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نام مشتری:
هلدینگ باختر

کسب و کار:
هلدینگ
صنعت:

پتروشیمی
راهکار:

انبار، MESC، تدارکات، فروش، پذیرش و توزین، دفتر کل، دریافت 
جبـران  کارگزینـی،  شـده،  تمـام  بهـای  ثابـت،  دارایـی  پرداخـت،  و 
خدمات، مدیریت مسیر شغلی، شعبه، اتوماسیون اداری تحت وب
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هلدینگ باختر
مجتمع ها،  شرکت ها،  در  سرمایه گذاری  هدف  با  باختر  پتروشیمی  شرکت 
ح ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و صنایع پتروشیمی از سال ۸۳ آغاز  طر
به کار کرده است. این هلدینگ دارای 1۳ شرکت زیرمجموعه به نام شرکت های 
کاویان )واحد تولید اتیلن(، لرستان و مهاباد )پلی اتیلن سنگین و  پتروشیمی 
سبک خطی(، کردستان )پلی اتیلن سبک خطی(، پلیمر کرمانشاه )پلی اتیلن 
باختر،  کاالی  بازرگانی  توسعه،  میاندوآب، مدیریت  اندیمشک،  سنگین(، 
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این  از  برخی  است.  آرین  دی پلیمر  و  پلیمر  رایان  لوله،  خط  فنول،  پارس 
شرکت ها تولیدکننده ی محصول و برخی دیگر شرکت های خدماتی هستند.
این مجموعه در جایگاه هلدینگ، مدیریت این شرکت ها، سیاست گذاری ها 
باختر،  پتروشیمی  گروه شرکت های  به عهده دارد. در  را  فرآیندها  و تشریح 
با تولید محصوالت مشابه، زنجیره  ی تامین یک دیگر  شرکت های تولیدی 
کاویان  گاز اتان در پتروشیمی  هستند. چرخه ی تولید محصول از دریافت 
ک  از اتان دریافتی، خورا اتیلن  با تولید  کاویان  شروع می شود، پتروشیمی 

شرکت های تولید پلیمر را تامین می کند. 

گروه به عهده  در این مجموعه، شرکت خدماتی عملیات فروش را در سطح 
کل فرآیند فروش به گونه ی متمرکز است.  دارد. وظیفه ی این شرکت انجام 
به شکل  فروش  سیاست گذاری های  اعمال  از  جلوگیری  برای  مادر  شرکت 
کردن عملیات فروش در قالب یک شرکت خدماتی،  با متمرکز  سلیقه ای، 
کرده است عملیات فروش را به شکل متمرکز انجام دهد. شرکت های  سعی 
کنترل می کنند. اطالعات  خدماتی فرآیندهای انبار محصول شرکت ها را نیز 
انبار شرکت های تابعه هم در این شرکت خدماتی تجمیع می شود و در لحظه 

در دسترس است.
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نیازهای کسب و کار
هلدینگ باختر و شرکت های زیرمجموعه ی آن، از سال ۸۸ از سیستم های 
تحت ویندوز همکاران سیستم استفاده می کردند. با توسعه ی شرکت های 
کندگی جغرافیای میان آن ها، شرکت مادر به  زیرمجموعه و با توجه به پرا
راهکاری نیاز داشت تا اطالعات سازمان را یکپارچه و دسترسی به آن ها را 
گاهی دقیقی از انبار شرکت های زیرمجموعه داشته باشد.  کند و آ در لحظه 
و  پروژه های در جریان  بر پیش ُبرد  نظارت  برای  باختر  هم چنین هلدینگ 

اطالعات  تا  داشت  نیاز  زیرمجموعه  شرکت های  عملکرد  بر  کاراتر  مدیریت 
گزارش های مدیریتی در اختیار  این شرکت ها را به شکل یک جا و در قالب 
کند.  داشته باشد، تا از اعمال درست سیاست های هلدینگ اطمینان پیدا 
درباره ی مدیریت سرمایه انسانی نیز شرکت مادر به راهکاری نیاز داشت تا 
اطالعات با یکپارچگی اطالعات، امکان اعمال سیاست های هلدینگ را در 

کند.  گروه فراهم  سطح 
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اهداف پیـاده سازی
گرفت تا سیستم های پیشین خود را  هلدینگ باختر از سال 1۳90 تصمیم 

به »راهکاران همکاران سیستم« ارتقا دهد تا به این اهداف دست یابد: 
• سرعت بخشی به فرآیند فروش و یکپارچه سازی اطالعات فروش و مالی 

کاال در تمامی شرکت های زیرمجموعه کدینگ  • تسهیل مدیریت انبارها و 
• دقت بخشی برنامه ریزی و مدیریت تدارکات و بهبود ارتباط با انبار قطعات 

و مالی
• یکپارچگی منابع انسانی تمامی شرکت های زیرمجموعه به شکل متمرکز 

• یکپارچگی فروش محصوالت تمامی شرکت های زیرمجموعه
به شکل متمرکز 

تمامی  دیتای  از  شده  گردآوری  مدیریتی  گزارش های  داشتن  اختیار  در   •
شرکت های زیرمجموعه
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دستاوردهای
بهره مندی از راهکاران

هلدینگ  نیاز  مورد  اطالعاتی  یکپارچگی  توانست  راهکاران،  از  بهره مندی 
و  داده  تبادل  امکان  راهکاران  زیرساخت  و  معماری  کند.  فراهم  را  باختر 
کرد و  اطالعات با سایر سیستم های اطالعاتی را نیز به طور هم زمان فراهم 
گزارش گیری، سرعت محاسبات مرتبط با شعب را بهبود بخشید  با تسهیل 
کنترل  کنون با مکانیزه شدن فرآیندها،  کاهش داد. ا کاربری را  و خطاهای 
کامل برای شرکت مادر فراهم شده است و دسترسی به اطالعات  و نظارت 

درست، دقیق و در لحظه است. 
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با توجه به بورسی بودن تمام شرکت های زیرمجموعه ی هلدینگ باختر، 
ارزش افزوده  متمرکز،  به شکل  مجموعه  دیتاهای  محافظت  و  نگهداری 
فراوانی برای این هلدینگ به همراه آورد. تمرکز فروش محصوالت تمامی 
کنترل مباحث مالی این شرکت ها به سهولت و  شرکت های زیرمجموعه و 

کارآمد فراهم شد.  به شکل 
دسترسی در لحظه به اطالعات درست، دقیق و در اختیار داشتن به موقِع 
گزارش های مدیریتی، سبب شد تا سیاست گذاری و عملکرد متمرکز سازمان 
در عملیات فروش، گزارش انبار و مدیریت منابع انسانی برای هلدینگ باختر 

حاصل شود.
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کاالی فروخته شده و  کنترل موجودی انبارها، مقدار  تا پیش از راهکاران، 
گون،  گونا گروه با توجه به محصوالت  میزان تعهد ایجاد شده برای فروش در 
بسیار دشوار بود. هم چنین دریافت گزارش مالی به لحظه، از عملیات فروش 

انجام شده، امکان پذیر نبود.
و  تولید  فرآیند  محصول،  انبار  موجودی های  فروش،  عملیات  کنون  ا
گزارش های موجودی به شکل متمرکز و در لحظه دردسترس است؛ اطالعات 
مالی عملیات به شکل تفکیک شده در دفاتر شرکت های مربوطه ضبط و 
که شرکت ها محصول شان را تولید می کنند، اما  ثبت می شوند، به گونه ای 
انبار مشترک محصول سبب می شود تا شرکت خدماتی از موجودی انبارها 
اطالع داشته باشد، نسبت به موجودی انبار تقاضاهای فروش، برای فروش 
بورسی به بورس ارسال و فروش های مستقیم شرکت هم با تقاضای خریدار 

کتور انجام می شود. در قالب صدور پیش فا

یکپارچگی اطالعات 
در راهکاران

سرعت بخشی به فرآیند فروش
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کــه  کاالهــای متنوعــی را در اختیــار دارنــد،  شــرکت های زیرمجموعــه ی باختــر 
کدینــگ  می تواننــد زنجیــره ی تامیــن یک دیگــر باشــند، تــا پیــش از راهــکاران 
گاهــی دقیــق و در  کاالهــا یکپارچــه نبــود و شــرکت مــادر نمی توانســت آ ایــن 
کنتــرل و مدیریــت  لحظــه ای از ایــن موجــودی در اختیــار داشــته باشــد و بــا 

کاال میــان شــرکت های زیرمجموعــه را انجــام دهــد.  بهینــه، تبــادل 
ایــن  میــان  یک ســان  کدینــگ  تعریــف  و  یکپارچگــی  ایجــاد  بــا  راهــکاران 
آورد.  باختــر فراهــم  بــرای هلدینــگ  را  کاملــی  کنتــرل و نظــارت  شــرکت ها 
کاال در شــرکت های  گاهــی دقیق از موجــودی هر قلم  کنــون دفتــر مرکــزی بــا آ ا
کنتــرل و برنامه ریــزی دقیق تــری اســتفاده ی بهینــه   زیرمجموعــه می توانــد بــا 

ــم آورد.  ــروه فراه گ ــطح  ــا را در س کااله از 

کدینگ مالی در 
راهکاران

کنترل کامل انبار
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یکپارچگی راهکاران
برنامه ریزی دقیق و مدیریت تدارکات

)MESC( و انبار قطعات
بــا توجــه بــه تنــوع نرم افزارهــای مــورد اســتفاده در شــرکت های زیرمجموعــه 
باختــر، اطالعــات میــان انبــار قطعــات و تــدارکات بــا واحــد مالــی یکپارچــه 
کنترل هــا در انبــار و حســابداری انبــار به شــکل دســتی  نبــود، در نتیجــه، تمــام 
ــه خــود اختصــاص مــی داد. از ســوی  کــه زمــان بســیاری را ب انجــام می شــد، 
ــتمی  ــاط سیس ــر ارتب ــا یک دیگ ــم ب ــدارکات ه ــا و ت ــم تقاض ــد تنظی ــر، واح دیگ
بــه  اعــالم خریــد  از برنامه ریــزی و  پــس  نداشــتند و ســازمان نمی توانســت 

گاه شــود و بــا ثبــت دوبــاره ی  تــدارکات از وضعیــت تهیــه ی ایــن نیازمندی هــا آ
ــد.  ــد می آم ــرمایه پدی ــواب س ــار و خ ــات در انب ــت قطع ــت ها، انباش درخواس

یکپارچگـــی راهـــکاران میـــان انبـــار قطعـــات، تـــدارکات و ســـفارش ها و مالـــی، 
ـــا ســـایر  کنتـــرل و ســـفارش قطعـــات در ارتبـــاط ب ـــا  ایـــن امـــکان را فراهـــم آورد ت
در  اطالعـــات  بـــه  شـــود. دسترســـی  انجـــام  به شـــکل سیســـتمی  واحدهـــا 
کـــرده اســـت. هم چنیـــن  لحظـــه و درســـت، فرآینـــد امـــور مالـــی را تســـهیل 
کنتـــرل و از ســـفارش بی مـــورد قطعـــات   )Outstanding(ســـفارش های در راه
کاهـــش  انبـــار،  در  ســـرمایه ی  خـــواب  نتیجـــه  در  می شـــود،  پیش گیـــری 
گـــزارش توصیـــه عملکـــرد در راهـــکاران )Action Notice( امـــکان  می یابـــد. 
ــه ای  ــم آورده اســـت، به گونـ ــات را فراهـ ــق قطعـ ــزی دقیـ ــبه و برنامه ریـ محاسـ
کنتـــرل دقیـــق  گـــزارش هوشـــمند،  کـــه واحـــد تنظیـــم تقاضـــا بـــا اســـتفاده از ایـــن 

کاملـــی روی برنامه ریـــزی خریـــد قطعـــات دارد.  و 
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گندگی جغرافیایی شــرکت های زیرمجموعه و یکپارچه نبودن  با توجه به پرا
گــروه پتروشــیمی باختر در موضوع »ســرمایه انســانی«  اطالعــات میــان آن هــا، 
بــه عملکــرد یکپارچــه ی شــرکت ها طبــق سیاســت های  بــرای دســت یابی 
هلدینــگ بــه راهــکار متمرکــزی نیــاز داشــت تــا مدیریــت ســرمایه انســانی 

کنــد.  گزارش هــا را فراهــم  کارگزینــی، محاســبات و حقــوق و  شــامل 
سیاســت ها،  تمرکــز  و  یکپارچگــی  راهــکاران،  انســانی  ســرمایه  راهــکار 
کــرد.  ایجــاد  را  باختــر  پتروشــیمی  گــروه  آیین نامه هــا و دســتورالعمل ها در 
کنــون شــرکت های زیرمجموعــه ی پتروشــیمی باختــر در محیطی با سیســتم  ا
حالی کــه  در  می رســد،  به نظــر  شــرکت  مجــزای  سیســتم  کــه  می کننــد  کار 
اختالفــی بیــن اعمــال سیاســت ها، ترفیعــات و دســتورالعمل ها در سیســتم 
ــز اعمــال می شــود و قابلیــت  ــدارد؛ تمــام ایــن مــوارد به شــکل متمرک وجــود ن

گــروه را دارد. کنتــرل از ســمت 

راهکار سرمایه انسانی 
راهکاران

اعمال سیاست های سرمایه  انسانی
در کل هلدینگ



داستان موفقیت مشتریان؛ هلدینگ باختر

گزارش های مدیریتی
اعمال درست سیاست های هلدینگ

گزارش های مدیریتی  کندگی اطالعات در سیســتم های پیشــین، تهیه ی  پرا
ــا در  ــا ب ــر می کــرد. مدیــران هلدینــگ نیــاز داشــتند ت را بســیار دشــوار و زمان ب
گزارش هــا رونــد اعمــال درســت سیاســت های تعریــف  اختیــار داشــتن ایــن 

کننــد.  کنتــرل و ارزیابــی  شــده در شــرکت مــادر را 
ــه  ــا دسترســی ب ــران ب ــا مدی ــی را فراهــم آورد ت بهره منــدی از راهــکاران، امکان
از  گزارش هــای دقیــق مدیریتــی، تصمیمــات دقیــق  و به موقعــی بگیرنــد و 

اعمــال درســت سیاســت های تعریــف شــده ی هلدینــگ مطمئــن شــوند.
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از  و  بودنـد  بهره بـرداری  مرحلـه ی  در  شـرکت های مان   ،91 سـال  تـا 
واحـد  از  بهره بـرداری  بـا  می کردنـد،  اسـتفاده  متفاوتـی  نرم افزارهـای 
کرمانشاه، به عنوان اولین واحدهای تولیدی  کاویان و پلیمر  پتروشیمی 
در مجموعه ی پتروشیمی باختر، این نیاز احساس شد که این اطالعات 

بایـد درسـت، دقیـق و به موقـع در اختیـار مدیـران قـرار بگیرنـد. 
هم چنیـن، بـا توجـه بـه لـزوم اعمـال سیاسـت ها و خط کشـی ها از سـمت 
هلدینـگ بـرای شـرکت های زیرمجموعـه، نیـاز بـه سیسـتمی یکپارچـه و 
کـرد. در نهایـت، هلدینـگ پتروشـیمی  متمرکـز اهمیـت دو چنـدان پیـدا 
کـردن  مرتفـع  بـرای  راهـکاران  سیسـتم های  از  تـا  گرفـت  تصمیـم  باختـر 

کنـد. نیازهایـش اسـتفاده 

از زبان مشتری
حمید سیدیان؛

مدیر پروژه ی پیاده سازی راهکاران در پتروشیمی باختر


