
 شركت برق منطقه اي زنجان، از شركت هاي پيشروي استان در استفاده از فناوري اطالعات 
است. به سبب عالقه مندي مديران شركت به استفاده از اين فناوري، شركت برق منطقه اي 
از سال 80، استفاده از سيستم اتوماسيون را در دستور كار خود قرار داد. در حال حاضر، اين 
ش��ركت بيش از 10 سال سابقه ي استفاده از اتوماسيون اداري همكاران سيستم را دارد و از 

حدود 790 نفر پرسنل اين شركت  400 نفر كاربر اتوماسيون هستند. 

دستاوردهاي استفاده از راهكار اتوماسيون اداري
گس��ترده بودن فعاليت ش��ركت، حجم زيادي از مكاتبات كاغذي را به برق منطقه اي زنجان 
تحميل كرده بود. آقاي نظمي، معاون منابع انساني و رئيس كميته  ي اتوماسيون اداري برق 
منطقه اي زنجان، در اين باره مي گويد: »به دليل گس��ترده بودن مكاتبات، فضاهاي زيادي به 
دفاتر و دبيرخانه جهت انجام امور و بايگاني مكاتبات اختصاص داده شده بود. افراد زيادي هم 
در اين خصوص به كارهاي دفتري و نامه رس��اني اشتغال داشتند و در عين حال هزينه هاي 

زيادي صرف كاغذ و ساير لوازم از قبيل چاپگر و فكس مي شد.«
اعتقاد مديريت شركت برق منطقه اي به استفاده از فناوري، باعث شد كه اين شركت به سمت  
استفاده از اتوماسيون اداري حركت كند. به گفته ي آقاي نظمي، بعد از انجام بررسي در مورد 
شركت هاي ارائه دهنده ي نرم افزار اتوماس��يون، نرم افزار اتوماسيون اداري همكاران سيستم 

انتخاب شد.
در حال حاضر، استفاده از سيستم اتوماسيون اداري در شركت برق منطقه اي كامال همه گير 
ش��ده اس��ت. آقاي نظمي در ارتباط با دس��تاوردهاي استفاده از اتوماس��يون مي گويد: »ما 
توانستيم بحث مصرف كاغذ را به طور قابل مالحظه ای در سازمان كاهش دهيم و همچنين 
از هزينه هايي مانند خريد دفاتر انديكاتور، ايجاد فضاهاي بايگاني، اس��تخدام نامه رس��ان و ... 
جلوگيري كنيم. ما در حال حاضر، دريافت و ارسال فكس را نيز از طريق اتوماسيون تحت وب 
انجام مي دهيم. تمامي مكاتبات به صورت الكترونيك انجام مي شود و هيچ نامه ای به صورت 

فيزيكی دريافت نمی شود.« 
به گفته وی »مديران ش��ركت از امكانات تفويض اختيار و جانش��يني در سيستم به خوبي 
اس��تفاده مي كنند. همكاران ما االن آنقدر به اين سيس��تم عادت كرده ان��د كه اگر يك روز 
بخواهيم سيس��تم را براي مدت كوتاهي از دسترس خارج كنيم، همه نگران مي شوند. چون 
حتي در روزهاي تعطيل و در س��اعات غير اداري نيز همكاران ما از طريق وب به اتوماسيون 

وصل هستند و كارهايشان را پيش مي برند.«

انتقال به نسخه ي تحت وب 
از سال 1387، شركت برق منطقه اي زنجان، اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم را 
جايگزين نس��خه ي ويندوزي كرد. آقاي نظمي در ارتباط با تغييرات حاصل از اين جايگزيني 
استفاده از فناوري هاي تحت وب در اين نسخه، تنظيمات سيستم را ساده تر كرده  مي گويد: »
است. ديگر نياز نيست كه به ازاء هر كاربر، يك بار سيستم روي دستگاه نصب و تنظيم شود. بلكه 
سيستم يك بار روي سرور راه اندازي مي شود و صرفا تنظيمات الزم به كاربران اعالم مي شود.«

اسـتفاده از اتوماسـيون اداری؛ 
بـرق منطقـه ای زنجـان را متـحول کـرد
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در يك نگاه

در روزهــاي تعطيــل و در 
ســاعات غيــر اداري نـيز 
همـكاران مــا از طريـق وب به 
اتوماســيون وصـل هســتند و 

كارهايشان را پيش مي برند.
فرهاد نظمي- رئيس كميته   
اتوماسيون اداري شركت برق 
منطقه اي زنجان

از  زنج��ان،  منطق��ه اي  ب��رق  ش��ركت 
ش��ركت هاي تابعه ش��ركت توانير است. 
ماموري��ت اين ش��ركت تامي��ن، توليد، 
انتقال، توزيع و ف��روش برق مطمئن در 

دو استان زنجان و قزوين است.

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
استفاده  ي قابل توجه از كاغذ، اختصاص 
فضاه��اي اداري ب��ه بايگان��ي مكاتبات 
كاغذي، اس��تفاده از پرس��نل نامه رسان، 
تش��كيالت دفتري و پيگيري براي دفاتر 

و دبيرخانه شركت

دستاوردهاي بعد از استقرار:
كاهش چشم گير هزينه هاي كاغذ و ساير 
هزينه ه��اي مرتبط با مكاتب��ات از جمله 
نگهداري و تعميرات چاپگر و دستگاه هاي 
فكس، تس��ريع در ارسال و دريافت نامه ها، 
پيگيري ساده ي مكاتبات، انجام كارها از راه 

دور و از طريق وب



استفاده از راه دور و ارتباط با ساير سازمان ها
مديران عملياتي شركت برق منطقه  اي، تمايل داشتند كه بتوانند در ماموريت ها و مسافرت هاي 
كاري، به اتوماسيون اداري متصل شوند و كارهاي محوله را پيش ببرند. اكنون با استفاده از 
اتوماسيون اداري تحت وب، دسترسي به سيستم از هر نقطه از طريق وب امكان پذير است. 

آقاي نظمي در اين باره مي گويد:  »امكان راه اندازي نسخه ي جديد اتوماسيون روي تبلت نيز 
امكان جالبي است. در حال حاضر مديرعامل برق منطقه اي زنجان، اتوماسيون را روي تبلتش 

مي بيند و همواره به سيستم دسترسي دارد.«
از س��وی ديگر در حال حاضر، تمامي مكاتبات برق منطقه اي در داخل س��ازمان و بخش��ي 
از مكاتبات برون س��ازماني به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود. آقاي نظمي در اين ارتباط 
مي گويد: »با اس��تفاده از امكان ارجاع بين س��ازماني در نسخه ي جديد اتوماسيون همكاران 
سيستم، ارتباطات ما با ساير شركت هاي مجموعه كه از اين اتوماسيون استفاده مي كنند نيز 

از طريق اتوماسيون و به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد.«

استفاده از فرم ساز و گردش فرم 
دفتر فناوري ش��ركت برق منطقه اي، با اس��تفاده از امكان فرم ساز و گردش فرم در نسخه ي 
جديد اتوماس��يون، فرايند مرخصي و ماموريت را الكترونيكي كرده اس��ت و آن را به صورت 
آزمايشی در دفتر فناوري به اجرا درآورده است. به گفته ي آقاي نظمي، شركت برق منطقه اي 

در نظر دارد اين فرايند را در كل شركت طراحي و پياده سازي كند. 

تجربه ي کار با همكاران سيستم
حضور همكاران سيستم در استان زنجان، دسترسي به شركت در مواقع الزم را راحت كرده 
است. آقاي نظمي مي گويد: »در راه اندازي و آموزش اتوماسيون، همواره از حمايت همكاران 
سيستم برخوردار بوديم. نيازهايمان را با دفتر همكاران سيستم زنجان مطرح مي كرديم و با 
پيگيري آنها با دفتر تهران، موضوعاتمان به نتيجه مي رسيد. در طي سال هاي گذشته، تجربه ي 

همكاري خوبي را با شركت همكاران سيستم و دفتر زنجان داشته ايم.«
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقيت )Success Story( يك نوع محتوای مصاحبه گونه است كه از گفت  و گو با 
مديران شركت های مشتری همكاران سيستم تهيه می شود. هدف اين پروژه جستار موفقيت های 
يك شركت در استفاده از محصوالت و راهكارهای همكاران سيستم است. برای ديدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سايت همكاران سيستم در آدرس 

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


