
شـرکت هادي برق در سـال 1346 تأسـيس شده اسـت. کارخانه این شـرکت در نزدیکی 
قزویـن و دفتـر  مرکـزي و فـروش آن در تهـران قـرار دارد. سـهامدار اصلـي این شـرکت 

بنياد شـهيد انقاب اسـامي اسـت. 
علـی هادی پـور مدیـر مالـی هادی برق معتقد اسـت که صنعت سـيم و کابـل معضات و 
پيچيدگی هـای منحصـر به فـردی دارد که مهم ترین آن در بخش مالـی خرید نقدی مواد 
اوليه و فروش سه ماهه آن است. این موضوع سرمایه در گردش عظيم و سيستم مالی منظم 
و دقيقی را طلب می کند به خصوص آنکه ۸۰ درصد از خرید نقدی مربوط به مس اسـت. 

اعتبار سنجی در لحظه از مشتریان 
مدیر مالی هادی برق مشخص نبودن اعتبار مشتریان را در چنين سيستمی مهمترین معضل 
مالی آن عنوان می کند، موضوعی که به گفته او حاال با راه اندازی راهکاران همکاران سيستم 
کاما حل شده است. او می گوید: با راهکاران حاال ميزان اعتبار و سقف مشتریان کاما برای 
ما در لحظه مشخص است و به این ترتيب می توانيم پيش از فروش، اعتبار مشتریان را مورد 

ارزیابی قرار دهيم. 
آقـای هادی پـور می گویـد تا پيـش از راه اندازی سيسـتم  راهکاران همکاران سيسـتم در این 
شـرکت نرم افـزار وجـود داشـت اما صرفا بـرای برخي بخش ها مثـل انبار بـه کار می رفت اما 
حـاال راهکاران ميزان و سـقف اعتبار مشـتریان و همچنين زمان تحویـل را با ضریب خطای 

بسيار پایين مشـخص می کند.
مدیر مالی هادی برق همچنين مزیت های تحت وب بودن را برای این شرکت مهم ارزیابی 
می کند و می گوید: اگر نمی خواستيم از سيستم تحت وب استفاده کنيم باید هزینه زیادی 
برای تهيه دو سرور در دفتر مرکزي و کارخانه مي پرداختيم ولي حاال فقط به یک سرور نياز 
داریم و براي همه مدیران هم دسترسی به سيستم در زمان سفر فراهم است. این موضوع 

حتی باعث کاهش هزینه های پشتيبانی به نصف هم شده است.

ویژگی های راهکاران 
آقای هادی پور که بيش از ۲۰ سال است در حوزه مالی فعاليت کرده و سال هاست سيستم های 
نرم افزاری مختلف را مورد ارزیابی قرار داده درباره همکاران سيستم معتقد است: یک ویژگی 
محصوالت همکاران سيستم قابليت اطمينانی است که با در نظر گرفتن تمام ابزار کنترلی 
الزم برای یک مدیر مالی در آن دیده شده است. این موضوع باعث می شود هم برای مدیریت، 
اطاعات صحيح توليد شود و هم سرعت توليد اطاعات در سازمان باال برود. به گفته وی با 
راه اندازی این سيستم حتی پروسه عمليات شرکت نيز شتاب بيشتری به خود گرفته است.
هادی پور که از سال ۹۰ به عنوان مدیر مالی در هادی برق مشغول به فعاليت است بزرگترین 
مزیت راهکاران را به عنوان یک ERP در این می داند که به انبار، حسابداری و فروش می توان 
با یک سطح نگاه کرد و این مزیت راهکاران است که کارکردهای خود را در سطوح باالتر 
استفاده نشان می دهد و در عين حال زیرساخت های الزم را برای حرکت به سمت ERP در 

سازمان فراهم می کند. 
هادی پور می گوید: در صنعت مس ضایعات بسيار زیاد و هزینه بر است و ما می خواهيم با اضافه 
کردن سيستم بهای تمام شده، سبد بهره وری نرم افزاری شرکت را کامل کنيم. به همين دليل 
مدیران هادی برق حاال در اندیشه توسعه سيستم نرم افزاری خود و راه اندازی بهای تمام شده 

در این شرکت هستند. 

سرعت گرفتن پروسه عمليات شركت
با راهکاران همکاران سيستم

داستان موفقيت

در یك نگاه

شرکت هادی برق یکی از قدیمی ترین و 
شناخته شده ترین شرکت ها در عرصه توليد 
سيم و کابل است که با توليد ساالنه ۲ هزار
تن انواع سـيم و کابل یکی از شـرکت های 

مهم در این صنعت محسـوب می شود.

چالش هاي قبل از استقرار:
پيچيدگي هاي حاصل از خرید نقدی مواد 
اوليه و فروش سه ماهه در صنعت سيم و 
کابل، مشخص نبودن ميزان و سقف اعتبار 
مشتریان، عدم کنترل مناسب بر موجودي 
متراژ  سنجش  واحد  دو  با  محصول  انبار 

محصوالت در هر قرقره

دستاوردهاي پس از استقرار:
ارزیابــي اعتبار مشــتریان پيــش از فروش،

 کاهش هزینه هاي سخت افزاري و پشتيباني 
به دليل تحت وب بودن، دسترسی مدیران 

به سيستم در زمان سفر

ــای توليد ــش هزینه ه کاه
ــه ای ــنجی لحظ و اعتبارس
مشـــتریان از مزیت هـــای 

ـــت. ـــکاران اس راه
علی هادی پور
مدیر مالی شرکت هادي برق
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقيت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سيستم تهيه می شود. هدف این پروژه جستار موفقيت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سيستم است. برای دیدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سایت همکاران سيستم در آدرس 

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


