
شـركت سـيمان اردبيـل در سـال 1375 توليـد خـود را آغـاز كـرده اسـت. موافقـت اجرای 
طرح توليد سـيمان در منطقه روسـتای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن كلينکر براسـاس 
سـه شـيفت كاری و درخصـوص توليـد آهک در منطقه آذرشـهر با ظرفيـت 250 تن آهک  
هيدراته براسـاس سـه شـيفت كاری توسـط وزارت صنايع صادر شده اسـت. در سال 1385 
ظرفيـت توليـد كلينکـر از 2300 تن به 3200 تن افزايش يافتـه و در حال حاضر نيز احداث 

خـط دوم توليـد كلينکر بـا ظرفيت توليد 2000 تـن در روز در حال پيگيری اسـت.

همکاران سیستم در سیمان اردبیل
ايـن شـركت تـا قبـل از اسـتفاده از نرم افزار هـای همـکاران سيسـتم در سـال 1375 از يک 
سيسـتم نرم افـزاری بهـره می گرفـت كـه بـرای ايـن شـركت كارآيـی نداشـت و بـه همين 
دليل يک سـال بعد اين شـركت تصميم به اسـتفاده از نرم افزارهاي های همکاران سيسـتم 
گرفت. از اواخر سـال 1382 و همزمان با انتشـار نخسـتين نسـخه سيستم های تحت ويندوز 
همـکاران سيسـتم اين شـركت نيـز تصميم گرفـت نرم افزارهای خـود را ارتقا دهـد. در ابتدا 
انتقـال از سيسـتم داس بـه ويندوز با مقاومت پرسـنل مواجه شـد اما بـا آموزش های صورت 

گرفتـه و درک مزيت هـای سيسـتمی ايـن رده از محصوالت كامال اسـتقرار يافت.
سـيمان اردبيل هم اكنون سـبد گسـترده ای از محصوالت همکاران سيسـتم از خزانه داری و 

فـروش گرفتـه تا بهای تمام شـده و انتشـار اطالعات را مورد اسـتفاده قـرار می دهد.

پاسخ گویی در برابر درخواست نهادهای قانونی 
آقـای روحـی مديـر مالـی سـيمان اردبيـل معتقـد اسـت كـه امـروزه بـا توجـه بـه نيازها و 
درخواسـت های نهادهـای قانونـی متعـدد در كشـور تجـارت و بازرگانـی بـه خصـوص برای 

شـركت هايی كـه در بـورس هسـتند بسـيار سـخت و حسـاس شـده اسـت. 
او بـا اشـاره بـه مقـررات مـاده 1۶۹ قانون ماليات های مسـتقيم، قانـون ارزش افـزوده، قانون 
خريـد و فـروش فصلـی و قانون جديد مبارزه با پولشـويی می گويد: پاسـخ گويی در برابر اين 
قوانيـن بـدون دارا بودن يک سيسـتم خـوب و كارآمد ممکن نيسـت. يکـی از موفقيت های 
سـيمان اردبيـل بـه كارگيـری نرم افزارهـای همکاران سيسـتم اسـت كه به خوبـی نيازهای 

قانونـی مـا را در مواجهـه با درخواسـت های نهادهای رسـمی كشـور پوشـش می دهد.

حذف دوباره کاری ها  
مديـر مالی سـيمان اردبيل حـذف دوباره كاری هـا را از جمله مهمترين مزيت های به دسـت 
آمـده از اسـتقرار سيسـتم های نرم افـزاری همـکاران سيسـتم بـرای سـيمان اردبيـل عنوان 
می كنـد. وی می گويـد: حـاال كـد تفضيلـی و اطالعـات پايـه يک بـار تعريف می شـود و در 
همـه سيسـتم ها مورد اسـتفاده قـرار می گيرد. اين زبان مشـترک باعث می شـود كـه تعداد 
كمتـری از كاركنـان شـركت درگيـر اين موضوع شـوند ضمن اينکـه امکان گزارشـگيری با 
اكسـل و PDF و پياده سـازی اسـتانداردهای تفکـر سيسـتمی هـم از ديگـر مزيت هـای بـه 

دسـت آمده اسـت.

پیاده سازی تفکر سیستمی با نر م افزارهاي همکاران سیستم

داستان موفقيت

در یك نگاه

شـركت سـيمان آرتـا اردبيـل در سـال 
13۶۶ بـه صورت شـركت سـهامی خاص 
تاسـيس شـده اسـت و در حـال حاضر از 
جمله مهمترين مراكز صنعتی در اسـتان 

اردبيـل به شـمار مـی رود.

چالش هاي قبل از استقرار:
نيـروی  وقـت  اتـالف  و  دوباره كاري هـا 
انسـانی واحدهاي متعدد، فقدان اطالعات 
يکپارچـه، وجـود مغايرت هـای زيـاد بين 

اطالعـات بخش هـای مختلـف

دستاوردهاي پس از استقرار
ــانی،   ــروی انس ــت ني ــالف وق ــش ات كاه
ــق  ــخ دقي ــات، پاس ــاالی اطالع ــت ب دق
ــای رســمی و  ــه درخواســت های نهاده ب

ــا ــع مغايرت ه ــور، رف ــی كش قانون

بـا اسـتفاده از نرم افزارهاي 
همـــكاران سيسـتم کـد 
تفضيلـی و اطالعـات پایـه یک 
بـار تعریـف می شـود و در همـه 
سيسـتم ها مـورد اسـتفاده قرار 
می گيـرد. این زبـان مشـترک از 
اتـالف وقت کارکنـان و مغایرت ها 

جلوگيـري مي کنـد.
عادل روحیـ  مدير مالی
شركت سيمان اردبيل



یكی از موفقيت های سيمان
اردبيــل بــه کارگيــری
نرم افزارهای همكاران سيسـتم

اسـت کـه بـه خوبـی نيازهای 
بـا  مواجهـه  در  را  مـا  قانونـی 
درخواسـت های نهادهای رسمی 

کشور پوشش می دهد.
عادل روحیـ  مدير مالی
شركت سيمان اردبيل

مزیت های ایجاد شده از سیستم فروش  
مديـر مالـی سـيمان اردبيل بـه چند مزيت ديگر سيسـتم های همـکاران سيسـتم از جمله 
فـروش اشـاره می كنـد و می گويـد: يکـی از سيسـتم های موفـق همـکاران سيسـتم فروش 
اسـت. مثـال االن كـه در ابتـداي دی مـاه هسـتيم فـروش آذر ماه بسـته شـده و آمـاده ارائه 
گـزارش هسـتيم. بـه گفتـه آقـای روحی قبال سـند يـک بـار در فروش و يـک بـار در مالی 
وارد می شـد و بـه هميـن دليـل صـد درصـد مغايـرت داشـتيم و در نهايت بايـد حتما چک 
می كرديـم كـه مانـده مشـتری در سيسـتم مالـی و در سيسـتم فـروش چقدر اسـت و االن 
چـون از يـک جـا سـند صـادر می شـود مغايرتی وجـود نـدارد. هميـن داسـتان در حقوق و 

دسـتمزد و انبـار هم وجود داشـت. 
ارسال پیام به مشتری

بـه گفتـه مديـر مالی سـيمان اردبيل با تلفيق سيسـتم پيامک با سيسـتم فـروش همکاران 
سيسـتم حـاال بـه محـض خـروج جنـس بـا يـک پيـام كوتـاه اطالعـات و قيمـت آن برای 
مشـتری ارسـال می شـود. آقـای روحـی می گويـد: يکـی از معضالتی كـه قبال داشـتيم اين 
بـود كـه ممکـن بـود يـک مشـتری اصال طالـب خريد نبـوده باشـد و نفر ديگـری به نـام او 
خريـد می كـرد و وقتـی آن مشـتري برگـه تشـخيص را می ديـد متوجـه می شـد كـه ايـن 
خريـد صـورت گرفته اسـت ولـي در حال حاضر اين مسـائل برطرف شـده اسـت. همچنين 
بـه وسـيله سيسـتم پيامک اگـر پيغام خاصـی در مورد سياسـت ها و تغيير قيمت ها داشـته 

باشـيم هـم می توانيـم به مشـتريان اطـالع دهيم.

پشتیبانی از نزدیك
بـه گفتـه مديـر مالی سـيمان اردبيل اين شـركت به رغـم رضايـت از پناه شـمال در زمينه 
پشـتيبانی، از حضور شـركت همکاران سيسـتم در اردبيل استقبال كرده اسـت. آقای روحی 
می گويـد: مـن معتقـدم همکاران سيسـتم می تواند به رشـد صنعـت آی تـی در منطقه هم 
كمـک كنـد و از ايـن رو ما يکـی از داوطلبان بوديم كه همکاران سيسـتم اردبيل رشـد كند 
و حمايـت كرديـم و ايـن بسـيار تجربه موفقی بود. خوشـبختانه پنـاه اردبيل هـم توان فنی 

مناسـبی دارد و مـا احسـاس كمبودی در مقايسـه با پناه هـاي تهراني نمی كنيم.
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقيت )Success Story( يک نوع محتوای مصاحبه گونه است كه از گفت  و گو با 
مديران شركت های مشتری همکاران سيستم تهيه می شود. هدف اين پروژه جستار موفقيت های 
يک شركت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سيستم است. برای ديدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سايت همکاران سيستم در آدرس 

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


