
کارخانـه شـرکت چيـكا در شـهرک صنعتی مبارکـه و دفتر آن در شـهر اصفهان واقع شـده 
اسـت. همچنين شـرکت نوین گسـتر چيكا زیر مجموعه این شـرکت است و شبكه مویرگی 
توزیـع محصـوالت چيـكا را برعهـده دارد. چيـكا امـروزه بـه دليـل توليـد سـاالنه 150 تـن 
غذاهـای آمـاده، 100 تن دسـر، 50 تن غذاهای نيمه فـرآوری شـده و 300 تن خوراک های 
نيمـه آمـاده و آمـاه غير کنسـروی در صنعت محصـوالت غذایی آماده در رده نخسـت توليد 
قـرار دارد. همچنيـن ایـن شـرکت حـدود ۷0 درصد از توليـدات خود را به کشـورهای عربی 
صـادر می کنـد و صـادرات آن بـه کشـورهای اروپایـی، آمریـكای التيـن و اسـتراليا شـامل 

محصوالت غير گوشـتی می شـود.

سابقه سیستم های نرم افزاری 
آقـای گرامـی مدیـر مالی چيـكا می گویـد: قبال از یک سيسـتم نرم افـزاری برای انجـام امور 
مالـی در این شـرکت اسـتفاده می شـد اما مشـكالت و محدودیت هـای فراوان آن سيسـتم، 
مدیـران ایـن شـرکت را بـه اسـتفاده از نرم افزار های همكاران سيسـتم ترغيب کـرد. در طی 
چند سـال سـبدی از محصوالت مالی همكاران سيسـتم در شـرکت چيكا اسـتقرار یافته و 

مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.
بـه گفتـه آقـای گرامـی در سيسـتم قبلی ارتقا از سـطح تفصيل بـه چند معيـن امكان پذیر 
نبـود و گزارش گيـری بـرای حسـابدار سـاده نبـود. همچنين در سيسـتم قبلی بـا تغيير هر 
دوره مالـی نيـاز بـه خـروج از محيـط نرم افـزار داشـتيم. در عيـن حـال به گفتـه مدیر مالی 
شـرکت چيكا پشـتيبانی ضعيف و تغييرات شدید و ناگهانی سيسـتم و عدم ثبات نرم افزاری 

موجب بـه مخاطره افتـادن اطالعات می شـد.

افزایش اطمینان مشـتریان با حضور همکاران سیسـتم در اسـتان ها
حـاال و بـه گفتـه مدیر مالی شـرکت چيـكا با پياده سـازی سيسـتم های همكاران سيسـتم 
تغييـرات قابـل توجهـی در ایـن شـرکت بـه وجـود آمـده کـه بهبـود رونـد گزارش گيری و 
محاسـبات مالـی، اطمينـان از صحـت عملكرد نرم افـزار و سـالم  ماندن دیتا و پشـتيبانی به 

موقـع و سـریع از جملـه مهمترین مزیت هاسـت. 
آقـای گرامـی می گویـد: سيسـتم  های همـكاران سيسـتم هـم بـه صـورت جامـع و پكيـج  
شـده اسـت و هـم بـه فراخور مشـتری تغييراتـی در آن انجـام می گيـرد که این امتيـاز این 
محصـوالت اسـت. قابـل ارتقا بودن و اسـتفاده از تكنولوژی های روز مثل سيسـتم های تحت 

وب نيـز مزیت هـای ایـن سيسـتم ها را بيشـتر می کند.
به گفته وی اینكه همكاران سيسـتم در همه شـهرها از جمله اصفهان یک شـرکت مسـتقر 
دارد و کارشناسـان می تواننـد در صـورت لـزوم به صـورت حضوری مراجعـه کنند اطمينان 

خاطـر قابل توجهی در مشـتری ایجـاد می کند. 
مدیـر مالـی شـرکت چيـكا خاطر نشـان می کند: مـا عمـده مشـكالتمان را بـا نرم افزارهای 
همـكاران سيسـتم بـه صـورت ریمـوت و از راه دور حـل مي کنيم و بـا این حـال در مواقعی 
مثـل انبارگردانـی یـا تهيـه گزارش های خاص از کارشناسـان همـكاران سيسـتم به صورت 

حضـوری بهـره مي گيریم.

قابـل ارتقـا بودن و سیسـتم های تحـت وب مهمترین مزیت 
همکاران سیسـتم برای چیکا

داستان موفقيت

در یك نگاه

شـرکت صنایـع غذایی چيكا سـپاهان در 
سـال 13۷۲ تاسـيس شـد. ایـن شـرکت 
عمدتـا در توليـد غذاهـای آمـاده ایرانـی 
و فرنگـی، سـاالد، سـوپ و مكمل هـای 
غذایـی بـا برنـد چيـكا فعاليـت می کند.

چالش هاي قبل از استقرار:
عدم امكان ارتقا از سطح تفصيل به چند 
معين، نياز به خروج از محيط نرم افزار با 

تغيير هر دوره مالی 

دستاوردهاي پس از استقرار
بهبود روند گزارش گيری و محاسبات مالی، 
اطمينان از صحت عملكرد نرم افزار و سالم  

ماندن دیتا

قابل ارتقا بودن و اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای روز مثـل
سيسـتم های تحـت وب از 
جملـه مزیت هـای محصـوالت 

همـکاران سيسـتم اسـت.

علی اصغر گرامیـ  مدیر مالی
شرکت صنایع غذایی چيكا سپاهان
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقيت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همكاران سيستم تهيه می شود. هدف این پروژه جستار موفقيت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهكارهای همكاران سيستم است. برای دیدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سایت همكاران سيستم در آدرس 

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


