
عليرضا زند مديرعامل مالی و پايه گذار اس��تفاده از سيستم هاي نرم افزاري همكاران سيستم 
در ش��ركت سامان محيط بوده  اس��ت. زند مي گويد: »قبل از اينكه به شركت سامان محيط 
بيايم، در شركت هاي خصوصي ديگر با نرم افزارهاي همكاران سيستم كار كرده بودم. بنابراين 
زماني كه به سامان محيط آمدم، با توجه به سابقه ي ذهني خوبي كه از سيستم هاي همكاران 
سيستم داش��تم، تالش كردم كه از نرم افزارهاي همكاران سيستم در شركت سامان محيط 

استفاده كنم« 

استفاده ي بهينه از منابع موجود
محدودي��ت منابع چ��ه در زمينه ي نيروي انس��اني و چه در زمينه ي مال��ي، از چالش هاي 
ش��ركت هاي فعال در حوزه ي پيمانكاري اس��ت. وجود كارگاه ه��اي متعدد در نقاط مختلف 

كشور، بحث مديريت منابع را نيز سخت تر مي كند. 
به گفته ي زند، اس��تفاده از نرم افزار به عنوان يك ابزار، به مديريت كمك مي كند كه بتواند با 
منابع محدود، بهره وري را افزايش دهد. به عنوان مثال، تيم مالي سامان محيط از سال 82 به 
بعد از لحاظ كميت هيچ تغييري نكرده است. اين در حالي است كه تعداد كارگاه هاي ما 5 برابر 

شده است و تعداد پروژه هاي كاري ما نيز از لحاظ ريالي بيش از 10 برابر شده است. 

كمك به تصميم گيري بهتر 
در دنياي امروز، نياز اصلي مديران براي خلق يك تصميم به موقع و به جا، اطالعات است. زند 
مي گويد: »شركت پيمانكاري مانند سامان محيط، با وجود داشتن كارگاه هاي متعدد، بايد به 
تناسب كار هر كارگاه و نياز هركدام، منابعي را به آنها اختصاص بدهد. ثبت به موقع اطالعات 
در اين كارگاه ها و ارائه گزارش های به موقع و به تفكيك كارگاه ها به مديران، باعث مي شود 

بتوانيم تصميم گيري را براي ايشان تسهيل كنيم.«  

تنوع، صحت و دقت در تهيه  گزارش ها
پيش از اس��تفاده از سيستم هاي همكاران سيستم، ارائه گزارش ها با سختی های زيادی روبه 
رو بود كه از جمله آن ها می توان به تعدد بندهای حسابرس��ی اشاره كرد. زند مي گويد: »بعد 
از س��ال 82 كه سيس��تم هاي همكاران در شركت نصب شد، ش��اهد كاهش روند اشكاالت 
حسابرسي بوديم. به عنوان مثال، ما در سال 82 دو پروژه در دست داشتيم با رقم كمتر از 4 
ميليارد تومان و زمان 6 ماهه براي تحويل گزارش ها، در اين شرايط در گزارشات حسابرسي 
حدود 7 الي 8 اش��كال وجود داش��ت. در حالي كه در س��ال 89 با 11 پروژه و بار مالي 45 
ميليارد تومان و مدت زمان كمتر از نصف براي تحويل گزارش��ات، اش��كاالت موجود كاهش 
چشمگيري پيدا كرد. سيستم هاي نرم افزاري همكاران سيستم نقش موثري را در اين بهبود 

به عهده داشته است.« 

تاس��يس در 1۳81، ش��ركت پيمانكاری 
راه س��ازی، فعالي��ت در صنع��ت تونل و 
ايس��تگاه مترو  ب��ا 680 كارمند و دارای 

رتبه 1 بخش راه و ابنيه 
 

چالش هاي موجود:
محدوديت های منابع در زمينه های مالی 
و انسانی و پراكندگی و تعدد كارگاه ها در 

سراسر كشور

دستاوردها:
ثب��ت به موق��ع اطالع��ات ب��ه تفكي��ك 
كارگاه ها، افزايش بهره وری به رغم ثبات 
كميت، تجهيز به سيستم مالی كارآمد با 

سادگی كاركرد

در يك نگاه

ثبت دقيق اطالع��ات و كاهش اش��كاالت گزارش گيري در 
شركت سامان محيط

داستان موفقيت

نرم افزارهای همکاران سيستم
این قابليت را دارند که حتی 
افرادی با تخص�ص مالی کم نيز 

بتوانند، از آن استفاده کنند.
عليرضا زند � مديرمالی شركت 
سامان محيط 
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سادگي كاربري و سهولت دسترسي به اطالعات
زبان امور مالي در عين سادگي براي افرادي كه از آن اطالع ندارند غير قابل فهم است. اگر 
سيس��تم مالی با كاربری سادگی و بدون پيچيدگی باشد افرادي كه در امور مالي تخصص 
ندارند هم مي توانند از آن اس��تفاده كنند. زند معتقد اس��ت كه در نرم افزارهاي همكاران 
سيس��تم اين پويايي وجود داش��ته اس��ت كه حتی افرادی كه تخصص زياد ندارند از آن 

استفاده كنند.  

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. 


