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دستـاورد های بـزرگ، چشم انـداز امیدبخش
تغییر مدیرعامل، پیش برد استـراتژی تحـول
تغییر معماری برند،  مدل شناخته شده جهانی

صعـود به سطح باالی خدمات
حضـور بـزرگ و موفق
ــدر همچنــان در صـ
بازخوانی مسیری موفق



 با افزایش تعداد محصوالت و مشـتریان به خصوص در حوزه راهکارهای 
جدید، همکاران سیستم قدم بزرگ دیگری را در سال ۹۲ برداشت 

سـال ۹۲ سـالی موفـق و پربار بـرای همکاران سیسـتم 
بـود. در ادامـه رشـد پیوسـته شـرکت، سـبد محصوالت 
کامل تـر شـده و اقبـال بـازار بـه  »راهـکاران« همکاران 
محصـوالت  جهانـی  طبقه بنـدی  در  کـه   - سیسـتم 

نرم افـزاری ERP نامیـده می شـود، ادامـه یافـت.
سـپیدار همکاران سیستم توانسـت بازار خود را به بیش 
از 8 هـزار شـرکت گسـترش دهـد و دشـت همـکاران 
سیسـتم کـه جوان تریـن محصـول شـرکت اسـت مـرز 

۲000 مشـتری را پشـت سـر گذاشت.
در ایـن سـال همـکاران سیسـتم، در کنـار توسـعه بازار 

محصـوالت و تحقـق درآمـد بودجه شـده خود توانسـت 
برنامه هـاي زیرسـاختي مهمـي را نیـز بـه اجـرا درآورد. 
ایـن برنامه هـا بـا هـدف ارائـه سـرویس هاي کیفي تـر 
بـه مشـتریان و جلـب رضایـت و خشـنودي آنهـا مـورد 

بهره بـرداري قـرار گرفـت.
در ایـن خبرنامـه بـا نگاهي بـه مهم تریـن رخدادهاي 
ســال ۹۲ همکــاران سیسـتم، شـما را بـا جزئیـات 
بیشـتري از رویدادهـاي همـکاران سیسـتم در سـال 

۹۲ آشـنا می کنیـم.
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در آسـتانه برگـزاری مجمـع عمومـی سـاالنه همـکاران سیسـتم، هیات مدیـره گزارشـی از 
وضعیـت شـرکت در سـال ۱۳۹۲ ، بازار نرم افـزار و چشم اندازسـال جاری را به مجمـع ارایه کرد. 

بخش هایـی از ایـن پیـام به این شـرح اسـت : 

"مـا اعضاي هیات مدیره، به پشـتوانه تیم بزرگ همکاران سیسـتم و جامعه 
بزرگ مشـتریانمان تالش در جهت موفقیت هاي شـرکت همکاران سیسـتم 
را تنهـا ایفـاي نقـش درحـد ایجـاد موفقیـت براي یـك شـرکت نمي دانیم، 
بلکـه بـه دلیل جایـگاه یگانه اي کـه همکاران سیسـتم در کشـور دارد تمام 
سـعي خـود را مصـروف مي داریم تا مدل هاي موفقیت سـاز جهانـي را به کار 
گرفتـه و جایـگاه اقتصـاد نرم افـزار را در ایران و در قیاس با مؤسسـات بزرگ 

و صنایع مختلف ارتقاء بخشـیم."

"جـدا از دسـتاوردهاي اقتصادي، ما موفق شـدیم که بسـیاري از برنامه هاي 
زیرسـاختي را که به صورت مشـخص سـرمایه گذاري براي توسـعه هاي آتي 
اسـت، بـه اجـرا درآوریـم. مهم ترین ایـن اقدامات ایجـاد مرکز سـرویس در 
تهـران بـا هدف ارتقـاء کیفیت پشـتیباني و تأمین رضایت کامل مشـتریان 
بوده اسـت. به این منظور مجموعه سـاختماني مدرن و متناسـب با سـطح 
جهانـي فعالیت هـاي نرم  افزاري احداث شـد و مورد بهره بـرداري قرار گرفت. 
برپاسـازي مرکـز سـرویس در ایـن محـل بـه همـراه اسـتقرار سیسـتم ها و 
روش هاي پیشرفته و کارشناسان با انگیــزه و حرفــه اي ما را قادر مي سازد 
کـه سـرویس هاي کیفي تري را در اختیار مشـتریان قرار دهیـم و نهایتاً این 
چرخـه مثبـت، برند همکاران سیسـتم را  هرچه بیش تر تقویـت مي نماید."

"در تحلیـل موقعیـت کسـب و کار شـرکت مي تـوان گفـت کـه کاربـرد 
نرم افزارهـا در صنایـع و محیط هـاي اقتصـادي و اجتماعـي ایـران بـه نحـو 

وسـیعي نـه بـه یـك انتخـاب، کـه بـه یـك بایـد تبدیل شـده اسـت."

"همراه با بزرگ شـدن و توسـعه روز افزون همکاران سیسـتم ضرورت دارد 
کـه نظـام حاکمیتي شـرکتي در شـرکت بـه طور متناسـب توسـعه یابد. با 
اسـتقرار این نظام هم مشـتریان با اطمینان به توسـعه پایدار شـرکت، پیوند 
اسـتراتژیك خـود را بـا مـا تحکیم مي نمایند و هم سـهامداران مـا از تحقق 
تصمیماتـي کـه در مجامـع مي گیرند مطمئن تر مي شـوند. بـه همین دلیل 
هیـات مدیره طي سـال 13۹۲ انـرژي و تالش زیـادي را صرف تقویت نظام 

حاکمیت شـرکتي کرده است."

"بـراي آنچـه که پیش رو داریم توسـعه فضاي حرفه اي کار، باالبردن سـطح 
پاسـخگویي به خواسـته هاي پیشـرفته بازار و ارتقاء سـطح کیفي فعالیت ها 
بـه طـور مشـخص هدف گـذاري شـده اسـت. توسـعه سـه برابـري درآمـد 
محصـوالت راهـکاران و دوبرابـري محصـوالت سـپیدار و همچنیـن آماده تر 
سـاختن رویـه و روال هـاي کاري، کـه بـه رضایـت هرچه بیشـتر مشـتریان 

بیانجامـد براي سـال جـاري برنامه ریزي شـده اسـت."
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هیـات مدیـره همـکاران سیسـتم، ضمـن حفـظ مزیـت رقابتـي خـود در 
برخـورداري از تیم هـاي متعـدد کارشناسـي و مدیریتـي، بـا پـرورش مدیران 
جـوان توسـعه آتي خـود را تـدارک مي بینـد. در همین ارتباط، هیـات مدیره 
طبـق برنامه ریـزي سـه سـال اخیـر، در ابتـداي سـه ماهه سـوم سـال ۹۲، با 
اتفـاق آرا، مهندس مهـدي امیري را به عنوان مدیرعامل شـرکت انتخاب کرد.

مهـدی امیـری بیسـتم آذرماه سـال 13۹۲ سـکان رهبری همکاران سیسـتم 
را در حالـی در دسـت گرفـت کـه پیـش از آن عملکرد درخشـانی در مدیریت 
بخش هـای مختلـف ایـن شـرکت بر جـای گذاشـته بـود. امیری کـه پیش از 
ایـن  در جایگاه هایی چون سرپرسـتی تیم های تولیـد، معاونت تولید، مدیریت 
تولیـد، عضـو هیـات مدیـره شـرکت های زیرمجموعـه، عضویت هیـات مدیره 
گــروه و سـرانجام قائم مقامی کل گروه همکاران سیسـتم خوش درخشـیده 
بـود، حـاال در کنـار حمایت هـاي هیـات مدیـره مجـرب همـکاران سیسـتم، 
سـکان بزرگتریـن شـرکت خصوصی بخـش نرم افزار ایـران را در دسـت دارد. 

مهـدي امیـري، اهـداف اولیـه خـود بـه عنـوان مدیـر عامـل جدید 
همکاران سیسـتم را، افزایـش کیفیت خدمات و محصـوالت، باالبردن 
کیفیت حرفـه اي اعضا تیم ها و ایجاد اسـتاندارد مرجعـي براي رضایت 

مشـتریان و شـروع فعالیت در بـازار منطقه قرار داده اسـت.

اسـتراتژي بنیانگذاران همکاران سیسـتم در جذب جوانان مستعد و متخصص 
کشـور و برقـراري آموزش هـاي تکنیـکال و مدیریتـي فضایـي را فراهـم آورده 
اسـت تـا همـکاران سیسـتم بتواند به  هـدف پایداري و توسـعه مسـتمر خود 
دسـت یابد. همکاران سیسـتم بـا سـرمایه گذاري در حوزه منابع انسـاني خود 
توانسـته اسـت بزرگترین شـرکت بخش خصوصي کشـور در عرصه نـرم افزار 

را بتدریـج تشـکیل دهـد و در زمره شـرکت هاي بـزرگ منطقه قـرار گیرد.

پرورش مدیران جوان، رویکرد استراتژیك هیات مدیره 
همکاران سیستم در سـال هاي اخیر بوده است.
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با پیش برد پروژه برندینگ
 سه هویت جدید محصولی زیر چتر  برند همکاران سیستم شکل گرفت. 

ایجـاد زیربرندهـا در یـك مجموعـه تجاری که برنـد موفقی را بر 
پیشـانی دارد همـواره یـك چالش اصلی دنیای تجارت اسـت. در 
ادبیـات تخصصـی برندینـگ موثرتریـن راه حل بـرای ایجاد یك 
برنـد جدید در یك شـرکت موفـق، تولید زیربرندهایی اسـت که 
توسـط برنـد مادر مـورد صحـه گـذاری )endorsement( و ترویج 

می گیرند.  قرار 
امـروزه بسـیاری از برندهـای مطـرح جهان کـه دارای نـام و عنوان 
شـناخته شـده  و معتبری هسـتند از این شـیوه بهـره می گیرند. از 

ایـن میـان می توانیـم به »مایکروسـافت« یـا »اپل« اشـاره کنیم. 
همکاران سیسـتم هم به دنبال سـال ها گسـترش و توسـعه سـبد 
تولیـدات و وسـعت دهی بـه بازارهـای محصولـی، سـرانجام سـال 
گذشـته تصمیـم به ایجـاد برندهای مسـتقل محصولـی و حمایت 
از هویـت مسـتقل راهکارهـا گرفـت. هـدف ایـن بـود کـه اعضـای 
ایـن سـبد محصولی بـه تدریج بـه برندهـای محصولی و بـا هویت 
مسـتقلی تبدیـل شـوند کـه در زیرمجموعـه برنـدی بزرگتـر بـه 

گسـترش و تعمیـق آن نیـز بیفزایند.

بـا تعریـف پـروژه برندینگ در 
سـال ۹۲، سـه برنـد راهـکاران، 
بـراي  دشـت  و  سـپیدار 
محصـوالت جدید همـکاران سیسـتم انتخاب شـد. »راهـکاران« نام 
تازه ای بود که روی محصول اسـتراتژیك همکاران سیسـتم نشسـت. 
ایـن راهـکار نرم افـزاری طـی سـال های اخیـر بـا نام »نسـل سـوم«، 
فرآیندهـای تولیـد و عرضـه خـود بـه بـازار را به پایـان رسـانده بود. 
»سـپیدار همـکاران سیسـتم« نیـز محصـول ویـژه ای برای کسـب و 
کارهای کوچك  و »دشـت همکاران سیسـتم« محصـول ویژه اصناف 
و فروشـگاه های کوچـك اسـت. در پایان پروژه هر سـه برنـد، هویت، 
نـام، نشـان و شـعار مسـتقل خود را دارند که متناسـب با بـازار هدف 

محصـوالت خـود انتخـاب شـده اند.
اجـراي ایـن پـروژه و اطالع رسـاني آن به بـازار، جایگاه جدیـد همکاران 
سیسـتم را بـه عنـوان یك برند سـازماني کـه ارائـه دهنـده راهکارهاي 
متناسـب بـا بازارهاي متفاوت اسـت در بـازار تثبیت کرد. حـاال مي توان 
گفت با ایجاد و توسـعه موفق هر برند به سـرمایه هاي نامشـهود شرکت 

افـزوده شـده و ارزش بـازار شـرکت در نتیجه افزایـش خواهد یافت.
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همزمـان بـا تشـکیل مرکز سـرویس، در راسـتاي اسـتراتژي گروه بـه منظور توسـعه بازار 
محصول راهکاران، دو شـرکت پناه شـمال و پناه عمران مورد تغییر سـاختار قرار گرفتند.  
وظیفـه اصلـي این دو شـرکت ایجـاد زیرسـاخت ها و آمادگي الزم جهت فروش و اسـتقرار 
»راهـکاران«، ارتقـا نرم افزارهـاي مشـتریان فعلـي بـه »راهـکاران« در تهـران و همچنیـن 

افزایـش رضایت مشـتریان در این حوزه اسـت. 
یکـی از نقـاط تمرکـز این دو شـرکت، ارایـه راهکار به صنایـع هدف و تامیـن راه حل های 
مناسـب بـرای هـر صنعت با هـدف افزایـش ارزش افزوده راهکارها برای مشـتریان اسـت. 
در حال حاضر این دو شـرکت روی صنایعی مانند پتروشـیمی و محصوالت نفتی، پخش، 

غذایی، دارویی و بهداشـتی متمرکز شـده اند.

ایجاد مرکز سـرویس و تغییر ساختار شـرکت های پناه برای رسـیدن به سطح باالی 
خدمات پشتیبــانی از مهمترین فعالیت های سال گذشـته همکاران سیستم بود.

یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی همکاران سیسـتم توجه به متناسب سـازی 
و توسـعه کیفیت پشـتیبانی و بهبود فرآیندهای ارتباطی مشـتریان اسـت. در 
سـال ۹۲ در ادامه روند توسـعه پشـتیبانی و با هدف افزایش رضایت مشـتریان، 
بهره بـرداری بهینـه از ظرفیـت تخصصـی کارشناسـان پشـتیبانی و کاهـش 
هزینه هـای خدمـات، مرکز سـرویس همکاران سیسـتم برای ارایـه خدمات به 

مشـتریان تهران ایجاد شـد.
برپاسازي مرکز سرویس در این محل به همراه استقرار سیستم ها و روش هاي 
پیشرفته، کارشناسان با انگیزه و حرفه اي همکاران سیستم را قادر مي سازد که 
سرویس هاي کیفي تري را در اختیار مشتریان قرار دهند و نهایتاً این چرخه مثبت، 

رضایت مشتریان و برند همکاران سیستم را  هرچه بیشتر تقویت مي نماید.
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ارزیابی هـای مختلـف و متنـوع در طی سـال گذشـته همچنان مسـیر موفقیت 
همکاران سیسـتم را نشـان می دهند. در رتبه بندی سـال 13۹۲ شـورای عالی 
انفورماتیـك، همکاران سیسـتم در تمامی زمینه های فعالیتش رتبه نخسـت را 
به خود اختصاص داد. همچنین در سـال ۹۲ برای دومین سـال پیاپی همکاران 
سیسـتم در جمع ۵00 شـرکت برتر ایران به انتخاب سـازمان مدیریت صنعتی 

گرفت. قرار 
از طـرف دیگـر در زمینـه کسـب اسـتانداردها و گواهینامه هـا نیـز، همـکاران 

سیسـتم سـال موفقـي را پشـت سـر گذاشـت.
از جملـه ایـن شـرکت با ایجـاد و پیاده سـازي سیسـتم مدیریت امنیـت اطالعات 
در واحـد زیرسـاخت شـبکه خـود، گواهینامـه ISO/IEC 27001 را از موسسـه 
IMQ ایتالیـا دریافـت کـرد. راه انـدازي ایـن سیسـتم، با هدف حصـول اطمینان 
از دسـترس پذیری، محرمانگـی و صحـت سـرویس های داخلـی در مقابـل انـواع 
تهدیداتـی کـه امنیـت سـازمان را بـا خطـر مواجـه می سـازند، انجـام شـد.

همچنیـن، شـرکت همکاران سیسـتم در سـال ۹۲ توانسـت گواهي سـالمت 
اداري را بـراي محصـوالت خـود، از شـوراي عالـي انفورماتیـك دریافت کند. 

سیسـتم اتوماسـیون اداری تحـت وب همـکاران سیسـتم نیـز موفـق بـه اخـذ 
گواهینامـه امنیـت و نشـان کیفیـت محصول از سـوی مرکز تحقیقـات صنایع 
انفورماتیـك ایـران شـد. این سیسـتم در این ارزیابی، توانسـت عالوه بر کسـب 

سـطح بلـوغ امنیـت محصول، نشـان کیفیـت را نیـز از آن خـود کند.

و  نهادها و سازمان های پژوهشی  ارزیابی های 
تحقیقاتی نشان دهنده ادامه حضور همکاران 
نرم افزار  صنعت  نخست  جایگاه  در  سیستم 

ایران است.
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در مجمـوع 11 رویـداد، بیـش از ۵000 نفـر از متخصصـان و  فعاالن صنایـع در حوزه هاي مختلف، با 
راهکارهاي همکاران سیسـتم براي بازارهاي متفاوت آشـنا شدند. لیست رویدادهاي همکاران سیستم 

در سـال ۹۲ به شـرح زیر است: 
   همایش فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت نفت و گاز و پتروشیميـ  تهران

   دهمین همایش ساالنه پتروشیمي کشورـ  تهران
   همایش فرصت هاي سرمایه گذاري در صنعت نفت و گاز و پتروشیميـ  خوزستان

   همایش ساالنه انجمن حسابداري ایرانـ  تهران
   همایش بزرگداشت روز حسابدارـ  گلستان

   همایش بزرگداشت روز حسابدارـ  دانشگاه الزهرا
   نمایشگاه الکامپـ  تهران
   نمایشگاه اتوکامـ  اصفهان

   نمایشگاه صنعتـ  اصفهان
   سمینار معرفي راهکارانـ  یزد

   سمینار معرفي راهکارانـ  خوزستان

در طــی ۱۱ حضـور همکـاران سیستـم بیش از ۵ هزار نفر 
از متخصصان صنایع مختلف از نزدیك با راهکارها و تــازه های 
همکاران سیسـتم برای بخش های مختلف بــازار آشنا شدند.

یکـی از مهمتریـن ابزارهـای همـکاران سیسـتم برای تعامـل با بازار و توسـعه 
کسـب و کار، مشـارکت در رویدادهـای تخصصـی و مرتبط و متناسـب با مدل 
و فضای کاری این شـرکت اسـت. در سـال ۹۲ نیز همکاران سیسـتم با هدف 
معرفـي برندهـاي محصولـي جدیـد خـود، در رویدادهـاي متنوعـي شـرکت 
کـرد. حضـور در 3 همایـش پتروشـیمي، 3 همایش حسـابداري، 3 نمایشـگاه 
تخصصـي صنعـت و برگزاري دو سـمینار اختصاصي همکاران سیسـتم در یزد 
و خوزسـتان، از جملـه مهم تریـن رویدادهـاي همکاران سیسـتم در این سـال 

بوده اسـت.
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در سال ۹۲ نیز داستان موفقیت تعدادی از مشتــریان بزرگ 
همکـاران سیستم تهیه و روی سـایت شرکت قـرار گرفت.

موفقیـت مشـتریان همـکاران سیسـتم، موفقیت همکاران سیسـتم اسـت. با این هـدف، تغییر و 
بهبـودی کـه راهکارهـا و خدمـات همـکاران سیسـتم در شـرکت های مشـتری خود ایجـاد کرده 
محـل عالقـه و توجـه همکــاران سیسـتم اسـت. ایـن شـرکت هر سـال بـا انتخـاب تعـدادی از 
مشـتریان موفـق خـود بـه تهیه داسـتان موفقیـت آن ها اقـدام می کند. داسـتان هایی کـه نمادی 
از یـك مشـارکت صنعتـی و یـك شـراکت بردـ  بـرد اسـت. در تهیه این داسـتان ها کارشناسـان 
ارتباطـی همـکاران سیسـتم ضمن مراجعه به شـرکت ها و گفت و گو با مدیران ارشـد مشـتریان، 
سـناریوهای پیاده سـازی شـده و عوامل موفقیت را جسـت وجو می کنند. سـپس این داسـتان ها 
روی سـایت شـرکت یا بعضی نشـریات مرتبط با صنعت مشـتریان منتشـر می شـود. برای دیدن 

و خوانـدن ایـن داسـتان ها می توانید بـه آدرس:
 http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه کنید .

بـا اسـتفا ده از اتوماسـیون اداري تحـت وب همـکاران 
سیسـتم، ارتبـاط مکاتباتي بیـش از هزار کاربـر مکانیزه 

است.  شـده 

احمد اکبریـ  مدیر فناوری اطالعات
 شرکت ذوب آهن اصفهان
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مدیریـت هزینه هـا و کنتـرل انحرافـات 
بهاي تمام شـده نسـبت بـه اسـتاندارد، 
مزیـت اسـتفاده از نرم افـزار بهـاي تمام 

شـده همکاران سیسـتم اسـت.

 معاون مالي شرکت سیم نورپویا
جزو ۵ تولیدکننده برتر کابل های OPG و  هوایی 

همکاران سیسـتم با شناسـایی نیازهای 
خاص و حضور مداوم، بزرگترین پشتیبان 
ایران ترانسـفو در توسـعه سیسـتم های 

یکپارچـه نرم افزاری اسـت. 

علی ابوذری، مدیر امور مالی شرکت ایران ترانسفو
بزرگترین تولید کننده ي ترانسفورماتور در خاورمیانه 

بـا اسـتفاده از اتوماسـیون تحـت وب 
همـکاران سیسـتم هزینـه ي مکاتبات 
اداري کاهش و سـرعت دریافت و ارسال 

آنهـا افزایش پیـدا کرده اسـت.

فرهاد نظميـ  رئیس کمیته اتوماسیون اداري
شرکت برق منطقه اي زنجان

پیــاده سازی  مزیت هـای  مهمتریـن  از 
راهکارهـای همـکاران سیسـتم بهبـود 
مالـی،  محاسـبات  و  روندگزارش گیـری 
اطمینـان از صحـت عملکـرد نرم افـزار و 

پشـتیبانی به موقـع و سـریع اسـت.

آقای گـرامیـ   مدیـر مالی
شرکت صنـایع غذایی چیکا

در شـرایط جدیـد کسـب و کار، ارائـه ي 
گزارش هاي ماهــانه از بهاي تمـام شـده 
محصــوالت، به مدیریـت کمك مي کند 
تا بتوانـد تصمیمـات اسـتراتژیکي را در 

زمـان مناسـب اتخـاذ کند. 

سعید صادق بیگي
 مدیر مالي شرکت استام صنعت 
عضو گروه شرکت هاي عظام

بـا اسـتقرار سیسـتم بهـای تمام شـده 
می تـوان میز ان ضایعات را در هر شـیفت  
انحرافـات آن  از  کاری محاسـبه  کـرد، 
کاسـت و هزینه های تولیـد ر ا کاهش داد. 

غالمرضا صادقیانـ  مدیرعامل
شرکت ایران خودرو تبریز
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