
به گفته آقای شریفی معاون مالي این شرکت، تجربه مثبتی که او قبالً به عنوان مدیر مالی و 
حسابدار با همکاران سيستم در شرکت مهندسي تجهيزات برقي - متبا - )یکی از شرکت های 

این گروه( داشته، دليل انتخاب این نرم افزار ها بوده است.

بهای تمام شده،  به روزسازی قیمت فروش
سيم نور پویا از سال 85 از سيستم بهای تمام شده همکاران استفاده می کند. آقای شریفی 
درباره دليل استقرار این سيستم می گوید: »چالش اصلی ما در سال های اخير نوسانات دائمی 

قيمت فلزات بوده که بخش عمده اي از قيمت تمام شده ما را تشکيل مي دهد.«
او مي افزاید: »با توجه به ش��رایط فعلي که قيمت ارز و فلزات دائما با نوس��ان مواجه است، به 
سيستمی نياز داشتيم که هر زمان الزم بود قيمت تمام شده خود را به روز کنيم. اهميتی که 
این نرم افزار برای ما دارد از این روس��ت که اگر به س��رعت به بهاي تمام شده خود دسترسي 
نداشته باشيم چنانچه مناقصه ای را برنده شویم ممکن است ارایه قيمت نادرست باعث وارد 

آمدن ضرر و زیان هنگفت به شرکت شود.«

رشد سرعت تحلیل و ایجاد سهولت 
به گفته وی نرم افزار بهای تمام شده همکاران سيستم سرعت تحليل داده ها را باال برده، روند 
کار را روان تر و آسان تر کرده است. به کمك این سيستم مي توانيم ریز قيمت تمام شده هر 

کدام از محصوالت مورد نيازمان را محاسبه کنيم.
او درباره اهميت این موضوع در موفقيت شرکت می گوید: »هر قدر که محاسبات دقيق تر باشد 
ش��رکت سود بيشتري به دس��ت مي آورد و دقت بيشتري در فروش خواهد داشت. با کنترل 
انحرافات بهاي تمام شده و در نتيجه بهينه سازی  هزینه ها و کاهش قيمت، می توانيم در رقابت 

فشرده بازار موفق تر عمل کنيم.«

سایر نرم افزار هاي همكاران  
آقای شریفی به تاثيرات مثبت و با اهميت چند نرم افزار دیگر همکاران سيستم براي این شرکت 
اشاره کرده و مي گوید: »در کنار سيستم بهاي تمام شده، کنترل موجودي انبار نيز حائز اهميت 

است چون به استناد موجودي انبار است که مي توانيم برنامه ریزي خرید را داشته باشيم.
با استفاده از سيستم حقوق و دستمزد و خزانه داري نيز مي توان اضافه کاري و حقوق پرسنل 
در قسمت هاي اداري و توليدي و همچنين موجودي نقدي و تراکنش هاي به روز آن در نزد 
بانك ها را کنترل نمود. ثبت صحيح تمامي اس��ناد في ما بين کارفرمایان و پيمانکاران مرتبط 
با ش��رکت در سيستم حسابداري نيز، موجب رفع هرگونه مغایرت و اختالف در حساب هاي 
في مابين خواهد بود و این امر در روابط ميان شرکت و کارفرمایان در پيمانکاران تاثير مثبت 
خواهد داشت. تحليل صحيح مدیران از گزارشات مجمع مالي در طي دوره نيز از دستاوردهاي 

مثبت این سيستم هاست.«

كنترل انحرافات بهاي تمام شده و بهینه سازي هزینه ها

داستان موفقيت

در یك نگاه

تاس��يس در س��ال ۱۳۷۶ دارای ۷۰ نفر 
پرس��نل، از بزرگترین تولي��د کننده های 
 NKF تحت ليسانس OPGW کابل هاي
هلند و سيم هاي ACSR،  همچنين تامين 
کننده محصوالت مورد نياز در صنعت برق 

و مخابرات 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
نوس��انات روزان��ه قيم��ت ارز و فلز امکان 
انتخاب دقيق در هنگام حضور در مناقصات 

را سلب می کرد

دستاوردهای بعد از استقرار:
افزایش سرعت تحليل،  به دست آوردن ریز 

قيمت تمام شده مواد،  محاسبات دقيق تر

 اگر به سرعت به بهاي تمام
 شده خود دسترسي نداشته 
باش�يم چنانچ�ه مناقص�ه ای را 
برنده شويم ممكن است متحمل 

ضرر و زيان هنگفتي شويم.
آقاي شریفي � معاون مالي
شرکت سيم نور پویا 
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقيت )Success Story( یك نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سيستم تهيه می شود. هدف این پروژه جستار موفقيت های 
یك شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سيستم است. برای دیدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سایت همکاران سيستم در آدرس 

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


