
ایـران خـودرو تبریـز با جذب۱۳۵۰پرسـنل جـوان و تحصیل کـرده بومی یکـی از مهم ترین 
واحدهـای صنعتـی کشـور به شـمار می رود. این شـرکت پیـش از آنکـه در سـال ۱۳۹۰ به 
سـمت محصـوالت همـکاران سیسـتم روی آورد از سیسـتم های نرم افزاری شـرکت دیگری 
اسـتفاده می کـرده اسـت کـه بـه گفته حسـن علي رجبـي مدیر مالي این شـرکت نداشـتن 
پشـتیبانی و همچنیـن گزارش گیـری سـخت مشـکالت زیادی بـرای کارکنان این شـرکت 
ایجـاد کـرده بـود. گزارش هایـی که حاال و به کمك سیسـتم های همکاران سیسـتم بسـیار 
سـاده و مطابـق بـا اسـتانداردهای مـورد نیـاز تهیه می شـود. گذشـته از این ایـران خودروی 
تبریـز کـه سـازمان حسابرسـی را بـه عنوان حسـابرس در کنـار خـود دارد، بـه گزارش های 
تحلیلی تری نیاز داشـت که حاال و با اسـتقرار کامل سیسـتم های حسـابداری، حقوق، انبار، 
حسـابداری انبـار، خزانـه دای، دارایـی ثابت، بهای تمام شـده، بودجه و صورت هـای مالی این 

گزارش هـا در دسـترس مدیـران این شـرکت قـرار دارند.  

پیچیدگی های بهای تمام شده 
در ایران خودروی تبریز بیش از ۸۰۰ قطعه بر روي بدنه خودرو مونتاژ می شود و مراحل تامین 
مواد اولیه آن مراحل خاصی دارد و این موضوع به پیچیدگی قیمت تمام شــده خودرو منجر 
می شود. تا قبل از استقرار سیستم های همکاران سیستم محاسبه بهای تمام شده به صورت 
دستی انجام مي شد و این کار انرژی و زمان بسیار زیادی می گرفت به طوری که برخی از افراد 
بخش مالی باید شب و روز خود را روی این موضوع قرار می دادند. ولي در حال حاضر محاسبه 
بهای تمام شده تك تك ۴۷ ایستگاه کاری در این شرکت به سرعت و بسیار تفکیك شده انجام 
می گیرد. موضوعی که به گفته آقای رجبي به کنترل هزینه و مشخص شدن میزان ضایعات 
کمك شایانی کرده است. به گفته وی استقرار سیستم بهای تمام شده برای این شرکت یك 
نوآوری و موفقیت برای صنعت خودروسازی نیز بود تا جایی که حاال می توان حتی شیفت به 
شیفت نیز میزان ضایعات را محاسبه و از انحرافات آن کاست و هزینه های تولید را کاهش داد.

استقرار سریع و آسان 
مدیران ارشد ایران خودرو تبریز به جز اینکه در حال ایجاد زیرساخت های نرم افزاری مطمئن در 
این شرکت هستند موضوع یکپارچگی سیستم های موجود را نیز دنبال می کنند. به گفته آقای 
رجبي هم اکنون به جز سیستم های همکاران سیستم، مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری 
و ســخت افزاری دیگری نیز در این شرکت استفاده مي شوند. همچنین این شرکت استراتژی 
توسعه نرم افزاری آینده خود را نیز مورد بحث و بررسی دارد. تالش مدیران  هم اکنون بر این 
است که سیســتم های موجود با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کرده و بدون نیاز به دخالت 
دستی بتوانند اطالعات را مبادله کنند. انعطاف نرم افزارهای همکاران سیستم در پیوست دادن 
سیستم های مختلف این مزیت را برای ایران خودرو تبریز به وجود آورده که سیاست یکپارچگی 

سیستمی را به سرعت در داخل شرکت پیش ببرد.

از اســتقرار ســریع تا یکپارچگی سیســتمی

داستان موفقيت

در یك نگاه

از تاسیس شرکت ایران خودرو تبریز بیش 
از ۷ سال نمی گذرد اما این شرکت در این 
مدت کوتاه رتبه دوم منطقه شــمال غرب 
کشور و رتبه ۷۹ کشور از صد شرکت برتر 

ایران را به خود اختصاص داده است. 

چالش هاي قبل از استقرار:
فقدان پشتیباني مناسب، عدم سهولت در 
گزارش گیري، محاسبه بهاي تمام شده به 

صورت دستي و زمانبر

دستاوردهاي پس از استقرار:
گزارش گیري بســیار ســاده و مطابق با 
استانداردهای مورد نیاز، کنترل هزینه ها و 

مشخص شدن میزان ضایعات و انحرافات

انعطـــاف نر م افــزارهای
همکاران سيستم در پيوست 
سيسـتم های مختلف ایـن  دادن 
مزیت را برای ایران خودرو تبریز 
بـه وجـود آورده که سياسـت 
یکپارچگی سيستمی را به سرعت 

در داخل شـر کت پيـش ببرد.
حسن علي رجبيـ  مدیر مالي
 شرکت ایران خودرو تبریز
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقیت )Success Story( یك 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 
یك 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. 

یادداشت پروژه 

آنچه پروژه ایران خودرو تبریز را به عنوان یك پروژه بزرگ نرم افزاری در منطقه متمایز مي کند، 
موفقیت در اســتقرار و عملیاتی شدن سیستم های نرم افزاری یکپارچه در حوزه مالی و اداری، 
خصوصا نرم افزار بهای تمام شده واقعی محصوالت است. تجربه ما در پروژه های متعدد حاکی از 
این است که استقرار پروژه های نرم افزاری در شرکت هایي با این حجم باالی فعالیت و پیچیدگی، 
همواره با چالش های زیادی از جمله مقاومت کاربران و مدیران میانی، عدم حمایت کافی مدیران 
ارشد، هماهنگی بین واحدها، تامین و ورود به موقع اطالعات و ... همراه است. ولی تفکر سیستمی 
مدیران شرکت، توجه ویژه به افزایش مستمر بهره وری، تالش بي وقفه، همدلی و همراهی همه 
مدیران و کارشناسان محترم شرکت ایران خودرو آذربایجان در طول مدت پروژه سبب به حداقل 
رســیدن عوامل بازدارنده در پیشبرد کارها شد. به طوري که بزرگ ترین شرکت خودروسازی 
شمال غرب کشور، توانست مجمع خود را به موقع و با گزارش هاي به دست آمده از سیستم های 

نرم افزاری جدید خود برگزار کرده و سال مالی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد. 
سرعت و دقت در جمع آوري اطالعات مورد نیاز، یکپارچگی اطالعاتی و سیستمی ایجاد شده 
در همه سیستم ها، محاسبه سیستمی بهای تمام شده واقعی محصوالت، صدور اسناد تعدیلي 
خودکار و تهیه گزارش هاي اثباتي براي ســهولت در امر حسابرسي، از جمله مهم ترین منافع 

استفاده از این نرم افزار در سطح این شرکت است.
با توجه به اینکه تیم های متفاوتی از همکاران سیستم در استقرار و پشتیبانی این پروژه درگیر 
بودند، برای اینکه کم ترین خللی در امر ارائه خدمات صورت نپذیرد، تیم پشتیبانی خیلی زودتر 
از زمان تحویل سیستم ها و از اواسط استقرار سیستم ها در کنار مشتری قرار گرفت. این موضوع 

از تجارب موفق دیگری است که در این پروژه مورد توجه بود.

فرهاد نیك نفس
مدیرعامل شرکت همکاران سیستم آذربایجان شرقی


