
ش��رکت افق البرز از جمله س��ه ش��رکت برتر ایران در زمینه تولید کابل و مفتول است. این 
شرکت به رغم اینکه چند سالی از زمان تاسیسش نمی گذرد با مدیریت موفق و کسب تجربه 
در برخی از بزرگترین پروژه های توسعه ای در استان هایی چون خوزستان و عسلویه و به رغم 
حضور رقبای متعدد و تنوع محصوالت در صنعت سیم و کابل به سرعت به یکی از بزرگترین 
شرکت های تولید کابل و مفتول تبدیل شده است. افق البرز پس از گذر از روند توسعه چهار 
ف��ازی و ب��ا ایجاد چهارکارخانه و خطوط تولید متعدد امروزه بیش از یک س��وم بازار کابل و 
مفتول را در کش��ور در اختیار دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹1 حدود 7۰ میلیون 

دالر صادرات داشته باشد. 

چرا همکاران سیستم؟
تیم استقرار گروه صنایع افق البرز معتقد است دلیل اصلی انتخاب همکاران سیستم پاسخگو 
نبودن سیس��تم های دستی و سنتی بدلیل تغییر در ساختار و بزرگ شدن سیستم شرکت 
بود. این شرکت پس از راه اندازی، از یک سیستم نرم افزاری که در داخل خود شرکت طراحی 
شده بود برای پیش برد کارها استفاده می کرد، اما راه اندازی کارخانه های جدید و خطوط تولید 
متعدد و وس��عت فعالیت از یک س��و و افزایش تعداد مش��تریان از سوی دیگر، باعث شد که 
سیستم های داخلی پاسخگوی نیازها نباشد. تیم اجرایي شرکت مي گوید: پس از بررسی های 
متعدد به سراغ همکاران سیستم آمدیم. یکپارچگی سیستم ها در انتخاب همکاران سیستم 
بس��یار مهم بود و مهم تر از آن ارائه خدمات پش��تیبانی و وجود نیروهای متخصص در بدنه 

همکاران سیستم و اجرای پروژه های موفق در سایر مجموعه ها بود. 

چالش ها کجا بود؟
در بازار رقابتی شرکت ها  فرصت خطا و اشتباه کردن ندارند. گروه اجرایي شرکت با اشاره 
به این موضوع می گوید: ما به رغم اینکه پیش تر، سیس��تم های انبار و تدارکات را داش��تیم 
اما زمانی که سیس��تم فروش را به مجموعه خود اضافه کردیم توانستیم در فروش به نگاه 
مهندسی برسیم در ضمن لزوم پیوستگی اطالعات بین واحدهای درگیر در تولید وکیفیت 
و ارتباط آن با انبار و همچنین ارائه خدمات اطالعاتی به مشتریان در خصوص کاالی تولید 
شده و مدیریت بر راندمان ماشین ها و نیروی انسانی عواملی بود که تیم استقرار را به سمت 

همکاران سیستم سوق می داد.
حاال به گفته گروه اجرایي، آمار و اطالعات دقیقی که از این بستر نرم افزاری استخراج می شود، 
در کنترل و مدیریت سایر بخش ها و همچنین تولید گزارش های دقیق که اختصاصا برای این 
شرکت تولید شده بسیار کلیدی است و نقش بسیار زیادی در پیشبرد اهداف مدیریت کالن 

این مجموعه دارد.

سیستم مدیریت کارخانه 
پیش از اس��تقرار نرم افزار، جلس��ات کارشناسی متعددی بین ش��رکت افق البرز و  همکاران 
سیس��تم در خصوص تشریح نیازهای موجود برگزار شد. نیاز افق البرز در این زمان، کنترل 
انبار و ثبت عملکرد ماش��ین ها، کنترل مواد، ثب��ت داده های کنترلی حین تولید و محصول 

کاهش بهاي تمام شده محصوالت و رشد سهم بازار

داستان موفقيت

در یك نگاه

هر هفت�ه جلس�ات بهبود 
عملکرد در کارخانه برگزار 
می گ�ردد ک�ه مبن�ای کار ای�ن 
جلس�ات گزارش�ات هم�کاران 

سيستم است.
 گروه اجرایي شرکت افق البرز

گ��روه صنایع اف��ق البرز در س��ال 1382 
به صورت س��هامي خاص تاس��یس شد، 
فعالیت این ش��رکت در عرصه تولید کابل 
فشار ضعیف و متوسط جهت کاربردهای  
صنعتی، ب��ه ظرفی��ت 7۰ هزارتن تولید 
مفت��ول و 785۰ ت��ن انواع س��یم و کابل 
است، تعداد کارکنان آن نیز ۰ 25 نفر است.

مدیرعامل: علی هاشمی

گروه اجرایي گروه صنعتي افق البرز:
براي استقرار سیستم هاي یکپارچه، تیمي 
در شرکت افق البرز متشکل از واحدهاي 
مالي، برنامه ریزي، تولید، کنترل کیفیت، 
فني و کامپیوتر زیر نظر مدیریت کارخانه 
تشکیل شد. این تیم مسئولیت پیاده سازي 
سیس��تم و پیگیري امور محوله را برعهده 
داشت و ارتباط تنگاتنگي با کمیته اجرایي 
معرفي ش��ده از طرف ش��رکت همکاران 

سیستم برقرار کرد.



نهائی، مدیریت بر زمان تحویل سفارش��ات در کارخانه ها بود. کاری که سیس��تم های دستی 
نمی توانست به صورت لحظه ای اطالعات دقیقی از وضعیت موجود را به مدیریت ارایه دهد. 

حاال اما به گفته گروه اجرایی افق البرز، مدیریت دارای یک داشبورد اطالعاتی است که صحت 
و کفایت اطالعات آن مشخص شده و به  موقع نیز در اختیارش قرار می گیرد. حاال این موضوع 
باعث مدیریت مصرف مواد و همچنین مدیریت بر عملکرد ماشین و نیروی انسانی، نظارت بر 
داده های کنترلی و حدود کنترلی و در نهایت ایجاد سیستم ارزشیابی عملکرد شده است. هر 
هفته جلسات بهبود عملکرد در کارخانه برگزار می شود که مبنای کار این جلسات گزارش هاي 
همکاران سیستم است. این گزارشات بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه عملکرد 
واحدهای مختلف را گزارش داده و میزان انحراف از اس��تانداردهای تعریف ش��ده را برای ما 

مشخص می سازد و ما را در بهبود عملکردمان یاری می رساند.

زیرساخت اطالعاتی چگونه شکل گرفت؟ 
گروه اجرایي افق البرز معتقد است که این شرکت نسبت به شرکت های مشابه و در مقایسه با 
گذشته زیرساخت های اطالعاتی را فراهم کرده است. حاال این زیر ساخت شرکت را در کاهش 
بهای تمام ش��ده محصوالت و دریافت سهم بیشتری از بازار یاری رسانده و این شرکت قادر 
خواهد بود خدمات بیشتری را به مشتریان در راستای تامین به موقع سفارش ها و اطالعات 

کنترلی ارائه کند. کاری که تا پیش از این به راحتی و با این سرعت ممکن نبود.
گروه اجرایی این شرکت می  گوید: به واقع در گذشته اطالعات صنعتی ما خیلی پراکنده بود 
اما نرم افزارهای همکاران سیستم یکپارچگی و نظم را به این سیستم اضافه کرده، موضوعی 

که برای رشد ما حیاتی بود.

ما، همکاران سیستم و جهانی شدن 
شرکت افق البرز یکی از معدود شرکت های کابل در کشور است که صادرات قابل توجهی 
به کشورهای منطقه و جهان دارد. گروه اجرایي افق البرز اعتقاد دارد که در تهیه  کاالیی 
بین المللی و جهانی ش��دن محصوالتش، همکاران سیس��تم به عنوان یک ابزار قدرتمند ما 
را یاری داده اس��ت. حاال مستندات و فاکتورهای افق البرز با سیستم نرم افزاری همکاران 

سیستم به مشتریان DHL )پست( می شود 

کارکنان افق البرز و پذیرش همکاران
هرچند در ابتدا همانند اکثر سیس��تم ها، پذیرش تغییر و حرکت از سیستم های سنتی به 
ساختارهای سیستمی کمی به کندی انجام پذیرفت اما بتدریج این نرم افزارها جای خود را 
در میان کاربران پیدا نمود. گروه اجرایي این شرکت میانگین سن پرسنل افق البرز را 3۰ 
سال عنوان می کند و  عامل موفقیت این شرکت را سن جوان و رویکرد علمی می داند که 
بالفاصله با سیستم همکاران سیستم منطبق شد و هم اکنون بسیاری از اپراتورها با ذوق و 

شوق با نرم افزارهای همکاران سیستم کار می کنند. 

همکاران سيستم به عنوان
یك اب�زار قدرتمن�د ما را 
در تهي�ه کاالی�ي بين المللي و 
جهاني شدن محصوالتمان یاري 

داده است.
 گروه اجرایي شرکت افق البرز
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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. 


