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اتصاالت أعمال    نهتم بنجاح أعمالك

عمليات إنتاج األلبان
ريادة في

اتصاالت تنطلق بشركة الروابي نحو مروج المستقبل



  التحمل الزائد 
للنظام

املزرعة  يف  الإنتاج  تخطيط  واجه  الأوىل،  الأيام  يف 

االت�صاالت   áµÑصT  âfاY  å«M  ,Iôªàصùe اVص£ôاHات 

من مواكبة الطلبات املتزايدة عليها. فكابالت النحا�س 

احلالية توفر 4MB  فقط من �ضعة البيانات، الأمر 

الذي جعل احلمولة الزائدة م�ضكلة �ضائعة تزايدت 

حدتها ب�ضبب عمل اأنظمة الت�ضالت والت�ض¨يل 

ب�ضكل منعزل عن الآخر.

مع  ات�ضالت  جهود  ت�ضافرت  وعندما 

الروابي ملعاجلة هذ√ امل�ضاكل، ت¨ريت 

قواعد اللعبة.

فقد �ضاعدت ترقية الأنظمة التي تلت 

ال�ضركة  اإنتاجية  تطوير  على  ذلك 

لتحقيق  ال�ضرورية  الأ�ض�س  وو�ضعت 

الأهداف طويلة الأجل.

ألبان الصحراء

الروابي، اأكرب مزارع الألبان يف دبي، تتميز مبحافظتها 

احلرارة  درجة  تكون  عندما  حتى  النتعا�س  جو  على 

مرتفعة بكل ما للكلمة من معنى.

منذ عام 1989، تعي�س قطعان ما�ضية ال�ضركة من نوع 

وقد  الرملية،  الكثبان  بني   Friesian  h  Holstein
تكيفت مع احلرارة ال�ضحراوية بف�ضل نظام التربيد 

وتدفق  الأبقار  راحة  على   ßيحاف الذي  املتطور 

حليبها.

بداأ امل�ضروع بقطيع من الأبقار مكونًا من 

اأما  هولندا،  من  م�ضتوردة  بقرة   500
 15,000 اأكÌ من  اإىل  و�ضل  فقد  الآن 

الطازج  احلليب  توفري  على  تعمل  بقرة 

ال�ضركات  وكاإحدى  يوميًا.  KالKة مرات  

الرائدة يف ال�ضوق مبجال توزيع احلليب 

بتوريد  ال�ضركة  تقوم  والع�ضائر، 

منتجاتها اإىل اأكÌ من 12 األف منفذ يف 

وعمان  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

دول  عدة  يف  توزيع  �ضركاء  مع  وقطر، 

اأخرى مثل العراق وال�ضودان واليمن.



بيانات أكثر
والت�ضال:  البتكار  اإىل  الروابي  جناح  ق�ضة  تعود 

فقد خ�ضعت من�ضاأة اإنتاج الألبان للتحديå والت�ض¨يل الآيل 

عرب  والعمليات  النا�س  لرتبط  ممكنًا  ذلك  كان  كلما  والتكامل 

خدمات ات�ضالت اأف�ضل.

يف  ال�ضوئية  الألياف  بكابالت  البطيÄة  النحا�ضية  الكابالت  وبا�ضتبدال 

اإىل  لرتتفع  املوقع  يف  البيانات  �ضعة  ات�ضالت  مهند�ضو  عزز  املزرعة، 

 çاأحد الذي  الأمر  ال�ضرعة،  فائق  موKوقًا  اإطارًا  وفر  مما   ،100MB
ت¨يريات جذرية يف الطريقة التي عملت بها ال�ضركة يف ال�ضابق.

اإن الرغبة املتوا�ضلة يف البتكار تعني اأنها �ضتحتاج قريبًا اإىل زيادة Kانية 

 õ«ªàت  WiFi �ضبكة  توفري  ومع  ال�ضوئية.  الألياف  �ضعة  يف  ورابعة  وKالثة 

من  �ضيÄًا  النقطاعات  اأ�ضبحت  وال�ضتقرار،  العالية  وال�ضرعة  بالقوة 

ات�ضالت  وخدمات  اآيل  ت�ض¨يل  توفري  لفر�ضة   Üالأبوا يفتح  املا�ضي مما 

وتكامل اأكÌ تعقيدًا.

يقول ال�ضيد حممد عليم الدين اإداري تقنية املعلومات يف �ضركة الروابي: 

وكان  منخف�س  ترددي  نطاق  خالل  من  نعمل  كنا  ال�ضبكة،  ترقية  »قبل 

وتعبÄة  وفرز  اإح�ضاء  عند  والكفاءة  الدقة  على  املحافظة  ال�ضعوبة  من 

حمالت  اإىل  التوزيع  عمليات  على  اأKر  مما  امل�ضتودع،  داخل  ال�ضاحنات 

ال�ضوبر ماركت. اأما الآن، فقد اأ�ضبح الأمر اأكÌ كفاءة بكثري. فقد و�ضعتنا 

‰و  ملوا�ضلة  نتاأهب  واأن  ال�ضدارة  يف  واملتطورة  احلديثة  التقنية  هذ√ 

الأعمال التجارية يف امل�ضتقبل”. والآن �ضيتمكن حممد عليم الدين وفريقه 

من الرتكيز على الأعمال اليومية بكل راحة بال ودون القلق من وجود اأي 

خلل يف خادم البيانات اأو تعطل النظام.

أداء األعمال المتكاملة
ا�ضت¨لت الروابي ب�ضكل كامل القدرات اجلديدة لطار العمل لدى ات�ضالت، مما اأدى اإىل �ضمان احلد الأق�ضى للت�ض¨يل الآيل لالأنظمة. ي�ضم نظام تخطيط 

موارد املوD�ض�ضات)ERP( قاعدة بيانات مركزية تتيح تكامل وظائف التخطيط والإنتاج والتخزين واملبيعات والت�ضويق والتمويل وغريها من وظائف الأعمال.

WiFi، ف�ضيتم التخطيط الآن لكل جانب من جوانب الإنتاج والتوزيع، وت�ضجيله وتتبعه. فعلى �ضبيل املثال، ي�ضمح  وبا�ضتخدام البنية التحتية املتقدمة ل�ضبكة 

النظام لكامريات املراقبة باإر�ضال معلومات مبا�ضرة ب�ضكل م�ضتمر اإىل جهاز خادم بيانات مركزي يراقبه طبيب بيطري يف املوقع; ويف حال وجود ت¨يري يف �ضلوك 

القطيع ف�ضيكون مبثابة نظام اإنذار مبكر يدل على اأن البقرة يف حالة خ�ضوبة اأو يف حالة ولدة اأو مري�ضة.



ال�ضوئية  املا�ضحات  با�ضتخدام  ال�ضوبر ماركت، وذلك  اإىل رفوف  البداية  ا�ضتخراج احلليب، تعطى كل جمموعة جديدة باركود وتتم متابعتها من  بعد عملية 

املحمولة لت�ضجيل التقدم يف كل مرحلة، اإ�ضارة تلو الأخرى. مبجرد م�ضح الباركود، يقوم جهاز حممول باليد بتحميل معلومات املجموعة اإىل النظام، مما ي�ضاعد 

الإدارات الأخرى يف حتقيق اأق�ضى قدر من التخزين وكفاءة التوزيع. فكل ما يدخل من�ضاأة الإنتاج اأو يتحرك يف املزرعة يتم ت�ضجيله والتحكم به عرب نظام م�ضح 

الباركود: بدءًا من لب الع�ضائر واأغذية الأبقار وزجاجات احلليب مرورا باملنتجات النهائية.

وبالإ�ضافة اإىل توفري الإطار الالزم لدمج خمتلف جوانب عمليات املزرعة، تعمل تقنية �ضبكة ات�ضالت الفرتا�ضية اخلا�ضة)VPN( على ت�ضهيل تدفق البيانات 

بني املكتب املركزي وم�ضتودعات الروابي يف عمان، قطر، اأبو ظبي، راأ�س اخليمة، العني وبدع زايد. ويرى الدكتور اأحمد التيجاين املن�ضوري، الرئي�س التنفيذي 

ل�ضركة الروابي، اأن هذا الربط �ضروري خلطط ال�ضركة التو�ضعية. ويقول: »اإ�ضافة اإىل حت�ضني الكفاءة، ميكن جلميع ادارات ال�ضركة اأن تعمل الآن كفريق واحد، 

ولي�س كوحدات منف�ضلة. فقد وفرت ات�ضالت البنية التحتية وخدمات الدعم لإجناز الأعمال ب�ضهولة«.

الزراعة المستقبلية
ل  اليوم  امل�ضتخدمة  احلديثة  والتقنيات  املتطورة  النظم  فاإن  البتكار،  على  مبنية  ك�ضركة 

-اأو  ال�ضركة  األبان  مزرعة  متحف  يف  املعرو�ضة  القدمية  التقنيات  مع  مقارنتها  ميكن 

“Mooseum” كما تقراأ على حافالت اأطفال املدار�س التي تزور املزرعة يوميًا. 
اإىل  تتطلع  فاإنها  باملا�ضي،  الروابي  �ضركة  فيه  تعرتف  الذي  الوقت  ففي 

وخرباتها  “ات�صاالت”  لـ  التحتية  البنية  وبف�ضل  قوة.  بكل  امل�ضتقبل 

كبرية،  تو�ضعية  خطط  ال�ضركة  لدى  اأ�ضبح  فقد  التقنية، 

وبالتايل طرح املزيد من املنتجات املبتكرة بالإ�ضافة اإىل 

حتقيق زيادة يف الإنتاج وال�ضادرات وبالتايل تلبية 

الأ�ضواق  يف  العمالء  من  املزيد  احتياجات 

احلالية واجلديدة.


