
شركت سازه پويش كه بيش از 400 نفر كارمند دارد، قطعات متعددی نظير دزدگير، سيستم 
هشداردهنده   سخنگو، رگالتور، شير سر مخزن و جلو آمپر را براي اولين بار در كشور توليد 
كرده اس��ت. توليد انحصاري سنسورهاي دنده عقب نيز در اختيار اين شركت قرار دارد. اين 
ش��ركت داراي رتبه A س��اپكو، رتبه اول بهره وري در دو س��ال پياپي و رتبه  اول در ارزيابي 

تيم هاي مالي در رتبه بندي ساپكو است و در سال 1383 وارد بورس شده است.

سازه پويش و همكاران سيستم
 DOS ش��ركت سازه پويش، كار با همكاران سيس��تم را  از سال 1379 با سيستم هاي تحت
همكاران سيس��تم آغاز كرده است. آقاي خادمي، مدير مالي شركت سازه پويش، در اين باره 
مي گويد:  »آن زمان سيستم هاي حسابداري، دارايي ثابت، فروش و بهاي تمام شده را راه اندازي 
كرديم. علي رغم اينكه بهاي تمام شده آن زمان در ابتداي راه بود ولي خيلي به ما كمك كرد. آن 
زمان 99 درصد شركت ها بند حسابرسي قيمت تمام شده داشتند چرا كه محاسباتشان مكانيزه 

نبود ولي ما با كمك آن نرم افزار توانستيم انتظارات آن زمان را برآورده كنيم.«
س��ال 1382، ش��ركت س��ازه پويش از نرم افزارهاي تحت DOS همكاران سيستم به سمت 
نرم افزارهاي تحت windows مهاجرت كرد كه سيستم بهاي تمام شده نيز بخشي از آن بود.  

كنترل توليد با شناسايی انحرافات
به گفته  مدير مالي شركت سازه پويش، سيستم بهاي تمام شده، به ابزار موثر مديريت برای 
تصميم گيري تبديل ش��ده است. حسابداري بهاي تمام شده، انحرافات را نشان مي دهد و بر 

همين اساس، امكان كنترل توليد را فراهم مي آورد. 
آقاي خادمي مي گويد:  »ما با استفاده از سيستم بهاي تمام شده، انحرافات توليد را شناسايي 
مي كنيم و به مدير توليد گزارش مي دهيم كه با بررسي آن، انحراف را كاهش دهد. اين انحراف 
مي تواند شامل انحراف كاركرد باشد كه ناشی از عدم استفاده  صحيح از ساعات كاري كاركنان 

است يا می تواند انحراف ضايعات باشد كه نشان دهنده  ايراد در فرايند توليد است.«

كنترل هزينه ها برای ارائه گزارش های دقيق
يكي از موضوعات مهم در صنعت قطعه سازي، موضوع هزينه هاست. آقاي خادم در اين ارتباط 
مي گويد:  »ما در بررسي هزينه ها، تا ريزترين موارد را هم بررسي مي كنيم. براي اينكه بتوانيم 
تا اين سطح روي هزينه ها ريز بشويم، نيازمند اين هستيم كه اطالعات همه  قسمت ها با دقت 
و كيفيت مناسب وجود داشته باشد. ما اگر اطالعات را دستي نگهداري مي كرديم يا سيستم 
مناسبي نداشتيم، حتما نمي توانستيم تحليل ها و گزارش هاي دقيقي از هزينه ها به مديريت 

ارائه بدهيم كه بتواند مبناي تصميم گيري مناسبي براي كنترل هزينه ها باشد.«

دقت در تعيين قيمت فروش
به گفته  آقاي خادمي: »وجود سيستم بهاي تمام شده، به من ِ مدير مالي كمك مي كند كه 
بتوانم با اطمينان راجع به بهاي تمام شده محصول اظهار نظر و صحبت كنم. اين اطمينان و 
دقت، باعث مي شود كه ما بتوانيم تصميم درست در ارتباط با قيمت فروش بگيريم و جلوي 

كنترل توليد و شناسايی انحرافات با سيستم بهای تمام شده

داستان موفقيت

در يك نگاه

يك�ي از مناف�ع اس�تفاده از
سيس�تم بهاي تمام ش�ده، 
دقت در تعيين قيمت فروش است.
 آقاي خادمي � مدير مالي
شركت سازه پويش

ش��ركت س��ازه پوي��ش در س��ال 1376 
ب��ه   1378 دوم  نيم��ه   در  و  تاس��يس 
بهره برداري رسيده است. ماموريت شركت، 
توليد قطعات الكترونيك و قطعات راحتي 

و امنيتي خودرو است. 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
بررسي هزينه ها تا ريزترين موارد و كسب 
اطالعات همه  قسمت ها با دقت و كيفيت 
مناسب جهت ارائه تحليل ها و گزارش هاي 
دقي��ق از هزينه ها به مديري��ت كه بتواند 
مبناي تصميم گيري مناسبي براي كنترل 

هزينه ها باشد.

دستاوردهاي بعد از استقرار:
اطمينان راجع به بهاي تمام شده محصول، 
شناس��ايي انحرافات شامل انحراف كاركرد 
و انحراف ضايعات كه نشان دهنده  ايراد در 

فرايند توليد است.
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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. 

زيان و ضررهاي ناشي از بي دقتي در محاسبه  قيمت تمام شده را بگيريم.« 
تحليل هاي ناشي از سيستم  بهاي تمام شده، مي تواند ورودي خوبي براي واحدهاي تحقيق و 
توسعه شركت ها باشد. آقاي خادمي در اين ارتباط مي گويد:  »مواردي اتفاق افتاده است كه 
ما بر اساس تحليل هاي بهاي تمام شده، متوجه شده ايم كه برخي محصوالت سودي ندارند 
يا زيان  ده هس��تند. اين موضوع به واحد تحقيق و توس��عه اعالم شده كه روي آن محصوالت 
كار كنند. بر اين اساس واحد تحقيق و توسعه پروژه هاي بهبودي را تعريف مي كند كه بتواند 

قيمت تمام شده را كاهش دهد.«


