
کاش��ی عقیق از جمله شرکت های شناخته شده و مطرح در صنعت کاشی و اولین شرکتی 
است که کاشی ديوار تک پخت )منوپروزا( را در ايران تولید کرده است. اين شرکت در سال 
۱۳7۸ تأس��یس شد و پس از بهره برداری در سال ۱۳۸۰ به دنبال يک طرح توسعه در سال 
۱۳۸۵ تولید خود را به دو برابر رس��اند و به دلیل تنوع، تعدد و کیفیت محصوالت هم اکنون 
جزء ۱۰ ش��رکت برتر ايران در اين بخش قرار دارد. کاشی عقیق از هنگام اولین بهره برداری 
تاکنون از سبد کاملی از محصوالت همکاران سیستم برای تجهیز به سیستم های نرم افزاری و 

ارتقای کیفیت تولید و کنترل شبکه مالی خود بهره گرفته است. 

راه��كار نرم افزاري همكاران سیس��تم در خدم��ت پیچیدگی های 
صنعت کاشی

محمد زارع مدير مالی شرکت کاشی عقیق می گويد: تا قبل از ۱۳۸۰ عمدتا از سیستم های 
تحت داس در شرکت استفاده می شد اما بعد که اهمیت نرم افزار و بهینه  سازی آن درک شد 
و موضوع صنعت کاش��ی نیز از نگاه سنتی و بازاری خود خارج شد، توجه به نرم افزارهای به 

روز در اولويت قرار گرفت. 
زارع می گويد: ما در حدود ۵۰ نماينده در سراسر کشور داريم که همه آن ها با ۴۰۰ الي ۵۰۰ 
فروش��نده جزء، در سراسر کش��ور کار می کنند، مشخص بودن وضعیت حساب ها چه با اين 
نمايندگان و چه با تامین کنندگان مواد اولیه و منابع شرکت برای مديريت بسیار مهم  است و 

دسترسی به واحدهای مختلف بايد به سرعت و راحتی صورت بگیرد. 
به گفته مدير مالی شرکت کاشی عقیق چنین گردش بزرگی در سطح کشور حاال با کمک 
توس��عه نرم افزار در اين شرکت محقق ش��ده است . او می گويد: اولین بخشی که وارد بخش 
تجهیز نرم افزاری شد، بخش مالی بود، حجم باالی کار و به روز بودن حساب ها و امکان گرفتن 
گزارش های مديريتی متعدد و خاص که امکان تحلیل بااليی داشته باشد برای ما بسیار مهم 

بود و اين چیزی بود که با تجهیز به سیستم های همکاران سیستم به دست آمد. 

محاسبه بهاي تمام شده تولید
به گفته مدير مالی شرکت کاشی عقیق، در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد شرکت های 
تولید کاش��ی به دلیل س��ود آوری باال دقت چندانی در بخش هزينه و قیمت تمام ش��ده و 
شناس��ايی انحرافات نداشتند و اين موضوع باعث می شد که رقابت، چندان جايی در فضای 
کاری آن ها نداشته باشد. اما حاال مشتری کاشی را انتخاب می کند و در نتیجه کنترل قیمت  

برای بازيگران اين صنعت بسیار مهم است. 
زارع می گويد: ما در شرکت کاشی عقیق با شناسايی ايستگاه های کاری، مشکالت واحدهای 
تولیدی و انحرافات را بیرون آورديم و ديگر به راحتی انحرافات را شناسايی می کنیم. همچنین 
حسابداري بهاي تمام شده به همراه کنترل عملیات تولید به عنوان يک ابزار بسیار مهم در 

اختیار مديريت توانسته مديران را در برنامه ريزي ، کنترل و نظارت بر فعالیت ها ياري نمايد. 

دقیق تر شدن روش ها و سیستم های درونی کاشي عقیق، 
نتیجه ده سال کار با همكاران سیستم 

داستان موفقيت

در يك نگاه

سيس�تم بهاي تمام شده به 
همراه کنت�رل عمليات توليد 
به عنوان يک ابزار بس�يار مهم در 
اختيار مديريت توانس�ته مديران 
را در برنامه ريزي ، کنت�رل و نظارت 

بر فعاليت ها ياري نمايد.
محمد زارع � مدير مالی
شرکت کاشی عقیق

کاشی عقیق از جمله شرکت های شناخته 
شده و مطرح در صنعت کاشی است و به 
خاط��ر تنوع، تع��دد و کیفیت محصوالت 
هم اکنون جزء ۱۰ ش��رکت برتر ايران در 

اين بخش قرار دارد. 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
مشخص بودن وضعیت حساب ها با تعداد 
زياد نمايندگان و تامین کنندگان مواد اولیه 
و منابع شرکت و دسترسی سريع و راحت 

به واحدهای مختلف.

دستاوردهاي بعد از استقرار:
محاس��به بهاي تمام شده دقیق و کاهش 
ضايعات، شناسايی انحرافات، مشخص بودن 
وضعیت حس��اب ها و گرفتن گزارش های 
دقیق مديريتي به همراه کنترل هزينه هاي 

مواد ، دستمزد و ساير هزينه هاي تولید.



info@systemgroup.net        www.systemgroup.net      ۰2۱ �   ۸۸۱9۳6۱۵ :تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان عطار، پالک ۸      تلفن: ۸۳۳۸2۰۰۱ � ۰2۱      نمابر

داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقیت )Success Story( يک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مديران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف اين پروژه جستار موفقیت های 
يک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای ديدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سايت همکاران سیستم در آدرس 

http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه نمايید. 

يك دهه تجربه موفق همراهی با همكاران سیستم 
مدير مالی کاشی عقیق می گويد: در اين چند سالی که با همکاران سیستم کار می کنیم هم 
کیفیت نرم افزارها و هم کیفیت پش��تیبانی باعث شده تا سبد کاملی از محصوالت آن را در 
اختیار بگیريم. ما در طی ده سال کار با همکاران سیستم توانسته ايم روش ها و سیستم های 
درون��ی خود را دقیق تر کنیم. حضور به موقع چه به صورت حضوری و چه به صورت آنالين 
اين اطمینان را در ش��رکت کاش��ی عقیق به وجود آورده که همکاران سیستم به عنوان يک 

همراه در کنار ماست.


