
شرکت آرد تجارت تاکنون موفق به کسب مقام ها و جوایز متعددي در زمینه تولید آرد شده 
است. این شرکت در شهرستان رودسر قرار دارد و ۷۵ نفر در آن مشغول به فعالیت اند که 

۱۲ نفر از آنان کاربر سیستم های همکاران سیستم هستند.
آرد تجارت از ابتدای تولید با یک سیســتم نرم افزاری کار خود را آغاز کرد اما به تدریج و به 

دلیل مشکالت فراوان این سیستم را با سیستم های همکاران سیستم جایگزین کرد. 
به گفته آقای محمد تقی هادی پور مدیرعامل شــرکت آرد تجارت پایین بودن ســرعت و 
شــبکه ای نبودن سیستم مالی موجب افزایش حجم کاري نیروی انسانی، عدم امکان صدور 
و ثبت هم زمان و در نتیجه باعث عقب افتادگی و تاخیر در صدور اســناد شــده است. با این 
وجود همه این مشکالت در سال هایی که شرکت های آرد و نان عمدتا حواله ایی بودند به هر 
حال قابل رفع و رجوع بود اما پس از آزادسازی قیمت گندم، سیستم فروش در کارخانه آرد 
تجارت مجبور به پاسخگویی به سیستم حسابداری شد و این کاری است که حاال با محصوالت 

همکاران سیستم محقق شده است. 

بلوغسازمانیدرکناربلوغنرمافزاری
به گفته مدیرعامل شرکت آرد تجارت سال ها استفاده از نرم افزارهای همکاران سیستم دانش 
کارکنان این شرکت را در استفاده از یک محصول نرم افزاری ارتقا داده و به بلوغ رسانده است. 
حاال با استفاده از پشتیبانی آنالین در زمان های متفاوت معدود مشکالت موجود رفع می شود 
ضمن اینکه حضور پناه گیالن برای اندک مشکالتی که نیاز به مراجعه حضوری دارد نیز مورد 

استفاده آرد تجارت قرار می گیرد. 
مدیرعامل آرد تجارت معتقد اســت یکی از مهم ترین مزیت های همکاران سیستم این است 
که راه برای گسترش آن باز است به عنوان مثال اتصال سیستم های CRM یا PM به سیستم 
فعلی می تواند در آینده به راحتی صورت گیرد و این مزیتی است که بسیاری از نرم افزارهای 
موجــود بازار ندارند. به جز این، ارتباط با ســایر نرم افزارها، گزارش گیری و جســت و جوی 
کاربــردی داخل نرم افزار به همراه تعیین دسترســی برای کاربران از جمله امکانات مختلف 

مناسبی است که در اختیار مدیران ارشد و کاربران سیستم قرار دارد.

اســنادصادرشــدهتوســطهمکارانسیســتمموردتایید
سازمانهاینظارتیاست

داستان موفقيت

دریكنگاه

ســـال هــا اســتفاده از 
نرم افزارهای همکاران سيستم 
دانش کارکنان این شــرکت را در 
استفاده از یک محصول نرم افزاری 

ارتقا داده و به بلوغ رسانده است.
محمد تقی هادی پور
مدیرعامل شرکت آرد تجارت

شرکت آرد تجارت در سال ۱۳۶۷ تاسیس 
و در ســال ۱۳۷۶ به بهره برداري رسید. 
این شرکت وابسته به بانک تجارت است 
و با تولید روزانــه ۳۵۰ تن آرد، یکی از ۵ 
شــرکت برتر ایران در حوزه تهیه آرد به 

حساب مي آید. 

دستاوردهاي بعد از استقرار:
اسناد به فاصله یک ساعت صادر می شود، 
حساب مشــتری در همه قســمت ها در 
دسترس است و اســناد صادر شده توسط 
سیستم مورد تایید نهادهای نظارتی قرار دارد.
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داستانموفقیتچیست؟
داستان موفقیت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف این پروژه جستار موفقیت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای دیدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سایت همکاران سیستم در آدرس 

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


