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سیستم های مورد استفاده:
كل، دریافـــت و پرداخـــت، مـدیــــریت دارایـــــی، صورت هـــای مالـــی،  دفتـــــر 
ـــروش،  ـــی، MESC، فـــ ـــی و خارجــ ـــداركات داخلــ ـــار، ت ـــات، انب ـــران خدم جب
كارمنـــد، فـــــروش  كارگزینـــی، مديریـــت تـــردد، خدمـــات الكترونیـــک  هنـدهلـــــد، 

كار گــــردش  داخلـــــی، فـــــروش صـادراتــــــی، پـذیــــــرش و تـوزیــــن و 

نام مشتری:
له پتروشیمی ال

کسب و کار:
تولیدی/صادراتی

صنعت:
پتروشیمی
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پتـروشیمی الله
كـه  پتروشـیمی اللـه؛ از شـركت های پیشـرو در صنعـت پتروشـیمی ايـران اسـت 
كار و فرآینــدها، در  توانسته است با بهره مندی از خالقیت در روش های انجــام 
كنـد. اين شركت از سال 1388،  كارآمـد عمل  بازار رقابتـی اين صنعـت چابک و 
كــرده است و با  تولیــد پلی اتلیــن سبک را با بهــره برداری از سایت ماهشــهر آغاز 
ظرفیت تولید 300هزار تن پلی اتیلن سبک در سـال، مـواد اولیـه ی فـرآورده های 
گاز اتیلـن دریافتـی از پتروشـیمی  پالستیـــكی را فـراهــم می كنـد؛ در ايـن فرآینـد، 
مارون، در اين پتروشیمی فرآوری و به پلی اتیلن سبک تبديل می شود. فروش 
محصـول در پتروشـیمی اللـه، شـامل فـروش داخلـی از طريـق بـورس و فـروش 

صادراتی اسـت.
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اهداف پیـاده سازی
• سرعت بخشی به فرآیند فروش، به ويژه در فروش صادراتی

و یكپارچه سازی اطالعات فروش و مالــی 
MESC كدینگ • تسهیل مديریت انبار قطعات براساس 

• دقت بخشــی برنامه ريــزی و مديریــت تــداركات و بهبــود ارتبــاط بــا انبــار 
قطعــات و مالــی 
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مزیت های راهکاران
كامل، هم چنین دارا بودن  راهكاران به دلیل تحت وب بودن و یكپارچگی 
می توانست  پتروشیمی،  شركت های  كارت  تدا و  انبار  فرآیندهای  تمام 
له باشد. یكپارچگی اطالعات در راهكاران،  پاسخ گوی نیازهای پتروشیمی ال
سبب می شد تا ثبت اطالعات هم زمان و به شكل سیستمی انجام شود و 
تبادل اطالعات درون واحدی از شكل دستی به شكل سیستمی تغییر یابد.
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گـــزارش توصیــــه عملكــــرد )Action Notice( و محاسبـــــه ی  بـــا بهره منــــدی از 
ـــه ريزی دقیـــق و درســـتی بـــرای  ـــارش های در راه )Outstanding(، برنامـ سفــ
كاال در انبـــار و خـــواب ســـرمایه پیش گیـــری  خریـــد قطعـــات انجـــام و از انباشـــت 
گـــردش صحیـــح اطالعـــات  می شـــود. به عـــالوه، ايـــن برنامه ريـــزی منجـــر بـــه 

در فرآیندهـــای مربـــوط بـــه انبـــار قطعـــات و خریـــد شـــده اســـت.

دستاورد های
پس از استقرار 

كامل  كنتـرل و نظارت  له،  كنـون بـا بهره منـدی از راهـكاران در پتروشـیمی ال ا
واحدهـای  در  اطالعـات  یكپارچگـــی  بـا  اسـت؛  شــده  امكان پذیــر  فرآینــدها 
كاری میان اين سـه واحد و دفتر مركزی،  مالی، انبار و تداركات، فرآیندهای 
هم خـوان شـده اند، تبـادل اطالعـات و دسترسـی بـه اطالعات میـان آن ها در 

گزارش گیـری سـريع و دقیـق فراهـم شـده اسـت. لحظـه اسـت و امـكان 
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لـه،   واحدهـای   فـروش   صادراتـی   و   بورسـی   و   مالـی   به شـكل   در   پتروشـیمی   ال
 سیسـتمی   در   ارتباط   نبودند؛   در   نتیجه   ثبت   و   كنترل   اسـناد   دریافتی   و   اسـناد  
 ارزی   به شـكل   دسـتی   انجـام   می شـد   كـه   فرآیندهـای   كاری   را   زمان بـر   می كـرد،  
 هم چنیـن   حجـم   كاری   زیـاد   و   امـكان   بـروز   خطـای   كاربـری   را   به همراه   داشـت.  
 راهـكار   فـروش   راهـكاران   در   حـوزه   فـروش   صادراتـی   و   بورسـی،   بـا   امـكان   ثبـت  
 تمام   فرآیند   صادرات   از   زمان   صدور   PI   تا   توزين   و   ترخیص   كاال،   سبب   تسريع  
لـه   شـده   اسـت؛   ايـن    در   پاسـخ گويی   بـه   نیازمنـدی   مشـتریان   پتروشـیمی   ال
 راهـكار،   ثبـت   و   محاسـبه ی   كارمـزد   كارگـزار   بـورس   را   به شـكل   اتوماتیـک   انجـام  

 می دهـد   و   كار   واحـد   مالـی   را   تسـهیل   می كنـد . 

راهکار فروش 
راهکاران

پوشش تمام فرآیندهای فروش صادراتی و بورسی
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یکپارچگی راهکاران
برنامه ريزی دقیق ومديریت تداركات

 )MESC(و انبار قطعات
قطعــات  انبــار  میــان  اطالعــات  راهــكاران؛  از  بهره منــدی  از  پیــش  تــا 
انبــار  در  كنترل هــا  تمــام  و  نبــود  یكپارچــه  مالــی  واحــد  بــا  تــداركات  و 
بــروز  امــكان  كــه  می شــد،  انجــام  دســتی  به شــكل  انبــار  حســابداری  و 
مغايــرت به هنــگام انبارگردانــی را به همــراه داشــت. از ســوی دیگــر، واحــد 
نداشــتند  سیســتمی  ارتبــاط  یک دیگــر  بــا  هــم  تــداركات  و  تقاضــا  تنظیــم 

تــداركات  بــه  خریــد  اعــالم  و  برنامه ريــزی  از  پــس  نمی توانســت  ســازمان  و 
دوبــاره ی  ثبــت  بــا  و  شــود  گاه  آ نیازمندی هــا  ايــن  تهیــه ی  وضعیــت  از 
درخواســت ها، انباشــت قطعــات در انبــار و خــواب ســرمایه پدیــد می آمــد. 
به كارگیـــری راهـــكار یكپارچـــه ی راهـــكاران میـــان انبـــار قطعـــات، تـــداركات 
كنتـــرل و ســـفارش  تـــا  آورد  را فراهـــم  امـــكان  ايـــن  و ســـفارش ها و مالـــی، 
قطعـــات در ارتبـــاط بـــا ســـاير واحدهـــا به شـــكل سیســـتمی انجـــام شـــود. بـــه 
كنتـــرل و از ســـفارش   )Outstanding( ايـــن ترتیـــب، ســـفارش های در راه
بی مـــورد قطعـــات پیش گیـــری می شـــود، در نتیجـــه خـــواب ســـرمایه ی در 
گـــزارش توصیـــه عملكـــرد در راهـــكاران  كاهـــش می یابـــد. هم چنیـــن،  ــار،  انبـ
)Action Notice( امـــكان محاسبــــه و برنامه ريـــزی دقیــــق قطعـــات را فراهـــم 
گـــزارش  ايـــن  از  اســـتفاده  بـــا  تقاضـــا  تنظیـــم  واحـــد  كـــه  به گونـــه ای  آورد، 
كاملـــی روی برنامه ريـــزی خریـــد قطعـــات دارد. كنتـــرل دقیـــق و  هوشـــمند، 


