
نام شركت: شهاب شمس
سال تاسيس: 1373

فعاليت: توليد كننده قطعات خودرو
ميزان توليد قطعه:  2.5 ميليون شيشه باالبر در سال

نام مديرعامل: آقای داوود حاجی لو
تعداد كارمند: 250 نفر 

تعداد كاربران نرم افزارهاي همكاران سيستم: 50 نفر
سيس�تم هاي مورد اس�تفاده: حس��ابداري، حقوق، انبار، فروش، 
خزانه داري، دارایی ثابت، تداركات داخلي، سفارش��ات خارجی، 

اتوماسيون اداری

درباره آقای هوشنگ:
افش��ين هوشنگ 39 ساله و فارغ التحصيل دانشگاه تهران است. 
وي از سال 1375 در شهاب شمس بعنوان كارشناس سيستم ها 
مش��غول بکار شده اس��ت. طی این س��ال ها در سمت های مدیر 
تضمين كيفيت؛ معاونت مهندسی و كيفيت؛ معاونت بازرگانی  و 
مدیر كارخانه شهاب شمس فعاليت می كرده و درحال حاضر نيز  

قائم مقام مدیر عامل این شركت است.

درباره شركت شهاب شمس
ش��ركت در سال 1373 با هدف طراحي و توليد شيشه باالبرهاي 
برقي انواع خودرو تاسيس شد. اولين محصول این شركت، شيشه 
باالبرهاي برقي پژو 405 و پراید بود كه در سال 1376 نمونه هاي آن 
از PSA فرانسه تائيد گرفت. این شركت، اولين توليدكننده ي شيشه 
باالبر برقي تمامي خودروها در كشور است. شركت شهاب شمس، 
از نظر توليد، بيشترین سطح خودكفایي در ميان تمام قطعه سازها 

در ایران را داراس��ت. بسياري از قطعه س��ازها، صرفا به مونتاژ قطعات 
وارداتي اكتفا مي كنند. شهاب شمس همواره با تفکر ساخت داخل پيش 
رفته است تا بتواند خودش را با نيازمندي مشتري ایراني، مطابقت دهد. 
شركت شهاب شمس، داراي B Grade در ميان قطعه  سازهاست كه در 
بين رقباي این شركت، بهترین سطح تلقي مي شود. این شركت از نظر 

سيستم كيفيت و همچنين A Grade ،IT دارد.

شركت شهاب شمس



تاريخچه استفاده از نرم افزار 
در سال های آغازین فعاليت شركت شهاب شمس، ميزان توليد و فروش 
آن كم و تراكنش های مالی آن نيز محدود بود. به همين دليل بسياري 
از كارها از طریق اكسل و برخي نرم افزارهاي دیگر انجام مي شده است. 
آقاي افش��ين هوش��نگ، قائم مقام مدیرعامل شركت شهاب شمس، 
مي گوید: »  از سال 78، اولين نرم افزارهاي همکاران سيستم براي شركت 
خریداري ش��د. این نرم افزارها عبارت بودند از حقوق، انبار، حسابداري 
و فروش تحت Dos  همکاران سيس��تم. تا س��ال 87 از سيس��تم هاي 
تحت Dos همکاران سيستم استفاده مي شد. سيستم هاي دیگري نيز 
به صورت جزیره اي در ش��ركت وجود داش��ت. سال 87، سيستم هاي 
یکپارچه ي تحت ویندوز همکاران سيستم خریداري شد تا یکپارچگي 
بين نرم افزارها ایجاد و استفاده از سيستم هاي جزیره اي متوقف شود.«

هدف از به كارگيري سيستم هاي يكپارچه نرم افزاري
آق��اي هوش��نگ مي گوی��د: » ما با ی��ك هدف از پيش تعيين ش��ده، 
سيستم هاي یکپارچه را به خدمت گرفتيم. عزم موجود در شركت براي 
رش��د، باعث ش��د كه به فکر اس��تفاده از ابزارهایي باشيم كه منجر به 
افزایش بهره وري ش��ود  و بس��تر الزم براي رش��د ما را فراهم آورد. ما 
معتقد بودیم سازمان هایي مي توانند رشد كنند و رشد را در خود تثبيت 
كنند كه سيس��تم هاي دقيق داشته و خطا را در سازمانشان به حداقل 
مي رس��انند. بدین ترتيب انرژي و تالش تيم ما، معطوف به كارهاي با 

ارزش افزوده باالتري مي شد.«

چالش هاي پيش از استفاده از نرم افزارهاي يكپارچه
در بحث مالي، صحت اطالع��ات و به روز بودن آنها، از اهميت خاصي 
برخوردار است. همچنين، قدرت تهيه گزارش های به موقع و دقيق نيز 

از عوامل موثر این حوزه به شمار مي رود. 
آقاي هوش��نگ مي گوید: » دور بودن مسافت دفتر مركزي و كارخانه، 
براي واحد مالي ما مش��کالت زیادي را ایجاد كرده بود. ما ناچار بودیم 
اطالعات را به صورت كاغذي از كارخانه دریافت كرده و آنها را پردازش 
و ثبت كنيم. این فرآیند باعث مي شد كه ما 45 روز تا دو ماه تاخير در 
ثبت اطالعات داش��ته باشيم و نمي توانستيم گزارش های به موقعی به 

مدیریت بدهيم.«
همچنين در سال هاي گذشته، براي اطمينان از صحت اطالعات و رفع 

مغایرت حساب ها زمان و انرژي زیادي از تيم مالي شركت شهاب 
شمس گرفته  شده است. 

آقاي هوش��نگ مي گوید: » ما براي برگزاري مجامع شركت نيز با 
مش��کالت زیادي مواجه بودیم كه در نهایت باعث مي شد نتوانيم 
مجامع را در زمان دلخواه برگزار كنيم و معموال با كار شبانه روزي 

تيم مالي، مجمع در اواخر خرداد یا اوایل تير برگزار مي شد.«

اثرات استفاده از سيستم هاي يكپارچه نرم افزاري
آقاي هوشنگ مي گوید: » اثرات استفاده از سيستم هاي یکپارچه ي 
نرم افزاري همکاران سيس��تم در سال هاي 88 و 89 نمایان شد. ما 
براي اولين بار توانستيم در اواسط اردیبهشت ماه، مجمع شركت را 
برگزار كنيم كه این موضوع در تاریخ فعاليت شركت بي سابقه بود. 
همچنين، با استفاده از سيستم هاي یکپارچه، اطالعات حساب ها 
از منبع اصلي به دس��ت واحد مالي مي رس��د و صحت آن براي 
آنها تضمين ش��ده است. بر این اساس، بحث رفع مغایرت از كار 
ما حذف ش��ده است و زمان و انرژي زیادي از این جهت براي ما 

ذخيره مي شود. 
از دیگر اثرات استفاده از سيستم هاي یکپارچه همکاران سيستم، 
مي توان به كاهش نيروي انس��اني، كاهش ساعات كاركرد، كاهش 
چش��مگير بوروكراس��ي و نهایتا افزایش بهره وري سازمان اشاره 
كرد. كاركنان ش��ركت شهاب شمس، در حال حاضر با استفاده از 
سيس��تم هاي یکپارچه نرم افزاري، عالوه بر ثبت و ضبط اطالعات، 
قابليت تحليل اطالعات را نيز پيدا كرده اند و كار كارشناسي، جاي 

كار اپراتوري را گرفته است.«


