
تحولی نرم افزاری در مجموعه شرکت های وابسته
بنيان کار در ش��رکت س��رمایه گذاری مهندسي و ساخت تأسيس��ات دریایی با یک نرم افزار 
تحت دلفی گذاش��ته ش��د، نرم افزاری که به گفته آقای جنوی طی سال های اوليه به خوبی 
جوابگوی نيازها بود اما به مرور و با گس��ترده ش��دن فعاليت ش��رکت، استفاده از محصوالت 
همکاران سيستم جای خود را در این شرکت باز کرد و حاال به جز شرکت اصلی مجموعه ای 
از ش��رکت های زیرمجموعه نيز از همکاران سيستم استفاده می کنند. هم اکنون ۱۱ شرکت 
زیرمجموعه از محصوالت همکاران سيستم استفاده می کنند و در جهت یکپارچگی، به زودی 
سایر ش��رکت ها نيز مجموعه محصوالت همکاران سيستم را مورد استفاده قرار خواهند داد 
البته به گفته آقای جنوی هر ش��رکت بنا بر نياز، محصول خاص خود را تهيه کرده و مورد 

استفاده قرار می دهد.

چرا سیستم قبلی را تغییر دادیم؟
عمليات اجرایی تغيير سيس��تم نرم افزاری در این ش��رکت از سال ۹۰ شروع شد و از ابتدای 
س��ال ۹۱ سيستم قبلی به طور کامل کنار گذاشته شد. به گفته آقای جنوی مدیرمالی این 
شرکت ضعف سيستم قبلی این بود که نيازهای روز را پاسخ نمی داد و نمی توانست ارتباطات 
زیرسيس��تمی را پاس��خ گو باشد. در آن سيس��تم انتقال اطالعات بين حسابداری و حقوق و 
دس��تمزد به طور دس��تی صورت می گرفت در حالی که اکنون از خزانه داری به راحتی سند 
صادر می ش��ود و در حسابداری مورد استفاده قرار می گيرد. به گفته آقای جنوی هم اکنون 

سرعت کار افزایش پيدا کرده و مغایرت ها و خطاهای انسانی بسيار کاهش یافته است. 

یک دستاورد، رفع مغایرت ها 
شرکت های سرمایه گذاری، مجموعه ای از شرکت ها هستند. در این گونه  شرکت ها حساب ها 
باید با هم تجميع ش��وند و اگر عين حس��اب های ش��رکت ها را بخواهند در ترازنامه بگذارند 
ارقام بزرگ غير واقعی و گمراه کننده به دست می آید. آقای جنوی می گوید: برطرف کردن 
مغایرت ها بخشی از مشکالتی بود که ما در سيستم قبلی با آن مواجه بودیم این مغایرت ها و 
انحرافات اما با استفاده از محصوالت همکاران سيستم به طور کامل رفع شده است. به گفته 
جنوی هم اکنون همه اطالعات شرکت های زیرمجموعه در بانک اطالعاتی قرار می گيرد و با 

این اطالعات نياز به کار نيروی انسانی برای جا به جایی اطالعات کاهش یافته است.

پاسخگویی در لحظه ي نیاز مشتری
آقاي جنوی معتقد اس��ت پشتيبانی برای مشتری یا کاربر باید به گونه ای باشد تا زمانی که 
مش��تری به آن نياز دارد، پاس��خ گو باشد. او با ذکر مثالی می گوید: یک بار در روزهای پایانی 
سال که ما با یک مشکل مواجه شده بودیم، مدیرعامل یکی از شرکت های تحت ليسانس که 
کار اس��تقرار را انجام می داد همراه با کارشناسانش در کمترین زمان اینجا حاضر شدند و در 

سریع ترین زمان ممکن کار را انجام دادند. 
جنوی می گوید: ما از خود شرکت های زیر مجموعه نيز گزارش هایی داریم که درخواست های 

آنها به سرعت پاسخ داده شده است. 

افزایش س��رعت کار و کاهش مغایرت ها و خطاهای انسانی 
نتیجه استفاده از نرم افزارهاي همکاران سیستم

داستان موفقيت

در یک نگاه

ه�م اکن�ون هم�ه اطالعات
 شرکت های زیرمجموعه در 
بان�ک اطالعاتی ق�رار می گيرد و 
با ای�ن اطالعات نياز به کار نيروی 
انسانی برای جا به جایی اطالعات 

کاهش یافته است.
بهروز جنوی- مدیرمالی شرکت 
مهندسي و ساخت تأسيسات دریایی

شرکت سرمایه  گذاري مهندسي و ساخت 
تأسيس��ات دریایی در جهت بومی سازی 
صنعت نفت و گاز تاسيس شد و مجموعه 
فعاليت هاب عملياتی آن در خرمش��هر و 
پارس جنوبی انجام می شود. این شرکت 
عمدتا در شرکت های فعال در بخش نفت 

و گاز سرمایه گذاری می کند. 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
پاس��خ گو نبودن نرم افزار قبلی به نيازهای 

روز و وجود مغایرت ها

دستاوردهاي بعد از استقرار:
یکپارچگ��ی محاس��بات ش��رکت های زیر 

مجموعه و  افزایش سرعت کار
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقيت )Success Story( یک 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 
یک 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. 


