
شـركت آرتا جوجه سـبالن در سـال 1369 تاسـيس شـده اسـت. اين شـركت قرار است با 
طـی مراحـل توسـعه ای خود تا پايان سـال 93 سـهم خود از توليد كشـوري را بـه ۸ درصد 
ارتقـا دهـد. رونـد رو بـه رشـد و موفـق اين شـركت طـی برنامه هـای آينده اين شـركت در 
سـال 9۴ آن را بـه بزرگتريـن توليدكننده جوجه يك روزه گوشـتي در ايران تبديل می كند. 
آرتـا جوجـه از سـال 13۸۸ به جمع مشـتريان همکاران سيسـتم پيوسـت. در ابتـدای كار، 
بـا ۴ نرم افـزار همـکاران سيسـتم كار خـود را آغـاز كـرد و در حـال حاضـر از 11 سيسـتم 
ايـن شـركت اسـتفاده می كنـد و از ۴00 نفـري كه در اين شـركت مشـغول كارنـد 60 نفر 
كاربر نرم افزارهاي همکاران سيسـتم هسـتند. حسـابداری ، انبار و حسـابداری انبار، فروش ، 
خزانـه داری ، دارايـی ثابـت ، تـداركات ، حقوق و دسـتمزد، منابع انسـانی و اتوماسـيون تحت 

وب از جملـه نرم افزارهـای مورد اسـتفاده اين مشـتری اسـت.

صنعت طیور و نیاز به اطالعات
آقـای حـاج نـوری مديـر عامـل ايـن شـركت می گويـد : در اين صنعـت هر كسـی بخواهد 
مديريـت دقيقـی انجـام دهد مجبور اسـت كه بحـث ارتباطـات و اطالعات را جـدی بگيرد 
چراكـه يـك مجموعـه مرغـداری بـا ظرفيـت بـاال اسـتانداردها و نيازهـای دامپزشـکی و 
قرنطينـه ای مربـوط بـه خـود را دارد و بنابرايـن نيازمند چندين سـيکل پـرورش و توليد با 
فارم هـای متعـدد و دور از هم اسـت. اين فاصله به لحاظ زيسـت محيطـي و بحث ارتباطات 

بيـن آن هـا چالش اصلـی اين صنعت اسـت.
بـه گفته مديرعامل شـركت آرتا جوجه اين شـركت برای ارتباط بيـن 1۲ مجموعه پرورش 
و توليـد )كـه تـا پايـان امسـال بـه 16 مجموعه می رسـد( ناگزير بـه ايجاد بسـتر اطالعاتی 
بـود كـه امـروز اين بسـتر اطالعاتی بـه صـورت Wireless بـرای تمامی مجموعه هـا كه در 

محـدوده 30 كيلومتـری اردبيل قرار دارند برقرار شـده اسـت. 

آرتا جوجه و نرم افزارهای پایه 
همزمـان بـا ايجاد زيرسـاخت های ارتباطی شـركت آرتا جوجـه موضوع تاميـن نرم افزارهای 
پايـه و بنياديـن مرتبـط بـا اين واحد صنعتـی را مد نظر قرار داده اسـت. به گفتـه آقای حاج 
نـوری در صنعـت طيور اگر تصميم گيری بر اسـاس اطالعات نباشـد موجـب زياندهی و بروز 
فاجعـه می شـود بـه اين دليل كه شـما با يـك موجود زنده سـروكار داريد كه هر اقدام شـما 
موجـب بـروز يـك واكنـش در آن موجود می شـود. در واقـع اگر همه تصميم هـا و واكنش ها 

بـه دقـت ثبت و گزارش نشـود تصميم گيری مناسـبي نيز نمی توان انجـام داد.
آقـاي حـاج نـوری بحث جيره نويسـی در صنعت طيـور را به عنوان يك مثـال از پيچيدگی 
كار ايـن صنعـت عنـوان می كنـد موضوعـی كـه بـه دليـل نوسـانات قيمـت نهاده هـای دام 
مثـل ذرت و سـويا بسـيار كليـدی اسـت. وی می گويـد: نهاده هـای دام مانند ذرت، سـويا و 
سـبوس قيمـت در حـال نوسـانی دارنـد و بايد يـك مدير خود ايـن قيمت هـا را رصد كند و 

بـا بهينه تريـن تركيـب و بهترين قيمـت جيره را مشـخص كند.
مديرعامـل آرتـا جوجـه می گويـد: همـه اين مـوارد نيازمند رصـد قيمت ها و گزارشـگری 
صحيـح بهـای تمـام شـده اسـت و تأميـن آن نيازمنـد جمـع آوری اطالعـات و فرآينـد 
حسـابداری دقيـق اسـت و ايـن نقـش كليـدی اسـت كـه همـکاران سيسـتم در زنجيره 

تامین دقیق و سریع اطالعات در صنعت طیور با استفاده از 
نرم افزارهاي همكاران سیستم

داستان موفقيت

در یك نگاه

از  يکـی  سـبالن  جوجـه  آرتـا  شـركت 
بزرگتريـن توليد كننـدگان جوجـه يـك 
روزه گوشـتی، گوشـت مـرغ و مـرغ مادر 
در كشـور اسـت و در حـال حاضـر از نظر 
حجـم توليد حدود ۵ درصد توليد كشـور 

را در اختيـار دارد.

چالش هاي قبل از استقرار:
عدم انسـجام اطالعات برای تصميم گيری 
در مـورد قيمت تمام شـده نهاده های دام، 
امـکان آلـوده شـدن واحدها بر اثـر نقل و 

انتقـال فيزيکی نامه ها 

دستاوردهاي پس از استقرار
ــه  ــر پاي ــق و معتب ــات دقي ــاد اطالع ايج
بــرای تصميم هــای مديريتــی، رفــع 
ــال  نگرانی هــای بهداشــتی ناشــی از انتق
نامه هــا، ايجــاد رضايــت مشــتريان و 
ســازمان های طــرف قــرارداد شــركت

ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ب
اتوماسيون همکاران سيستم 
دیگــر از انتقــال آلودگي هـاي 
احتمالي بيـن واحدهاي مختلف 
نگهـداری از طيور خبری نيسـت 
و بی نيـازی بـه انتقـال فيزیکـی 
نامه هـا مزیت هــای بهداشـتی 
فراوانـی بـرای ایـن شـرکت بـه 

وجـود آورده اسـت.
قدرت حاج نوریـ  مديرعامل
شركت آرتا جوجه سبالن



اطالعاتـی آرتـا جوجـه ايفـا می كند.

مزیت های استفاده از همكاران سیستم 
مديرعامـل آرتـا جوجـه سـبالن می گويد ما پيـش از اين هـم آزمون و خطا با سيسـتم های 
ديگـر داشـتيم و به دليل كاربری سـاده تر برخـی نرم افزارها ابتدا از آن ها اسـتفاده مي كرديم 
اما در نهايت ديديم كه نيازمان را پاسـخ نمی دهد و در بسـياری از موارد مشکل سـاز اسـت. 
بـه گفتـه وی تـا پيش از اسـتقرار همکاران سيسـتم مديريت سـفارش و تسـويه حسـاب با 
طرف حسـاب ها بسـيار مشـکل بود امـا االن به طرف حسـاب ها فرصت پيگيـری نمی دهيم 
چـون همـه فرآيندهـا خودكار انجام می شـود. مثـال در زمينه انبار ما هميشـه اطـالع داريم 

كـه چـه قطعه ای چـه زمانـی و در چه لحظه ای بايد سـفارش داده شـود. 

مزیت بهداشتی به دست آمده با همكاران سیستم 
نقـل و انتقـال فيزيکـی نامه هـا بيـن واحدهـای شـركت می تواند بيمـاری زا باشـد. به گفته 
مديرعامـل آرتـا جوجـه تا پيش از اسـتقرار اتوماسـيون همکاران سيسـتم نامه هـا به صورت 
دسـتی تحويـل فارم ها می شـد و بايـد ويروس های احتمالی آن هـا را بـا گاز از بين می بردند 
امـا بـه دليل تعـدد نامه ها باز هم احتمال سـرايت بيماری هـا بين مجموعه ها وجود داشـت. 
حـاال امـا بـا اسـتفاده از اتوماسـيون همـکاران سيسـتم ديگر خطر انتقـال بيماری ناشـي از 
تبـادل نامه هـا وجـود نـدارد و بی نيـازی بـه انتقـال فيزيکـی نامه هـا مزيت هـای بهداشـتی 

فراوانـی برای اين شـركت بـه وجود آورده اسـت.

همراهی پناه اردبیل با آرتا جوجه سبالن
مديرعامـل آرتـا جوجه سـبالن معتقد اسـت در طی مدت زمانـی كه از اسـتقرار نرم افزارهای 
همـکاران سيسـتم می  گـذرد تعامل بسـيار خوبـی بين دو شـركت وجود داشـته اسـت. وی 
تاكيد می كند مشـخص اسـت كه همکاران سيسـتم برای درخواسـت های ما وقت می گذارد 

و حضـور نزديـك همکاران سيسـتم پنـاه اردبيل در كنار ما همواره كارگشـا بوده اسـت.
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقيت )Success Story( يك 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 
يك 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. 


