
سابقه استفاده از سیس��تم های نرم افزاری در شرکت زربال به اواسط دهه هفتاد بر می گردد 
جایی که سیس��تم های تحت داس مورد اس��تفاده قرار می گرفت. به مرور با  گذشت زمان و 
توس��عه این شرکت و افزایش نیازها موضوع اس��تفاده از نرم افزارهای کارآمد و به روزتر برای 

بخش های مختلف این شرکت مد نظر قرار گرفت. 
در ابتدا مسووالن این شرکت براساس گزارش و مطالعه ای که یک شرکت نرم افزاری محلی 
انجام داده بود تصمیم به کد کردن )نگارش نرم افزار اختصاصی(  برای پوش��ش نیازهای این 
شرکت گرفتند. اما مراجعه به شرکت های بزرگ نرم افزاری نتیجه ای جز اعالم قیمت های باال 
برای این موضوع در برنداش��ت. قیمت توس��عه سیستم اختصاصی برای شرکتی چون زربال 
آنقدر باال بود که عماًل  از توان ش��رکت خارج به نظر می رسید. پس از این موضوع مسووالن 

شرکت زربال تصمیم به مذاکره با همکاران سیستم گرفتند. 

زربال پیش از همکاران سیستم
یداهلل اکبری مسوول اطالعات مدیریت روزهایی را به یاد می آورد که ده ها نفر در بخش های 
مالی مشغول به کار بودند و روی تمام میزها فاکتورها، اسناد مالی و دستورهای پرداخت بود. 
با این حال پیگیری یک چک گاه روزها به طول می انجامید و بسیاری از خریداران محصوالت 

و نیروی انسانی داخل شرکت از این وضعیت رضایت نداشتند.
اکبری می گوید: زمانی که همکاران سیستم به زربال وارد شد اطالعات ثبت ۲ تا ۳ ماه تأخیر 
داشت. پراکندگی و جابه جایی شرکت های زیر مجموعه و عدم بهره گیری از نرم افزارهای قابل 
اتکا و پیچیدگی های فروش محصوالت مختلف و مرتبط این ش��رکت عماًل وضع دشواری را 

برای مدیریت آن ایجاد کرده بود. 
به گفته اکبری شرکت های بزرگ مرغ با یکسری افراد به صورت کارمزدی کار می کنند براي 
مث��ال جوج��ه و دان در اختیار این افراد قرار داده و مرغ هاي پرورش یافته دریافت مي کنند، 
اما برای پرداخت روز مزد به این افراد راهکاری وجود نداشت. همچنین زمانی به دلیل فقدان 
سیس��تم فروش کارآمد، مشتریان این شرکت برای خرید روزانه مجبور به ایستادن در صف 
و ثبت س��فارش بودند در حالی که همکاران سیس��تم حتی برای این دسته از مشتریان نیز 
راهکاری به زربال ارایه داده که این دسته از مشتریان چند روز قبل می توانند ثبت سفارش 

انجام داده و هنگام مراجعه نیز با تسویه حساب کامل شرکت را ترک کنند. 
اکبری معتقد است یکی از مزیت های اصلی ورود همکاران موضوع تجمیع اطالعات در یک  
نقطه و ساماندهی و به روزرسانی اطالعات بود موضوعی که نه تنها مشکالت مالی و پرداختی 
این ش��رکت به بیرون را حل کرد بلکه رضایت کارکنان داخلی این ش��رکت را نیز به همراه 
داشت. به گفته اکبری استقرار سیستم های همکاران سیستم باعث شده سوابق بیمه ای و مالی 
افراد از زمان اس��تقرار این سیستم در سال ۸۳ هیچ مشکلی نداشته باشد اما مشکل، زمانی 
است که کسی بخواهد به سوابقی دسترسی پیدا کند که  دیرتر از سال ۸۳ به صورت دستی 

در بایگانی نگهداری می شود.

استقرار و آموزش  کارآمد و کوتاه مدت 
استقرار نرم افزارهای همکاران سیستم در طی سه ماه صورت گرفت. هر چند هم زمانی تغییر 
و تحوالت سال مالی و آموزش در محل و همچنین آشنایی کم پرسنل با کاربری کامپیوتر 

تس��هیل کار ف��روش و افزايش رضايت مش��تريان، حاصل 
استفاده از سیستم هاي يکپارچه نرم افزاري در شرکت زربال

داستان موفقيت

تاسیس در ۱۳۵۴، از بزرگترین تولیدکنندگان 
گوش��ت مرغ با ظرفیت س��االنه ۲۰ هزارتن 

تولید، با۸۵۰ کارمند و ۶۰ کاربر سیستم 

چالش هاي قبل از همكاران سيستم:
پراکندگی س��اختمان ها، مزارع و ادارات، 
فقدان سیس��تم برای پرداخ��ت روزمزد، 

بروکراسی پیچیده و طوالنی

دستاوردهای بعد از استقرار:
کاهش تعداد کارکنان بخش مالی، ثبت 
به موقع اطالع��ات،  تجمیع اطالعات در 

یک نقطه، رشد رضایتمندی کارکنان

در يك نگاه

تجمي�ع اطالع�ات و رف�ع 
اشكاالت مالي و رضايت مندي 
مش��تريان و كاركن�ان حاص�ل 
استفاده از سيستم هاي همكاران 

سيستم بود.
یداهلل اکبری � مسئول اطالعات 
مدیریت شرکت زربال 



در ابتدا مش��کالتی را برای این اس��تقرار ایجاد کرد اما دانش پرس��نل آی تی و پیگیری های 
مدیرعامل وقت، بر پیش برد دقیق و به موقع استقرار تأثیر مثبت گذاشت. 

مسووالن شرکت زربال خیلی زود توانستند با بهره گیری از توانایی سیستم های جدید موضوع 
تعدیل نیروی بخش های مالی را به راحتی و با اطمینان پیش ببرند. در بخش مالی بیش از 
۲۵ نفر تعدیل ش��دند، به رغم این تعدیل تأثیر کارکردهای سیستم بر عملکرد بخش مالی 

بسیار قابل توجه بود. 
با اس��تقرار این سیستم مراحل فروش به شکل سیستماتیک و روتین درآمد و این موضوع به 
رضایتمندی مش��تریان منجر شد. از طرف دیگر یکپارچگی اطالعات عمالً ضایعات مربوط به 
حساب های مشترک و اضافه را از میان برد و  ضرر و زیان های ناشی از این موضوع نیز حذف شد. 

 
ثبات سیستم هاي همکاران 

به گفته یداهلل اکبری هم اکنون ثبات سیستم های همکاران سیستم به حدی است که قریب به 
۹۰ درصد کارها به صورت آنالین و یا تلفنی انجام می شود و مراجعه کارشناسان به کمترین 

حد ممکن رسیده است. 
از س��وی دیگر اعتماد متقابل دو س��ازمان زربال و همکاران سیستم درطی این سال ها این 
دو را به عنوان دو ش��ریک تجاری درآورده اس��ت به طوری که بس��یاری از مشتریان جدید 
همکاران سیستم در بخش صنعت مرغ و طیور پیش از خرید، از نمونه کارهای انجام شده در 
زربال بازدید می کنند. اما این رابطه و شراکت تجاری، زربال را از توسعه سیستم ها و تکمیل 
س��بد محصوالت غافل نکرده به طوری که هر س��ال این شرکت سیستم های جدیدی را به 

مجموعه های قبلی اضافه می کند.

زربال امروز و روياهای واقعیت يافته 
شرکت زربال یکی از بزرگترین شرکت های صنعت مرغ و طیور و یکی از پرتغییرترین شرکت ها 
طی سال های اخیر بوده است. پراکندگی مزارع و ساختمان ها و ادارات این شرکت به ۱۸ نقطه 
در کشور می رسد که در حال حاضر به لطف سیستم های نرم افزاری همکاران سیستم تمامی 
این نقاط با استفاده از انتشار اطالعات به یکدیگر متصل شده است. مدیران زربال زمانی را به 
یاد می آورند که یک دستور ساده پرداخت و یا یک چک بیش از دو ماه در فرآیندهای سنتی 
مالی این شرکت معطل می ماند اما حاال تمام عملیات روزانه این شرکت به لحظه انجام می شود.

برای زربالی که زمانی با مبلغ نزدیک به یک میلیارد تومان برای نگارش و توسعه نرم افزارهای 
اختصاصی روبه رو شده بود حاال داشتن سبد نسبتاً کامل محصوالت مالی و اداری با مبلغی 

بسیار به صرفه تر، رویایی بوده که به تحقق پیوسته است. 

برای زربال كه زمانی توسعه ي 
نرم افزاره�اي اختصاص�ي با

مبلغي كالن پيشنهاد شده 
ب�ود، حاال داش�تن س�بد كامل 
به صرفه تر،  با مبلغي  محصوالت 

رويايي تحقق يافته است.
یداهلل اکبری � مسئول اطالعات 
مدیریت شرکت زربال 
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقیت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف این پروژه جستار موفقیت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای دیدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سایت همکاران سیستم در آدرس 

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