
شــركت استام صنعت در سال 1378 تاسيس شده است. اين شركت ليسانس توليد دينام و 
استارت را از شركت Valeo فرانسه كسب كرده و در سال 88 نيز موفق به اخذ جايزه  ي ملي 
بهره وري و تعالي ســازماني شده است. اين شركت تامين كننده ي اصلي خودروسازان داخلي 
در حوزه دينام و استارت به شمار مي رود و در حال حاضر با 400 كارمند، ظرفيت توليد يک 

ميليون و ۵00 هزار عدد دينام و ۲ ميليون عدد استارت در سال را دارد. 
از سال 138۲، سيستم هاي همكاران سيستم در اين شركت راه اندازي شده و به تدريج به تعداد 
سيستم هاي مورد استفاده اضافه شده است به طوريكه اين شركت در حال حاضر، سبد كاملي 

از محصوالت همكاران سيستم را در تمامي بخش ها  استفاده مي كند. 
به گفته ي آقاي صادق بيگي، مدير مالي شركت استام صنعت، نگاه مثبت مديرعامل شركت به 
فناوري اطالعات و تاكيد وي بر استفاده از سيستم هاي نرم افزاري از مهم ترين عوامل موفقيت 

شركت استام صنعت در استفاده ي گسترده از سيستم هاي نرم افزاري بوده است. 

تصميم گيري به موقع در شرايط رقابتي
شركت استام صنعت از مجموعه ي سيستم هاي مالي همكاران سيستم استفاده مي كند. تازه ترين 
سيستمي كه در اين شركت راه اندازي شده، سيستم بهاي تمام شده است. آقاي صادق بيگي در 
اين ارتباط مي گويد: » چند سال پيش شركت استام صنعت، سيستم بهاي تمام شده همكاران 
سيستم را خريداري كرد اما به دليل اينكه بستر راه اندازي اين سيستم وجود نداشت، موفق به 
استفاده از آن نشد. سال 88 بررسي ها و مطالعات الزم در اين زمينه انجام شد و تالش كرديم 
كه مشكالت را برطرف كنيم. نكاتي نيز در مورد خوِد سيستم داشتيم كه به همكاران سيستم 
منتقل كرديم. در نهايت موفق شــديم اين سيستم را راه اندازي كنيم و از گزارش هاي آن در 

محاسبه ي بهاي تمام شده ي محصوالت در سال 90 استفاده كنيم.«
مدير مالي شــركت استام صنعت در ارتباط با دستاوردهاي استفاده از اين سيستم مي گويد:  
»محاســبه ي دقيق و ماهيانه ي بهاي تمام شده ي محصوالت، مهم ترين دستاورد استفاده از 
اين سيستم است. در شرايط اقتصادي حال حاضر و نوسانات بازار، ارائه ي گزارش هاي ماهيانه 
از بهاي تمام شده محصوالت، به مديريت كمک مي كند تا بتواند تصميمات استراتژيكي را در 

زمان مناسب اتخاذ كند.«

يكپارچگي اطالعات توليد و مالي
يكي از مهم ترين عناصر محاسبه ي بهاي تمام شده، اطالعاتي است كه از بخش مديريت توليد 

كارخانه به عنوان ورودي به سيستم داده مي شود.
آقاي صادق بيگي در اين ارتباط مي گويد: » زماني كه مشغول راه اندازي سيستم بهاي تمام شده 
بوديم، متوجه شديم كه يک شكاف اطالعاتي در فرايندمان وجود دارد و آن مربوط به بخش 
مديريت كارخانه است. ما ناچار بوديم اطالعات اين بخش را به صورت دستي به سيستم بهاي 

تمام شده وارد كنيم كه دقت و سرعت محاسبات را كاهش مي داد.«
با راه اندازي سيســتم هاي حوزه مديريت توليد در شــركت استام صنعت، اطالعات از طريق 
سيستم و طبق فرايندهاي استاندارد، به سيستم بهاي تمام شده مي رسد. آقاي صادق بيگي 
معتقد است، را ه اندازي سيســتم هاي مديريت كارخانه، عالوه بر سيستماتيک كردن انتقال 

اطالعات از بخش توليد به مالي، به ساختار يافتن رويه و روال ها نيز كمک كرده است. 

ـــتم: ـــكاران سيس ـــاي هم ـــتفاده از نرم افزار ه ـــتاورد اس دس
محاســـبه ي دقيـــق و ماهيانـــه ي بهـــاي تمام شـــده ي محصوالت

داستان موفقيت

در يك نگاه

اقتصادي حال در شــرايط 
 حاضــر و نوســانات بازار، 
ارائه ي گزارش هاي ماهانه از بهاي 
تمام شده محصوالت، به مديريت 
كمك مي كند تا بتواند تصميمات 
مناسب  زمان  را در  استراتژيكي 

اتخاذ كند.
آقاي صادق بيگي

مدير مالي شركت استام صنعت 

شركت استام صنعت، يكي از شركت هاي 
گروه قطعه سازي عظام است كه بزرگترين 
هولدينگ قطعه ســازي كشــور به شمار 
مي رود. اين شــركت توليدكننده ي دينام 
و اســتارت خودرو اســت و در رتبه بندي 
قطعه سازان، اين شركت رتبه A ساپكو و 

سازه گستر سايپا را دارد. 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
پيچيده بــودن و طوالني بــودن فرايند 
محاسبه ي بهاي تمام شده، عدم يكپارچگي 

اطالعات و سيستم ها.

دستاوردهاي پس از استقرار:
يكپارچگــي سيســتم ها و فرايند گردش 
اطالعــات، كمــک به اتخــاذ تصميمات 
مديريتي با ارائه ي ماهانه ي بهاي تمام شده.
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقيت )Success Story( يک 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 
يک 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. 

پشتيباني خوب و دريافت نظرات مشتری
پشــتيباني خوِب همكاران سيستم از مشتريان، از مهم ترين عواملي است كه سبب توسعه   ي 
همكاران سيستم شده است. آقاي صادق بيگي در اين ارتباط مي گويد: » ما با پناه البرز همكاران 
سيستم در ارتباط هستيم و تعامل خوبي با اين شركت داريم. در طي سال هاي گذشته، هر بار 

كه مشكلي بوده، توانسته ايم با كمک همكاران سيستم البرز آن را حل كنيم.
يک نكته ي خوِب ديگر در شركت همكاران سيستم، خودبهبودي  است كه اين شركت بر اساس 
نظرات مشتريان در خود ايجاد مي كند. به عنوان مثال، زماني كه سيستم خزانه داري اين شركت 
به بازار آمد، ما به همكاران سيستم برخی نظراتمان را درباره كار با سيستم گفتيم. زماني كه 
نسخه  ي بعدي اين نرم افزار به بازار آمد آن موارد در نرم افزار لحاظ شده بود و االن به نظر من 
يكي از بهترين سيستم هاي اين شركت است كه كار ساير سيستم ها را نيز يكپارچه مي كند.« 


