
ف��والد گیالن از س��ال ۱۳۸۴ تولید خود را آغاز کرده و در ح��ال حاضر با تولید حدود دو 
میلیون تن نورد گرم و پانصد هزار تن نورد سرد در سال، بزرگترین شرکت خصوصی تولید 

فوالد کشور به حساب مي آید. 
در نیمه دوم س��ال ۱۳۸۴ در این شرکت همچنان سیستم های نرم افزاری قدیمی و تحت 
داس مورد اس��تفاده قرار می گرفت اما وس��عت کار و حجم تولید ایجاب می کرد تا سیستم 
نرم اف��زاری به روزتر و دارای امکانات بهتر به کار گرفته ش��ود. پس از تحقیقات، همکاران 
سیس��تم انتخاب ش��د. در این شرکت یک هزار نفر مشغول به کار هستند و تعداد کاربران 

سیستم های نرم افزاری همکاران سیستم ۱۱0 نفر است. 

تقسیم کار راحت بین واحدها با کنترل تولید 
هم اکنون سیستم کنترل تولید در نورد سرد و گرم و همچنین در کارگاه تراشکاری فعال است. 

دستورکارها در PM نورد گرم صادر شده و پس از تکمیل مراحل به کارگاه ارسال می شود. 
مدیر مالی مجتمع فوالد گیالن معتقد اس��ت که این نرم افزار توانس��ته یکپارچگی با سایر 
سیستم ها مانند انبار و بهای تمام شده ایجاد کند و این موضوع تقسیم کار بین واحدها را 

بسیار راحت کرده است.
به گفته آقای صالحی نسب ارتباط ایجاد شده به خصوص با بهای تمام شده موجب ارزان تر 
شدن فرآیند تولید شده است. همچنین سیستم کنترل تولید تغییرات مثبتی را در بخش 
مهندس��ی اطالعات این مجتمع ایجاد کرده اس��ت. از طرف دیگر با همکاری کارشناسان 
همکاران سیس��تم درباره شماتیک ساخت و همچنین تغییراتی که در بخش کنترل مواد 
و نیمه ساخته ها صورت گرفته حاال کنترل های دقیقی در دسترس مدیران مجموعه است.

گزارش های دقیق بهای تمام شده 
آقاي صالحی نسب می گوید: »گزارش های بهای تمام شده مانند کیلوگرم در دقیقه یا نفر 
در ساعت باعث شده بخش زیادی از کنترل داده ها که پیش از این از طریق نرم افزار اکسل 
صورت می گرفت در حال حاضر به طور خودکار انجام شود و این انرژی صرف کنترل تولید 
شود. این موضوع همچنین در کنترل اطالعات و انبارگردانی ها و ارتباط با سایر سیستم ها 

نیز بسیار مورد استفاده این واحد قرار گرفته است.«

به همکاران سیستم اعتماد داشتیم 
مدیر مالی مجتمع فوالد گیالن می گوید: »ما در هنگام انتخاب سیستم های نرم افزاری به دنبال 
یک محصول معتبر بودیم و همکاران سیستم بهترین انتخاب ما بود. هم سابقه نرم افزارها و 
هم پشتیبانی خوب پناه گیالن موجب شده که رابطه حرفه ای و مناسبی بین دو واحد صورت 
گیرد.« به گفته وي این ش��رکت هم از پشتیبانی آنالین و هم پشتیبانی حضوری همکاران 
سیستم استفاده می کند و از آن رضایتمندی کامل دارد. او دلیل ایجاد این رضایتمندی را در 

افزایش س��رعت کار و کاهش مغایرت ها و خطاهای انسانی 
نتیجه استفاده از نرم افزارهاي همکاران سیستم

داستان موفقيت

در یك نگاه

مــا در هنــگام انتــخاب 
سيسـتم های نرم افزاری به 
دنبال یک محصول معتبر بودیم 
و همـکاران سيسـتم بهتریـن 

انتخاب ما بود.
حسین صالحی نسب
مدیر مالی مجتمع فوالد گیالن

ش��رکت فوالد گی��الن منش��عب از گروه 
ماهان س��منان اس��ت که در سال ۱۳۸۲ 
به طور مستقل به ثبت رسیده است. این 
شرکت ش��امل یک دفتر در تهران و یک 
مجتم��ع کارخانه ای در ش��هرک صنعتی 

گیالن است. 

چالش هاي قبل از همکاران سيستم:
فقدان یکپارچگی بین نرم افزارهای موجود، 

نامشخص بودن بهای تمام شده

دستاوردهاي بعد از استقرار:
کاه��ش هزینه ها به واس��طه تعمیرات به 
موقع، کنترل صحی��ح فرآیندهای تولید، 

محاسبه دقیق بهای تمام شده
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقیت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف این پروژه جستار موفقیت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای دیدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سایت همکاران سیستم در آدرس 

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

این می داند که مدیران منطقه ای همکاران سیستم از پله های کارشناسی به مدیریت رسیده اند 
و این باعث شده که شناخت دقیقی نسبت به مشکالت پیش روی شرکت های بزرگی چون 

فوالد گیالن داشته باشند.


