
سابقه تاسیس شرکت ایران دوچرخ به سال ۱۳۴۹ باز می گردد به زمانی که این شرکت برای 
تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت گازی و دنده ای با همکاری فنی و تجاری شرکت های 
مشهور بزرگی چون پژو فرانسه و یاماها موتور ژاپن تاسیس شد و پس از دو سال، بهره برداری 
دوچرخ  ایران  کرد.  آغاز  قزوین  نزدیکی  در  البرز  در شهر صنعتی  را  کارخانجات خود  از 
امروزه با ظرفیت ساالنه ۱۲۵ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت و ۲۰۴ هزار انواع دوچرخه 
یکی از بزرگترین کارخانجات تولید دوچرخه و موتورسیکلت در ایران و یکی از مهمترین 

صادرکنندگان موتورسیکلت به کشورهای همسایه مانند افغانستان،  عراق و پاکستان است. 
این شرکت امروزه با داشتن واحد تحقیقاتی، آزمایشگاه فیزیک و شیمی و سه خط مونتاژ، 
عملیات طراحي و تولید انواع موتورسیکلت را انجام می دهد ضمن اینکه بر اساس توانمندی های 
علمی و فنی از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یکی از آزمایشگاه های مورد 
وثوق )آکرودیته( است. این شرکت عنوان صادرکننده نمونه کشوری در سال ۱۳۸۷، تندیس 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در سال ۸۹ و عنوان واحد نمونه استاندارد توسط اداره استاندارد قزوین در سال ۱۳۹۲ را در 

لیست افتخارات خود دارد.

سابقه استفاده از آی تی 
ایران دوچرخ از ابتدای تاسیس به استفاده از تکنولوژی کامپیوتر عالقه نشان داده و جزو 
نخستین شرکت های استفاده کننده از کامپیوتر در قزوین بوده است. با این حال نوع استفاده 
از کامپیوتر در این شرکت تا اوایل دهه هشتاد از آرشیو سوابق فراتر نرفته است. به گفته 
مدیران ایران دوچرخ اولین نرم افزاری که در این شرکت استفاده شد مربوط به سال ۱۳۸۳ 
است که به شکل مناسبی راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. با این حال نیازهای 
جدید و لزوم استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعاتی این شرکت را به سمت سیستم های 
پیشرفته تر و مناسب تر سوق می داد. با توجه به قرار گرفتن دفتر مرکزی و واحد فروش این 
شرکت در تهران و بعد مسافت، فاصله اطالعاتی قابل توجهی بین بخش هاي مختلف این 
شرکت با هم وجود داشت. این فاصله اطالعاتی بزرگترین نگرانی مدیران این شرکت بود 

چیزی که ریسک جا ماندن در بازار رقابتی را باال می برد.

چگونگی انتخاب راهکاران همکاران سیستم
ایران دوچرخ با آینده نگری به سمت انتخاب سیستم های نرم افزاری متناسب با نیازهای آینده 
خود رفت و به گفته نعمت اهلل سلمان مدیرکارخانه این شرکت در اوایل دهه ۹۰ تصمیم 
به تغییر سیستم های مالی و اطالعاتی خود گرفت. در این مسیر اطالعات ۲۰ شرکت مورد 
بررسی قرار گرفت و از آن میان ۵ شرکت به طور دقیق مورد تحلیل واقع شد و در نهایت 
همکاران سیستم انتخاب شد. آقای سلمان می گوید: آنچه باعث انتخاب همکاران سیستم شد 
نخست اعتمادی بود که این شرکت بزرگ توانست در ما ایجاد کند و سپس مصادف شدن آن 
با برنامه گروه بهمن به عنوان یک هلدینگ برای راه اندازی یک سیستم مالی یکپارچه در کل 

گروه بود که در این میان ایران دوچرخ نخستین شرکت مجموعه بود.

مانیتور کردن آنالين و همزمان تولید و فروش
با راهکاران همکاران سیستم

داستان موفقيت

در يك نگاه

شـرکت ایران دوچـرخ با ظرفیت سـاالنه 
۱۲۵ هـزار دسـتگاه انـواع موتورسـیکلت 
انـواع  هـزار   ۲۰۴ و  برقـی  و  بنزینـی 
دوچرخـه معمولـی و برقی اولین شـرکت 
تولیدکننده موتورسـیکلت در ایران است. 

چالش هاي قبل از استقرار:
وجـود بعـد مسـافت بیـن دفتر مرکـزي و 
فـروش بـا کارخانه، سـرعت پاییـن انتقال 
اطالعـات، اتالف وقت بـه دلیل تماس هاي 

تلفنـي و مراجعات حضـوري مکرر

دستاوردهاي پس از استقرار:
افزایـش سـرعت عمـل و کاهـش فاصلـه 
زمانـي بین سـفارش تا تحویـل محصول، 
مانیتـور  امـکان  آنالیـن،  اطالعات دهـی 
کاهـش  توأمـا،  فـروش  و  تولیـد  کـردن 

پشـتیباني هزینه هـاي 

راهـکاران سـرعت عملـی
بـه ايـران دوچرخ بخشـيده 
اسـت که فاصلـه بين سـفارش، 
توليـد و تحويل محصـول به زير 
۳ روز کاهـش پيـدا کرده اسـت.
نعمت اهلل سلمان
مدیرکارخانه ایران دوچرخ



از جمله مزيت هاي راه اندازی
سيستم گردش کار و کارتابل 
الکترونيکی بـرای ايـران دوچرخ 
اين اسـت کـه حـاال از هـر جای 
دنيـا امـکان کنتـرل، هدايـت و 
مديريت شـرکت توسـط مديران 

و تصميم گيـران وجـود دارد.
نعمت اهلل سلمان
مدیرکارخانه ایران دوچرخ

مدل خاص تولید با کمك راهکاران
شرایط ویژه رقابتی و اقتصادي کشور، شرکتی چون ایران دوچرخ را به سمت انتخاب مدل 
اقتصادی خاصي سوق داده است. در این شرکت هیچ گونه تولیدی پیش از دریافت سفارش 
انجام نمی گیرد. حاال و به لطف راه اندازی راهکاران با قابلیت های تحت وب بودن، دفترهای 
فروش و تولید این شرکت در تهران و قزوین کامال در جریان سفارش ها، تولید و فروش 
خود قرار دارند. این امکان همچنین برای همه نمایندگی های فروش این شرکت نیز در 

حال فراهم شدن است. 
بـه گفته آقای سـلمان مدیرکارخانه ایران دوچرخ راهکاران سـرعت عملـی به این مجموعه 
بخشـیده اسـت کـه فاصلـه بین سـفارش، تولیـد و تحویـل محصول بـه زیـر ۳ روز کاهش 
پیـدا کـرده اسـت، در صورتـي که تا قبـل از راهـکاران تماس هـای تلفنـی و فیزیکی مکرر 

مشـکالت زیـادی را به وجود مـی آورد.
الکترونیکی مزیت های  اندازی سیستم گردش کار و کارتابل  با راه  به گفته آقای سلمان 
دیگری نیز برای این شرکت به دست آمده از جمله اینکه حاال از هر جای دنیا امکان کنترل، 
هدایت و مدیریت شرکت توسط مدیران و تصمیم گیران وجود دارد. در واقع به لطف سرعت 
اطالعات دهی آنالین امکان مانیتور کردن تمام عملیات شرکت از جمله تولید و فروش توأما 
وجود دارد و این جلوی اشتباهات سفارش را گرفته است. از دیگر مزایاي این سیستم به علت 

تحت وب بودن، کاهش هزینه های پشتیبانی به یک سوم است.

يك کار مشترک و موفق
آقای سـلمان معتقد اسـت که راه اندازی راهکاران در ایران دوچرخ یک پروژه بزرگ مشـترک 
بیـن دو شـرکت بـود.  او می گویـد: اجـرای این سیسـتم نرم افزاری کار سـاده ای نبـود چراکه 
یـک سیسـتم نرم افـزاری قدیمـی کـه با شـرایط فعلی شـرکت نیز عجین شـده و بـه خوبی 
قابـل اسـتفاده بـود در شـرکت مشـغول به کار بـود و ما بایـد راهـکاران را تا مدت هـا در کنار 
آن راه انـدازی می کردیـم و بـرای مدتـی دو سیسـتم را به طـور موازی با هم پیـش  مي بردیم 
تـا از صحت کارکرد سیسـتم جدید مطمئن شـویم. به دلیل حساسـیت فعالیت هـا ما حدود 
۸۰ جلسـه کارشناسـی بـا همـکاران سیسـتم داشـتیم و حتی یکسـری نیازهـای نرم افزاری 

اختصاصـی را از همـکاران سیسـتم درخواسـت کردیم کـه با آن موافقت و اجرا شـد.
حاال به گفته آقای سـلمان راهکاران کامال با قدرت مشـغول به فعالیت اسـت و پیش زمینه  

و بسـتری برای توسـعه نرم افزاری این شـرکت در آینده نیز شده است. 
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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. 


