
در حـال حاضـر شـركت الكترواسـتيل بـه عنـوان يـك شـركت پيشـرو در صنعـت لـوازم 
خانگـي بـا توليـد روزانـه بيـش از 1200 دسـتگاه انواع يخچـال و فريزر خانگـی و صنعتی، 
پاسـخگوی بسـياری از درخواسـت های بـازار اسـت. در سـال1360 اين شـركت بـا انتخاب 
برنـد »الكترواسـتيل« افـق جديدی در سياسـت های تجـاری خود تجربه كرد و از آن سـال 

بـه بعـد فعاليـت خـود را با نام شـركت » الكترواسـتيل« ادامـه داد.
الكترواسـتيل امـروزه به دليل اسـتفاده از فناوري بـدون برفك )No Frost( پيشـگام صنايع 
داخلـی در توليـد محصوالت برودتی اسـت. در حال حاضر محصوالت اين شـركت در حوزه 
صنايـع برودتـی )توليد انـواع يخچال و فريـزر( در دو گروه محصـوالت خانگی و محصوالت 

صنعتـی توليد و عرضه می شـود.

سابقه استفاده از نرم افزارهای همکاران سیستم در الکترواستیل
الكترواسـتيل از سـال 1378 از محصـوالت همـكاران سيسـتم بهـره گرفتـه و در طـی 
يـك دهـه نسـل های مختلـف محصـوالت نرم افـزاري همـكاران سيسـتم را در حوزه هاي 
عملياتـي مختلـف شـركت تجربـه كـرده اسـت. ايـن شـركت امـروزه سـبد كاملـی از 
راهكارهـای نرم افـزاری عملياتـي همـكاران سيسـتم را مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد. به 
گفتـه آقـای شـيبانی در حال حاضـر 3 واحد توليدی اين شـركت به همـراه دفاتر فروش 
تهـران، مشـهد و گـرگان از طريـق خطـوط شـبكه انتقـال داده بـه هـم متصل انـد و بـه 

صـورت يكپارچـه كار مي كننـد.
معاون پشـتيبانی شـركت الكترواستيل معتقد اسـت موفقيت شـركت ها در گروی استفاده 
مناسـب از اطالعات اسـت و اين موضوع منوط به بكارگيری راهكارهای نرم افزاری جديدي 
اسـت كـه بـه مديـران در فراينـد تصميم گيـري كمـك مي كنند تـا تمركز بر جمـع  آوري 
و تحليـل اطالعـات انبـوه سـازماني داشـته باشـند، بـراي نيل به ايـن هدف، الكترواسـتيل 
در سـال 1392 اقـدام بـه خريـد محصول همـكاران سيسـتم در حوزه هوشـمندي تجاري 
كـرده اسـت. بـه گفته آقاي شـيباني، ايـن محصول كه »هوشـمندي راهـكاران« نـام دارد،

در اين شركت باعث ايجاد مخزن داده تجميعي و رويه  های پردازش و تحليل اطالعات 
قابل اتكا شده است. 

پیچیدگی های صنعت لوازم خانگي
معـاون پشـتيبانی شـركت الكترواسـتيل معتقـد اسـت: صنعـت لـوازم خانگـی در همه 
قسـمت های زنجيـره ازرش از پيچيدگی هـای خاصـی برخوردار اسـت. به گفته شـيبانی 
در حـوزه تاميـن بـا تنـوع زيـاد مـواد اوليـه و قطعـات مصرفـی داخلـی و خارجـی، در 
حـوزه توليـد تعـداد زيـاد ايسـتگاه ها و مراحل توليد و ماشـين آالت توليـدی و در حوزه 
فـروش روش هـای متنـوع فـروش بخشـی از ايـن پيچيدگی هـا را تشـكيل می دهنـد. 
همچنيـن در حـوزه خدمـات پس از فروش گسـتردگی جغرافيايـی كار و ضرورت توجه 
بـه رضايـت مشـتری در ارائـه سـرويس های به موقـع و كيفی نيـز جزئـی از چالش های 

اين صنعت اسـت. 

بهره مندي از اطالعات عملکردي تجمیعي و تحلیلي
با استفاده از راهکار هوشمندي راهکاران

داستان موفقيت

در يك نگاه

شـركت الكترواسـتيل ۴3 سـال قبـل بـا 
توليـد محصوالت صنعتی از قبيل يخچال 
و فريزرهـای ويترينـی، انواع آبسـردكن و 
شـير سردكن، سـردخانه ها و كانكس های 

سـردخانه دار تاسيس شـده است. 

چالش هاي قبل از استقرار:
مديريت پيچيدگي هـاي موجود در صنعت 
لـوازم خانگـي ناشـي از تنـوع بخش هـاي 
مختلف در مراحـل توليد، مدل هاي متنوع 
فـروش، گسـتردگي جغرافيايـي در ارائـه 

خدمـات پـس از فروش

دستاوردهاي پس از استقرار:
پـردازش و تحليـل اطالعـات قابـل اتـكا، 
تبديل داده هاي انبوه سيسـتم هاي مختلف 
عملياتـي به اطالعات تحليلي و دانش براي 
تصميم سـازي، ايجـاد يـك زبان مشـترک 
سـازمانی در مورد شـاخص هاي عملكردي

بــا هوشــمندی راهــكاران، 
مورد  عملكـردي  اطالعات 
نيـاز الكترواسـتيل بـه صورت
از  شـده  زمانبنـدي  و  منظـم 
سيستم هاي عملياتي استخراج، 
تجميـع و پااليـش شـده و مـورد
تحليـل در داشـبورد مديريتي 

قـرار می گيرنـد.
حسين شيبانيـ  معاون پشتيبانی 
شركت الكترواستيل



هوشمندی تجاري و الکترواستیل 
معاون پشتيبانی الكترواستيل می گويد:  اگر سازمانی می خواهد به سمت سازمان ياد گيرنده 
حركت كند و مديريت دانش در آن به شكل مطلوب جاری و نهادينه شود در ابتدا بايد بتواند 
اطالعات را به دانش تصميم ساز تبديل كند. الكترواستيل هم بر اساس همين قاعده و اصل 

از هوشمندی تجاري به عنوان يك ابزار كارآمد جهت نيل به اين هدف استفاده كرده است.
حسـين شـيبانی مهم ترين دسـتاوردهاي اسـتقرار هوشـمندی راهكاران در اين شـركت را 
بـه ايـن صورت برمي شـمرد: بازنگـری و بهبود در سـاختار معماری پااليـش اطالعات پايگاه 
داده سيسـتم هاي عملياتـي، ثبـت به موقع رويدادهـای عملياتي و ايجاد يك زبان مشـترک 
سـازمانی در مـورد شـاخص هاي عملكـردي بـرای پايـش عملكـرد، امـكان بهره گيـری از 
اطالعات پااليش شـده تجميعي و شـاخص هاي عملكردي تحليل شـده در مراحل مختلف 

فراينـد تصميم گيـري مديران.
وی همچنيـن می گويـد: به دليـل اهميت كنترل عملكـرد كل واحدهـاي توليدي مجموعه 
الكترواسـتيل، مديريـت بـه دنبال اطالعات تجميع شـده تحليلي مورد نيـاز به منظور پايش 
عملكـرد كل مجموعـه بـود. به همين دليل نياز به سيسـتمي وجود داشـت كـه با تجميع و 
پااليـش مناسـب انبوه اطالعات عملكردي، شـاخص هاي تحليلي و گزارش هاي مـورد نياز را 
در قالـب مناسـب در اختيـار مديران قرار دهـد. اين اطالعات عملكردي مـورد نياز به صورت 
زمانبندي شـده از سيسـتم هاي عملياتي استخراج و پااليش شـده و در مخزن داده تجميعي 

الكترواسـتيل، آماده تحليل مي شوند.
از طرفـي بـه گفته معاون پشـتيبانی الكترواسـتيل محصوالت توليد شـده شـركت از طريق 
نمايندگي هاي فروش در سراسـر كشـور به بازار عرضه مي شـود، پايش شـرايط ارسـال كاال، 
فـروش، پرداخت هـا و ميـزان كاركردهـاي نمايندگي هـا بـراي شـركت حائز اهميت اسـت. 
بنابرايـن بـه سيسـتمي نياز بـود كه با تجميـع اطالعات فراينـدي فروش نمايندگـي، بتواند 
شـاخص هاي تحليلـي مـورد نظر مديـران را در حوزه فـروش و نمايندگان تهيـه و در اختيار 

آنان قـرار دهد.
شـيبانی همچنيـن معتقـد اسـت تبديـل راهكارهـای نرم افـزاری بـه راهكارهـای عملياتی 
مهمتريـن ويژگـی نرم افزارهـای همكاران سيسـتم اسـت. از اينرو بـا توجه به اجـراي موفق 
پـروژه هوشـمندي راهـكاران در الكترواسـتيل، مديريت شـركت اميدوار اسـت كـه بتواند از 
توانمندي هايي كه راهكار BI همكاران سيسـتم در اختيار الكترواسـتيل قرار داده اسـت، در 

حل مسـائل آتـي سـازمان نيز اسـتفاده كند.

اگــر ســازمانی می خواهــد
مديريـت دانـش در آن بـه 
شـكل مطلوب جـاری و نهادينه 
شـود بايـد بتوانـد اطالعـات را 
بـه دانـش تصميم سـاز تبديـل 
کند و هوشـمندی تجـاري يک 
ابـزار کارآمـد جهت نيـل به اين 

هدف اسـت.
حسين شيبانيـ  معاون پشتيبانی 
شركت الكترواستيل
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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 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. 


