الدعم يذهب أقل من سنت واحد فقط لتقدميه مام يجعلنا نتطرق إىل معنى 

جديد للمصطلح التايل "املرشوع املدر لألموال"

وبدالً من ذلك، يختلف منوذج العمل الخاص بخدمة دعم الربامج للجهات الخارجية واملستقلة. يرتاوح إجاميل هوامشها عادًة بني ٪65-55 من خط أعامل 

واحد: تعظيم استثامرات العمالء يف الربامج من خالل تقديم دعم متميز ومستقل يكون أكرث فعالية من حيث التكلفة من ذلك الذي يقدمه املّورد. يجب أن 

تّدر األموال التي يتم إنفاقها عىل دعم الجهات الخارجية واملستقلة أوالً وقبل كل يشء عىل وضع األشخاص األكرث دراية وخربة بالخطوط األمامية لدعم العمالء 

باإلضافة إىل التطبيقات واألدوات الالزمة للحفاظ عىل استقرار األنظمة وأمانها وتوافقها.

ما منوذج العمل الذي من املرجح أن يقدم قيمة أفضل للعمالء؟
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الوضع عقب دعم مّوردي الربامج

قد يكون لدى الرشكات التي دفعت ماليني الدوالرات ملّوردي الربامج لدعم برامج املؤسسات عىل مدار سنوات عديدة أسئلة حول تغيري دعم الجهة الخارجية 

واملستقلة. نعم، ستكون التكاليف أقل وسيكون الدعم أفضل، لكن ... 

عادة نعم إّن رسوم الصيانة املدفوعة لسنوات عديدة تخّول املؤسسة للحصول عىل املكونات التي 

ميكن أن تؤخذ عند عدم تلّقيك دعم مّوردي الربامج — كاملستندات وملفات التصحيح والرتقيات 

والربامج النصية ورمبا حتى أكرث من ذلك. وهذا يعني أنه قد يتم الحفاظ عىل القدرة عىل الرتقية 

ا من الناحية التجارية. وميكن لرشيك الدعم الشامل واملستقل تقديم إرشادات  متى كان ذلك منطقيً

متخصصة ومفصلة حول أفضل الطرق لتنزيل وأرشفة كل ما يحق للمؤسسة استخدامه أو قد ترغب 

 يف استخدامه يف املستقبل. 

نعم مجدًدا. يعد كل من املبيعات والدعم مؤسستان منفصلتان بأهداف مختلفة. يف حني أن 

مجموعة الدعم قد ال ترغب يف ذلك، فإن مجموعة املبيعات سعيدة للغاية لبيع تراخيص أو منتجات 

جديدة. ويتوسع معظم حاميل تراخيص نظام تخطيط موارد املؤسسات الذين يستخدمون دعم 

الجهة الخارجية واملستقلة، مام يتطلب الحصول عىل املزيد من تراخيص برامج املؤسسة لدعم 

موظفني إضافيني، وخطوط عمل جديدة، و/أو مواقع للتشغيل. ويف واقع األمر، استخدمت بعض 

املؤسسات املدخرات التي حققتها من خالل التحول إىل الدعم املستقل لتمويل تثبيت نظام جديد 

لتخطيط موارد املؤسسات.

يؤكد تقرير بحثي حول خرائط طريق وإسرتاتيجية تطبيق SAP بواسطة Valoir أنه "... سيستمر 

تقديم صفقات جذابة لـ S/4HANA، ومع توسع املنتجات من املّوردين اآلخرين للتنافس ضد 

SAP، سيؤدي الضغط التنافيس إىل زيادة فرص الحصول عىل خصومات."17 لدى الرشكات خيارات 
اآلن وستستمر يف امتالكها يف املستقبل. يؤدي التبديل إىل دعم برامج الجهة الخارجية واملستقلة إىل 

إبقاء هذه الخيارات مفتوحة ورمبا يضيف بعض القوة التفاوضية

ليس بالرضورة. مبجرد أن تتوقف املؤسسة عن رشاء الدعم  من مّورد الربنامج األصيل، يدخل األمر يف 

حيز االحتامل مجدًدا. لقد متكن حاملو تراخيص الدعم السابقون من إعادة ترخيص أحدث إصدار 

من الربامج برشوط جذابة للغاية وانتهى بهم األمر حتى مع خصم رسوم الرتخيص بنسبة تصل إىل 

%90. يعني االختيار قوة تفاوضية وموقف تفاويض أفضل لحاميل الرتخيص. 

 Constellation رّصح آر "راي" وانج — املؤسس ورئيس مجلس اإلدارة واملحلل الرئييس لرشكة

Research ومقرها Silicon Valley قائالً — "... يف معظم الحاالت، ال نشعر بالصيانة 
ا. إذا  الخلفية. أعني أنه ال أستطيع التفكري يف قضية ... لكنهم يريدون أن يعملوا معك؛ يريدونه حًق

كانت الصيانة الخلفية هي املشكلة بني اختيارك لهم مقابل أي شخص آخر، فلن يحدث ذلك....”18

"إذا أوقفنا صيانة البائع، فهل 
ال يزال بإمكاين الرتقية إىل 

إصدار جديد يف وقت ما يف 

املستقبل؟"

"ماذا عن إضافة وحدات أو 
 تراخيص جديدة؟"

"يف حال مل نكن راضني عن دعم 
جهة خارجية ومستقلة هل 

ستكون هناك عقوبات للعودة 

إىل صيانة مّوردي الربامج؟"

https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/
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نظرة للمستقبل

إّن مستقبل برامج املؤسسة مثري للغاية ولكنه غري مضمون بحيث ما زالت الربامج التالية كخدمة )SaaS( والحوسبة السحابية والذكاء 

االصطناعي والربامج املفتوحة املصدر من بني العديد من خيارات التكنولوجيا يف مرحلة التبني أو التقييم. لذلك ستشهد السنوات العرش 

القادمة مناقشات حول بنى التطبيقات املختلفة والربمجيات الوسيطة ومعايري التكنولوجيا السحابية وقد تُظهر هذه املناقشات أّن التقنيات 

هيمن يف غضون وقت قصري، مام يؤدي إىل إزاحة قادة الربامج الحاليني يف حني أن تفاصيل منصات برامج  الجديدة التي ما زالت قيد التطويرستُ

الجيل التايل ال تزال غامضة لذلك يجب تقييمها بالسؤال، “"هل هناك فعاًل قيمة عمل لها حقيقية؟" 

يوفر الدعم للمؤسسات من قبل جهات خارجية ومستقلة الوقت والخربة الفنية الالزمتني للحفاظ عىل األنظمة الحالية والبنية بأمان أثناء 

تقييم هذه الخيارات الجديدة. تتمثل اإلسرتاتيجية الذكية يف مراجعة واختيار أفضل منصة برمجية من الجيل التايل مبجرد إنشاء األنظمة 

األساسية ونرشها واختبارها عىل نطاق واسع. هذا النهج يجعل من املمكن مقارنة قيمة األعامل لالنتقال إىل منصة جديدة مقابل فوائد تشغيل 

نظام موجود. 

ا يف هذه اإلسرتاتيجية، مام ميّكن املؤسسات من تطبيق وفورات يف  باإلضافة إىل ذلك، يلعب دعم برامج الجهات الخارجية واملستقلة دورًا رئيسيً

التكاليف عىل مبادرات األعامل األكرث إسرتاتيجية بدالً من االستمرار يف االستثامر يف جهود البحث والتطوير ملّورد برامج املؤسسة من خالل دفع 

رسوم الصيانة. توفر العديد من الرشكات التي تنتقل إىل دعم الجهة الخارجية واملستقلة ما يكفي لرتخيص الجيل التايل من الربامج  ولديها 

أموال متبقية ملشاريع تقنية املعلومات الهامة األخرى..

االستنتاج

يتصارع قادة تكنولوجيا املعلومات بال شك بسبب املبادرات املتعددة التي تجربهم عىل تحديد أولويات ما هو يف مصلحة مؤسساتهم. لكن 

تخيل للحظة كيف ستكون حياة العمل إذا كان من املمكن:

خفض اإلنفاق السنوي عىل صيانة برامج املؤسسة بنسبة %50 —-- توفري ما يصل إىل %90 من إجاميل تكاليف الدعم	 

تبسيط العمليات وتقديم الخدمات من خالل الدعم املتكامل والخدمات املدارة	 

الحصول عىل مستوى جودة أعىل من الدعم عىل مدار الساعة يوميًا طوال العام يف جميع أنحاء العامل	 

مامرسة املزيد من التحكم يف خارطة طريق الربنامج	 

استخدام امليزة التنافسية من خالل تحرير األموال واملوارد لنرش تطبيقات جديدة ومبتكرة	 

هذه املزايا ليست ممكنة فقط، بل يتم تحقيقها اليوم من قبل املؤسسات التي انتقلت إىل دعم برامج املؤسسات الخارجية واملستقلة.
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