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ح شرکت پرهون طر
شـــركت پرهـــون طـــرح )ســـهامی خـــاص( ســـال 1380 بـــا تجربـــه ای 70 ســـاله در 
كار اجرایـــی امـــور پیمانـــكاری تاســـیس شـــد. حـــوزه ی ارائـــه خدمـــات ایـــن شـــركت 
شـــامل مدیریـــت طـــرح )MC(، طـــرح و اجـــرا )EPC( و اجـــرا )C( اســـت، بـــا داشـــتن 
گریـــد 1 پیمانـــكاری، در پروژه هـــای ســـاخت ســـد، ســـاختمان و انبوه ســـازی، 
پروژه هـــای صنعتـــی، نیروگاه هـــا، تونـــل و راه، قطـــار شـــهری در داخـــل و خـــارج از 

كار دارد.  ـــه  كشـــور فعالیـــت می كنـــد و 400 پرســـنل مشـــغول ب
از پروژه هـــای موفـــق ایـــن شـــركت می تـــوان بـــه نیـــروگاه ســـیكل تركیبـــی علی آبـــاد، 
نیـــروگاه ســـیكل تركیبـــی یـــزد، مدیریـــت طـــرح ســـد رئیـــس علـــی دلـــواری، احـــداث 

كـــرد. و بهره بـــرداری نیـــروگاه ســـیمره اشـــاره 
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كــه از ســال 1384 از سیســتم های وینــدوزی همــكاران سیســتم  ایــن شــركت 
كندگــی جغرافیــای نیــاز بــه راهــكاری داشــت  اســتفاده می كــرد بــا توجــه بــه پرا
كنــد. دسترســی ســریع و آســان  كــه اطالعــات ســازمان را یكپارچــه و در لحظــه 
بــرای شــركت برخــوردار اســت.  اولویــت خاصــی  از  بــه اطالعــات پروژه هــا، 
هم چنیــن چنــد ارزی بــودن قراردادهــا و پروژه هــای خارجــی، محاســبات 

ــا دشــواری مواجــه می كــرد. ــی را ب مال

نیاز کسب وکار
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اهداف پیاده سازی
راهــكاران  بــه  را  خــود  پیشــین  سیســتم های   92 ســال  در  ح  طــر پرهــون 

یابــد:  زیــر دســت  اهــداف  بــه  تــا  داد  ارتقــا  همــكاران سیســتم 
•  سرعت انتقال اطالعات 

•  صرفه جویی اقتصادی از بابت خرید نسخ دوم نرم افزارها
•  استفاده از یک دیتابیس واحد
•  بهره مندی از راهكار چند ارزی
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دستاورد های
پس از استقرار

بــا بهره منــدی از راهــكاران و تحــت وب بــودن آن، دسترســی بــه اطالعات پروژه ها 
كنــده در دیتابیــس  بــه ســرعت و بــه آســانی فراهــم شــد. بــا ثبــت اطالعــات پرا
واحــد، ضمــن جلوگیــری از تعــدد دیتابیس هــا در پروژه هــا، تمــام اطالعــات بــدون 
گرفــت و هزینه هــای تامیــن  مغایــرت، در دفتــر مركــزی در لحظــه دردســترس قــرار 
گــی  كاهــش یافــت. هم چنیــن، بهره منــدی از ویژ ســخت افزار و پشــتیبانی نیــز 
چنــد ارزی راهــكاران، مشــكل محاســبات مالــی در قراردادهــای بــا تنــوع ارز را 

كــرده اســت. برطــرف 
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كندگـی جغرافیایـی پروژه هـا و اطالعـات آن هـا،  ح در پاسـخ بـه پرا پرهـون طـر
كـه در برخـی  از راهـكار انتشـار اطالعـات همـكاران سیسـتم اسـتفاده می كـرد 
كاربـر، سـبب بـروز مغایرت هایـی  مواقـع، بـا ثبـت نادرسـت اطالعـات توسـط 
كه در لحظه به اطالعات پروژه ها  می شـد. در عین حال، شـركت نیاز داشـت 
دسترسـی داشـته باشـد امـا اسـتفاده از راهـكار انتشـار اطالعـات، بـا فاصله ی 

زمانـی چنـد سـاعته تعریـف شـده بود. 
بـا تحـت وب بـودن راهـكاران و ثبـت هم زمـان اطالعـات پروژه هـا روی یـک 
دیتابیـس مركـزی، دسترسـی بـه اطالعاِت درسـت، در لحظه امكان پذیر شـد 

و دیگـر شـركت بـا مشـكل تعـدد دیتابیـس در پروژه هـا روبـه رو نیسـت.

تحت وب بودن 
راهکاران

دسترسی در لحظه به اطالعات
كنترل پروژه ها و 
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یکپارچگی راهکاران
كاهش هزینه های تامین و پشتیبانی نرم افزار

كار پروژه، نیازمند خرید  كه برنده می شد، با آغاز به  شركت به ازای هر مناقصه ای 
نسخ دوم ماژول های حسابداری، انبار و انتشار اطالعات از همكاران سیستم 
كه افزون بر هزینه های تامین نرم افزار، هزینه های پشتیبانی را نیز افزایش  بود، 

می داد. 
بــا یكپارچگــی راهــكاران و اســتفاده از یــک دیتابیــس واحــد، هزینه هــای خریــد و 

كامــل برطــرف شــد. پشــتیبانی نســخ دوم به شــكل 
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تجمیـع  عـدم  پیمانـکاری،  شـرکت های  در  حسـابداری  معضـات  از 
کندگی  کارگاه ها به دلیل ُبعد مسافت و پرا به موقع اطاعات حسابداری 
کـه بـه ایـن مشـکل می تـوان  جغرافیایـی پروژه هـای دردسـت اجراسـت 
مشـکل احتمالـی پشـتیبان گیری ناقـص و اشـتباه از اطاعـات ثبـت شـده 
پروژه ها و انتقال آن به دفتر مرکزی از طریق سیستم انتشار اطاعات در 
کرد که موجب مغایرت بین اطاعات موجود  سیستم دلفی را هم اضافه 
کارگاه به دفتر مرکزی می شود.  کارگاه و اطاعات منتقل شده  در سیستم 
خوش بختانـه بـا راه اندازی سیسـتم راهکاران عما این معضل و مشـکل 
بـزرگ مرتفـع شـده اسـت و عاوه بـر تجمیـع آنایـن و صحیـح اطاعـات 
از  لحظـه ای  به شـکل  می تـوان  مرکـزی،  دفتـر  در  کارگاه هـا  شـده ی  ثبـت 
کارگاه اطاع  اشـکاالت ثبت شـده در سیسـتم های نرم افزاری موجود در 
کـرد. یکـی دیگـر از مزایـای  حاصـل و نسـبت بـه رفـع ایـن اشـکاالت اقـدام 
ح تبدیـل ارزهـای مختلـف در  سیسـتم راهـکاران بـرای شـرکت پرهـون طـر
یـک قـرارداد بـرون مرزی اسـت. به طور مثـال، یکی از قراردادهای شـرکت 
در سـریانکا به شـکل دالری تنظیـم شـده اسـت؛ واحـد پـول سـریانکا 
یـورو هـم پرداخـت  بـه شـرکت  کارفرمـا به جـای دالر  گاه  روپیـه اسـت و 
خ تبدیـل، تمـام  می کنـد و در ایـن حالـت به راحتـی می تـوان بـا تعییـن نـر
کـرد، در حالی کـه  این  اسـناد اعـم از دریافـت و پرداخـت را بـه دالر تبدیـل 

قابلیـت قبـا در سیسـتم دلفـی وجـود نداشـت.  

از زبان مشتری
علی محبوب؛ مدیر مالی شركت پرهون طرح


