
مجتمع اقتصادي كميته  امداد، زير نظر كميته  امداد مركز، فعاليت خود را از سال 1369 آغاز 
كرد. بخش��ي از فعاليت هاي اين مجتمع، انجام پروژه هاي عمراني بود. شركت عمران گستر 
امداد، از سال 1390 به صورت يك شركت مستقل و زير نظر مجتمع اقتصادي، كار خود را 

آغاز كرده و پروژه هاي عمرانِي مسكوني، تجاري و اداري را پيش مي برد. 

سرعت و دقت در مكاتبات و گردش اطالعات
پيش از استفاده از اتوماسيون اداري، عمران گستر مشكالتي در زمينه  مكاتبات و ارتباطات 
داخلي داشته است. به گفته  آقاي ناخداي گلي، رئيس امور اداري شركت عمران گستر، اينكه 
يك نامه به صورت فيزيكي نوشته شود و در شركت به گردش در بيايد، هم امكان اشتباه را 

باال مي برد و هم سرعت گردش و پيگيري را كاهش مي دهد. 
آق��اي ناخداي گلي، رئيس امور اداري ش��ركت عمران گس��تر ام��داد مي گويد: »براي خريد 
اتوماس��يون، ه��م ما و هم تيم مجتمع اقتصادي، تحقيقاتي را انج��ام داديم. نهايتا، به خاطر 
كاركرد راحت نرم افزار اتوماسيون همكاران، پشتيباني خوب و با توجه به اينكه اين سيستم 

امتحانش را پس داده بود، اتوماسيون اداري همكاران سيستم را انتخاب كرديم.«
با راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري تحت وب، اشتباهات كاهش پيدا كرده،  گردش مكاتبات 
راحت تر شده و در مصرف كاغذ هم صرفه جويي زيادي شده است. همچنين، رديابي مكاتبات 

هم بسيار آسان انجام مي شود. 
آق��اي ناخداي گل��ي مي گويد: »خود  ِ من كه در بخش اداري كار مي كنم، تفاوت را احس��اس 
كرده ام. كار براي مراجعان هم راحت تر ش��ده اس��ت. پيش از اين بايد برای دريافت پاس��خ 
نامه های خود به بخش های مختلف سازمان مراجعه می كردند ولی االن با مراجعه به يك نفر، 
در می يابند كه نامه آنها در چه بخشی است، در رابطه با آن چه اقدامی بايد انجام شود، چه 

پاسخ هايی داده شده و چه اقداماتی انجام شده است.« 

كاهش دوباره كاري با استفاده از راهكار مديريت منابع انساني
پيش از اس��تفاده از نرم افزار، امور مربوط به اس��تخدام افراد، صدور حكم، محاس��به  حقوق و 
دستمزد و ثبت كاركردها،  دستي انجام مي شد. با اجرايي شدن نظام خدمات كشوري ، عوامل 

موثر بر محاسبات حقوق و دستمزد افزايش پيدا كرد و پيچيدگي ها زياد شد.
آقاي ناخداي گلي مي گويد:»ما براي راحت تر شدن كار به سراغ يك نرم افزار رفتيم. اطالعات 
را در آن نرم افزار وارد مي كرديم ولي بايد احكام را دستي صادر مي كرديم. همچنين به دليل 
ع��دم يكپارچگي اين نرم اف��زار با نرم افزارهاي مالي، ما ناچار بوديم هر ماه اطالعات مرتبط را 
روي كاغذ به تيم مالي بدهيم و آنها مجددا اطالعات را وارد نر م افزار كنند و محاسبات حقوق 
و پرداخت ها را انجام بدهند. عدم يكپارچگي سيس��تم مذكور با سيستم هاي مالي ، منجر به 

كنارگذاري آن سيستم شد و ما به سراغ همكاران سيستم رفتيم.«
با اس��تفاده از سيستم منابع انساني همكاران سيستم و يكپارچگي آن با سيستم هاي مالي، 
دوباره كاري كاهش پيدا كرده اس��ت. به گفته  آق��اي ناخداي گلي ، اكنون با ورود اطالعات به 
سيس��تم منابع انساني، همان اطالعات در سيس��تم هاي مالي و حقوق و دستمزد هم ديده 

مي شود و ديگر نيازي به مبادله ي كاغذي و دستي اطالعات نيست. 
آقاي ناخداي گلي با اشاره به تسهيل محاسبات مي گويد:  »در قانون پرداخت خدمات كشوری، 

كاه��ش دوباره كاري ه��ا نتيج��ه يكپارچگ��ي سيس��تم هاي 
هم�كاران سيس��تم

داستان موفقيت

در يك نگاه

ب�ه خاط�ر كارك�رد راح�ت
 نرم افزار اتوماسيون همكاران 
سيستم، پشتيباني خوب و اينكه 
اين سيستم امتحانش را پس داده 
بود، اتوماس�يون اداري همكاران 

سيستم را انتخاب كرديم.
آقاي ناخداي گلي �  رئيس امور اداري 
شركت عمران گستر امداد

ش��ركت عمران گس��تر ام��داد، زير نظر 
مجتم��ع اقتص��ادي كميته  ام��داد امام 
خميني )ره( مش��غول به فعاليت است و 
مسئوليت پروژه هاي عمراني در حوزه هاي 
مسكوني، تجاري و اداري را به عهده دارد. 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
پيچيدگ��ي در پيگيري مكاتب��ات، وجود 
اش��تباهات در فرايند مكاتب��ات و كندي 
گ��ردش فراينده��ا در حوزه اتوماس��يون 
اداري، كن��دي فراين��د و رون��د پيچيده 
اس��تخدام و پيچيدگي هاي محاسباتي در 

نظام هاي پرداخت

دستاوردهاي بعد از استقرار:
افزاي��ش س��رعت و دق��ت در مكاتبات و 
گردش اطالعات در حوزه اتوماسيون اداري

تسهيل فرايند استخدام، انجام محاسبات 
اتوماتي��ك توس��ط سيس��تم و كاه��ش 

دوباره كاري ها
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقيت )Success Story( يك نوع محتوای مصاحبه گونه است كه از گفت  و گو با 
مديران شركت های مشتری همكاران سيستم تهيه می شود. هدف اين پروژه جستار موفقيت های 
يك شركت در استفاده از محصوالت و راهكارهای همكاران سيستم است. برای ديدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سايت همكاران سيستم در آدرس 

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

هر فردی كه وارد سيستم می شود، بر اساس تحصيالت و سوابق، امتيازبندی می شود و اين 
امتيازات، مبناي اجراي روش هاي محاس��بات احكام براي هر فرد قرار مي گيرد. در سيستم 
مديريت منابع انس��اني، با ورود اطالعات اوليه ش��خص، سيس��تم به صورت اتوماتيك باقي 
محاس��بات را انجام می دهد و حكم صادر می شود. اگر اس��تثناهايی هم وجود داشته باشد، 

فرمول ها قابل تغيير بوده و سيستم انعطاف پذير است.«  


