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در همکاران سیستم
که موفقیت ما، باور داریم 

گرِو موفقیت در 
مشتریان ما است.
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کســب وکارها و دغدغه هــای مدیــران  کــه از نیازهــای  کاملــی  همــکاران سیســتم، بــا شــناخت 
دارد، بــا به کارگیــری دانــش روز، »راهــکاران« را در اختیــار شــما قــرار می دهــد تــا بــا داشــتن 
اطالعــات درســت و یکپارچــه، دقیــق و به موقــع تصمیــم بگیریــد و بتوانیــد در قبــال تغییــرات 

کنیــد.  مــورد نیــاز، چابــک عمــل 
ایــن بروشــور، بخشــی از تجــارب موفــق اجــرا و پیاده ســازی راهــکاران در ســازمان مشــتریان 
بــه  را  سیســتم  همــکاران  پیشــیِن  سیســتم های  کــه  اســت  سیســتم  همــکاران  قدیمــی 

راهــکاران ارتقــا داده انــد. 

پتروشیمی باختر  •
سامان بارز  •

ناودیس راه  •
احداث و توسعه نیروگاه های مپنا )توسعه یک(  •

پتروشیمی لرستان  •
بین المللی پتروتکسان  •

بیمه میهن  •

ارزش آفرینی برای مشتریان
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کسب وکار: هلدینگ  •

صنعت: پتروشیمی  •

و  دریافــت  کل،  دفتــر  توزیــن،  و  پذیــرش  فــروش،  تــدارکات،   ،MESC انبــار،  راهــکار:   •
کارگزینــی، جبــران خدمــات، مدیریــت مســیر  پرداخــت، دارایــی ثابــت، بهــای تمــام شــده، 

اتوماســیون اداری تحــت وب شــغلی، شــعبه، 

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸۸  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹۰  •

شــرکت پتروشــیمی باختــر بــا هــدف ســرمایه گذاری در شــرکت ها، مجتمع هــا، 
ح هــا و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی و صنایــع پتروشــیمی از ســال ۸۳  طر
کــرده اســت و دارای ۱۳ شــرکت زیرمجموعــه بــه نــام شــرکت های  آغــاز بــه کار 
)پلی اتیلــن  مهابــاد  و  لرســتان  اتیلــن(،  تولیــد  )واحــد  کاویــان  پتروشــیمی 
کردســتان  )پلی اتیلــن ســبک خطــی(،  کرمانشــاه  ســنگین و ســبک خطــی(، 
)پلی اتیلــن ســنگین(، اندیمشــک، میانــدوآب، مدیریــت توســعه، بازرگانــی 
آریــن  دی پلیمــر  و  پلیمــر  رایــان  لولــه،  خــط  فنــول،  پــارس  باختــر،  کاالی 
شــرکت ها،  ایــن  مدیریــت  هلدینــگ،  جایــگاه  در  مجموعــه  ایــن  اســت. 

دارد. به عهــده  را  فرآیند هــا  تشــریح  و  سیاســت گذاری ها 

داستان  موفقیت مشتریان همکاران سیستم۳ .

پتروشیمی باختر
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بــه  مــادر  شــرکت  آن هــا،  جغرافیــای  کندگــی  پرا و  زیرمجموعــه  شــرکت های  توســعه ی  بــا 
راهــکاری نیــاز داشــت تــا اطالعــات ســازمان را یکپارچــه و دسترســی بــه آن هــا را در لحظــه 

گاهــی دقیقــی از انبــار شــرکت های زیرمجموعــه داشــته باشــد.  کنــد و آ
کارا تــر  هم چنیــن هلدینــگ باختــر بــرای نظــارت بــر پیش ُبــرد پروژه هــای در جریــان و مدیریــت 
بــر عملکــرد شــرکت های زیرمجموعــه نیــاز داشــت تــا اطالعــات ایــن شــرکت ها را به شــکل 
گزارش هــای مدیریتــی در اختیــار داشــته باشــد، تــا از اعمــال درســت  یک جــا و در قالــب 

کنــد.  سیاســت های هلدینــگ اطمینــان پیــدا 
دربــاره ی مدیریــت ســرمایه انســانی نیــز شــرکت مــادر بــه راهــکاری نیاز داشــت تا بــا یکپارچگی 

کند. گــروه فراهم  اطالعــات، امــکان اعمــال سیاســت های هلدینــگ را در ســطح 

کسب وکار نیاز 

•  سرعت بخشی به فرآیند فروش و یکپارچه سازی اطالعات فروش و مالی 
کاال در تمامی شرکت های زیرمجموعه کدینگ  •  تسهیل مدیریت انبار ها و 

•  دقت بخشی برنامه ریزی و مدیریت تدارکات و بهبود ارتباط با انبار قطعات و مالی
•  یکپارچگی منابع انسانی تمامی شرکت های زیرمجموعه به شکل متمرکز 

•  یکپارچگی فروش محصوالت تمامی شرکت های زیرمجموعه به شکل متمرکز 
گردآوری شده از دیتای تمامی شرکت های  گزارش های مدیریتی  •  در اختیار داشتن 

زیرمجموعه

به طــور  را  اطالعاتــی  سیســتم های  ســایر  بــا  اطالعــات  و  داده  تبــادل  امــکان  راهــکاران، 
گزارش گیــری، ســرعت محاســبات مرتبــط بــا شــعب را  کــرد و بــا تســهیل  هم زمــان فراهــم 
کنترل  کنــون بــا مکانیزه شــدن فرآیند ها،  کاهــش داد. ا کاربــری را  بهبــود بخشــید و خطاهــای 
ــت،  ــات درس ــه اطالع ــی ب ــت و دسترس ــده اس ــم ش ــادر فراه ــرکت م ــرای ش ــل ب کام ــارت  و نظ
دقیــق و در لحظــه اســت. بــه ایــن ترتیــب، سیاســت گذاری و عملکــرد متمرکــز ســازمان در 
گــزارش انبــار و مدیریــت منابــع انســانی بــرای هلدینــگ باختــر حاصــل شــد.  عملیــات فــروش، 

اختیــار  در  بــا  فــروش  فرآینــد  بــه  سرعت بخشــی  راهــکاران؛   در  اطالعــات  یکپارچگــی   •
گزارش هــای موجــودی  داشــتن اطالعــات موجودی هــای انبــار محصــول، فرآینــد تولیــد و 

به شــکل متمرکــز و در لحظــه
کدینــگ  کامــل انبــار بــا ایجــاد یکپارچگــی و تعریــف  کنتــرل  کدینــگ مالــی در راهــکاران؛    •

یک ســان میــان شــرکت های زیرمجموعــه

 )MESC( یکپارچگــی راهــکاران؛ برنامه ریــزی دقیــق و مدیریــت تــدارکات و انبــار قطعــات  •
کل هلدینگ •  راهکار ســرمایه انســانی راهکاران؛ اعمال سیاســت های سرمایه انســانی در 

دستاوردهای پس از استقرار

پتروشیمی
باختر

اهداف پیاده سازی

داستان  موفقیت مشتریان همکاران سیستم5 .
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سامان بارز

کسب وکار: پخش  •

صنعت: الستیک سازی   •

کل، دریافت و پرداخت، جبران خدمات، فروش، تدارکات، انبار راهکار: دفتر   •

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸5  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹1  •

بــارز اســت و  گــروه صنعتــی  بــارز زیرمجموعــه ی  شــرکت بازرگانــی ســامان 
از ۲۵ ســال فعالیــت، جــزو پیش گامــان صنعــت الستیک ســازی  بیــش  بــا 
سراســر  در  نمایندگــی   ۱۴ از  بیــش  شــرکت،  ایــن  می آیــد.  به شــمار  ایــران 
کــه وظیفــه ی توزیــع  الســتیک را به عهــده دارنــد و قصــد دارد  کشــور دارد 
گــروه  بــه فــروش اینترنتــی ماهانــه ۵۰هــزار حلقــه الســتیک تولیــد شــده در 
کاربــری محصــول شــامل  صنعتــی بــارز دســت یابــد. ایــن شــرکت بــا پنــج نــوع 
تایرهــای پرایــد، پیــکان، پــژو، ســهند و پیــکان وانــت، بزرگ تریــن شــبکه ی 

کشــور را در اختیــار دارد.  خرده فروشــی تایــر رادیــال ســواری 
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کــه اطالعــات  کندگــی جغرافیایــی، نیــاز بــه راهــکاری داشــت  ســامان بــارز بــا توجــه بــه پرا
ســازمان را یکپارچــه و در لحظــه در اختیــار قــرار دهــد و بــا دسترســی بــه اطالعــات فــروش 
کاملــی بــر فرآینــد فــروش و اعمــال سیاســت های  کنتــرل  بــدون محدودیــت زمانــی و مکانــی، 

آن داشــته باشــد. 

کسب وکار نیاز 

مدیریت متمرکز سیاست گذاری های متنوع فروش  •
دقت بخشی به برنامه ریزی و مدیریت تدارکات و بهبود ارتباط با سایر سیستم ها   •

کاال  گردش  ساده سازی پیچیدگی مدیریت   •
تسهیل در قیمت گذاری اسناد انبار  •

افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان   •
بایگانی الکترونیکی اسناد  •

راهــکاران بــا تحــت وب بــودن، امــکان ثبــت و دسترســی در لحظــه و آنالیــن اطالعــات را 
گاهــی از میــزان خریــد، میــزان مصــرف و  کاال، آ کاال، ردیابــی  گــزارش مــرور  کــرد و بــا  فراهــم 
ــع  ــت و به موق ــای درس گزارش ه ــه ی  ــر پای ــا ب ــرد ت ک ــر  ــه امکان پذی ــات را در لحظ ــزان ضایع می

گیــرد. تصمیم گیــری دقیقــی بــرای تامیــن موجــودی شــکل 

ــا   ورود   ــردآوری   در   لحظــه   اطالعــات   و   گزارش گیــری   ســریع   ب ــودن   راهــکاران؛   گ • تحــت   وب   ب
کــز   عملیاتــی   روی   یــک   دیتــا  اطالعــات   تمــام   مرا

• یکپارچگــی   راهــکاران؛   دقت بخشــی   بــه   برنامه ریــزی   و   مدیریــت   تــدارکات   بــا   یکپارچگــی  
 اطالعــات   میــان   انبــار،   تــدارکات   و   ســفارش ها   و   مالــی،   هم چنیــن   بهره منــدی   از   گــزارش  

  ) Action Notice (  توصیــه   عملکــرد 
گزارش   مرور   کاال   در   راهکاران؛   مدیریت   گردش   کاال     •

• راهــکار   انبــار   راهــکاران؛   تســهیل   در   قیمت گــذاری   اســناد   بــا   ریالــی   کــردن   اســناد   بی نیــاز   از  
 به هنگام ســازی

دستاوردهای پس از استقرار

سامان بارز

اهداف پیاده سازی

داستان  موفقیت مشتریان همکاران سیستم۸ .
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ناودیس راه

کسب وکار: پیمانکاری - عمرانی  •

صنعت: راه و ساختمان   •

راهــکار: دفتــرکل، دریافــت و پرداخــت، مدیریــت دارایــی، شــعبه، جبــران خدمــات، انبــار،   •
تــدارکات، اتوماســیون اداری تحــت وب

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸2  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹2  •

کــه  کشــور اســت  شــرکت ناودیــس راه، از پیش گامــان حــوزه ی پیمانــکاری 
کادر فنــی مجــرب،  کنــون، ســرمایه ای از تجربــه مدیــران و  از ســال ۱۳۶۱ تا
کمــی را  کیفــی و  کنتــرل  کارآمــد و ابزارهــای  مجموعــه ماشــین آالت و تجهیــزات 
گــون و اجــرای پروژه هــای  گونا کارفرمایــان  بــرای بررســی و مطالعــه نیازهــای 
راه، زیرســازی راه  آهــن، بانــد فــرودگاه، تونــل، پــل، ســد، خطــوط انتقــال آب، 
گرفتــه اســت. ایــن شــرکت افزون بــر دفتــر تهــران، پنــج شــعبه  گاز بــه کار  نفــت و 
کرمانشــاه، یــزد، سردشــت و آزادراه تهران شــمال  فعــال در شــهرهای اهــواز، 
ج از مرزهــای ایــران و در  دارد و در حــال توســعه ی پروژه هــای خــود بــه خــار

ســطح منطقــه اســت.
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ریالــی  و  زمانــی  هزینــه ی  دیگــر  کشــور،  ســطح  در  پروژه هــا  تعــدد  و  شــرکت  توســعه ی  بــا 
کنــده، مقــرون به صرفــه نبــود. شــرکت بــه راهــکاری نیــاز  دسترســی بــه داده هــای اطالعاتــی پرا
ــد اطالعــات هــر پــروژه را به شــکل مســتقل ثبــت و ارتبــاط مناســبی را بیــن  ــه بتوان ک داشــت 
کنــد؛ بــا یــک سیســتم تحــت وب شــرکت می توانســت  گــون فراهــم  گونا اطالعــات پروژه هــای 
کنــد و اطالعــات مالــی بــه روزی را در اختیــار  تمــام شــعب و سیســتم ها را در لحظــه مدیریــت 

داشــته باشــد.

کسب وکار نیاز 

•  یکپارچه سازی اطالعات
•  دسترسی سیستمی به اطالعات، اسناد و مدارک به روز پروژه ها 

•  کنترل در لحظه ی شعب
•  تخمین بهای تمام شده ی درست پروژه ها برای شرکت در مناقصات

را  پــروژه  هــر  فعالیت هــای  اســتقالل  هم زمــان  به شــکل  راهــکاران  محــور  پــروژه  اســتقرار 
گــون ســازمان ایجــاد  گونا مقــدور ســاخت، ارتبــاط مناســبی را بیــن اطالعــات پروژه هــای 
بــرای تصمیم گیــری اثربخــش را در اختیــار ســازمان  کــرد و اطالعاتــی یکپارچــه و مناســب 
ــا تجمیــع داده هــای تمــام پروژه هــا در دفتــر مرکــزی از هزینه هــای  ــر ایــن، ب قــرار داد. افزون ب

کاســته شــد. ســخت افزاری شــرکت نیــز 

• تحــت وب بــودن راهــکاران؛ بهبــود نظــارت و مدیریــت پروژه هــا بــا دسترســی بــه اطالعــات 
در هــر زمــان و هــر مــکان

• یکپارچگــی اطالعــات در راهــکاران؛ تخمیــن هزینــه ی درســت و دقیــق بــرای شــرکت در 
مناقصــات بــا دسترســی بــه اطالعــات دقیــق و در لحظــه از انبــار و حســابداری اهداف پیاده سازی

دستاوردهای پس از استقرار

ناودیس راه
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توسعه یک مپنا
احداث و توسعه
نیروگاه های مپنا

)توسعه یک(

کسب وکار: پیمانکاری  •

صنعت: نیروگاهی و صنعتی   •

راهــکار: دفتــرکل، دریافــت و پرداخــت، جبــران خدمــات، انبــار، مدیریــت دارایــی، شــعبه   •
ــدارکات و لجســتیک و راهــکار مالــی در ت

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸4  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹۳  •

شــرکت احــداث و توســعه نیروگاه هــای مپنــا توســعه یــک، نخســتین شــرکت 
ح »۳۰ توربین«  که ســال ۱۳۷۸ در قالب طر مســتقل در خانواده ی مپناســت 
بــه ثبــت رســیده اســت و در زمینه هــای طراحــی، مهندســی، تامین، ســاخت، 
نصــب و راه انــدازی پروژه هــای نیروگاهــی و صنعتــی فعالیــت دارد. هم چنیــن 
کاری در بخــش انرژی هــای  ــد  از ســال ۱۳۹۲، توســعه ی ماموریت هــای جدی
کنــده، تولیــد هم زمــان بــرق و حــرارت و فعالیــت EPC   را آغــاز  نــو، تولیــد پرا
کــرده اســت. ایــن شــرکت بــا اجــرای ۳۰ پــروژه ی بــزرگ و نصــب و راه انــدازی 
ــور  کش ــه  ــگاوات در ۲۷ منطق ــدود ۱۹۰۰۰ م ــی ح ــی، ظرفیت ــد نیروگاه ۱۲۰ واح
کــرده اســت. مدیریــت و راهبــری پروژه هایــی  کشــور اضافــه  بــه شــبکه ی بــرق 
بزرگ تریــن  رده ی  در  را  شــرکت  ایــن  یــورو،  میلیــارد   ۱۰ از  بیــش  ارزش  بــا 
پیمانــکار اجرایــی نیروگاه هــای بــرق در ایــران و غــرب آســیا قــرار داده اســت.  
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که  بود  یکپارچه ای  راهکار  نیازمند  شرکت  کشور،  کل  در  پروژه  ها  کندگی  پرا به  توجه  با 
اطالعات  دستی  ورود  کند؛  امکان پذیر  را  پروژه ها  اطالعات  لحظه ی  در  دسترسی  و  ثبت 
گردآوری شده در دفتر مرکزی سبب می شد تا دسترسی به اطالعات با تاخیر زمانی باشد. 
انتشار  راهکار  از  استفاده  و  انبار  تعدادی  ثبت  برای  انبار  دوم  نسخ  از  استفاده  هم چنین 
اطالعات همکاران سیستم برای ارسال اطالعات تعدادی در زمان های مشخص به دفتر 
مرکزی به منظور ریالی شدن و استفاده ی مدیران، منجر به مشکالت مدیریت تعداد بسیار 

سیستم، قفل و سرور برای دفتر مرکزی شده بود. 
نبود سیستم خزانه داری در سیستم های پیشین، موضوع تنخواه داری پروژه ها را الینحل 
گذاشته بود. هم چنین، محدودیت های سیستم ضمانت نامه در قبال تعداد بسیار  باقی 
اسناد تضمینی مشتری و محدودیت های سیستم مدیریت دارایی، این سیستم را برای 

کارآمد ساخته بود. مپنا توسعه یک، نا

کسب وکار نیاز 

• سرعت بخشی به ثبت اطالعات در پروژه ها و به روز بودن اطالعات در سیستم 
گزارش  پروژه ها • دسترسی در لحظه ی مدیریت به 

کل سازمان به شکل یکپارچه • تسهیل مدیریت انبارهای 
• دسترسی تنخواه دار به سیستم دریافت و پرداخت

• دسترسی مسوول دارایی های هر پروژه به سیستم مدیریت دارایی ها
کنترل سیستم ها کاهش تعداد قفل ها و سرور ها، هم چنین افزایش   •

راهــکاران، ثبــت اطالعــات پروژه هــا روی یــک دیتــا را ســرعت بخشــید و در پــی آن، بــه روز بــودن 
کمــک فراوانــی در بهبــود  کاربــران و سیســتم ها،  کارآمــد  گزارش هــا، مدیریــت  اطالعــات و 
می توانــد  ســازمان  مدیریــت  کنــون  ا داشــت.  همــراه  بــه  یــک،  توســعه  مپنــا  فرآیندهــای 
گزارش هایــی بــه روز و بــدون مغایــرت را از هــر نقطــه ی جغرافیایــی مــورد نیــاز، تهیه و اســتفاده 
کنتــرل دارایی هــای هــر پــروژه و مدیریــت تنخــواه پروژه هــا هــم به شــکل  کنــد. افزون بــر ایــن، 

کامــل فراهــم شــده اســت. دقیــق و 

• تحت وب بودن راهکاران؛ سرعت بخشی به ثبت و دسترسی اطالعات پروژه ها
کــردن دوره هــای زمانــی و  ــی  • راهــکار انبــار راهــکاران؛ یکپارچگــی اطالعــات بی نیــاز از ریال

گاهــی دقیــق از اطالعــات انبــار پروژه هــا آ
• راهکار شعبه راهکاران؛ مدیریت متمرکز تنخواه پروژه ها

دستاوردهای پس از استقرار

توسعه یک
مپـنـا 

اهداف پیاده سازی
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پتروشیمی 
لرستان

کسب وکار: تولیدی و صادراتی  •

صنعت: پتروشیمی   •

کل، مدیریــت دارایــی، دریافــت و پرداخــت، بهــای تمــام شــده، جبــران   •  راهــکار: دفتــر 
اتوماســیون اداری تحــت وب  ،MESC انبــار،  تــدارکات،  خدمــات، 

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸7  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹۳  •

شــرکت پتروشــیمی لرســتان از زیرمجموعه هــای پتروشــیمی باختــر، در ســال 
۱۳۸۶ تاســیس شــده اســت و بــا در اختیــار داشــتن ۷۰۰ ســرمایه ی انســانی، 
کنــار ۸۰۰ نفــر در قالــب پیمانــکار و ۵۰۰ پرســنل غیرمســتقیم، فعالیــت  در 
کنــون بــا تولیــد ســاالنه، ۳۰۰هــزار تــن پلی اتیلن ســنگین )HDPE( و  می کنــد. ا
ســبک خطــی )LLDPE(، از بزرگ تریــن واحدهــای پلیمــری در ایــران اســت.
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ــا راهــکار انتشــار  ــزی ب ــه و دفتــر مرک کارخان کندگــی جغرافیایــی، اطالعــات میــان  به دلیــل پرا
کــه انتقــال دیتــا بــا تاخیــر  اطالعــات همــکاران سیســتم منتقــل می شــد، و بــا توجــه بــه ایــن 
تاخیــر دردســترس دفتــر  بــا  بــا مشــکالتی مواجــه می شــد، اطالعــات  مــوارد  برخــی  یــا در 
ــکای  ــر، قابلیــت ات کارب ــات توســط  ــتی اطالع ــه ثبــت دس ــا توجــه ب ــرار می  گرفــت و ب ــزی ق مرک
کافــی نبــود، در نبــود یکپارچگــی میــان سیســتم ها، شــرکت  بــه اطالعــات به ویــژه در انبــار 

گزارش هــای بــه روز و دقیقــی در اختیــار داشــته باشــد.  نمی توانســت 
کدینــگ اســتاندارد قطعــات MESC از  ــا  ــه نیازهــای انبــار ب ــرای پاســخ ب هم چنیــن شــرکت ب
کــه جزیــره ای عمــل می کــرد و بــا سیســتم مالــی  نرم افــزار غیرهمــکاران سیســتم بهــره می بــرد 
کاربــر در واحــد مالــی ثبــت  در ارتبــاط نبــود، بــه ایــن ترتیــب اطالعــات بــا تاخیــر زمانــی و توســط 

می شــد و مشــکالت بســیاری را در مدیریــت انبــار پدیــد مــی آورد.

کسب وکار نیاز 

کاال براســاس  •  حــل مشــکالت انبــار و تســهیل مدیریــت انبــار قطعــات و مدیریــت موجــودی 
MESC کدینــگ

•  یکپارچگی اطالعات و دقت بخشی به آن
کنترل دقیق تر عملیات گزارش دهی و  •  افزایش سرعت 

•  دقت بخشی به برنامه ریزی و مدیریت تدارکات و بهبود ارتباط با انبار قطعات

کــرد؛ بــه ایــن ترتیــب  راهــکاران ارتبــاط یکپارچــه ای میــان واحدهــای انبــار و مالــی برقــرار 
کنــون  ــی و انبــار فراهــم شــده اســت. ا ــا مال ــر فرآیندهــای مرتبــط ب کاملــی ب کنتــرل و نظــارت 
گزارش دهــی تســریع یافتــه، مدیریــت  بــا دسترســی بــه اطالعــات در لحظــه و دقیــق، فرآینــد 
موجــودی انبــار و محاســبه ی بهــای تمــام شــده بــا دقــت انجــام می شــود و مدیریــت انبــار بــا 

گذاشــته اســت. کنتــرل و ردیابــی دقیق تــری را در اختیــار   ،RFID

 )MESC( یکپارچگی راهکاران؛ برنامه ریزی دقیق و مدیریت تدارکات و انبار قطعات •
• تحــت وب بــودن راهــکاران؛ ثبــت و دسترســی اطالعــات روی ســرور مرکــزی و جلوگیــری از 

بــروز مغایــرت در اطالعــات
کامــل عملیــات در سیســتم بــا  • مدیریــت انبــار بــا RFID راهــکاران؛ قابلیــت پی گیــری 
تــا بارگیــری و  انبــار  کل  RFID روی محصــوالت و امــکان ردیابــی آن هــا در  الصــاق تــگ 

)Hand Held( از ترمینــال دســتی  بــا اســتفاده  تحویــل، 

پتروشیمی 
لرستان

اهداف پیاده سازی

دستاوردهای پس از استقرار
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پتروتکسان

کسب وکار: پیمانکاری  •
گاز، نیروگاهی  صنعت: پاالیشگاهی، پتروشیمیایی، نفت و   •

کل، دریافت و پرداخت، جبران خدمات، انبار و دارایی راهکار: دفتر   •
آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸۳  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹۳  •

شــرکت بین المللــی پتروتکســان بــا بیــش از ۲۰ ســال فعالیــت، جــزو فعــاالن 
صنعــت پیمانــکاری اســت؛ طراحــی، تامیــن، نصــب و راه انــدازی پروژه هــای 
ــرآورده، توســعه  گاز و نفــت و ف پاالیشــگاهی و پتروشــیمیایی، ذخیره ســازی 
گاز،  نفــت و  انتقــال  نفــت، خطــوط  نفتــی خشــکی، نمک زدایــی  میادیــن 
گرمایــی،  کوچــک، نیروگاهــی زمیــن  گازی و مقیــاس  نیروگاهــی ســیکل ترکیبــی 
خورشــیدی و بــادی، صرفه جویــی انــرژی بــا اســتفاده از تکنولــوژی پمپ هــای 
حرارتــی، پســت بــرق فشــار قــوی و متوســط و تجهیــزات بنــادر و جرثقیــل 
گاز  زرافــه ای، هم چنیــن ارائــه خدمــات مدیریــت پیمــان پروژه هــای نفــت و 

کارهــای ایــن مجموعــه اســت.  و پتروشــیمی و نیروگاهــی از جملــه 
بین المللــی  زیرمجموعــه ی  شــرکت  هفــت  شــامل  شــرکت،  گــروه  ایــن 
پــروژه،  مدیریــت  کارآمــدان  پتروســیف،  بازرگانــی  تجــاری  پتروتکســان، 
پیشــتاز قطعــه قشــم، برنــا فرآینــد، بین المللــی تجــاری بازرگانــی ســی پی تی 

اســت. پتروتکســان  نصــب  و 
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شــرکت  زیرمجموعــه،  شــرکت های  میــان  پروژه هــا  کندگــی  پرا و  فعالیت هــا  گســتردگی  بــا 
کنــده را  کــه اطالعــات پرا کنتــرل پروژه هــا بــه راهــکاری نیــاز داشــت  بــرای نظــارت، مدیریــت و 

ــد.  ــرار ده ــار ق ــل در اختی ــا قابلیــت تحلی به شــکل یکپارچــه و ب

کسب وکار نیاز 

•  دسترسی در لحظه، ساده و آسان مدیران به اطالعات پروژه ها
•  تعیین سطح دسترسی برای شرکای هر پروژه

•  پیوست دیجیتالی مستندات پروژه ها در سیستم به منظور تسهیل پاسخ گویی به 
نهادهای قانونی و ممیزی های داخلی

•  بهره مندی از قابلیت چند ارزی و تسهیل مبادالت خارجی   
•  تسهیل مدیریت پرداخت ها در پروژه ها

کاربران  کاهش هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی مرتبط با تعدد سخت افزارها و    •
سیستم ها

•  انجام سریع تر و راحت تر محاسبات مالیات بر ارزش افزوده
•  دسترسی به تاریخچه ی تغییر وضعیت اسناد

گزارش گیــری در لحظــه  راهــکاران، در اختیــار داشــتن اطالعــات مــورد نیــاز شــرکت را بــرای 
کــرد. بــا تعییــن ســطح دسترســی بــرای شــرکای بیرونــی هــر پــروژه و ورود  و آســان فراهــم 
پــروژه،  رونــد  در  و...  فیمابیــن  مــراودات  انبــار،  وضعیــت  وضعیت هــا،  صــورت  اطالعــات 
کنتــرل  کامــل بــرای دفتــر مرکــزی فراهــم شــد. بــا  گزارش گیــری ســریع بــا حفــظ نظــارت  امــکان 
در لحظــه ی عملیــات در قالــب یــک سیســتم یکپارچــه، مدیریــت پرداخت هــای پروژه هــا 
راحت تــر شــد؛ هم چنیــن شــرکت از امــکان محاســبه ی اتوماتیــک مالیــات بــر ارزش افــزوده و 

گزارش هــای قانونــی مرتبــط بــا آن برخــوردار اســت. تهیــه ی 

چنــد ارزی بــودن راهــکاران؛ تســهیل مبــادالت خارجــی بــا ثبــت و محاســبه ی مبــادالت   •
بــا ارز مرجــع

تحت وب بودن راهکاران؛ دسترسی در لحظه به اطالعات پروژه ها  •
بــه  ســریع تر  و  ســاده تر  پاســخ گویی  راهــکاران؛  در  مســتندات  دیجیتالــی  پیوســت   •

داخلــی ممیزهــای  و  قانونــی  نهادهــای 

پتروتکسان

اهداف پیاده سازی

دستاوردهای پس از استقرار
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بیمه میهن

کسب وکار: خدماتی  •

صنعت: بیمه   •
کل، مدیریت دارایی، مدیریت سهام، صورت های مالی، جبران خدمات،  راهکار: دفتر   •

اتوماسیون اداری تحت وب

آغاز استفاده از سیستم های ویندوزی همکاران سیستم: سال 1۳۸7  •

زمان ارتقا به راهکاران: سال 1۳۹۳  •

شــرکت بیمــه میهــن )ســهامی عــام( از ســال ۱۳۸۷ بــا مجــوز بیمــه مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران مشــغول فعالیــت اســت و چهــار هــزار ســهام دار 
ــار ۲۳۴  کن ــتان ها، در  ــطح اس ــعبه در س ــنل در ۴۳ ش ــش از ۲۰۰ پرس دارد. بی
ــان،  ــوال، درم ــای ام ــن شــرکت، بیمه ه ــد. ای نماینــده خدمت رســانی می کنن

زندگــی و مســوولیت و مهندســی را پوشــش می دهــد. 
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بیمــه میهــن از آغــاز فعالیــت از سیســتم های وینــدوزی همــکاران سیســتم اســتفاده می کــرد؛ 
کنــار آن، شــرکت بــرای پوشــش فرآیندهــای عملیاتــی از نرم افــزار غیرهمــکاران سیســتم  در 
بهــره می بــرد. در نبــود یکپارچگــی میــان ایــن سیســتم ها، ثبــت و ورود اطالعــات مالــی تعــداد 
بــاالی شــعب و نماینــدگان شــرکت، از ســایر نرم افزارهــا بــه نرم افــزار مالــی همــکاران سیســتم 
کاربــری بــود.  کــه فرآینــدی زمان بــر و بــا امــکان بــروز خطــای  به شــکل دســتی انجــام می شــد 
گزارش گیــری  امــکان  و  کــه یکپارچگــی اطالعــات  نیــاز داشــت  راهــکاری  بــه  بیمــه میهــن 

کنــد.  به موقــع را فراهــم 

کسب وکار نیاز 

•  سرعت بخشی به انتقال و یکپارچه سازی اطالعات بین سیستم های همکاران سیستم 
و غیرهمکاران سیستم 

•  دقت بخشیدن به انتقال اطالعات
•  ارائه ی بهتر اطالعات به ذی نفعان
•  سهولت بخشی به انجام امور مالی

بیمه میهن

اهداف پیاده سازی

بهره منــدی از راهــکار یکپارچــه ی راهــکاران، توانســت بــه ثبــت هــر چــه ســریع تر رویدادهــای 
کنــد؛ هم چنیــن، راهــکاران  کمــک  مالــی فعالیت هــای مختلــف موجــود در بیمــه میهــن 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــرکت  امــکان نگهــداری حجــم بســیار دیتــا را بــا پــردازش ســریع فراهــم 
گزارش گیــری ســریع و دقیقــی داشــته  می توانــد بــر پایــه ی اطالعــات درســت و در لحظــه، 

باشــد.

حفــظ  و  اطالعــات  گــردآوری  فرآینــد  بــه  سرعت بخشــی  راهــکاران؛  بــودن  وب  تحــت   •
اطالعــات بــه  دقیــق  و  لحظــه  در  دسترســی  بــا  مالــی  اطالعــات  کارآمــدی 

دستاوردهای بهره گیری از 
راهکاران
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