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5 همکاران سیستم   .   پیام هیأت مدیره ۴

 سهامداران محترم

همکاران سیستم سال گذشته را در شرایطی پشت سر گذاشت که بارورترین کارنامه 
اقتصادی خود را رقم زد. با توجه به شناختی که این هیأت مدیره از شما  سهامداران 
آگاه دارد، می دانیم که عالوه  بر دستاوردهای اقتصادی، به مسیر پیشرفت همکاران 
سیستم و موفقیت های آن به عنوان یک شرکت بخش خصوصی که الگوی بسیاری 

از شرکت ها قرار گرفته است، دلبستگی دارید.

عالقـه قلبـی همـکاران سیسـتم آن بـود کـه سـال 97 سـال توسـعه و شـکوفایی 
کسب وکارها و صنایع مختلف و به تبع آن، اقتصاد کشور باشد ولی بنا به شرایط 
موجود، این امر میسر نشد. نتایج به دست آمده در سال 97، حاکی از آن است که 
قرار گرفتن در شرایط سخت عالوه  بر آنکه میزان استحکام همکاران سیستم را مورد 

سنجش قرار داد، به نوعی نیز آن را تقویت نمود.

بنا به پیچیدگی های شرایط سال 97 قطعا مدیران بنگاه های اقتصادی در بسیاری از 
صنایع کشور، تجربه های خاصی را کسب کرده اند که آنها را با قوت ها و یا کمبود های 
سازمان خود آشناتر نموده است. در این میان بنگاه هایی که توانسته اند در مقابله 
را تحکیم کنند، بسیار  با مشکالت و محدودیت ها موفق باشند و موقعیت خود 
توانسته است در شرایط  بود. همکاران سیستم در سال قبل  ارزشمند خواهند 
خاصی که همه با آن مواجه بوده اند و این شرکت نیز از آثار و تبعات آن مستثنی 
پایداری و تحکیم زیرساخت ها، برنامه های توسعه  نبوده است، عالوه بر توسعه 

خود را نیز پیش ببرد.

در سال گذشته تیم همکاران سیستم با سرزندگی و انرژی باال شرایطی را فراهم 
آوردند که 6000 کسب وکار جدید را به جمع مشتریان خود پیوند زند. این شرکت، 
در شرایطی که صنایِع استراتژیک کشور مانند صنایع پتروشیمی، دارویی، غذایی 
و یـا پخـش، متأثـر از تحریـم بودنـد، اهتمـام ورزیـد تـا نیـاز سیسـتمی بزرگتریـن 

مجموعه های اینگونه صنایع را با موفقیت پاسخگو باشد. 

ارائه ERP راهکاران بر بستر ابر در سال 97 گسترش یافت و توسعه راهکاران ابری 
تا سال 1۴00 به صورت فراگیر برای همه صنایع برنامه ریزی شده است. همه گیر 
صنایع  توسعه  و  مدیریت  در  می تواند   ،ERP مجموعه  این  ابری  خدمات  شدن 
نقش مهمی را ایفا کند و از سوی دیگر درآمد مناسبی را نصیب شرکت همکاران 
سیستم نماید که منبعی برای سرمایه گذاری در جهت توسعه های آتی خواهد بود.

توسـعه و گسـترش شـبکه تجـاری شـرکت، از طریـق کمـک بـه تشـکیل شـرکت های 
برون سـپار جدیـد، برنامـه ای اسـت کـه از حـدود 15 سـال پیـش یکـی از موجبـات 

پیام
هیأتمدیره

موفقیت هـای مـا بـوده اسـت. در سـال قبـل ایـن موضـوع 
بـدون  تـا  گرفـت  قـرار  هیأت مدیـره  توجـه  مـورد  دوبـاره 
بزرگ کـردن بدنـه سـازمان، بتوانیـم هسـته ای توانمنـد برای 

اداره تیمـی بـه مراتـب بزرگ تـر از امـروز را سـامان دهیم.

از جنبه های  به طور خالصه همکاران سیستم در بسیاری 
را در سال 97 به ثبت رسانده که  کسب و کار موفقیت هایی 

خود مقدمه ای برای موفقیت های سال های آینده است. 

سخت،  شرایط  تحت  و  مطمئن  مسیر  در  شرکت  پیشبرد 
بر اساس ایجاد زیرساخت های قابل اتکا شکل گرفته است. 
یکی از اساسی ترین و مؤثرترین این زیرساخت ها که در طول 
شرکت  مؤسسین  توجه  مورد  فعالیت  سی سال  از  بیش 
بوده است، کار روی جانشین پروری و ایجاد تیم یکپارچه ای 

از مدیران ارشد گروه همکاران سیستم است.

برنامه  یک  اساس  بر  سیستم  همکاران  قبل  سالیان  از 
مشخص، تیمی از مدیران جوان را در مجموعه خود پرورش 
تقویت  دهند.  توسعه  را  شرکت  فعالیت  خطوط  تا  داد 
زیرساخت ها، تولید و توسعه محصوالت جدید و باال بردن 
دیدگاه  مبنای  بر  همه  و  همه  شرکت،  اقتصادی  ظرفیت 

توسعه دائمی این مجموعه شکل می گیرد.

رو  پیِش  متغیر  شرایط  در  که  است  امیدوار  هیأت مدیره 
گذشته،  سال  موفقیت  مسیر  ادامه  در  را  شرکت  بتواند 
هدایت کند و حمایت مداوم شما سهامداران را سرمایه راه 

قرار دهد.

هیأت مدیره گروه همکاران سیستم

                                         اردیبهشت سال 1398  

“

“

همـکارانسیسـتمسـالگذشـته
بارورتریـنکارنامـهاقتصادیخود

رارقـمزد.

نتایجبهدســتآمدهدرســال97،
حاکــیازآناســتکــهقــرارگرفتــن
درشــرایطســختعــاوهبــرآنکــه
میزاناستحکامهمکارانسیستم
راموردسنجشقرارداد،بهنوعی

نیزآنراتقویتنمود.
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رشد صنعت نرم افزار در جهان بسیار سریع و به نوعی کم سابقه است. این صنعت 
به  نیز  جامعه  مختلف  اقشار  اجتماعِی  زندگی  در  بلکه  سازمانی  حوزه  در  نه تنها 
بسیار  پتانسیل  صنعت،  این  سازمانِی  حوزه  در  می باشد.  مؤثر  چشمگیری  طرز 
این خدمات به سایر کشورها وجود دارد که  ارائه  بزرگی، هم در داخل و هم برای 
هنوز به اندازه کافی از آن استفاده نشده است. امروزه، با توجه به پیچیدگی های 
کسب وکارها و تعدد پارامترهای مؤثر در عملیات، درک صحیح و بر مبنای اطالعات 
به روز و درست، الزمه تصمیم گیری های دقیق است. مدیران برای اتخاذ تصمیمات 
داشته  خود  کسب وکار  و  سازمان  وضعیت  از  عمیقی  بینش  تا  دارند  نیاز  مؤثر 
و  آینده  که پیش بینی  آورده  به وجود  را  انتظار  این  فناوری حتی  باشند. پیشرفت 

ارائه راهکار برای اقدامات آتی، از قابلیت های نرم افزارها باشد. 

شرکت همکاران سیستم، مأموریت خود را ارائه راهکارهای هوشمند نرم افزاری به 
کسب وکارها در اندازه های مختلف )بزرگ، متوسط و کوچک( و در صنایع گوناگون 
اعم از پتروشیمی، سیمان و غذایی گرفته تا شرکت های کوچک و استارتاپ ها قرار 
داده است تا با کمک این راهکارها بتوانند سازمان و کسب وکار خود را خردمندانه تر 
عرضه  از  سال   30 به  نزدیک  گذشت  با  دهند.  توسعه  سریع تر  و  کرده  مدیریت 
راهکارهای نرم افزاری به کسب وکارهای ایرانی، در حال حاضر بیش از 52000 مشتری 

در طیف گسترده ای از کسب وکارها، از این راهکارها بهره می برند. 

با توجه به شرایط کنونی و محدودیت بنگاه های اقتصادی کشور برای استفاده از 
تکنولوژی روز و نرم افزارهای کاربردی کسب وکار، همکاران سیستم، کمک به پایداری 
و توسعه صنایِع تأثیرگذار کشور را مسئولیت خود می داند، به نحوی که شرکت های 
تأثیرگذاِر این صنایع بتوانند با کمک و اتکا به راهکارها و خدمات همکاران سیستم، 
گام های محکم تر و سریعتری در مسیر آتی خود و به تبع آن اقتصاد کشور بردارند. 
همکاران  به  گذشته  سال های  طی  سازمان ها  که  است  اعتمادی  امر  این  گواه 

سیستم داشته و دارند.

و  نموده  مسئولیت  این  ایفای  معطوف  را  خود  تالش  تمام  سیستم  همکاران 
همواره مسیرهای پیش رو را به نحوی ترسیم کرده است که بتواند مأموریت خود 
را در قبال مشتریان به انجام برساند و از محل آن موجبات رضایت  سهامداران و 
کارکنان خود را فراهم سازد. چند سالی است راهکاران )ERP همکاران سیستم( برای 
قرار می گیرد که خود  استفاده  بزرگ و متوسط مورد  بهره ورتر کردن سازمان های 
نتیجه سرمایه گذاری بلندمدِت طی ده سال گذشته است؛ امروز نیز در ادامه این 
مسیر، همکاران سیستم در تالش برای گشودن مسیرهای جدید و معرفی آن به 

بازار است که در ادامه به اصلی ترین آنها اشاره می شود.

بینش عمیق، 
تصمیم دقیق

راهکارهای
هوشمند،
مدیریت
خردمند

راهکاران،
ERPایرانی

همکاران سیستم   .   رویکرد همکاران سیستم
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از دو سال قبل، هم سو با حرکت  فناوری روز دنیا به سوی استفاده از رایانش ابری 
معرفی  بازار  به  متوسط  مشتریان  برای  ابری«  »راهکاران   ،)Cloud Computing(
شده است. »راهکاران ابری«، در محیطی امن و بر روی سرورهای شرکت همکاران 
سیستم قرار دارد و امکان دسترسی به سخت افزار و نرم افزار را از هر جا و در هر 
اخیر  در سال های  که  در شرایطی  این رو  از  فراهم می نماید.  برای مشتریان  زمان 
هستند،  مواجه  نیز  سخت افزار  قیمت  افزایش  با  نرم افزار،  متقاضی  شرکت های 
و  اینترنت  طریق  از  سخت افزار،  و  سرور  خرید  به  نیاز  بدون  می توانند  مشتریان 
در بستری امن، به این سرورها متصل شده و از راهکاران ابری استفاده نمایند. 
از  بخشی  و  سخت افزار  هزینه های  در  مشتریان  صرفه جویی  باعث  موضوع  این 
هزینه های نگهداشت )به روزآوری سرور، بکاپ گیری و ...( خواهد شد. عالوه  بر این، 
با  می توانند  و  ندارند  نیز  نرم افزار  امتیاز  خرید  به  نیازی  مشتریان  روش،  این  در 
پرداخت حق اشتراکی متناسب با نیاز خود، از نرم افزاری قدرتمند که مورد استفاده 
بزرگترین شرکت های ایرانی است، بهره ببرند که این خود منجر به صرفه جویی قابل 

مالحظه ای در هزینه های نرم افزار این شرکت ها نیز خواهد شد. 

در سال 97 این محصول، بیشتر در بازار شناخته شد و با افزایش آگاهی مشتریان 
از  روبه رو گردید. در حال  حاضر بیش  با استقبال خوبی  راهکاری،  از مزایای چنین 
به صورت  نگهداشت،  با کمترین هزینه  کاربر،  از 1000  قالب بیش  290 شرکت، در 
شبانه روزی و از هر مکانی از این محصول استفاده می کنند. طی سه سال آینده 
این خط محصولی عمده ترین محل تمرکز همکاران سیستم خواهد بود و تمامی 
موجب  مدل  این  کرد.  خواهد  تشویق  مدل  این  از  استفاده  به  را  خود  مشتریان 
به  اگرچه  که  شد  خواهد  اشتراک  حق  دریافت  به  فروش  از  درآمدی  مدل  تغییر 
برای  را  پایدار مستمری  ادامه، درآمد  اما در  نیازمند است  اولیه ای  سرمایه گذاری 
قرار  هیأت  مدیره  کار  دستور  در  حوزه  این  در  سرمایه  گذاری  می کند.  ایجاد  شرکت 

دارد.

راهکاران ابری

Cloud
First
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از سوی دیگر، همکاران سیستم همواره همگامی با فناوری های نوین قابل اطمینان 
را به عنوان یکی از استراتژی های خود در دستور کار قرار داده است و امسال حرکت 
به سمت بومی کردن فناوری های نوین در حوزه نرم افزارهای سازمانی مانند یادگیری 
آغاز  را   )Internet of Things( اشیا2  اینترنت  و   )Machine Learning( ماشینی1 

خواهد کرد.

این  و هوشمندی کسب وکار  داده ها  تحلیل  در حوزه  قبل  فعالیت های چند سال 
بلوغ  به  این محصول همکاران سیستم در عین حال که  تا  آورده  را فراهم  زمینه 
مناسبی رسیده است، فضای بسیار خوبی برای پیاده سازی فناوری های نوین جهت 
تحلیل داده ها و تولید اطالعات و دانش به منظور تصمیم گیری های هوشمند در 

اختیار قرار داده و در آینده بتواند اینگونه تصمیم ها را توصیه نماید.

تمرکز روی پروژه های بزرگ و استراتژیک، محل تمرکز دیگری است که در سال های 
اخیر با استقبال بسیار خوبی نیز روبه رو شده است. 

ارائه محصوالت و خدمات متناسب با هر صنعت، توجه به فرایندهای کلیدی آنها 
غذایی،  پخش،  پتروشیمی،  همچون  صنایعی  در  خاص  نیازمندی های  پوشش  و 
دارویی و موفقیت در اجرای پروژه های بزرگ موجب شده است که همکاران سیستم 
یکی  عنوان  به  که  نحوی  به  یابد؛  دست  بازار  از  بخش  این  در  مناسبی  جایگاه  به 
از بزرگترین شرکت های نرم افزاری کشور برای ارائه راهکار و خدمات به شرکت ها و 
سازمان های بزرگ شناخته  شده و مورد اعتماد این شرکت ها و سازمان ها باشد. 
در سال 97، همکاران سیستم در حدود 3۴0 میلیارد ریال از محل پروژه های بزرگ 
درآمد کسب نموده و توانسته استقرار بیش از 50 پروژه بزرگ را به اتمام برساند. 

و  نموده  شایانی  کمک  ملی  تولید  و  کشور  صنعت  به  پروژه ها  این  از  کدام  هر 
اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور قابل ذکر است. 

نیازهای  به  که  و محصوالت متنوعی  ارائه خدمات  به  توجه  با  همکاران سیستم 
فراوان و مختلف مشتریان پاسخ می دهد، نیازمند شبکه ای گسترده و مؤثر از افراد 
و تیم های تخصصی است که با انگیزه و تالش مؤثر، به خلق محصول و خدمات 
با  توانست   ،97 این شرکت، علی رغم شرایط خاص سال  بپردازند.  برای مشتریان 
افزایش  ضمن  موجود،  شرایط  با  متناسب  انسانی  منابع  سیاست های  اتخاذ 
سال  مشابه  ظرفیتی  با  خود،  انسانی  منابع  بهره وری  رشد  همچنین  و  تخصص 

گذشته، اهداف از پیش تعیین شده را فراتر از پیش بینی های موجود محقق نماید.
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اما همکاران سیستم همواره بر این باور بوده است که نباید ایفای نقش همه جانبه 
دهد؛  انجام  انسانی  نیروی  افزایش  طریق  از  صرفا  را  کشور  بنگاهای  در  مؤثر  و 
بلکه این شرکت می تواند به جای تمرکز بر گسترش داخلی خود، از طریق توسعه 
همکاری با شرکای تجاری، به ایجاد تعداد قابل مالحظه ای از شرکت های کوچک که 
بتوانند در کنار وی در این بازار فعالیت کنند، کمک نموده و با ایجاد اکوسیستمی 
مشتمل بر شرکای تجاری خود، به ارائه خدمت به تمامی صنایع در جغرافیای کل 

کشور بپردازد.

و رشد صنایع  توسعه  به  بدین ترتیب همکاران سیستم می تواند عالوه  بر کمک 
مختلف، مسئولیت اجتماعی خود در حوزه کمک به شکل گیری و توسعه کارآفرینی 
مؤثر  کشور  اقتصاد  رشد  در  می تواند  فی نفسه  که  نیز  را  کارآفرینانه  فعالیت  و 

باشد، ایفا نماید.

و  مؤثر  نیروهای  نگهداشت  کنار  در  آینده،  در  تا  دارد  قصد  سیستم  همکاران 
سایر  با  همکاری  و  شبکه سازی  طریق  از  خویش  سازمان  توسعه  به  فرهیخته، 
اکوسیستمی  با  کوچک  هسته ای  تا  کند  فراهم  را  مسیری  و  پرداخته  شرکت  ها 
ارائه خدمات فروش، استقرار و پشتیبانی به توسعه  بر  بزرگ خلق کند که عالوه 
محصوالت خاص نیز پرداخته و بتوانند با استفاده از پالتفرم های آماده این شرکت 
که با برند »فرایار« عرضه شده است، به مشتریان کمک کرده و نیازهای خاص آنها 

پاسخ دهند. 

محصوالتی
ازجنسآینده

صنایعهدفو
پروژههایبزرگ

چابکسازی
سازمانو
توسعهساختار
شبکهای

34۰
میلیارد ریا ل

 مبلغ فروش های 
بزرگ

58
تعداد فروش های بزرگ

توسعه
محصول
ازطریق
شبکهسازی
بیرونی

1- علمی است که کمک می  کند سیستم  های کامپیوتری بر اساس داده  های قبلی خود بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند، در واقع از داده  ها و اتفاقات 
    قبلی یاد بگیرند که در آینده چه باید بکنند.

2- توسعه اینترنت به اشیا روزمره  ای است که با آن کار می  کنیم؛ مثل موبایل  ها، سیستم  های هوشمند خانگی و مدیریت خانه  ها و ... است که می  تواند  
    به اتوماتیک  شدن فرآیند های مرتبط و هوشمند شدن دستگاه  های روزمره بیانجامد.
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همکاران سیستم با هدف توسعه یک محصول نرم افزاری کارآمد و مقیاس پذیر در 
حوزه  محصوالت ERP، سرمایه گذاری قابل توجهی را از سال های گذشته بر روی نرم افزار 
»راهکاران« به عنوان یک ERP جامع ایرانی و منطبق با فناوری روز دنیا انجام داده است 
و اطالعات چند سال اخیر، حاکی از اقبال مناسب بازار از آن بوده است. همکاران سیستم 
همواره توسعه محصوالت راهکاران در راستای پوشش حداکثری نیازهای صنایع و 
کسب کارهای مختلف را در دستور کار خود دارد. این شرکت در سال 97 عالوه بر افزودن 6 
ماژول جدید به سبد محصولی راهکاران توانست با توسعه ماژول فروش فروشگاهی و 
تکمیل ماژول پخش، پاسخ گویی به نیازهای این دو صنعت را نیز به حوزه تحت پوشش 

راهکاران بی افزاید.

اعتماد و همراهی مشتریان منجر شده تا امروز همکاران سیستم حضور موفقی در 
بازار و صنایع مختلف داشته باشد. هم اکنون سهم بازار همکاران سیستم در صنایع 

مختلف به صورت زیر است:

  بیــش از 60 درصــد شــرکت های صنعــت پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی )رشــد %10 

    نسبت به سال گذشته(

  بیش از 60 درصد شرکت های صنعت سیمان

  بیش از 60 درصد شرکت های صنعت کاشی و سرامیک

  بیش از 35 درصد شرکت های صنعت غذایی

  بیش از 30 درصد شرکت های صنعت قطعه سازی

همچنین 

  بیش از 60 درصد از شرکت های حاضر در بورس و فرابورس

ــده در  ــالم ش ــرکت های اع ــق ش ــران )طب ــر ای ــرکت برت ــد از 500 ش ــش از 60 درص   بی

     آخرین ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی(

 از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می کنند.

از  که طی چند سال گذشته  بازار هستند  از  و عمومی، بخشی  دولتی  سازمان های 
بازار تهیه شده است، استفاده می کنند.  این  محصوالت همکاران سیستم که ویژه 
توسعه محصوالت دولتی تحت وب و با رویکرد ERP مسیری است که از سال 97 آغاز 
شده و در سه سال آینده مورد توجه همکاران سیستم خواهد بود. این محصوالت از 
ابتدای سال 98 به بازار عرضه خواهند شد و تکمیل سبد محصولی حوزه دولت در 

برنامه تولیدی همکاران سیستم قرار دارد.  

توسعهراهکاران

توسعه
محصوالتدولتی
ERPبارویکرد

سپیدار،
راهکارشرکتهای
کوچک

جایگاهرقابتی
همکارانسیستم

توجه همکاران سیستم صرفا به شرکت های بزرگ و صنایع خاص معطوف نبوده و پاسخ 
به نیاز تمامی شرکت ها در هر اندازه ای را مسئولیت خود می داند. بازار شرکت های کوچک 
و اصناف، بازار مستعدی است که شرکت سپیدار سیستم آسیا در راستای موضوع و 
حوزه فعالیت خود، از بدو تأسیس تا کنون با قدرت و برنامه ریزی دقیق و منسجم وارد 
آن شده و رشد فزاینده سهم از بازار این شرکت، طی این سال ها گویای مزیت های رقابتی 
و محبوبیت محصوالت آن در بازار می باشد. موفقیت های محصول سپیدار در بازار، آن را 
به شاخص یک محصول نرم افزارِی باکیفیت تبدیل کرده است و اضافه شدن مشتریان 
جدید با حجم گسترده در هر سال و پیش بینی افزایش روند جذب مشتریان جدید در 

سال های آتی با شیب صعودی، تأییدی بر نقاط قوت محصوالت آن است. 

همکاران سیستم قصد دارد تا با وارد کردن شرکت سپیدار سیستم آسیا به بورس 
اوراق بهادار، نسبت به ارزش گذاری واقعی سهام شرکت و نمایش شفاف وضعیت آن به 

عموم عالقمندان به سرمایه گذاری در این صنعت، اقدام نماید. 

را سرمایه اصلی خود می داند. در شرایط  انسانی  همکاران سیستم همواره منابع 
کنونی، منابع انسانی سازمان در قالب مجموعه ای متخصص، خالق و مؤثر، آماده 
حرکت پرشتاب به سمت آینده و عمق بخشیدن به فعالیت های سازمانی هستند و این 
بزرگترین مزیت رقابتی همکاران سیستم است که عالوه بر اینکه می تواند سهم عمده 
و مؤثری در ماندگاری، پایداری و توسعه گروه ایفا نماید، می تواند سود قابل قبولی را 

نیز برای همکاران سیستم و شرکای تجاری وی رقم بزند.

از سوی دیگر شرکت همکاران سیستم همواره همراه مشتریان خود بوده و در شرایط 
اقتصادی کنونی نیز تالش کرده تا با ارائه نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان به آنها کمک 
نماید. این موضوع موجب شده تا این شرکت مورد اعتماد مشتریان خود باشد و 

فروش و استقرار بیش از 90 ماژول بهای تمام شده در سال 97،  مؤید این امر است.

همچنین، این شرکت در به کارگیری تکنولوژی های آزموده  شده جهانی در ایران پیشرو 
بوده است. همکاران سیستم اولین شرکت ارائه دهنده نرم افزارهای حوزه ERP در ایران 
است و قصد دارد هم سو با دنیا در حوزه رایانش ابری نیز پیشتاز باشد. انتظار می رود 
همان طور که نام شرکت همکاران سیستم در ایران با ERP عجین شده است، این شرکت 
اصلی ترین جایگاه عرضه کننده خدمات رایانش ابری در حوزه نرم افزارهای سازمانی را 

کسب نموده و تکنولوژی رایانش ابری را در شرکت های ایرانی نهادینه کند.
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اضافهشدن۶
ماژولجدیدبهسبد
محصولیراهکاران
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سهم بازار همکاران 
سیستم در 
شرکت های بورس و 
فرابورس

%6۰+ 

کل مشتریان گروه +52۰۰۰

همکاران سیستم در آبان ماه سال 95 به عنوان اولین شرکت تولید کننده نرم افزار پس از 
5 سال حضور شفاف، معتبر و مؤثر در بازار فرابورس، به بازار اصلی بورس راه یافت. بر 
اساس آخرین ارزیابی انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال 97، شرکت 
همکاران سیستم برای هفتمین سال متوالی، جزء 500 شرکت برتر کشور قرار گرفته 

است و جایگاه خود را 30 پله ارتقا داده و به رتبه 233 رسانده است.

علی رغم شرایط متغیر موجود در سال 97  همکاران سیستم با توجه به رویکردهای 
اتخاذشده توانست با رشد ۴7% سود عملیاتی خود نسبت به سال گذشته و تحقق 
115% سود عملیاتی پیش بینی شده ، به حاشیه سود عملیاتی ۴۴% دست یابد که حاکی 
از افزایش 6% حاشیه سود نسبت به سال گذشته است. همچنین شرکت در سال 97 با 
رشد 13% تعداد مشتریان، توانست به توسعه بازار پرداخته و تعهدات خود نسبت به 

 سهامداران را برآورده و عملکرد مطلوبی را در سال 97 رقم بزند.

تالش های همکاران سیستم در سال 97 در جهت ارائه اطالعات شفاف، دقیق و به موقع به سازمان بورس 
موجب گردید تا این سازمان در اردیبهشت سال 98، طی مراسمی در نمایشگاه ایران فاینکس 2019، این 
شرکت را به عنوان شفاف ترین ناشر بورسی در بازار 5000 تا 20.000 میلیارد ریال، انتخاب و معرفی نماید.



عملکرد سال 97 
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در سال 97 همکاران سیستم با توجه به تغییرات ایجادشده در شرایط اقتصادی، 
عالوه بر اهداف استراتژیکی که در ابتدای سال تعیین کرده بود، نقاط تمرکز دیگری 
نیز برای مدیریت تأثیر شرایط اقتصادی موجود بر کسب وکار در نظر گرفت. این 
هدف گذاری های  تحقق  و  فروش  افزایش  بر  »تمرکز  از  بودند  عبارت  تمرکز  نقاط 
کسب وکاری  شبکه  توسعه  و  جاری  ظرفیت  از  بهینه  »استفاده  فروش«،  ماهانه 
همکاران سیستم«، »مدیریت هزینه ها« و »کاهش حجم مطالبات«. همان طور 
استراتژی ها،  این  پیشبرد  با  است،  اشاره شده  نیز  گزارش  در سایر بخش های  که 
نرم افزار  فروش  در  درصدی   ۴0 حدودا  رشد  بر  عالوه  توانست  سیستم  همکاران 
نسبت به سال گذشته و اجرای موفق پروژه های در دست، موفق به دستیابی به 

رشد 28% درصدی در درآمد نیز گردد. 

و   97 سال  استراتژیک  اهداف  به  دستیابی  میزان  ادامه  در  فوق،  موارد  بر  عالوه 
همچنین اهداف در نظر گرفته شده برای سال 98 ارائه شده است. 

با توجه به روند جهانی در حوزه تکنولوژی رایانش ابری)Cloud(، همکاران سیستم 
به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده راهکارهای ERP بر بستر ابر از سال 96، راهکاران 
ابری را به بازار عرضه کرده است و تاکنون بالغ بر 290 مشتری در قالب بیش از 1000 
کاربر در حوزه راهکاران ابری جذب شده و از هر چهار مشتری جدید راهکاران، یک 
مشتری جدید، راهکاران ابری را خریداری نموده است. همچنین درآمد شرکت از این 
محل در سال 97 بیش از 7 برابر شده است که کلیه موارد فوق حاکی از آن است 
که راهکاران ابری توانسته به جایگاه مناسبی در بازار دست یابد و ضمن افزایش 
امکان جذب مشتری جدید برای همکاران سیستم، توان رقابتی شرکت را در افزایش 

سهم بازار تقویت نماید. 

رایانش  سمت  به  نرم افزار  صنعت  در  جهانی  حرکت  گفت  می توان  حاضر  حال  در 
ابری)Cloud(، با رشد قابل توجهی در حال شکل گیری و توسعه می باشد. در ایران 
 ،)Cloud(ابری رایانش  گفت  می توان  ارتباطی  زیرساخت های  رشد  به  توجه  با  نیز 
زمینه رشد گسترده ای در داخل کشور را داراست. عالوه بر این، با توجه به شرایط 
اقتصادی کنونی که تأمین و نگهداشت زیرساخت پرهزینه شده و شرکت ها، هم 
با  نیاز خود  زیرساخت های مورد  امکان پذیرِی تهیه  از منظر  از منظر مالی و هم 
شرایط سختی مواجه هستند، فرصت بسیار خوبی است که با از بین بردن دغدغه 
زیرساخت، به مشتریان خود کمک کنیم تا در حوزه بهبود کسب وکار و فرایندهای 
خود تمرکز نمایند. لذا محصوالت راهکاران ابری این امکان را به مشتریان می دهد 
که با پرداخت حق اشتراک ماهیانه و با هزینه تمام شده پایین و بدون نیاز به تهیه 
زیرساخت های سخت افزاری، از محصوالت به روز همکاران سیستم متناسب با نیاز 

خود استفاده نمایند. 

با توجه به فرصتی که در   ،)Cloud(ابر ارائه نرم افزار بر بستر  لذا می توان گفت که 
بازار وجود دارد، تأثیر به سزایی در موفقیت و توسعه کسب وکار همکاران سیستم 
خواهد داشت. در همین راستا، همکاران سیستم در نظر دارد در سال های آتی نیز 

این سرخط استراتژیک را با قوت و تمرکزی بیش از پیش دنبال نماید به نحوی که 
بتواند سهم قابل توجهی از کسب وکار خود را به سمت راهکاران ابری سوق داده 
و با استفاده از محصوالت ابری، سهم بازار خود در سگمنت متوسط را رشد دهد. 

این استراتژی در سال 98 با عنوان استراتژی Cloud-First دنبال خواهد شد. به این 
معنی که همکاران سیستم در نظر دارد راهکاران ابری را با اولویت باالتری نسبت 
از مشتریان جدید  به راهکاران به فروش رسانده و در نتیجه سهم قابل توجهی 
بلند مدت  در  استراتژیک،  جهت  تغییِر  این  نماید.  جذب  ابری  راهکاران  طریق  از  را 
مدل درآمدی همکاران سیستم را تغییر خواهد داد؛ به این نحو که به جای فروش 
نرم افزار، حق اشتراک دریافت خواهد نمود. این انتظار وجود دارد که در سال 98 
بتوان تعداد مشتریان جذب شده در حوزه راهکاران ابری را به بیش از دو برابر رساند. 

همکاران  دغدغه های  از  همواره  مشتریان،  نیازهای  تأمین  برای  سازمان  پویایی 
توان  »افزایش  با عنوان  در سال گذشته هدفی  از همین رو  است.  بوده  سیستم 
از اصلی ترین  یکی  کار قرار گرفت.  پاسخ گویی محصولی به مشتریان« در دستور 
جهت  در  بازار  به  راهکاران«  »فرایار  ابزار  ارائه  هدف،  این  تحقق  برای  راهکارها 
امکان  نرم افزاری  بستر  این  است.  بوده  مشتریان  کسب وکار  فرایندهای  مدیریت 
سایر  یکپارچه سازی  مشتریان،  خاص  نیازهای  با  راهکاران   ERP متناسب سازی 
نرم افزارها با راهکاران و نیز توسعه نرم افزارهای خاص مورد نیاز سازمان را فراهم 
خود  توسط  سیستم ها  توسعه  امکان  دارد  نظر  در  سیستم  همکاران  می کند. 
مشتریان و سایر شرکای تجاری را برای مدیران و فعاالن حوزه IT و همچنین حوزه 
سیستم ها و روش ها، فراهم کند و از این طریق پوشش فرآیندی و محصولی خود 

را گسترش دهد. 

در سال 97 درآمد ایجاد شده از محل فرایار راهکاران حدود 70 میلیارد ریال بوده 
و به نیاز 250 مشتری در این حوزه پاسخ داده شده است که رشد قابل توجهی 
نسبت به سال قبل داشته است. این موضوع نشان دهنده استقبال بازار از فرایار 
راهکاران و موفق بودن این محصوِل همکاران سیستم است. در سال 97 اقدامات 
بستری  ارائه  و  محصولی  زیرساخت  فرایندها،  آماده کردن  جمله  از  زیرساختی 
همچنین  است.  شده  انجام  فرایار  طریق  از  تولید شده  محصوالت  عرضه  برای 
به  و  داده  شده  فرایار توسعه  از  استفاده  با  داخلی  سیستم هایی توسط شرکای 

مشتریان عرضه شده است. 

در ادامه مسیر، همکاران سیستم این چشم انداز را برای خود متصور است که تا 
سال 1۴00 شبکه فعالی از شرکای توسعه محصول در کنار خود داشته باشد به 
نحوی که بتواند نیازهای مشتریان در سگمنت های مختلف را با سرعت بیشتر و با 

استفاده از بازوی شبکه بیرونی در کنار ظرفیت تولید داخل پاسخ دهد. 

تسلطبر
بازارمتوسط
باتوسعه
کسبوکارابری
همکارانسیستم

عملکردسال97
واهدافسال98

افزایشتوان
پاسخگویی
محصولیو
توسعهبازاراز
طریقفرایار
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با تغییرات تکنولوژی و نیاز مشتریان، همکاران سیستم در سال های اخیر، به ارائه 
نسل جدید سیستم های راهکاران پرداخته  است تا مشتریان از مزایای سیستم های 
یکپارچه و تحت وب راهکاران متناسب با فرایندهای کسب وکار خود بهره مند گردند. 
است، همکاران  اطالع رسیده  به  نیز  قبل  گزارشات  در  که  راستا همان طور  این  در 
سیستم در چند سال اخیر ارتقای سیستم های مشتریان به راهکاران را به عنوان 
یک هدف استراتژیک در سازمان دنبال نموده است. در سال 97 شرکت همکاران 
را به سیستم های راهکاران  از ۴00 مشتری  سیستم توانست سیستم های بیش 
راهکاران،  به  مشتریان  ارتقای  موضوع  اهمیت  و  ضرورت  به  توجه  با  دهد.  ارتقا 
اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  هدف  این  نیز   98 سال  در  سیستم  همکاران  شرکت 
استراتژیک خود در نظر دارد. همچنین وجود بیش از 2500 مشتری که همچنان 
بخش  ارتقای  زمینه  می کنند  استفاده  سیستم  همکاران  دوم  نسل  محصوالت  از 
گسترده تری از مشتریان به ERP  راهکاران را فراهم خواهد نمود و بر این اساس 
پیش بینی می شود در سال 98 تعداد مشتریان ارتقا  یافته را بیش از دو برابر نماید. 

حرکت  مشتریان  نیاز  با  متناسب  تا  است  کرده  تالش  همواره  سیستم  همکاران 
بازار  مختلف  سگمنت های  نیاز  پوشش دهی  برای  را  جدیدی  محصوالت  و  نموده 
و  یکپارچه  نرم افزارهای  عرضه  از  سال  چند  گذر  با  بدین منظور  نماید.  عرضه 
تحت وب راهکاران، این شرکت تصمیم گرفته است تا فعالیت های خود را در بازارهای 
تخصصی افزایش داده و تمرکز خود در ارائه راهکارهای خاص به این حوزه از بازار را 
گسترش دهد. بدین ترتیب همکاران سیستم قصد دارد تا در سال 98 تمرکز خود را 
بر حوزه های خاص همچون پخش و خرده فروشی افزایش داده و در راستای تداوم 
و پاسخ گویی بهتر به نیازهای بازار عمومی، نسخه جدید محصوالت حوزه دولتی را 

نیز عرضه نماید. 

این شرکت در سال های اخیر با ارائه راهکار پخش توانسته با پاسخ گویی به نیازهای 
این حوزه از بازار، اعتماد تعداد زیادی از مشتریان به نام این صنعت را جلب کند و 
پروژه های موفقی را پیاده سازی نماید. وجود بیش از 100 شرکت فعاِل این صنعت 

در زمره مشتریان گروه، گواه اعتماد بازار به همکاران سیستم در این حوزه است.

این  در  فعالیت  و توسعه  تداوم  با  دارد  نیز قصد  در سال 98   همکاران سیستم 
را در سگمنت های مختلف صنعت پخش توسعه  بتواند جایگاه رقابتی خود  بازار 
دهد. عالوه بر این، با عرضه نسخه جدید محصوالت حوزه خرده فروشی در سبد 
محصوالت راهکاران و همچنین نسخه اول محصوالت دولتی بر بستر وب، شرکت 
در نظر دارد با تمرکز بر پیاده سازی موفق راهکارهای متناسب با این بخش از بازار، 
عالوه بر پوشش دهی نیازهای مشتریان، پایداری و تسلط بر بازار نرم افزار ایران را 

بیش از پیش محقق سازد.

در شرایط امروزی که سرعت تغییر و تحوالت رو به افزایش است، »چابک سازی« 
نقش اساسی در موفقیت و بقای کسب وکارها دارد. بدین منظور همکاران سیستم 
در نظر دارد با به کارگیری مدل های چابک برای توسعه کسب وکار و استفاده بهینه 
از ظرفیت ها، توانایی  سازمان را در پاسخ گویی به شرایط جدید باال برد. در راستای 
تحقق این هدف، همکاران سیستم پیشبرد استراتژی »شبکه سازی« را هدف گذاری 
از  بیرون  بازوهای  از  سازمان  داخل  ظرفیت  از  استفاده  کنار  در  بتواند  تا  نموده 
سازمان نیز در جهت توسعه کسب وکار خود استفاده نماید. این استراتژی، رشد 
به  دستیابی  و  بیشتر  تجاری  موقعیت های  و  فرصت ها  کسب  کسب وکار،  سرعت 
بازارهای جدید را برای همکاران سیستم به دنبال خواهد داشت. در راستای اجرای این 
استراتژی در سال 97 ظرفیت فروش و استقرار شرکت های تحت لیسانس همکاران 
سیستم تقویت شد و بخشی از خدمات پشتیبانی به سه شرکت »پشتیبان یار« 
برون سپاری شد که امکان ارائه سرویس پشتیبانی مناسب تر به مشتریان را نیز 

فراهم نمود.

با  و  برون سپاری  رویکرد  با دو  را  استراتژی  این  نیز همکاران سیستم  در سال 98 
تمرکز بر توسعه شبکه بیرونی فروش، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها و همچنین 
همکاری با شرکای تجاری و شرکت های فعال در صنعت نرم افزار دنبال خواهد کرد. 
به  منجر  بهره وری،  ارتقای  بر  عالوه  بتواند  رویکردها  این  پیشبرد  می رود  انتظار 
تسریع رشد سهم بازار همکاران سیستم و ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان 

گردد. 

ارتقایمشتریان
بهراهکاران

توسعهجایگاه
رقابتیدربازاربا
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یکی از مزیت های رقابتی همکاران سیستم، گستردگی بازار و پوشش  نیازمندی های 
ــوالت  ــتفاده از محص ــا اس ــازار ب ــن ب ــف ای ــای مختل ــود در بخش ه ــزاری موج نرم اف
بر  عالوه  سیستم  همکاران  می شود  موجب  مزیت  این  است.  متنوع  و  متناسب 
پایداری، پتانسیل توسعه و رشد داشته باشد. اگرچه در ابتدا، بازار هدف همکاران 
سیستم شرکت های متوسط و بزرگ بود اما در ادامه و در دهه  هشتاد، با اتخاذ 
در  و  دولت  جمله  از  بازار  دیگر  بخش های  به  نسبت  هوشمندانه  استراتژی های 
اواخر این دهه نسبت به بازار شرکت های کوچک و اصناف نیز توجه کرده و به تدریج 
محصوالت متناسب برای هر بخش تولید و عرضه نمود که در تمام این بخش ها 
موفقیت های قابل توجهی کسب کرده است. در ادامه به توضیح هر بخش از بازار و 

محصول متناظر با آن می پردازیم.

شرکت های بزرگ فعالیت های کسب و کاری خود را عمدتا به گونه ای کنترل می کنند 
که با چارچوب ها و فرایندهای مشخص از صنایعی که زیرمجموعه آن قرار دارند، 
تطابق داشته باشد. بعضی از این فرایندها، خاص هر صنعت است و برخی دیگر 
در سایر صنایع نیز عمومیت دارند. همکاران سیستم برای پاسخ به نیازمندی های 
نرم افزاری شرکت های بزرگ، محصوالتی متناسب با این بازار طراحی کرده است به 
بر  عالوه  استقرار،  کارشناسان  تجربه  و  توانمند  ابزاری  از  بهره گیری  با  که  گونه ای 
فرایندهای عمومی صنایع مرجع، برای فرایندهای خاص این دسته از مشتریان نیز 

راه حل مشخص ارائه می نماید.

 

محصول »راهکاران« به عنوان نسل جدید محصوالت همکاران سیستم، به عنوان 
یک ERP جامع ایرانی از سال 91 به بازار عرضه شد. تیم تحقیق و توسعه همکاران 
سیستم با استفاده از تجربیات چندین ساله این شرکت در ارائه محصوالت متنوع 
قابلیت  کنار  در  که  کرده  طراحی  گونه ای  به  را  راهکاران  کشور،  مختلف  صنایع  به 
استاندارد  رویه های  ارائه  قابلیت  مرجع،  صنایع  اساسی  نیازهای  به  پاسخ گویی 
محصولی  سبد  دارای  راهکاران  می باشد.  دارا  نیز  را  صنایع  این  به  کسب وکاری 
طور  به  که  است  کارخانه  مدیریت  و  بازرگانی  اداری،  مالی،  حوزه های  در  متنوعی 

مستمر در حال توسعه و بهبود می باشد. 

در این راستا، اهم توسعه هایی که از فروردین ماه 97 تا کنون در سبد محصولی 
راهکاران ایجاد شده، به صورت زیر است:

  توسـعه ماژول فروش فروشـگاهی با تمرکز بر پاسـخ دهی به نیاز فروشـگاه های 

    تخصصــی و برندهــا و تکمیــل و عرضــه ERP راهــکاران در حــوزه پاســخ بــه بــازار  

    خرده فروشی

  ادامـه عرضـه ماژول هـای کنترل تولید و کنترل کیفیت بـه صنایع دارویی و غذایی 

    در سال 97

  تکمیل ماژول پخش در راستای پاسخ به نیاز مشتریان بزرگ این صنعت و توسعه 

   توان پاسخ دهی آن به فعالیت های پخش دارویی در سال 97

  پاسـخ گویی به نیازهای شـرکت های سـیمانی در محصول راهکاران، اتمام تولید  و 

    عرضه ERP راهکاران  به صنعت سیمان در سال 98

  عرضه ماژول کنترل تولید به صنایع قطعه سازی و فوالد در سال 97

  توسعه ماژول کنترل تولید برای پاسخ به نیاز صنعت لوازم خانگی در سال 97 و 

    برنامه ریزی عرضه آن در سال 98

  عرضه عمومی ماژول نگهداری و تعمیرات در سال 97 و متناسب سازی آن برای 

    صنایع پتروشیمی و فوالد در سال 98

  توسعه ماژول جانمایی در انبارداری پیشرفته در سال 97 و برنامه ریزی جهت 

    عرضه این ماژول در سال 98

  تکمیــل ماژول هــای اداری راهــکاران بــا تولیــد مــاژول ارزیابــی آمــوزش در ســال 97 

راهکاران بازارشرکتهای
بزرگ
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بخش قابل توجهی از شرکت های هولدینگ، مشتری همکاران سیستم هستند که 
همواره سعی شده نیازهای خاص این طیف از مشتریان در محصوالت لحاظ و راه حل 
با  تلفیقی همکاران سیستم«،  ارائه شود. محصول »حسابداری  آنها  برای  مناسبی 
جمع آوری اطالعات شرکت های زیرمجموعه، امکان تهیه  صورت های مالی تلفیقی در 
شرکت های هولدینگ را فراهم می کند. این راهکار بر پایه نیازمندی های خاص تلفیق و 
بر اساس مطالعه فرآیندها، استانداردها و نیازهای مشتریان، عرضه شده است. در 
سال 97 تکمیل کارکردهای این محصول خصوصا از منظر پویاسازی الگوهای گزارشی 
و افزایش انعطاف خروجی های سیستمی توسعه داده شد. بخشی از سیستم تلفیق 
به منظور ایجاد بهبود در ردوبدل شدن اطالعات میان شرکت هلدینگ با شرکت های 
زیرمجموعه و افزایش یکپارچگی و سهولت در جمع آوری اطالعات عملیاتی، ارتقا یافته و 

به صورت تحت وب ارائه شده است.

اگرچه فرایندهای اصلی شرکت ها در هسته مرکزی ERP راهکاران پوشش داده شده 
است، اما از ضرورت های صنایع و شرکت های بزرگ، نیاز به متناسب سازی محصول 
برای انطباق پذیری بیشتر با فرایندها و به روش های)Best Practice(  صنعت آنها است. 
همچنین هر شرکتی به دلیل نوع کسب وکار و ساختار خود، فرایندهای جانبی ای دارد که 
عمومی نبوده و خاص آن شرکت هستند. یکی از ارزش افزوده های یک ERP پیشرفته، آن 
است که عالوه بر ایجاد امکان پوشش دهی چنین فرایندهایی، امکان یکپارچه کردن آنها 

را نیز با خود فراهم کند. 

مجموعه ابزارهای متناسب سازِی راهکاران تحت عنوان فرایار، این امکان را فراهم می کند 
تا عالوه بر متناسب سازی، شرکت ها بتوانند فرایندها و سیستم های خاص خود را به 
صورت یکپارچه با راهکاران و سایر نرم افزارهای خود پیاده سازی کرده و از مزیت یکپارچگی 
اطالعات در سطح سازمان بهره مند شوند. در واقع این ابزار ارزشمند، مسیر جدیدی 
را برای آینده »راهکاران« ترسیم کرده است که طی سال های آینده جایگاهی متفاوت را 
در بازار نرم افزارهای کاربردی برای آن رقم خواهد زد. بهره گیری از این مجموعه ابزارها در 
کنار کارکردهای استاندارد موجود، مزاياي عمده ای برای صنایع و شرکت ها به شرح زیر 

ایجاد می کند:

    امکان متناسب سازی راهکاران بر اساس فرایندهای دلخواه مشتریان

     امکان تعامل دوطرفه با نرم افزارهای ساير شرکت ها بدون نیاز به تغییر محصولی و از 
     طریق امکانات ارتباطی تعبیه شده در راهکاران

  امکان توسعه ماژول های مورد نياز مشتريان در بستر راهکاران توسط نیروهای  
     آموزش دیده مشتری 

   امکان اتصال سیستم های داخلی سازمان ها با پورتال ها و سیستم های بیرونی

راهکارتلفیق

همکاران سیستم   .   محصوالت و خدمات همکاران سیستم برای بخش های مختلفهمکاران سیستم   .   محصوالت و خدمات همکاران سیستم برای بخش های مختلف

فرایارراهکاری
جهتتوسعه
متناسبسازی
وپوشش
فرایندهایخاص
شرکتها

هوشمندی
راهکاران

از دیگر ابزارهای مهمی که امروزه اطالعات دقیق و برخطی را برای تصمیم گیری مدیران 
سازمان ها فراهم می آورد، ابزارهای هوشمندی کسب وکار است. ماژول »هوشمندی 
راهکاران« با قابلیت گردآوری اطالعات به روز، ترکیب و تحلیل آنها و نمایش آنها در قالب 
نمودارها و داشبوردهای متنوع، کمک شایانی در جهت نظارت بر عملیات کسب وکار 
تصمیمات  اتخاذ  جهت  در  مدیران  برای  را  دقیقی  اطالعات  و  نموده  سازمان ها  در 

هوشمندانه مهیا می سازد. 

در سال 97، امکان گزارش سازی تحلیلی برای مشتریان حوزه بهای تمام شده فراهم 
شد. همچنين قابليت سفارشی سازی نامحدود، امکانات تکميلی ساخت داشبوردها، 
بهبود کاوش اطالعات از سطح شاخص های کالن به سطوح اطالعات جزئی تر عملیاتی 
و امکانات بیشتری برای گزارش سازی بر اساس نقشه جغرافیایی به سیستم اضافه 

گردید. 
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بازار سازمان های دولتی

راهکار
اتوماسیون
اداریتحتوب

بخـش دولتـی شـامل تمامی دسـتگاه ها و سـازمان های دولتـی، دانشـگاه ها و مراکز 
آموزشـی و تحقیقاتـی، شـرکت های دولتـی، وزارتخانه هـا، قـوای مقننـه و قضاییـه، 
شـهرداری ها، مؤسسـات عمومـی غیرانتفاعـی و نهادهـای عمومـی و غیـره اسـت. 
این بازار، بر اسـاس حجم و گسـتردگی آن، از جذابیت زیادی برخوردار اسـت. محصول 
همـکاران سیسـتم بـرای بخش هـای مختلفـی از این بـازار از جمله سـازمان های بزرگ 
ارزش آفریـن بـوده اسـت. طـی سـال های اخیـر، ایـن راهکار بـه نحوی متناسب سـازی 
شـده کـه تغییـرات ناشـی از تبدیل نظـام مالی ایـن سـازمان ها از نقدی بـه تعهدی را 

پوشـش داده و در ایـن راسـتا بـه سـازمان ها کمـک کند. 

در سال 97، توسعه محصوالت دولتی با رویکرد ERP و به صورت تحت وب برای استفاده 
بخش های معینی از این بازار شروع شده است. در طی این سال، چهار سیستم کنترل 
بودجه ریزی  و  دولتی  پرداخت  و  دریافت  دولتی،  حسابداری  اعتبار،  تأمین  و  بودجه 
عملیاتی توسعه یافته و از ابتدای سال 98 به بازار عرضه خواهد شد. تکمیل سبد 
محصولی حوزه دولت در برنامه تولیدی همکاران سیستم قرار دارد و به تدریج به بازار 

عرضه خواهد شد.  

راهکار »اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم« ضمن ساماندهی فرایندهای 
سازمانی، امکان انجام مکاتبات اداری را به صورت الکترونیک از هر نقطه جغرافیایی، با 
سهولت در کاربری و در محیطی امن فراهم می کند. این راهکار با ایجاد بستری مناسب 
برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم های سازمانی، پیگیری دقیق، گزارش اقدامات الزم و 
مدیریت بهینه جلسات، ضمن سرعت بخشیدن به روند مکاتبات درون سازمانی، امکان 

تعامل الکترونیک برون سازمانی را نیز فراهم می کند. 

در سال 97، امکانات جدیدی به نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم 
اضافه شد. از مهم ترین آنها می توان به تولید محصول موبایل اتوماسیون اداری 
)اتوماسیون همراه( اشاره کرد. این امکان، اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم 
را بیش از پیش در دسترس مدیران و کارکنان شرکت ها قرار داده و تسهیالت متنوعی 
را در انجام کارها برای ایشان فراهم می آورد. همچنین امکاناتی در راستای یکپارچه سازی 
تحت ب  اداری  اتوماسیون  نرم افزار  به  کشور،  سطح  در  توزیع شده  داده  پایگاه های  
همکاران سیستم اضافه شد که قابلیت مدیریت متمرکز مستندات اداری را با سهولت 

بیشتر و هزینه کمتر فراهم می آورد.

همکاران سیستم   .   گزارش  کسب و کارهمکاران سیستم   .   محصوالت و خدمات همکاران سیستم برای بخش های مختلف
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ابری  رایانش  از  استفاده  سوی  به  دنیا  روز  فناوری  حرکت   با  هم سو   ،95 سال  در 
معرفی  بازار  به  متوسط  مشتریان  برای  ابری«  »راهکاران   ،)Cloud Computing(
به  نیاز  بدون  و  اندک  هزینه ای  با  می سازد  قادر  را  مشتریان  راهکار  این  گردید. 
خرید سرور و سخت افزار، از طریق اینترنت و در بستری امن، از راهکاران همکاران 
سیستم استفاده کنند. برآورد می شود که بیش از 50،000 شرکت متوسط در ایران 
از آنها بازار بالقوه »راهکاران ابری« محسوب می شوند و  وجود دارند که بسیاری 
»راهکاران ابری« می تواند ارزش افزوده متفاوتی را برای آنها ایجاد نماید. در سال 97 
این محصول، بیشتر در بازار شناخته شد و با افزایش آگاهی مشتریان از مزایای 
چنین راهکاری، با استقبال خوبی روبه رو گردید. در حال حاضر بیش از 290 شرکت، 
در قالب بیش از 1000 کاربر، با کمترین هزینه نگهداشت، به صورت شبانه روزی و از 

هر مکانی از جهان از این محصول استفاده می کنند. 

ایران و چشم انداز  اینترنتی مناسب در  و  با فراهم شدن زیرساخت های مخابراتی 
توسعه آنها و نیز سهولت و هزینه پایین این مدل، انتظار می رود ظرف سه تا پنج 
سال آینده، استقبالی متفاوت از این فناوری را شاهد باشیم. از زمان ارائه راهکارهای 
این  و  شده  روبه رو  متوسط  کسب وکارهای  خوب  استقبال  با  فناوری  این  ابری، 
شرکت ها، تمایل بیشتری برای به کارگیری راهکارهای ابری نسبت به خرید نرم افزار 

و استقرار آن روی سرورهای داخلی خود دارند. 

محصول »سپیدار« همکاران سیستم، شامل مجموعه ای از نرم افزارهای سازمانی 
ویژه کسب وکارهای کوچک است که راه اندازی آسان، سهولت استفاده و گزارش های 
متنوع موجود در آن به مشتریان این امکان را می دهد تا با سهولت و دقت باال 
فعالیت های شرکت خود را انجام دهند. سادگی و پوشش نیازهای این بخش از بازار 
در کنار امکان استفاده از انواع خدمات برای راه اندازی و به کارگیری این سیستم ها، 
آنها را به محصوالتی متفاوت در حوزه نرم افزارهای کاربردی برای شرکت های کوچک 

تبدیل کرده است. 

و  توسعه  خود،  ساالنه  تولید  برنامه  مطابق  نیز   97 سال  در  سپیدار  محصول 
بهبود پیدا کرده است. در این سال، نرم افزار مدیریت تردد به مجموعه محصوالت 
سپیدار اضافه شده که قابلیت مدیریت حضور و غیاب پرسنل و محاسبات کارکرد 
به  متعددی  امکانات  همچنین  است.  کرده  اضافه  سپیدار  محصوالت  سبد  به  را 
سیستم پیمانکاری سپیدار اضافه شد که از مهم ترین آنها می توان به یکپارچگی 
این سیستم با حوزه مالی سپیدار و مدیریت تضامین اشاره نمود. پوشش دهی 
برنامه  در  نیازمندی های حوزه پخش در بخش کسب و کارهای کوچک در سال 97 

تولید قرار داشت و امکانات آن در سال 98 به بازار عرضه خواهد شد.  

تا کنون به  ارائه شد که  بازار  نام »دشت« به  با  از سال 90 محصولی برای اصناف 
اصناف مختلف عرضه گردیده است. این محصول برای انجام آسان کلیه فعالیت های 

یک فروشگاه با یک یا چند صندوق فروشگاهی تهیه شده است. 

با  و  شد  اصناف  بازار  وارد  سیستم  همکاران  شرکت  »دشت«،  محصول  ارائه  با 
نیازمندی های جدید  با  آنها  انطباق  و  هدف توسعه عملکرد سیستم های دشت 
کاربرد،  در  سهولت  و  سادگی  چون  ویژگی هایی  حفظ  همچنین  و  مشتری  و  بازار 
نیز  غیره  و   POS دستگاه  نظیر  فروشگاهی  سخت افزارهای  سایر  با  ارتباط  امکان 
به امکانات این محصول اضافه شد. با توجه به نوپا بودن و گستردگی این بازار و 
ابزارهای مکانیزه  اخیر دولت در خصوص توسعه به کارگیری  اقدامات  نیز توجه و 
از  سیستم  همکاران  بازار  سهم  مسیر،  ادامه  در  می شود  پیش بینی  اصناف،  در 
این سگمنت افزایش یابد. در این راستا، در سال 97 اقدامات توسعه ای ویژه ای در 
جهت افزایش سهولت کاربری و ارتقا میزان متناسب سازی این نرم افزار با نیازهای 
خاص هر صنف صورت گرفته است؛ به طوری که عالوه بر ارائه بسته عمومی این 
سیستم، سایر بسته های نرم افزاری خاص اصناف نظیر آرایشی بهداشتی، پوشاک، 
امالک، طالفروشی و سوپرمارکت نیز در سال 97 توسعه یافته و به این بازار عرضه 

شده است.

بـازار شرکت های
متوسط

تطبیقراهکارانبرای
صنایعمتوسط،
راهکارانابری
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بازار شرکت های
کوچک و اصناف

سپیدار

دشت
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راهبری تحقیقات  و  نام شرکت مهندسی شبکه  در سال 97، جهت تطابق بیشتر 
همکاران سیستم)مشورت( با مأموریت آن که در زمینه فناوری های نوین به ویژه 
فناوری RFID و بیومتریک است، عنوان این شرکت به »مهندسی فناوری های نوین 
پایوند« تغییر داده شد.  همچنین در این سال دستگاه مدیریت تردد پایوفای که 
اولین محصول سخت افزاری همکاران سیستم بوده، به بازار عرضه شد. تولید این 
دستگاه در داخل کشور یک تولید ملی است که از نظر امکانات و پشتیبانی بهتر 
و سریع تر به مشتریان، در جایگاهی باالتر از بسیاری از نمونه های مشابه خارجی 
خود قرار می گیرد. این محصول سخت افزاری، قابلیت ثبت تردد از طریق اثر انگشت، 
موبایل، کارت تردد و شناسه کاربری را دارد. همچنین قابلیت شناسایی چهره نیز 
به زودی به این دستگاه اضافه شده و در نیمه دوم سال 98 به بازار عرضه خواهد 
تردد  نرم افزار مدیریت  به  به صورت مکانیزه  پایوفای  این، دستگاه  بر  شد. عالوه 
سپیدار نیز متصل گردیده به طوری که قابلیت انتقال و مدیریت اطالعات ورود و 
خروج پرسنل به صورت مکانیزه با این نرم افزار قابل انجام می باشد. در سال 97، 
بیش از 210 دستگاه پایوفای در مجموعه ۴۴ مشتری به صورت عملیاتی استفاده 

شده است.

دستگاه کنترل تردد
و حضور و غیاب پایوفای

همکاران سیستم   .   محصوالت و خدمات همکاران سیستم برای بخش های مختلف

تجارب  بر  تأکید  و  پروژه  مدیریت  روز  دانش  از  بهره گیری  با  سیستم  همکاران 
آموخته شده در استقرار پروژه های گذشته، توانسته است سیستم های نرم افزاری را 
در بازه  زمانی مناسب و با کیفیت مورد نظر، برای کسب وکارهای مختلف پیاده سازی 
اجرای  زمان  کاهش  و  بهره وری  افزایش  باعث  امر  همین  که  نماید،  عملیاتی  و 

فرآیندها در سازمان مشتریان و در نتیجه خلق ارزش برای آنان شده است.

ضرورت  سیستم،  همکاران  نرم افزارهای  از  بزرگ  شرکت های  روز افزون  استقبال 
گسترش دانش و مهارت مدیریت پروژه های بزرگ در سطحی متفاوت در همکاران 
سیستم را به وجود آورده است. موفقیت های همکاران سیستم در استقرار نرم افزار 
برای سازمان های بزرگ، درس آموزی های زیادی را در این زمینه به همراه داشته است.

همکاران سیستم، عالوه بر آماده  نمودن مستندات آموزشی متنوع برای کاربران نرم افزار 
و در کنار تمرکز ویژه بر افزایش نیروی انسانی ماهر و همچنین افزایش سطح دانش و 
مهارت آنها به ویژه در حوزه استقرار پروژه های بزرگ، در سال 97، توانسته است استقرار 

55 پروژه بزرگ را به اتمام برساند.

استقرار  برای  سازمان  آماده سازی  بزرگ،  پروژه های  اجرایی  زیرساخت  تجهیز  کنار  در 
محصوالت جدید مانند محصوالِت بر پایه تکنولوژی رایانش ابری و تکمیل ابزار برای 
اجرای بهتر پروژه های ارتقا نیز از دیگر نقاط تمرکز شرکت بوده است. همکاران سیستم 
در سال 97 با تحویل  170 پروژه در حوزه راهکاران ابری، شاهد رشد بیش از سه برابر 

نسبت به سال گذشته بوده است. 

همکاران سیستم در این دوره نیز در نظر دارد کمافی السابق به منظور ارائه خدمات 
بهتر به مشتریان در حوزه استقرار، توان خود را ارتقا دهد. این امر عالوه بر توسعه 
ارائه خدمات  با اصالح رویه ها و  آنها،  انسانی ماهر و سطح دانش و مهارت  نیروی 

متناسب با نیاز مشتریان نیز همراه خواهد بود. 

استقرارمحصوالت
همکارانسیستم

خدمات
همکاران سیستم

2۱9۰+
پروژه تحویل شده، 
25% رشد در حجم 
تحویل پروژه ها

+3نمودار سهم فروش محصوالت در سال 97 و مقایسه با سال 96
 رشد پروژه های
 تحویل شده
راهکاران ابری

5۰+
پروژه بزرگ استقرار یافته
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پشتیبانی
محصوالت
همکارانسیستم

خدمات پشتیبانی از سیستم های مشتریان یکی از مراحل اصلی چرخه حیات محصوالت 
و پل ارتباطی پایدار با مشتریان است. بر این اساس، یکی از خطوط اصلی کسب وکار 
همکاران سیستم، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان است و شرکت تالش می کند با 
ارائه مدل های نوین، مراقبت و کمک های دائمی، شرایط الزم برای ارائه خدمات باکیفیت، 

استفاده کامل تر مشتریان از راهکارها و نهایتا افزایش رضایت ایشان را فراهم کند.

همکاران سیستم همسو با روند تغییرات جهانی و با الگوگیری از شرکت های پیشرو 
در دنیا، استراتژی تعدد و توسعه کانال های ارائه خدمات پشتیبانی خود را به گونه ای 
طراحی نموده است که »پرتال مشتریان«، کانال اصلی شکل گیری و شکل دهی تجربه 
ارتباط مشتریان با گروه همکاران سیستم قرار گرفته و مدل های ارائه خدمات پشتیبانی، 
بر محوریت این کانال ارتباطی توسعه یابد. اکنون، پرتال مشتریان، درگاه اصلی دریافت 
سرویس مشتریان است. در سال 97، تالش همکاران سیستم بر آن بود تا با تداوم 
سلف سرویس،  توسعه  پرتال مشتریان،  کانال  تقویت  راستای  در  خود  فعالیت های 
افزایش سرعت پاسخ گویی برای طیف متنوع مشتریان و در نهایت، افزایش کیفت ارائه 
خدمات در کنار توجه به نیاز مشتریان خاص و استراتژیک و طراحی و ارائه خدمات 
خاص برای این دسته از مشتریان، توسعه سودآوری شرکت از محل خدمات پشتیبانی 

را حاصل نماید. 

به  پشتیبانی  خدمات  ارائه  مرکز  عنوان  به  تهران  پناه  سال 97،  در  راستا  همین  در 
مشتریان تهران، با توجه به افزایش تعداد مشتریان و در راستای افزایش کیفیت و 
سرعت ارائه خدمات و همچنین افزایش و توسعه ظرفیت پشتیبانی، اقدام به ایجاد 
شرکت های زیرمجموعه ای تحت عنوان »پشتیان یار« نمود. این طرح با ایجاد 3 شرکت 
پشتیبان یار در سال 97 آغاز و با توجه موفقیت آمیز بودن اجرای طرح، توسعه آن در 

سال 98 در دستور کار قرار دارد.

در سال 98 نیز تالش خواهد شد تا با استفاده از روش های خالقانه، تغییر در ساختارها 
و استفاده بهینه از منابع موجود در کنار افزایش کیفیت خدمات، به مدیریت هزینه های 

این کار نیز توجه شود.

مأموریت اصلی مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی 
با هدف پوشش  دهی نیازهای آموزشی کسب وکارها جهت استفاده بهینه از محصوالت
همکاران سیستم است. ارائه این خدمات آموزشی با رویکرد مهارت  آموزی و یادگیری 
اصول و مفاهیم در کنار کار عملی با نرم افزارهای همکاران سیستم صورت می  پذیرد. 
از  استفاده  در  و کسب مهارت  همکاران سیستم  نرم افزاری  شناخت سیستم های 
برای  از محصوالت  کاربردی  شدن و سهولت استفاده  از عوامل مؤثر در  آنها، یکی 

مخاطبان است. 
گروه اوِل مخاطبین مؤسسه، کاربران نرم افزارهای همکاران سیستم هستند که از 

این  می شوند.  بهره مند  محصوالت  کاربری  و  راهبری  با  مرتبط  آموزشی  خدمات 
گروه از مشتریان عالوه بر بهره   مندی از خدمات آموزش  های حضوری، از مجموعه 
کاربران  تمامی  اختیار  در  فراگیر  صورت  به    که  راهکاران  الکترونیکی  آموزش  های 

راهکاران قرار می  گیرد، استفاده می کنند. 
در سال 97، امکان جدید دسترسی به آموزش  های الکترونیکی از داخل محیط کاربری 
نرم افزار راهکاران منتشر شد و در همین سال ۴100 کاربر راهکاران از مجموعه دوره  های 
انبار، تدارکات، جبران  انبار و حسابداری  آموزشی حوزه دفترکل، دریافت و پرداخت، 
خدمات، کارگزینی و دو حوزه جدید دارایی ثابت و فروش راهکاران استفاده کرده  اند.

در بخش آموزش  های حضوری همین سال، 936 شرکت از مشتریان همکاران سیستم 
در تهران از این خدمات استفاده کرده  اند. این آموزش  ها عمدتا در محل مؤسسه 
پژوهش و آموزش و یا به درخواست مشتریان در محل ایشان برگزار شده است.

فارغ  التحصیالن  و  کار  جویای  انسانی  نیروی  مؤسسه،  مخاطبین  از  دوم  گروه 
سطح  افزایش  با  و  خدمات  این  از  استفاده  واسطه  به  که  هستند  دانشگاهی 
تخصص کاربردی خود، احتمال اشتغال و یا ارتقای شغلی خود را باال خواهند برد. 
خدمات آموزشی این حوزه عالوه بر ارائه در مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران 
و  آزاد  سراسری،  دانشگاه های  از  مجموعه ای  توسط  مستقیم،  طور  به  سیستم، 
نمایندگی  های آموزشی، به صورت غیرمستقیم و با نظارت همکاران سیستم صورت 
می  گیرد. در سال 97، مؤسسه آموزش با هدف توسعه ارتباط و برند آموزشی خود 
با 18 دانشگاه و نمایندگی آموزشی همکاری مشترک داشته و برای توسعه ارتباط 

با دانشجویان، در 9 دانشگاه نیز تور دانشگاهی برگزار کرده است.

در گروه فراگیران آزاد، برگزاری ۴153 نفر دوره در قالب دوره  های حضوری و الکترونیکی 
منجر به رشد 52 درصدی درآمد ریالی مؤسسه نسبت به سال گذشته شده است. 

از کالس  های  به طور کلی تعداد شرکت  کنندگانی)نفر دوره( که به صورت حضوری 
آموزشی استفاده کرده  اند با افزایش 30 درصدی در سال 97 به بیش از 8120 نفر دوره 
رسیده است که به همراه ۴100 مخاطب آموزش های الکترنیکی که در این سال اضافه 
این تعداد  را نشان می دهد.  از آموزش  های مؤسسه  شده  اند استقبال بی نظیری 
از پتانسیل باالی کسب  وکار آموزش و بازار مناسب  مخاطب و نرخ رشد آن، حاکی 
افراد عالقه  مند به محصوالت همکاران سیستم و حوزه فناوری اطالعات می باشد. 
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آموزش

برگزاری

 92۰۰ 
نفر دوره آموزش
 الکترونیکی برای
 مشتریان راهکاران

ایجاد

 3
شرکت پشتیبان یار

8۱۰۰
آموزش حضوری
مخاطب، رشد %3۰

ارائه
 
 485۰+
گواهینامه به فراگیران آزاد 
و مشتریان 
همکاران سیستم
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حفظوتقویت
جایگاهبرندهمکاران
سیستم

تقویتجایگاه
راهکارانابریدربازار

امـروزه بازاریابـی نقـش عمـده  ای در موفقیـت کسـب  وکارها بـازی می کنـد و نـگاه 
در سال 97  است.  موفقیت هر شرکتی  تضمین  کننده  فعالیت،  این  به  توسعه  ای 
اصلی  ترین فعالیت های بازاریابی که در همکاران سیستم انجام شده است به شرح 

زیر است:

حفظ و تقویت جایگاه برند همکاران سیستم یکی از بخش های اصلی فعالیت های 
بازاریابی بوده است. در همین  راستا  با توجه به تغییر مأموریت شرکت مهندسی 
شبکه و راهبری تحقیقات )مشورت( از حوزه شبکه به ارائه راهکارهای تخصصی در 
زمینه فناوری های نوین به ویژه RFID و بیومتریک، نام این شرکت نیز به »مهندسی 
فناوری های نوین پایوند« تغییر یافت. هویت بصری این شرکت نیز مجدد طراحی 
و تغییرات آن شامل تغییر در نام، لوگو، آدرس و محتوای سایت این شرکت به بازار 

اطالع رسانی شد.

همچنین، سلسله سمینارهای تخصصی همکاران سیستم با عنوان »سمینارهای 
آخرین  و  مدیریتی  موفق  تجربیات  اشتراک  گذاری  به  هدف  با  باهم«  تخصصی 
دستاوردهای دانش مدیریت در حوزه های مختلف، از سه  ماهه سوم سال 97 آغاز شد. 
در این راستا، دو سمینار با عناوین »باید و نبایدهای سفر مشتری« و »راهکارهای 
برون  رفت از بقا و رشد در تنش ارزی و اقتصادی« در آذرماه و دی  ماه برگزار و حدود 600 

نفر در این سمینارها حضور  یافتند.

تیم UI همکاران سیستم نیز با هدف بهبود تجربه و رابط کاربری مشتریان، تغییرات 
عمده ای را در نرم افزارهای دشت و ِشل جدید راهکاران و پرتال مشتریان انجام داده است. 

در سال 97، 2 نسخه ویژه نامه همکاران سیستم با رویکرد آموزشی و تحلیلی در حوزه 
فناوری با عنوان »آیند« به بازار ارائه شد. اولین ویژه نامه با موضوع »رایانش ابری« و 
دومین ویژه نامه با عنوان » ERPو راهکارهای موفقیت در کسب وکار« تدوین و در بین 

فعاالن حوزه IT منتشر شد.

فعالیت های بازاریابی
در سال 97
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تبیینجایگاه
راهکاراندربازار
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بازار  برای  سیستم  همکاران  جدید  محصول  عنوان  به   95 سال  در  ابری  راهکاران 
کسب  وکارهای متوسط عرضه شد و در حال حاضر عمده تمرکز فعالیت های بازاریابی 
شرکت را به خود اختصاص داده است. مجموعه اقدامات بازاریابی انجام شده در سال 
97، با دو هدف »تبیین جایگاه همکاران سیستم در حوزه رایانش ابری به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی این حوزه در کشور« و »معرفی این راهکار به جامعه هدف و تولید سرنخ 

فروش در میان مخاطبان این محصول« شامل موارد زیر است:

مزایای محصول راهکاران ابری از طریق بنر در 33 رسانه آنالین، آگهی در ۴ مجله و دو 
روزنامه، به بازار اطالع رسانی شد. از این طریق بیش از 35000 نفر با مزایای این محصول 
آشنا شدند. تبلیغات محیطی نیز برای معرفی محصول راهکاران ابری در شهرک های 

صنعتی سه شهر آمل، اراک و قزوین اجرایی شد.

8 داستان موفقیت نیز از مشتریان راهکاران ابری تهیه و منتشر شد. 1۴ رویداد معرفی 
این راهکار در تهران و سایر استان  ها برگزار شد و بیش از 250 شرکت در این رویدادها 
حضور پیدا کردند. در راستای سیاست گذاری جدید همکاران سیستم مبنی بر تقویت 
اطالع رسانی راهکاران ابری به صورت مستقیم به بازار و گسترش فروش این محصول در 
کل کشور، از شش  ماهه دوم سال 97، 10 نماینده فروش به مجموعه فروش راهکاران 

ابری اضافه شده  اند.

در سال 97 تمرکز اصلی این بخش بر تبیین جایگاه راهکاران به عنوان راهکاری یکپارچه 
و فرآیندمحور برای پاسخ به نیازهای نرم افزاری شرکت ها در اندازه های مختلف)کوچک، 
متوسط، بزرگ(، معرفی توانمندی همکاران سیستم در راه اندازی و استقرار راهکاران در 
شرکت های مختلف به خصوص در پروژه های بزرگ، تبیین جایگاه حوزه های صنعتی 

راهکاران در بازار و معرفی فرایار راهکاران به عنوان بستر توسعه راهکاران بوده است. 

نمایشگاه  در  حضور  و  محیطی  تبلیغات  اجرای  با  سیستم  همکاران  بدین  منظور 
بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزون بر ارائه سبد جامع راهکارهای ویژه خود 
برای صنعت پتروشیمی، به تعامل بیشتر با فعاالن این حوزه پرداخت. همچنین، با برگزاری 
2 سمینار برای شرکت های صنعت پخش به معرفی نرم افزار این حوزه پرداخته شد. 

همکاران سیستم با معرفی محصوالت جدیدی برای سه صنعت خرده فروشی، مواد 
غذایی و داروسازی فعالیت خود را در این صنایع گسترش داد. این شرکت با حضور 
در نمایشگاه بین المللی خرده فروشی، راهکار صنعت خرده  فروشی را به مخاطبان این 
حوزه معرفی کرد. همچنین، با معرفی راهکار مدیریت تولید برای دو صنعت داروسازی 

و مواد غذایی به بازار، سبد محصولی همکاران سیستم در این دو صنعت کامل شد. 

عالوه بر این موارد، با حضور در رویداد یلدای کارآفرینی به معرفی همکاران سیستم 
به عنوان یک کارآفرین و معرفی محصوالت و خدمات این شرکت در حوزه استارتاپی، 
با حضور در همایش مدیران فناوری اطالعات)فاب( به معرفی محصوالت خود برای 
سازمان  ها و شرکت های دولتی و معرفی اپلیکیشن اتوماسیون اداری با نام »اتوماسیون 
همراه« پرداخت. عالوه بر این، اتوماسیون همراه از طریق 6 رسانه آنالین و رسانه های 
همکاران سیستم و دموهای گروهی برگزار  شده در تهران و سایر استان ها، به مخاطبان 
سیستم  همکاران  نیز  گذشته  سال های  همانند  شد.  معرفی  بازار  و  محصول  این 

اسپانسر رویدادهای روز حسابدار در تهران و سایر استان  ها شد.
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فرایار راهکاران نیز به عنوان بستر توسعه راهکاران و با هدف افزایش سهم  آوای این 
محصول، از طریق ابزارهای تبلیغاتی مختلف شامل وب بنر، فیلم، خبر، اینفوگراف، آگهی 
و رپرتاژ آگهی در 15 رسانه آنالین و آفالین و شبکه های اجتماعی به بازار اطالع رسانی 
شد. عالوه بر این فرایار راهکاران در 6 رویداد تهران و سایر استان  ها معرفی شد. ارزش 
به  کارگیری فرایار راهکاران در شرکت مشتریان نیز از طریق انتشار 2 داستان موفقیت در 

سایت همکاران سیستم تبیین شد.

 )IMI100( همکاران سیستم با حضور در بیست و یکمین همایش شرکت های برتر ایران
به تعامل بیشتر با شرکت های بزرگ ایران پرداخت و به سواالت مخاطبان در رابطه با 
پروژه های بزرگ اجراشده پاسخ داد. همچنین، به منظور معرفی ارزش ایجادشده برای 
مشتریان بزرگ راهکاران نیز، ضمن تهیه و معرفی داستان موفقیت این مشتریان از 
طریق تبلیغات محیطی و شبکه های اجتماعی، فضایی در سایت همکاران سیستم 
اختصاص یافت و ارزش ایجادشده از طریق انتشار داستان موفقیت مشتریان، اخبار و 

مقاالت در این صفحه از سایت تشریح شد. 

در ادامه اهداف سال گذشته همکاران سیستم مبنی بر ترغیب مشتریان محصوالت 
نسل دوم به استفاده از راهکاران، از ابتدای سال 97 رویدادهای مستمری برای معرفی 
راهکاران به این گروه مشتریان برگزار شده است. در مجموع 32 رویداد شامل سمینار، 
کارگاه، دموی گروهی و نمایشگاه با هدف ارتقای مشتریان برگزار و بیش از ۴50 شرکت 
در این رویدادها حضور یافتند. همچنین، در راستای معرفی ارزش افزوده های ارتقا به 
نرم افزارهای راهکاران برای این گروه از مشتریان،  8 بنر از طریق پرتال مشتریان منتشر 
شد و بروشورهای ارزش افزوده ارتقا به راهکاران با رویکرد فرآیندهای سیستمی، تدوین 

و در اختیار مشتریان قرار گرفت. 
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طبقه  جمع آوری،  سیستم،  همکاران  بازاریابی  واحد  مأموریت های  مهم ترین  از  یکی 
بندی و تحلیل اطالعات بازار و رقبا و انتقال آن به داخل شرکت به منظور کمک به اتخاذ 
تصمیمات استراتژیک و مدیریتی است. بر این اساس، به صورت دوره ای اخبار و اطالعات 
بازار و رقبا در قالب گزارشات مدونی تهیه و به عنوان یک ورودی برای تصمیم گیری در 
مورد سیاست ها و اهداف استراتژیک به تیم مدیریتی همکاران سیستم ارائه شده 

است. 

بر این اساس، به روزرسانی اطالعات گردآوری شده از بازار و محصوالت مشابه جهانی 
به منظور کمک به تعیین سیاست های محصولی و پایش و تحلیل محیط کسب وکار 
همکاران سیستم و وضعیت بازارهای مختلف به منظور کمک به تصمیمات استراتژیک 
و مدیریتی به طور مستمر انجام شده است. در همین راستا، اندازه بازارهای مهم و 
هدف همکاران سیستم و سهم بازار این شرکت در هر بخش نیز مورد بررسی قرار 
گرفته و همچنین طی جلساتی با عنوان گروه  کاربری نیز نظرات مشتریان در خصوص 

محصوالت جدید همکاران سیستم دریافت شد. 

امروزه، فضای دیجیتال به عنوان یکی از مهم ترین نقاط ارتباط با جامعه مخاطب تلقی 
می شود. در سال 97، همکاران سیستم بخش های مختلف وب سایت خود را توسعه 
داد. همچنین با انتشار مستمر محتوا و اقدامات زیرساختی جایگاه خود را در موتورهای 
جستجو بهبود داد. این اقدامات افزایش 20 درصدی تعداد بازدیدکنندگان وب سایت را 

به همراه داشت.

این شرکت در سال 97 فعاالنه در شبکه های اجتماعی حضور داشت. حضور همکاران 
سیستم در فضای دیجیتال یکی از مهمترین راه های ارتباطی با مخاطبان است. تعداد 
مخاطبان همکاران سیستم در این شبکه ها در سال 97 با 25 درصد رشد به 18000 

مخاطب رسیده است.
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شرکت همکاران سیستم، نخستین شرکت نرم افزاری حاضر در بورس است که با گذشت 
نزدیک به 30 سال عرضه راهکارهای نرم افزاری به کسب وکارهای ایرانی، بیش از 52000 
مشتری در کسب وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک دارد و از ابتدا نقش خود را کمک 
به بنگاه های اقتصادی برای مدیریت خردمندانه تر و توسعه سریع تر آنها تعریف کرده 

است. 

از شرکت های  ساختار کسب وکار همکاران سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه ای 
تخصصی، منطقه ای، نمایندگان و همکاران فروش و همچنین با حضور مدیران و 
کارکنانی سرآمد و نیز اجرای مدل های موفق مدیریت جهانی، این شرکت را به یک برند 
ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت های مدیریتی کشور تبدیل کرده و در ادامه راه را 

برای گسترش فعالیت این شرکت به سایر کشورهای منطقه فراهم نموده است.

شرکت همکاران سیستم در تاریخ 68/06/07 در قالب شرکت سهامی خاص، با شماره 
76396 و با سرمایه ای معادل 1.2 میلیون ریال تأسیس شد. در سال 83 به شرکت 
سهامی عام تبدیل شد و در شهریور ماه سال 90 برای اولین بار سهام شرکت در بازار 
فرابورس عرضه گردید. در سال 95 با توجه به سابقه مطلوب عملکرد در فرابورس، این 
شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در مرداد ماه سال 97 شرکت با احراز شرایط 

تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل شد.

گروه همکاران سیستم 31 شرکت زیرمجموعه دارد که شامل 19 شرکت استانی و 12 
شرکت تخصصی است. همچنین 27 شرکت تحت لیسانس، 10 نماینده فروش راهکاران 
ابری و 232 نمایندگی سپیدار و دشت در سراسر کشور به گسترش کسب وکار همکاران 
سیستم کمک می کنند. تخصص ها و پراکندگی جغرافیایی شرکت های زیرمجموعه به 

صورت زیر است:

   19 شــرکت اســتانی، مســئولیت بازاریابــی، فــروش، اســتقرار، پشــتیبانی و آمــوزش 
نرم افزارهای همکاران سیستم را در استان ها بر عهده دارند. 

الوند همکاران   2 شرکت تخصصی »پیمان دماوند همکاران سیستم« و »پیمان 
سیستم« واقع در تهران، فروش و استقرار پروژه های بزرگ را پیش می برند.

ــاری  ــمندی تج ــای هوش ــتقرار راهکاره ــازی، اس ــی، پیاده س ــل، طراح ــات تحلی   خدم

)Business Intelligence(، راهکار تلفیق و مدیریت عملکرد توسط شرکت »هوشمندی 
و  هلدینگ  شرکت های  خصوصا  مشتریان  مدیران  به  سیستم«  همکاران  تجاری 

 سرمایه گذاری ارائه می گردد. 

   شرکت »مدیریت طرح های عمومی همکاران سیستم« در قالب یک شرکت تخصصی، 
مسئولیت فروش، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها درحوزه دولت و نهادهای عمومی را 

بر عهده دارد.
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پشتیبانی  و  فروش  تولید،  طراحی،  مسئولیت  آسیا«  سیستم  »سپیدار  شرکت   
محصوالت همکاران سیستم با استفاده از شبکه  گسترده ای از نمایندگان در حوزه 
کسب وکار شرکت های کوچک و اصناف را در سراسر کشور بر عهده دارد. نمایندگان 
فروش سپیدار سیستم، شرکت های فعال در حوزه خدمات مالی و فناوری اطالعات 
هستند که عالوه بر مشاوره و فروش محصوالت سپیدار و دشت، بنا به درخواست 

مشتریان، خدماتی نظیر نصب، استقرار و آموزش را نیز انجام می دهند.

   »شرکت اطالعات مدیریت«، کارخانه تولید نرم افزارهای همکاران سیستم است. این 
شرکت به عنوان تنها مجری پروژه های تولید نرم افزار به کارفرمایی شرکت همکاران 
سیستم، به منظور پیشرو بودن در صنعت نرم افزار و حفظ مزایای رقابتی محصوالت، 
عالوه بر اینکه به طور مستمر بر به روز آوری مجموعه ابزارها و ارتقای تکنولوژی های 
به کارگرفته شده در محصوالت خود تأکید دارد، روش های تولید و فرآیندهای توسعه 
نرم افزار خود را نیز به روز می کند. این شرکت عالوه بر نگهداشت و توسعه محصوالت 
موجود، تولید محصوالت جدید را همواره در دستور کار خود داشته و خطوط مختلف 

فناوری را دنبال کرده است. 

   »همکاران سیستم پناه تهران« با تیمی متشکل از کارشناسان متخصص، مسئولیت 
ارائه خدمات پشتیبانی به تمامی مشتریان همکاران سیستم در سطح استان تهران 
را بر عهده دارد. در سال 97 این شرکت با هدف باال بردن چابکی سازمان و افزایش 
کیفیت پاسخ گویی به مشتریان، با کمک افراد کلیدی، اقدام به ایجاد شرکت هایی به نام 
»پشتیبان یار« نمود. این شرکت ها که تحت نظارت و کنترل دقیق پناه تهران هستند، 
با در اختیار داشتن نیروهای متخصص بخشی از خدمات تعهد شده پناه تهران را به 
مشتریان ارائه می کنند. اجرای این طرح در سال 97 با موفقیت همراه بود و استمرار و 

توسعه آن در سال 98 نیز در دستور کار قرار دارد.

   »مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم« در سال 81 و با هدف اولیه ارائه 
خدمات در زمینه آموزش نرم افزارهای همکاران سیستم به کارشناسان همکاران سیستم 
و مشتریان شرکت، تأسیس شده است. هدف مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران 
سیستم آن است که تمامی افراد و گروه هایی که به هر ترتیبی مخاطب فعالیت های 
کسب وکاری همکاران سیستم هستند، به واسطه کیفیت، به روز بودن و در دسترس 
بودن خدمات و محصوالت آموزشی، مؤسسه را به عنوان مرجع توسعه دهنده خود در 

مسیر شغلی انتخاب کنند.

به تدریج در طی فعالیت مؤسسه، آموزش در حوزه های مختلف از جمله مفاهیم مالی 
و بازرگانی، مفاهیم حوزه IT و تکنولوژی های نرم افزاری به سبد محصوالت اضافه و به 
صورت دوره های حضوری و همچنین دوره های مجازی و الکترونیکی در اختیار مخاطبین 
قرار گرفته است. این آموزش ها به کاربران محصوالت همکاران سیستم، متقاضیان آزاد 

و کارکنان همکاران سیستم در سطوح مختلف عرضه می شوند.

از  یکی  هم زمان،  کالس های  برگزاری  ظرفیت  نفر   180 داشتن  اختیار  در  با  مؤسسه 
از  مجرب  کادری  دارای  که  است   IT حوزه  در  کشور  آموزشی  مؤسسات  مجهزترین 
کارشناسان آموزشی بوده و با طیفی بالغ بر 200 نفر از مدرسین و اساتید همکاری 

می کند.

   »شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند« نیز مبتنی بر فناوریRFID  و بیومتریک 
)Biometric( با پیاده سازی سیستم های جامع مدیریتی و امنیتی، به اجرای راهکارهای 
انبار مکانیزه، مدیریت امنیت سازمانی و کنترل تردد به تکمیل چرخه ارزش راهکارهای 

موجود می پردازد.

   شرکت »توسعه شبکه فروش همکاران سیستم« با هدف بازارگشایی و افزایش 
سهم بازار به توسعه کمی و کیفی شرکت های تحت لیسانس و سایر کانال های متنوع 
فروش می پردازد. سیاست همکاران سیستم در حال حاضر توسعه شرکت از طریق 
شبکه شرکت های مستقلی است که شریک تجاری و بسیار نزدیک گروه هستند و 
استقالل آنها در عملیات، امکان توسعه سریع را به همکاران سیستم خواهد داد. شرکت 
»توسعه شبکه فروش همکاران سیستم« نقش کلیدی در پیاده سازی این استراتژی 

همکاران سیستم در سال های آینده ایفا می نماید.

شرکت های تحت لیسانس همکاران سیستم، شرکای تجاری گروه هستند که فعالیت 
فروش، استقرار و پیاده سازی محصوالت همکاران سیستم را بر اساس استانداردهای 
کیفی تعریف شده،  انجام می دهند. این شرکت ها توسط متخصصان باتجربه و باسابقه 
در زمینه محصوالت همکاران سیستم تأسیس شده اند و مجموعه ای از نیروهای 
انسانی ماهر در زمینه فروش و استقرار سیستم های نرم افزاری را در خود جای داده اند. 
عالوه بر شرکت های تحت لیسانس، شبکه فروش همکاران سیستم توسط نمایندگانی 
در قالب »همکار فروش« گسترده شده است. این شبکه از نمایندگان در زمینه فروش 

محصوالت همکاران سیستم در سراسر کشور فعال می باشند.

   شرکت »توسعه کسب وکارهای دانه« به عنوان یک Corporate Venture Capital در 
سال 96 تأسیس شد؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده در سال 97، فعالیت 
آن محدود شده و بنا به شرایط پیش رو و در زمان مناسب مجددا با جدیت مأموریت 
تعریف شده را دنبال خواهد کرد. مأموریت این شرکت  سرمایه گذاری در اکوسیستم 

استارتاپ ها با هدف ایجاد سود و نیز توسعه شبکه ای همکاران سیستم است. 

   مؤسسه »تأمین آتیه کارکنان همکاران سیستم« با توجه به نقش و جایگاه سرمایه 
انسانی و اهمیت آن در پیشبرد کسب وکار گروه، در سال 96 تأسیس شد. همکاران 
سیستم همواره بر این باور است تا با استفاده از ظرفیت های موجود سازمان و اهداف 
توسعه، نگهداشت و رشد افراد در سازمان، خدماتی را در زمینه های رفاهی تعریف و 
ارائه نماید. در همین راستا، اصلی ترین رویکرِد این مؤسسه، ارائه تسهیالت متناسب با 

نیازهای ضروری کارکنان می باشد.

همکاران سیستم   .   گروه همکاران سیستم در یک نگاههمکاران سیستم   .   گروه همکاران سیستم در یک نگاه



5253

نمودار نیروی انسانی به تفکیک جنسیتنمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک نقش

نمودار نیروی انسانی به تفکیک مقطع تحصیلی
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نظام حاکمیتی
شرکت 

هیأتمدیره

مدیرعامل،
معاونینو

مدیرانستـاد

مدیرانعامل
شرکتهای

زیرمجموعه

وظایف هیأت مدیره:
   هدایت استراتژیک

   نظارت و کنترل استراتژیک
   ارائه پشتیبانی و مشاوره جمعی به مدیرعامل در حوزه های مختلف

   تقویت ارتباطات برون سازمانی و شبکه سازی با محیط بیرونی
   شناسایی استعدادهای مدیریتی 

وظایف:
هدف گــذاری و برنامه ریــزی در جهــت ســرفصل های اســتراتژیک مصــوب، 
بودجه ریزی و مدیریت ستادها، سازماندهی، گزارش گیری، کنترل و مدیریت  

منابع انسانی

وظایف:
مدیریت کسب وکارهای زیرمجموعه بر اساس سیاست ها و استراتژی های 

گروه

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی

کمیته
منابعانسانی

کمیته
استراتژی

کمیته
حسابرسی

وظایف کمیته:
تدوین استراتژی ها و سیاست های کلی منابع انسانی در سطح گروه 

و نظارت بر اجرای آن

وظایف کمیته:
تهیه و تدوین سرخط های استراتژی و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف

وظایف کمیته:
مالی،  گزارش گری  سالمت  کنترل،  و  ریسک  راهبری،  نظام  وضعیت  بررسی 
و  کار حسابرسی داخلی  اثربخشی  اثربخشی حسابرس مستقل،  و  استقالل 

چگونگی رعایت قوانین و مقررات
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اعضایهیأتمدیرهومدیرعاملدردورهعملکرد

همایونحریری
عضو هیأت مدیره

سابقه حضور در هیات مدیره همکاران سیستم: 26 سال
تخصص: طراحی و توسعه نرم افزار، فناوری اطالعات، مدیریت کیفیت و 

مدیریت استراتژیک
تحصیالت: کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار  دانشگاه صنعتی شریف

عضویت در کمیته های هیات مدیره:

   کمیته استراتژی

شهریاررحیمی
رئیس هیأت مدیره

سابقه حضور در هیات مدیره همکاران سیستم:  29 سال
تخصص: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فروش و مدیریت عملکرد

تحصیالت: کارشناسی ریاضی و فیزیک دانشگاه تربیت معلم

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته حسابرسی

   کمیته منابع انسانی

محمدمهدیمیرمطهری
عضو هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : ۴ ماه
تخصص: مدیریت مالی، مدیریت بازارهای مالی و سرمایه گذاری، 

مدیریت اقتصاد و مدیریت استراتژیک
تحصیالت: کارشناسی حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

کارشناسی ارشد بهره  وری و سیستم  ها دانشگاه علم و صنعت

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته استراتژی

   کمیته حسابرسی

مهدیانصاریان
نایب رئیس هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 17 سال 
تخصص: مدیریت مالی، مدیریت محصول و مدیریت استراتژیک

تحصیالت: کارشناسی حسابداری دانشگاه قزوین

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته حسابرسی 

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی

محسنطائی
عضو علی البدل هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 2 سال 
تخصص: طراحی و توسعه   نرم افزار، فناوری اطالعات و مدیریت استراتژیک

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش ماشین و رباتیک دانشگاه تهران   

سایر سمت های کنونی:
   مدیرعامل شرکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم

محمدعزیزاللهی
عضو علی البدل هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 2 سال 
تخصص: مدیریت فروش، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

سایر سمت های کنونی:
   معاون اجرایی مشتریان و شرکت ها

مهدیامیری
مدیرعامل

سابقه فعالیت در سمت مدیرعاملی گروه همکاران سیستم: 6 سال 
تخصص: طراحی و توسعه   نرم افزار، فناوری اطالعات و مدیریت استراتژیک

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف  

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته استراتژی

   کمیته منابع انسانی

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته منابع انسانی

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته استراتژی

فریدفوالدی
عضو هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 7 سال 
تخصص: مدیریت بازاریابی،  مدیریت محصول، استراتژی های بازار و سازمان

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران  

سایر سمت های کنونی:
   معاون توسعه بازار

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته استراتژی
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اهم موضوعات راهبردی مطرح شده در جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی 
که طی سال مورد گزارش، برگزار شده است به شرح مطالب زیر است:

   رصد تحرکات و جایگاه رقبا در بازار
   مراقبت از جایگاه برند همکاران سیستم 

   تحلیل محیط بیرونی و بررسی مستمر وضعیت بازار و مشتریان
   تدوین استراتژی های کسب وکار و حفظ رقابت پذیری شرکت

   نظارت بر بهینه سازی مدل کسب وکار شرکت
   تناسب ساختار سازمانی با اهداف استراتژیک گروه

   تدوین برنامه و بودجه کالن و مراقبت از تحقق هدف گذاری های مصوب
   تنظیم رابطه با  سهامداران و بازار سرمایه

   بررسی و نظارت های مستمر مالی و عملیاتی 
   تدوین استراتژی و سیاست های کالن منابع انسانی 

   تقویت نظام حاکمیت شرکتی
   نظارت بر فروش، مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ و استراتژیک

   بررسی تغییرات ساختاری و مدیریتی

گزارش 
ساختار حاکمیت   

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی

برای اداره  یک شرکت نرم افزاری در ابعاد گروه همکاران سیستم، با شبکه ای از شرکت ها 
و نمایندگان آن، تخصص هایی نظیر رهبری، هوشمندی کسب وکار، مهارت های تحلیل 
اقتصادی، مالی و  سرمایه گذاری، شناخت از بازار، محصول و تکنولوژی ضروری است. 
هیأت مدیره شرکت متشکل از ۴ عضو غیرموظف، 1 عضو موظف و 2 عضو علی البدل 

می باشد که هر یک دارای تخصص های متنوعی هستند. 

همکاران سیستم همواره بر این عقیده بوده است که تقویت تیم رهبری شرکت یکی 
از مؤثرترین پایه های ایجاد تحول در ادامه عمر شرکت است. در همین راستا و در 
جهت افزایش ظرفیت و توانمندی هیأت مدیره، در بهمن ماه 97 آقای محمدمهدی 
میرمطهری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره به تیم مدیریتی همکاران سیستم 

پیوسته و جایگزین آقای اسمعیل کمالی روستا گردید.

تا  آن بوده است  بر  عالوه بر ظرفیت داخلی هیأت مدیره، همکاران سیستم همواره 
بر اساس دانش و تخصص افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف کسب وکار خود، 
تصمیمات راه گشایی در مسیر حرکت رو به جلوی شرکت اتخاذ نماید. بر همین اساس، 
استفاده از نظر مشاوران در سطوح مختلف استراتژی و عملیاتی شرکت از سالیان پیش 

در دستور کار هیأت مدیره قرار داشته است.

تحلیلترکیب
اعضاازنظر
تخصصهاو

سوابق

نقاطتمرکز
هیأتمدیره
درسال97

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی

حقحضور،پاداش،
حقوقومزایای
اعضایهیأتمدیره
ومدیرعامل

کمیتههای
زیرمجموعه
هیأتمدیره

حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره غیرموظف بر اساس تصمیمات مصوب 
مجمع و حقوق و مزایای مدیرعامل، معاونین وی و اعضای موظف مطابق با آیین 

نامه های داخلی گروه و بر اساس تصویب هیأت مدیره پرداخت می شود. 

هیأت مدیره همکاران سیستم به منظور اطمینان از ایفای مناسب نقش های خود 
در قبال تمامی ذی نفعان شرکت، از سال 90 اقدام به ایجاد کمیته های زیرمجموعه 
هیأت مدیره نموده است. در سال 97 کمیته حسابرسی، کمیته استراتژی و کمیته 
منابع انسانی به منظور کمک به تصمیم سازی در اصلی ترین وظایف هیأت مدیره در 

این سه حوزه فعال بوده است.

در ادامه گزارشی از عملکرد هر یک از سه کمیته حسابرسی، استراتژی و منابع انسانی 
آورده شده است. 
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مأموریت
کمیته
حسابرسی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدرسال97

کمیته حسابرسی در سال 90 به منظور اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت 
مؤثر بر فعالیت های شرکت، ایجاد گردیده است. در حال حاضر این کمیته متشکل از پنج 
عضو است که اکثریت آنان مستقل و دارای تخصص مالی بوده و توسط هیأت مدیره 
انتخاب شده اند. این کمیته در سال 97، تعداد 6 جلسه در راستای انجام پنج وظیفه 
اصلی خود شامل، بررسی وضعیت نظام راهبری، ریسک  و کنترل، سالمت گزارشگری 
و  داخلی  حسابرسی  کار  اثربخشی  مستقل،  حسابرس  اثربخشی  و  استقالل  مالی، 

چگونگی رعایت قوانین و مقررات برگزار نموده است. 

اهم فعالیت های کمیته حسابرسی در راستای ایفای وظایف خود در سال 97 به صورت 
زیر بوده است:

  تصویب برنامه کاری واحد حسابرسی داخلی، زمان بندی آن و تعیین اولویت های 
   رسیدگی

  کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه ارزیابی و رسیدگی های حسابرسان داخلی 
    از نظام کنترل های داخلی

  ارزیابی فعالیت های واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارش های صادرشده در 
        زمینه کنترل های داخلی، مدیریت ریسک و فرآیندهای عملیاتی شامل فعالیت های     

    مهم ستادی و عملیات شرکت های زیرمجموعه و فعالیت های مشاوره ای
  کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان 

    داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات الزم
  کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، 
    اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک

  بررسی سالمت گزارشگری مالی در سطح گروه
  بررســی گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی شــرکت اصلی و شــرکت های 
    زیرمجموعه به منظور حصول اطمینان از اثربخشی گزارش های صادره و برگزاری   
      جلساتی جهت رفع اختالف نظر احتمالی بین حسابرسان مستقل با هیأت مدیره ها 

   و مدیران
سال      برای  زیر مجموعه  شرکت های  مستقل  حسابرسان  از  تعدادی  جایگزینی    

    مالی 97
تناسـب حق الزحمـه دریافتـی   و    بررسـی کلیـه شـرایط قراردادهـای حسابرسـی 

    حسابرسان مستقل
   بررسی عملکرد حسابرسان مستقل و پایش استقالل آنها

  نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و الزامات درون سازمانی و برون سازمانی
  پیشنهاد عضو جدید کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی

اطاعاتمربوط
بهحسابرس
مستقل
وبازرسقانونی

معیارهایگروه
برایگزینش
حسابرسمستقل

حسابرس مستقل و بازرس قانونی گروه در سال 97، مؤسسه حسابرسی نوین نگر 
مانا و بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی بیات رایان می باشد. 

معیارهای گروه برای گزینش حسابرس مستقل به شرح ذیل می باشد:
  حضور در رتبه یک لیسـت حسابرسـان معتمد سـازمان بورس و اوراق بهادار و عدم  

    تعلیق از فهرست مذکور
  شرایط و تمهیدات الزم جهت استقرار گروه حسابرسی متناسب با وضعیت شرکت و 

    شرایط صنعت
  همکاری مؤسسه با کمیته حسابرسی در راستای مسئولیت های مندرج در منشور 

    کمیته حسابرسی

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی
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مأموریت
کمیته
استراتژی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدر
سال97

کمیته استراتژی یکی از مجموعه کمیته هایی است که به عنوان زیرمجموعه نهاد 
هیأت مدیره فعالیت می کند. این کمیته با هدف تمرکز روی مسائل استراتژیک و ایجاد 
ظرفیت برای راهبری بلندمدت سازمان از طریق پیشنهاد استراتژی های مناسب به 
دیدگاه  از  شرکت  درونی  و  بیرونی  شرایط  بررسی  است.  شده  تشکیل  هیأت مدیره 
فرصت ها، توانمندی ها و ریسک های موجود و پیش رو در حوزه های متنوع اقتصاد، 
هستند. کمیته  این  وظایف  مهم ترین  از  صنایع  نیازمندی های  و  کسب وکار  بازار 

عالوه بر موضوعات ذکر شده، پایش پیشرفت اهداف استراتژیک در سازمان، حصول 
اطمینان از وجود سازوکار مشارکت سازمانی در شکل گیری موضوعات استراتژیک و 
همچنین اطمینان از ایجاد زیرساخت های اجرای استراتژی ها از دیگر نقاط تمرکز این 

کمیته هستند. 

اقدامات و  بالغ بر 20 جلسه برگزار نموده و عمده  کمیته استراتژی در سال 97، 
فعالیت های آن در حوزه تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ریزی استراتژیک 

برای سال 98 بوده است که خالصه آنها به شرح زیر است:
  پایش وضعیت کالن اقتصادی کشور و پیش بینی شرایط سال 98 در حوزه های مٔوثر 

بر کسب وکار شرکت و مشتریان
  رصد تحرکات و جایگاه رقبا در بازار

  تهیه و ارائه پیشنهاد اهداف استراتژیک سال 98 به هیأت مدیره
  تدوین شناسنامه اهداف سال 98 شامل هدف گذاری شاخص های تحقق و تعیین 

رویکردهای اجرایی و ارائه آنها به هیأت مدیره
  پایش و اعمال توجه به تناسب ساختار سازمانی با اهداف استراتژیک

  بررسی وضعیت بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف و بورس و پیشنهاد انتخاب 
صنایع هدف برای سال 98

کمیته  استراتژی

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی
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کمیته منابع  انسـانی 
مأموریت
کمیتهمنابع
انسانی

اصلی  چارچوب  مشخص کردن   ،97 سال  در  انسانی  منابع  کمیته  اصلی  اهداف 
تصمیم گیری  برای  الزم  ورودی های  و  اطالعات  تهیه  انسانی،  منابع  سیاست های 
هیأت مدیره در حوزه منابع انسانی، نظارت بر اجرای کالن مصوبات هیأت مدیره مرتبط 
با مدیریت منابع انسانی، نظارت بر سیاست ها و موضوعاتی که به بلوغ اجرا کمک 

می کند و همچنین مراقبت از افزایش توان مدیریتی بوده است.

کمیتــه منابــع انســانی در ســال 97، 18 جلســه تشــکیل داده کــه اهــم فعالیت هــا و 
دستاوردهای آن به شرح زیر است:

  تدوین سیاست های کالن منابع انسانی

  پایش و نظارت بر وضعیت فرهنگ سازمانی و بهبود آن

  مشخص کردن سیاست های حاکم بر تدوین مدل جبران خدمات با توجه به شرایط 

    موجود

  بازبینی فرایندهای جذب و افزایش بهره وری

  تعیین استراتژی ها و مدل نظارتی بر توسعه مدیران

  شناسایی و مدیریت استعدادها

  شناسایی و نگهداشت افراد کلیدی

  جانشین پروری مدیران ارشد و میانی 

  پایش و نظارت بر وضعیت رضایت کارکنان

  نظارت بر چرخه مدیریت دانش در سازمان

فعالیتها
ودستاوردهای
کمیتهدرسال97

سرمایه شرکت در بدو تأسیس در تاریخ 68/06/07 مبلغ 1.2 میلیون ریال شامل 
تعداد 120 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال بوده است که طی چندین 
مرحله به شرح زیر به مبلغ 1.260 میلیارد ریال )شامل تعداد 1.260 میلیون سهم، 
به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 97/12/29 رسیده 
آن  از  که حاکی  بوده  انباشته  از محل سود  افزایش سرمایه شرکت عمدتا  است. 
است که درصد مناسبی از سود حاصله صرف سرمایه گذاری مجدد در شرکت شده 
است. در سال 96 پیشنهاد افزایش سرمایه ای معادل 650 میلیارد ریال به تصویب 
شرکت  هیأت مدیره  به  آن  اجرای  و  رسید  العاده  سهامداران  فوق  عمومی  مجمع 
تفویض گردید که بر اساس مجوز سازمان بورس طی سه مرحله 510 میلیارد ریال 
افزایش سرمایه که به ترتیب 200 میلیارد ریال در سال 96 و 310 میلیارد ریال در 

سال 97 بوده است، ثبت شد.
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سرمایه و ترکیب  سهامداران
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تغییرات سرمایه شرکت

درصد افزایش تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه

سرمایه جدید 
محل افزایش سرمایه)میلیارد ریـال(

آورده نقدی و اندوخته احتیاطی%233,330,00۴ 1373/11/19

مطالبات  سهامداران%19000,08 1375/08/25

مطالبات  سهامداران و آورده نقدی1380/08/28%5250,5

مطالبات  سهامداران1382/10/10%700۴

سود انباشته و اندوخته احتیاطی1383/06/16%30016

سود انباشته138۴/05/16%87,530

سود انباشته1385/0۴/28%66,6750

سود انباشته1386/0۴/13%6080

سود انباشته1387/06/03%50120

سود انباشته1388/05/2۴%33,33160

سود انباشته1389/07/13%25200

سود انباشته1390/10/13%25250

سود انباشته1392/05/27%۴0350

سود انباشته%28,5۴50 1393/07/22

سود انباشته139۴/05/13%33600

سود انباشته%25750 1395/07/26

سود انباشته1396/07/18%26,67950

سود انباشته1397/05/20%26,321,200

سود انباشته1397/12/25%51,260
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نمودار زیر روند افزایش سرمایه شرکت را از ابتدای تأسیس تاکنون نشان می دهد:

روند رشد سرمایه )ميليارد  ريا ل(

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی
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 سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی 1397/12/29 و در تاریخ تأیید گزارش در جدول 
زیر مشخص شده اند:

سهامداراناصلی 

سهامدارانعمدهشرکتدرپایانسالمالی۱397وتاریختأییدگزارش

ف
نام سهام دارردی

۱397/۱2/29
تاریخ تأیید گزارش

۱398/۰2/23

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

شرکت مد یر یت سرمایه گذاری 1
61,56%61,56775,667,۴98%775,667,۴98آ ینده نگر دانا )سهامی خاص(

شرکت .گ .م .اقتصاد و 2
۴,39%۴,3955,3۴9,863%55,3۴9,863سرمایه گذاری پاسارگاد

شرکت بیمه مرکزی جمهوری 3
۴,02%۴,0250,626,372%50,626,372اسالمی ایران

2,27%2,2728,61۴,761%28,61۴,761شرکت جی آی اف .اس پی سی.۴

شرکت  سرمایه گذاری توسعه 5
1,06%1,0613,310,96۴%13,310,96۴نوردنا

11,61%11,701۴6,333,0۴3%1۴7,۴92,597   6     جمع اشخاص حقیقی )باالی 1درصد(

15,09%15,00190,097,۴99%188,937,9۴5   7       سایر

100%1001,260,000,000 %1,260,000,000           جمع
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واحد امور سهام در شرکت همکاران سیستم به منظور تسهیل ارتباط با  سهامداران 
عالوه  واحد  این  است.  گرفته  شکل  سرمایه،  بازار  به  سیستم  همکاران  معرفی  و 
اسناد  نیاز  سهامداران،  اطالعات مورد  و  روندها  آنالیز  و  به روزرسانی  گردآوری،  بر 
افشای اطالعات مالی و بودجه ریزی شرکت در مقاطع مختلف سال مالی را در بخش 
آدرس  به  کدال  سایت  و   www.systemgroup.net/stock آدرس  به  سهام  امور 

www.Codal.ir بارگذاری و در اختیار  سهامداران و عموم قرار می دهد. 
همکاران سیستم، نخستین شرکت نرم افزاری است که در سال 90 وارد فرابورس و 
سپس در سال 95 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و از سال 90 تاکنون، 
اخیر  مجامع  در  کند.  محقق  را  به  سهامدارانش  خود  تعهدات  تمامی  توانسته 
ارائه  با  سهامداران،  ارتباط همکاران سیستم  ارتقای  و  توسعه  همکاران سیستم، 
بازار  بیشتر  شناخت  به  کمک  و  به  سهامداران  شرکت  سمت  از  بیشتر  اطالعات 
سرمایه از ماهیت فعالیت ها و عملکرد شرکت، طرح و در دستور کار شرکت قرار گرفت.

اقدامات انجام شده در این حوزه در سال 97 عبارتست از:
   انتشار و تحویل اوراق سهام ناشی از افزایش سرمایه، طی دو مرحله بالفاصله پس 

از انجام تشریفات قانونی، به  سهامداران
   ارتباط شرکت با کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه به منظور کسب اطالع از شرایط 

محیطی بازار
   تشکیل صندوق بازارگردان

   انتشار منتخبی از مهم ترین اخبار همکاران سیستم از طریق پرتال سهام همکاران 
سیستم 

ارتبـاط
باسهامداران

تماس
باامورسهام

تلفن: 8۴372222 
فکس: 83382222

 stock@systemgroup.net :ایمیل
نشانی واحد امور سهام:

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک،خیابان عطار، پالک 8
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وضعیت
معاماتو
قیمتسهام

شرکت در تاریخ بیست و دوم شهریورماه 90 به عنوان چهل وچهارمین نماد معامالتی 
رایانه و  ایران در گروه  اول فرابورس  بازار  نرخ های  با نماد »سیستم« در فهرست  و 
فعالیت های وابسته درج شد و به بازار معامالت سهام راه یافت. سهام شرکت برای 

اولین بار در تاریخ 1390/06/28 مورد معامله قرار گرفته است. 

در تاریخ 1395/08/08 درخواست شرکت در هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار بررسی و 
ورود شرکت به فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تأیید و نماد 
سیستم در مورخ 95/08/23 به بازار بورس اوراق بهادار تهران راه یافت و در مردادماه 
سال 97 توانست با احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل 

شود.

وضعیتنقدشوندگیسهاموکیفیتافشاءاطاعاتشرکت
وضعیت معامالت سهام شرکت در سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تعداد سهام دوره مالی 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله  شده 
)میلیارد ریـال(

تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی 
که نماد 
معامله 

شده است

نسبت حجم 
معامالت به 

میانگین موزون 
سرمایه

ارزش بازار 
)میلیارد ریـال(

قیمت سهم
)ریـال(

سرمایه
)میلیارد ریـال(

1395/12/30۴2,231,578197226226%63,581۴,775750

1396/12/2982,328,70۴38۴23523۴%9,1۴,531۴,769950

1397/12/292۴3,999,8931,2۴8229228%2۴,36,279۴,9831,260
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رتبه در سال ۱396رتبه در سال ۱397شرح

20*کیفیت  افشا و اطالع رسانی

235 روز229 روزتعداد روزهای گشایش نماد

23۴ روز228 روز  تعداد روزهای معامالتی نماد سیستم

2۴1 روز 2۴1 روزتعداد روزهای معامالتی کل بازار

9,1%2۴,3%نسبت حجم  معامالت به میانگین موزون سرمایه 

* تا تاریخ تهیه این گزارش، رتبه شرکت ها در زمینه کیفیت افشا و اطالع رسانی، برای دوره 12ماهه منتهی به 1397/12/29 
توسط سازمان بورس اوراق بهادار اعالم نشده است.

وضعیت رتبه  بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به 1397/12/29 بر 
اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

نمودار زیر نشان دهنده  روند افزایش سود خالص ساالنه شرکت اصلی و سود تقسیم شده به میلیارد ریـال است.

نمودار زیر، تغییرات سرمایه و ارزش بازار سهام شرکت در طول سال 97 را نشان می دهد.
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   الزم به توضیح است در نمودار باال مبلغ 756 میلیارد ریال در سال 97 به صورت پیشنهاد هیأت مدیره برای 
تقسیم سود از محل سود انباشته نمایش داده شده است که در صورت تصویب  سهامداران، توزیع خواهد 

شد. 
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شـرکت همکاران سیسـتم  )سـهامی عام( و شـرکت های زیرمجموعه آن، برای اطمینان 
بیشـتر بازار از شـفافیت اطالعـات صورت های مالـی هر یک از شـرکت های زیرمجموعه 
و  صورت هـای مالـی تلفیقـی، توسـط حسابرسـان معتمـد بـورس اوراق بهـادار تهـران، 
حسابرسـی می شـوند و گزارش هـای حسـابرس و بـازرس قانونـی ضمیمـه گـزارش  

صورت های مالی هر شرکت می باشد.

 صورت های مالی شرکت های گروه و نیز شرکت اصلی به انضمام گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی در سایت کدال بورس به آدرس www.codal.ir قابل مشاهده است.

میزان شفافیت اطالعات در گروه شرکت های همکاران سیستم در سطحی است که 
تمامی اطالعات حیاتی شرکت ها اعم از مالی، عملیاتی و منابع انسانی به صورت دائم، 
از طریق داشبورد  از گزارش های پیشرفته مدیریتی،  از طریق مجموعه ای  و  روزآمد 
پیشرفته مدیریت در اختیار رده های مدیریتی و ستادی شرکت اصلی و شرکت های 
در  امتیاز  باالترین  آوردن  دست  به  اقدامات،  این  نتیجه  می گیرند.  قرار  زیرمجموعه 
شاخص اطالع رسانی و قابل اتکا بودن ناشران بورسی در بازار 5000 تا 20.000 میلیارد 

ریال، و کسب عنوان »شفاف ترین ناشر بورسی« در سال 97 بوده است.

شفافیت
وقابلیت
دسترسی
گزارشهاو
مستنداتبرای
سهامداران
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گـزارش
ریسکها

هدف مدیریت ریسک عالوه بر شناسایی و کاهش سطح ریسک ها، شامل شناسایی و 
بهره برداری از امکانات و فرصت ها نیز می باشد که این مهم در گروه همکاران سیستم 
از طریق کمیته های مختلف و طی فرآیندهای مشخصی کنترل می شود. چابکی در 
شناسایی و درک تغییرات محیط بیرونی و درونی شرکت برای هیأت مدیره همواره از 
ضرورت باالیی برخودار بوده است، بنابراین کمیته های مربوطه با هدف فراهم آوری 
اطالعات و تحلیل هایی از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و وضعیت پیشبرد 
استراتژی ها در داخل شرکت، هیأت مدیره را در شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر کسب وکار 
شرکت و ایجاد درک مناسبی از آن یاری می کنند. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی با ایجاد 
محیط های کنترلی و نظارت بر فعالیت های شرکت، قوت تصمیمات هیأت مدیره در 

واکنش های چابک نسبت به عوامل ریسک و تغییرات را ارتقا می دهد. 

این ساز وکار مدیریت ریسک، همکاران سیستم را در برابر سه دسته از ریسک ها مجهز 
کرده است که به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف(ریسکبازار،نقدینگیواعتباری

ریسک بازار، عمدتا از رکودها، تغییر در نرخ بهره، تحریم های بین المللی و ... ناشی 
می شود که با عنایت به تنوع و تعداد مشتریان شرکت و صنایع مختلفی که در آن 
فعالیت می نمایند، اگر به هر دلیلی عملکرد این مشتریان تحت تأثیر ریسک های بازار 
قرار گیرد، این تأثیرات در عمل )به تنهایی یا حتی به واسطه یک صنعت خاص( بر عملکرد 
گروه تأثیر بااهمیتی نخواهد داشت و به نظر می رسد، با توجه به اقدامات گروه در 

سال های اخیر، ریسک های این حوزه نیز در سطح قابل قبولی مدیریت شده است.
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بازارهای مختلف  در  به طیف وسیع مشتریان همکاران سیستم و حضور  با توجه 
کشور، به طور معمول و براساس سوابق گذشته و نیز با توجه به وضعیت نقدینگی 
فعلی، پیش بینی می شود شرکت از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار خواهد بود. 
از طرف دیگر، گروه در تولید محصوالت و اجرای فعالیت های جاری خود )به استثنای 
خرید سخت افزار به خصوص سرورها(، به ارز متکی نمی باشد، اما با توجه به این که 
مشتریان محصوالت همکاران سیستم، برای استفاده از این محصوالت، نیاز به تأمین 
سخت افزارهای مربوطه دارند؛ لذا این احتمال وجود دارد که نوسانات نرخ ارز و به تبع آن 
افزايش قیمت تجهیزات سخت افزاری، در میزان توان خرید مشتریان همکاران سیستم 
تأثیرگذار باشد. در همین راستا و به منظور کاهش ریسک مذکور، شرکت از سال 97 

توسعه راهکاران ابری را در دستور کار خود قرار داده است. 

همچنين ريسک اعتباری ناشی از ناتوانی مشتريان در پرداخت به موقع بدهی های خود 
از مهمترين ريسک ها محسوب می  شود که به دليل تأخير در وصول مطالبات ناشی 
از درآمدهای عملياتی ايجاد و با استفاده از متوسط دوره وصول مطالبات محاسبه 
درآمدهای  به  در وصول مطالبات مربوط  گروه  به سياست های  توجه  با  می شود. 
عملياتی شامل اليسنس نرم افزارها ، خدمات استقرار، پشتيبانی و آموزش، دوره وصول 

مطالبات کنترل شده و ريسک اعتباری به حداقل رسيده است.

ب(ریسکهایمرتبطباتأثیراتشرایطاقتصادیحاکمبرکشوربرفعالیت
مشتریانهمکارانسیستم

یکی دیگر از ریسک های موجود، تأثیرات شرایط اقتصادی کشور بر فعالیت مشتریان 
در  سیستم  همکاران  است.  مشتری  خرید  توان  آن  تبع  به  و  سیستم  همکاران 
سال 97 برای کاهش شدت اثر ریسک مذکور، اقدام به ارائه  بسته های محصولی 
این  با توان مالی مشتریان در طیف های مختلف نموده است. استمرار  متناسب 

امر در دستور کار سال 98 نیز قرار دارد.
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پ(ریسکهایعملیاتی

از جمله ریسک های با اهمیت در حوزه موضوعات عملیاتی و کسب وکار، ریسک حضور 
شرکتهای بین المللی و جذب منابع انسانی کارآمد در داخل کشور است . رویکرد شرکت 
به حضور رقبای بین المللی از دو سو قابل اهمیت است. نخست، استراتژی همکاران 
سیستم در بخش هایی از بازار هدف، رقابت با همتایان بین المللی خود است که مبنای 
آن توانمندی ها و سرمایه های کنونی شرکت است. از سوی دیگر، سیاست گذاری شرکت 
به گونه ای است که با ایجاد توانمندی های جدید، در بخش هایی از بازار که تا کنون بازار 
هدف همکاران سیستم نبوده است بتواند با شرکت های معتبر بین المللی همکاری 

نماید.

در حوزه منابع انسانی، علی رغم وجود شرایط اقتصادی تورمی و ناپایدار، فعالیت های 
جهت  کارکنان  توسعه  و  آموزش  نگهداشت،  جذب،  شامل  شرکت  انسانی  منابع 
شناسایی و کنترل ریسک های پیشرو از اثربخشی الزم برخوردار است. عالوه بر آن در 
جهت نگهداشت و توسعه منابع انسانی، شرکت برنامه ای را دنبال می کند که دانش 
و مهارت های منابع انسانی خود را جهت ارائه محصول و خدمات در سطح بین المللی 

مهیا سازد.
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محیط
حقوقیشرکت

حقوق
مالکیت فکری

یکـی از دارايی هـای شـرکت های دانش بنيـان، دارايی هـای فکـری اسـت. دارايـی فکـری 
طیـف وسـیعی از امـوال ارزشـمند غیرمـادی و غیرمحسوسـی را در بـر می گیـرد کـه 
حاصـل فکـر، تـالش، ایـده و خالقیـت مجموعـه  مدیـران و کارکنان شـرکت اسـت. در 
شـرکت همـکاران سیسـتم از بیـن انـواع مصادیق مالکیـت فکری، همـواره کپی رایت 
نـام دامنه هـای  و  نـام تجـاری  نرم افزارهـای شـرکت، اسـرار تجـاری، عالئـم تجـاری، 
شـرکت مـورد توجـه خـاص و ویژه بـوده و اقدامـات حقوقـی، قـراردادی و قانونی زیر 
بـرای حفـظ و حراسـت از ایـن دارایی هـا انجام می شـود که شـامل سـرفصل های زیر 

است:
 )NDA( انعقاد و به روزرسانی توافقنامه های عدم افشاء   

   ثبت نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک، بررسی و پیگیری موارد نقض کپی رایت
   ثبـت عالئـم تجـاری شـرکت و بررسـی مـوارد ناقـض حقـوق قانونـی شـرکت در 

و فیزیکـی  فضـای مجـازی 
   مراقبـت دائمـی و همیشـگی بـرای جلوگیـری از مـوارد سوء اسـتفاده از نام تجاری 

و نام دامنـه اینترنتی 
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دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم، با ارائه مشاوره های الزم به مدیران و کارشناسان 
بخش های مختلف سازمان، مجموعه مدیریتی شرکت را در مواجهه با ریسک های 
راستا شرکت  این  در  یاری می دهد.  فعالیت های شرکت،  با  قانونی مرتبط  و  حقوقی 
همکاران سیستم با شناسایی مقررات حاکم بر حوزه کسب وکار خود سعی نموده که 

مقررات یاد شده را به طور کامل اجرا نماید.

مقررات عمده ای که مشخصا بر فعالیت های شرکت حاکم بوده و رعایت می شوند، 
عبارتند از:

   قانون تجارت و الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
   مجموعـه قوانیـن و مقـررات ناظـر بـر بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـالمی ایران 
   مجموعه قوانین مالیاتی )اعم از قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش 

     افزوده و غیره(
   قوانین کار و تأمین اجتماعی

   قانون مدنی
   قانون مبارزه با جرائم رایانه ای 

   قانون تجارت الکترونیک
   قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 

   قانون ثبت عالئم، اختراعات و طرح های صنعتی
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مسئولیتهای
اجتماعی

شرکت همکاران سیستم، همواره تالش می کند بخشی از زمان و منابع خود را در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی صرف کند. در این راستا، فعالیت هایی که در سال 97 انجام 

شده، در سه سرفصل زیر آورده شده است:

   همکاری با مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها

همکاران سیستم، با هدف انتقال دانش روز به سرمایه انسانی آینده جامعه، دوره ها و 
محصوالت آموزشی خود را به شکل رایگان یا با قیمتی مناسب در اختیار مراکز آموزشی 
و دانشگاه ها قرار می دهد. عالوه بر این، از رویدادهای دانشجویی در دانشگاه ها و از 
حمایت  نیز  سیستم  همکاران  کسب وکار  محیط  از  دانشگاه ها  دانشجویان  بازدید 
می کند. در سال 97، ۴1 دانشگاه از محصوالت و خدمات سپیدار سیستم به صورت 
رایگان استفاده نمودند. در همین راستا دانشجویان دانشگاه همدان و شهید بهشتی 
از محیط همکاران سیستم بازدید کردند و همکاران سیستم از جشن فارغ التحصیلی 
دانشگاه امیرکبیر حمایت کرد. همچنین، در دانشگاه بهشتی نیز دوره های آموزشی برای 

ارتقا دانش دانشجویان در حوزه نرم افزار برگزار شد.

مؤسسه  دانشگاه ها،  دانشجویان  با  مستقیم  ارتباط  ایجاد  هدف  با  و  سال 97  در 
آموزش و پژوهش همکاران سیستم اقدام به برگزاری تورهای دانشگاهی کرده است. در 
این تورها که تاکنون در 7 دانشگاه برگزار شده است، دانشجویان در خصوص دوره های 
آموزشی مناسب، مسیرهای شغلی و تقویت مهارت ها و رزومه شغلی خود مشاوره 

دریافت می کنند.

   کمک و تقویت سازمان های مردم نهاد 

به  نسبت  مردم نهاد،  سازمان های  و  مؤسسات  شناسایی  با  سیستم  همکاران 
توانمند سازی ساختارهای مالی این مؤسسات از طریق ارائه کمک های نقدی یا ارائه 

رایگان سیستم های مالی و استقرار و آموزش این راهکارها اقدام می کند.

از ابتدای سال 97، 3۴ مؤسسه خیریه به شکل رایگان از سیستم های سپیدار همکاران 
سیستم و خدمات پشتیبانی آن بهره مند شدند و 6 مؤسسه خیریه به سیستم های 

راهکاران همکاران سیستم تجهیز شدند. 

همکاران سیستم در پایان سال 97 با برپایی کارگاه نقاشی برای کودکان کار و خرید آثار 
حاصل از این کارگاه، کارت تبریکی طراحی و با هدف تبریک سال جدید برای مشتریان 
ارسال کرد تا به این کودکان کمک و مشتریان خود را نیز در این کار خیر سهیم نماید. 

همچنین، به برخی از مؤسسات برگزیده کمک های نقدی نیز ارائه شده است. 
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   حمایت از شرکت های استارتاپ

همکاران سیستم با شناسایی و حمایت از شرکت های نوپا و تازه تأسیس نسبت به 
تجهیز آنها به تکنولوژی نرم افزاری اقدام کرده  است. از ابتدای سال 97، حمایت از 32 
شرکت استارتاپ و تجهیز آنها به نرم افزارهای اداری محصول سپیدار انجام شده است. 
همچنین در طرحی از شرکت سپیدار سیستم آسیا، شرکت های استارتاپی از 50 درصد 

تخفیف برخوردار شدند.

   حمایت از حقوق مالکیت فکری

رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور بیش از هر چیز متکی به نوآوری ها و 
اندیشه های خالق است که تنها با وجود بستر مناسب، زمینه بروز و ظهور می یابند. 
اگر مالکیت فکری در جوامع پیشرفته به اصلی ترین موتور محرکه و مسیر پیشرفت 
و توسعه تبدیل شده است، این مهم فقط از رهگذر حضور و فعالیت شرکت ها و 
سازمان هایی است که در طول سال های فعالیت خود از منافع قانونی حوزه مالکیت 
فکری بهره  برده اند. اما نباید از نظر دور داشت که نمی توان همه چیز را در تصویب 
قوانین مختلف خالصه کرد. مجموعه فضای کسب وکار نیز باید زمینه حمایت، توسعه 
و ترویج مالکیت های فکری را فراهم کند و ثروت آفرینی از این دارایی ها را تسهیل نماید. 

در همین راستا، واحد حقوقی شرکت همکاران سیستم به منظور تحقق مسئولیت 
اجتماعی خود، فعالیت هایی را به طور مستمر و منظم در حوزه مالکیت فکری انجام 

داده است که اهم اقدامات انجام شده در سال 97 به شرح زیر می باشد: 

-  همکاری و تعامل نزدیک با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از طریق تشکیل 
کارگروه مالکیت فکری و تنظیم و اداره جلسات و تبادل نظر در خصوص موضوعات 

مختلف مالکیت فکری
در  مالکیت  تحقق  با موضوع  فکری  مالکیت  روز جهانی  ویژه نامه  انتشار  و  تهیه   -

دارایی های فکری، ارزش گذاری آن و بررسی امکان وثیقه گذاری اموال فکری

-  اعمال رویکرد جدید در تولید محتوا برای بخش مالکیت فکری سایت با هدف ارائه 
مطالب حقوقی به زبان ساده تر و کاربردی تر درباره مفاهیم حوزه مالکیت فکری و 

تبیین چالش ها و مسائل قانونی و حقوقی آن برای صاحبان مالکیت فکری

مجموع بازدید از این بخش از فروردین 97 تا فروردین 98 حدود 1500 بازدید بوده 
است.  

همکاران سیستم   .   گزارش نظام حاکمیت شرکتی
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شرکت در سال 97، موفق شد با تکیه بر منابع سازمانی و سرمایه  انسانی ارزشمند، 
تعهدات خود به  سهامداران را فراتر از بودجه  پیش بینی شده، محقق نماید.

  2.253 به   96 سال  در  ریال  میلیارد   1.756 از  رشد   %28 با  گروه  تلفیقی  درآمد 
بازار  افزایش یافت. رشد محسوس درآمدها و توسعه  میلیارد ریال در سال 97، 
در کنار رویکرد تیم مدیریتی شرکت در مدیریت هزینه ها با توجه به شرایط خاص 
سال گذشته، باعث شد تا حاشیه سود عملیاتی از 38% در سال 96 به حدود %۴۴ 

در سال 97 افزایش یابد و به حدود 985 میلیارد ریال بالغ گردد.

بهینه  استفاده  از فرصت های  سرمایه گذاری،  بهره گیری  با  فوق،  بر مطالب  عالوه 
مالیاتی  معافیت های  و  قانونی  فرصت های  تمام  به کارگیری  شرکت،  نقدینگی  از 
نظیر معافیت های ناشی از شناوری سهام و تبصره 7 ماده 105 قانون ماليات های 
مستقيم، سود خالص تلفیقی دوره نیز از 680  میلیارد ریال در سال 96 با حدود 

37% افزایش به 931میلیارد ریال در سال 97 افزایش یافت.

پیوست  جداول  شرح  به  شرکت  عملیاتی  و  مالی  عملکرد  از  ای  خالصه  ادامه  در 
تقدیم می گردد.

گزارشمالی

۱397۱396
تجدید ارائه شده       

۱395
تجدید ارائه شده       

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

2,253,3761,756,5271,381,762درآمدهای عملياتی

98۴,822670,209۴79,968 سود عملیاتی

113,958102,777 13۴,903خالص ساير درآمدها)هزينه های( غيرعملياتی

680,255۴99,291 931,078سود خالص

)۴,3۴9()3,9۴0()263(تعدیالت سنواتی

1,228,177785,۴985۴2,761 جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعاليت های عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

2,799,3982,085,5۴5  3,658,135جمع دارایی ها

 1,002,7067۴2,626 1,368,030جمع بدهی ها

1,260,000950,000750,000سرمایه ثبت شده

1,796,6921,3۴2,919 2,290,105جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

27%28%29%نرخ بازده دارایی ها 

۴3%۴3%۴6%نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

1260950750تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع )میلیون(

7۴75۴6۴00سود واقعی هر سهم - ریـال )بر اساس آخرین سرمایه(

1,8181,8911,791ارزش دفتری هر سهم - ریـال

1,1731,2161,065تعداد کارکنان - نفر )میانگین سال(

گزیدهاطاعاتمالی–تلفیقی
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گزیدهاطاعاتمالی–شرکتاصلی

۱397۱396
تجدید ارائه شده

۱395
تجدید ارائه شده

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

1,325,0721,118,599785,1۴8درآمدهای عملیاتی )شامل درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی(

827,89۴675,569۴02,306سود عملیاتی

162,2۴3133,898121,5۴8خالص ساير درآمدها)هزينه های( غيرعملياتی

895,615763,576۴79,82۴سود خالص

)1,077(2,6850تعدیالت سنواتی

759,92۴358,8۴8۴77,386جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعاليت های عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

3,185,3252,511,1591,817,327  جمع دارایی ها

852,1566۴6,105۴90,851جمع بدهی ها

1,260,000950,000750,000سرمایه ثبت شده

2,333,1691,865,05۴1,326,۴76جمع حقوق صاحبان سهام

ج( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,260950750تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع )میلیون(

711606381سود واقعی هر سهم - ریـال )بر اساس آخرین سرمایه(

۴50300-سود نقدی هر سهم - ریـال

5,539۴,881۴,979آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریـال

1,8521,9631,769ارزش دفتری هر سهم - ریـال

د( سایر اطالعات:

2312۴9226تعداد کارکنان - نفر )پایان سال(

صورتسودوزیانشرکتاصلی

همکاران سیستم   .   گزارش مالی

۱397/۱2/29۱396/۱2/29میلیون ریـال
تجدید ارائه شده

درصد تغییرات

7%989,526921,626درآمد های عملیاتی

16%)185,593()215,۴11(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

5%77۴,115736,032سود ناخالص

9%)257,۴36()281,767(هزینه های فروش، اداری و عمومی

70%335,5۴6196,973سود حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی

23%827,89۴675,569سود عملیاتی

)85%()259()38(هزینه های مالی

21%162,2۴3133,898خالص سایر درآمدها )هزینه های( غیرعملیاتی

22%990,098809,208سود قبل از مالیات

107%)۴5,632()9۴,۴83(مالیات

17%895,615763,576سود خالص 



8889 همکاران سیستم   .   گزارش مالی

ترازنامهشرکتاصلی

دارایی ها
۱397/۱2/29)میلیون ریـال(

  ۱396/۱2/29
تجدید ارائه 

شده

بدهی ها و حقوق صاحبان 
۱397/۱2/29سهام )میلیون ریـال(

۱396/۱2/29
تجدید ارائه 

شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

352,135303,۴5۴پرداختنی های تجاری و غیرتجاری   105,03373,703موجودی نقد

سرمایه گذاری های 
85.022۴2,276مالیات پرداختنی1,099,9995۴7,271کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و 
6,91۴۴,307سود سهام پرداختنی                259,315225,857غیر تجاری

0511تسهیالت مالی3,5655,673موجودی مواد و کاال

360,155259,631پیش دریافت ها21,9283,181پیش پرداخت ها

 80۴,226610,179جمع بدهی های جاری1,۴89,8۴0855,685جمع دارایی های جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

دریافتنی های بلند مدت
28,01۴

ذخیره مزایای پایان                18,062
۴7,93035,926خدمت کارکنان

سرمایه گذاری های 
۴7,93035,926جمع بدهی های غیرجاری283,613233,62۴بلندمدت

112,07799,182دارایی های نامشهود

1,260,9091,299,787دارایی های ثابت مشهود

10,872۴,819سایر دارایی ها

852,1566۴6,105جمع بدهی ها1,695,۴851,655,۴7۴جمع دارایی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

1,260,000950,000سرمایه

126,00095,000اندوخته قانونی

  9۴7,169820,05۴سود انباشته

2,333,1691,865,05۴جمع حقوق صاحبان سهام

2,511,159 3,185,325جمع دارایی ها
جمع بدهی ها و حقوق 

3,185,3252,511,159صاحبان سهام

همکاران سیستم   .   گزارش مالی

سال ۱397
سال ۱396

)تجدید ارائه شده(

میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

   فعالیت های عملیاتی:

759,92۴358,8۴8جریان خالص ورود  وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

 بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

105,۴10 102,625سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

)22۴,266( )۴2۴,893(سود سهام پرداختی

)259( )38(سود پرداختی بابت تسهیالت مالی 

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها  و سود پرداختی 
)119,115(    )322,306( بابت تامین مالی

   مالیات بر درآمد :

           )38,6۴8()۴6,032( مالیات بر درآمد پرداختی

   فعالیت های سرمایه گذاری:

)1۴7,271()552,727(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت 

)107( )۴9,990(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت 

)55۴,791( )16,012(وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود

67 29,۴52وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

257وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)29,681()33,806(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

 )731,777( )623,058(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

)530,692()231,۴72(جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

   فعالیت های تامین مالی : 

  257,723  25۴,751 خالص وجوه دریافتی از شرکت های فرعی

 )8۴1( )511(بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

25۴,2۴0256,882جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)273,810( 22,768  خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

 3۴7,395 73,703  مانده وجه نقد در  ابتدای سال

118 8,562  تاثیر تغییرات نرخ ارز

۱۰5,۰3373,7۰3  مانده وجه نقد در پایان سال

صورتجریانوجوهنقدشرکتاصلی



9091 همکاران سیستم   .   گزارش مالی

صورتسودوزیانتلفیقی

۱396/۱2/29 ۱397/۱2/29میلیون ریـال
تجدید ارائه شده

درصد تغییرات

28%2,253,3761,756,527درآمدهای عملیاتی

21%)707,3۴8()852,516(بهای تمام درآمدهای عملیاتی

3۴%1,۴00,8601,0۴9,179سود ناخالص

10%)378,970()۴16,038(هزینه های فروش، اداری و عمومی

۴7%98۴,822670,209   سود عملیاتی

)85%()259()38(هزینه های مالی

18%113,958 13۴,903خالص سایر درآمدها )هزینه های( غیرعملیاتی

۴3%1,119,687783,908 سود قبل از مالیات

82%)103,653()188,609(مالیات

37%931,078680,255سود خالص

   افزایش 28 درصدی درآمد های عملیاتی عمدتا به دلیل توسعه بازار و افزایش درآمد پشتیبانی می باشد. 

   افزایش درآمد غیرعملیاتی سال 97 به نسبت 96، عمدتا بابت سرمایه گذاری نزد بانک است.

   سود عملیاتی تلفیقی حدود ۴7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین حاشیه سود 
عملیاتی از 38 درصد در سال 96 به ۴۴ درصد افزایش یافته است. گروه با افزایش 28 درصدی درآمدهای 

عملیاتی و افزایش 17 درصدی هزینه ها موفق به افزایش 6 درصدی حاشیه سود شده است.

همکاران سیستم   .   گزارش مالی

ترازنامهتلفیقی

حجم  افزایش  و  شرکت  کسب وکار  توسعه  دلیل  به  عمدتا  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  سرفصل  افزایش     
قراردادهای فروش، خدمات و پشتیبانی و وصول بخشی از آن قبل از آغاز سال مالی و سرمایه گذاری این وجوه 

نزد بانک می باشد.

تجارت  توسعه  شرکت  در  سرمایه گذاری  به  مربوط  عمدتا  بلندمدت  سرمایه گذاری های  سرفصل  افزایش     
الکترونیک ابتکار نوین )دلینو( مربوط به سرمایه گذاری شرکت توسعه کسب و کارهای دانه )شرکت فرعی( جهت 

فعالیت های استارتاپی بوده است.

   افزایش سرفصل پیش دریافت ها عمدتا به دلیل افزایش حجم قراردادهای فروش، خدمات و پشتیبانی و وصول 
بخشی از آن قبل از آغاز سال مالی می باشد.

دارایی ها
)میلیون ریـال(

1397/12/29۱396/۱2/29
تجدید ارائه شده

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 
)میلیون ریـال(

۱397/۱2/29۱396/۱2/29
تجدید ارائه شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

 187,۴10 15۴,908 پرداختنی تجاری و غیرتجاری 210,971 319,161 موجودی نقد

91,669 173,191مالیات پرداختنی597,۴35 1,21۴,758 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 ۴,307  6,91۴ سود سهام پرداختنی۴02,897 ۴57,970دریافتنی تجاری و غیرتجاری

511  0   تسهیالت مالی1۴,511 17,885 موجودی مواد و کاال

5۴5,822 815,828 پیش دریافت ها 5,877 35,295 پیش پرداخت ها

1,150,8۴1829,719جمع بدهی های جاری1,231,691 2,0۴5,069 جمع دارایی های جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

36,505 ۴5,037 پرداختنی های بلند مدت ۴6,705  56,771 دریافتنی های بلندمدت

136,۴82 172,152ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 5,53۴ 63,8۴1  سرمایه گذاری های بلند مدت

172,987 217,189جمع بدهی های غیرجاری9۴,۴02 107,616 دارایی های نامشهود

1,۴11,799 1,369,518 دارائی های ثابت مشهود

9,267 15,320 سایر دارایی ها

1,368,0301,002,706جمع بدهی ها1,613,0661,567,707جمع  دارایی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

1,260,000950,000سرمایه

سهام شرکت اصلی در مالکیت 
)17,0۴8()36,56۴(شرکت های فرعی

25,39719,381صرف سهام خزانه

139,690102,0۴7اندوخته قانونی

902,0367۴2,39۴سود انباشته

جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان 
2,290,۴701,796,773سهام شرکت اصلی

)81()365(سهم اقلیت

2,290,1051,796,692جمع حقوق صاحبان سهام

3,658,۱352,799,3983,658,۱352,799,398جمع دارایی ها



9293 همکاران سیستم   .   گزارش مالی

صورتجریانوجوهنقدتلفیقی

سال ۱396سال ۱397
)تجدید ارائه شده(

میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

   فعالیت های عملیاتی:

785,۴97 1,228,177  جریان خالص ورود  وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

   بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

 108,680  123,225سود دريافتی بابت سپرده ها و ساير اوراق سرمايه گذاری

)222,636(  )۴21,592(سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

)259()38(سود پرداختی بابت تسهیالت مالی 

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده  سرمایه گذاری ها
و سود پرداختی بابت تامین مالی 

 )298,۴05()11۴,215(

مالیات بر درآمد:

)77,961()107,087(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

5,506 30,62۴ وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)561,382()23,۴29(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

9  0   وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)28,809()32,0۴5(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

)19,736()67,180(وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

)197,335( )617,323(وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 )801,7۴7()709,353(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های  سرمایه گذاری

)208,۴26(113,332 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی : 

0    35 وجوه حاصل از تامین سرمایه اولیه شرکت های فرعی - سهم اقلیت

6,016163وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی

 )1,810( )19,516(وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی

)8۴1()511(بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

)2,۴88()13,977(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)210,91۴(99,355 خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

۴21,716 210,971 مانده وجه نقد در ابتدای سال

168 8,835 تاثیر تغییرات نرخ ارز

210,971 319,161 مانده وجه نقد در پایان سال

همکاران سیستم   .   گزارش مالی

نسبتهایمالیتلفیقی 

13971396عنوان

نقدینگی

89۴,228۴01,972سرمایه در گردش - میلیون ریـال

5,25,0دوره گردش مطالبات تجاری

1,781,۴8نسبت جاری

1,761,۴7نسبت آنی

اهرمی

0,370,36نسبت بدهی

0,600,56نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

0,630,6۴نسبت مالکانه

سودآوری

0,290,28نسبت بازده مجموع دارایی ها

0,۴60,۴3نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

1,321,15نسبت نقدشوندگی سود

985630جریان نقدی هر سهم - ریـال)براساس آخرین سرمایه(

7۴75۴6سود هر سهم )EPS( - ریـال)براساس آخرین سرمایه(

60%62%نسبت سود ناخالص

38%۴۴%نسبت سود عملیاتی

۴5%50%نسبت سود قبل از مالیات

39%۴1%نسبت سود خالص
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سایر اطالعات شرکت به شرح زیر است:
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک 8

تلفن دفتر مرکزی: 021-83382001
نمابر دفتر مرکزی: 021-83382222

www.systemgroup.net  :سایت اینترنتی
Info@systemgroup.net :پست الکترونیک

هیأت مدیره براساس  صورت های مالی و با توجه به سود و زیان انباشته برای سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 97 و طرح های توسعه آتی و همچنین مصوبه مورخ 17 
اردیبهشت 98 سود نقدی تقسیمی هر سهم را 600 ریال پیشنهاد و اعالم  می دارد. 
شرکت تمهیداتی اندیشیده است تا سود سهام متعلق به کلیه سهامداران حقیقی 
و حقوقی )به جز سهامدار عمده( با توجه به تعطیالت هفته سوم خردادماه، از 23 

خرداد ماه 98، پرداخت گردد. 

اطاعات
تماسبا
شرکت

پیشنهاد
هیأتمدیره

برایتقسیم
سود

همکاران سیستم 
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داشبورد
اطالعات	بر	اساس	صورت	های	مالی	تلفیقی
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 رویکرد 
همکاران سیستم 
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رشد	صنعت	نرم	افزار	در	جهان	بسیار	سریع	و	به	نوعی	کم	سابقه	است.	این	صنعت	
به	 نیز	 جامعه	 مختلف	 اقشار	 اجتماعِی	 زندگی	 در	 بلکه	 سازمانی	 حوزه	 در	 نه	تنها	
بسیار	 پتانسیل	 صنعت،	 این	 سازمانِی	 حوزه	 در	 می	باشد.	 مؤثر	 چشمگیری	 طرز	
این	خدمات	به	سایر	کشورها	وجود	دارد	که	 ارائه	 بزرگی،	هم	در	داخل	و	هم	برای	
هنوز	به	اندازه	کافی	از	آن	استفاده	نشده	است.	امروزه،	با	توجه	به	پیچیدگی	های	
کسب	وکارها	و	تعدد	پارامترهای	مؤثر	در	عملیات،	درک	صحیح	و	بر	مبنای	اطالعات	
به	روز	و	درست،	الزمه	تصمیم	گیری	های	دقیق	است.	مدیران	برای	اتخاذ	تصمیمات	
داشته	 خود	 کسب	وکار	 و	 سازمان	 وضعیت	 از	 عمیقی	 بینش	 تا	 دارند	 نیاز	 مؤثر	
و	 آینده	 که	پیش	بینی	 آورده	 به	وجود	 را	 انتظار	 این	 فناوری	حتی	 باشند.	پیشرفت	

ارائه	راهکار	برای	اقدامات	آتی،	از	قابلیت	های	نرم	افزارها	باشد.	

شرکت	همکاران	سیستم،	مأموریت	خود	را	ارائه	راهکارهای	هوشمند	نرم	افزاری	به	
کسب	وکارها	در	اندازه	های	مختلف	)بزرگ،	متوسط	و	کوچک(	و	در	صنایع	گوناگون	
اعم	از	پتروشیمی،	سیمان	و	غذایی	گرفته	تا	شرکت	های	کوچک	و	استارتاپ	ها	قرار	
داده	است	تا	با	کمک	این	راهکارها	بتوانند	سازمان	و	کسب	وکار	خود	را	خردمندانه	تر	
عرضه	 از	 سال	 	30 به	 نزدیک	 گذشت	 با	 دهند.	 توسعه	 سریع	تر	 و	 کرده	 مدیریت	
راهکارهای	نرم	افزاری	به	کسب	وکارهای	ایرانی،	در	حال	حاضر	بیش	از	52000	مشتری	

در	طیف	گسترده	ای	از	کسب	وکارها،	از	این	راهکارها	بهره	می	برند.	

با	توجه	به	شرایط	کنونی	و	محدودیت	بنگاه	های	اقتصادی	کشور	برای	استفاده	از	
تکنولوژی	روز	و	نرم	افزارهای	کاربردی	کسب	وکار،	همکاران	سیستم،	کمک	به	پایداری	
و	توسعه	صنایِع	تأثیرگذار	کشور	را	مسئولیت	خود	می	داند،	به	نحوی	که	شرکت	های	
تأثیرگذاِر	این	صنایع	بتوانند	با	کمک	و	اتکا	به	راهکارها	و	خدمات	همکاران	سیستم،	
گام	های	محکم	تر	و	سریعتری	در	مسیر	آتی	خود	و	به	تبع	آن	اقتصاد	کشور	بردارند.	
همکاران	 به	 گذشته	 سال	های	 طی	 سازمان	ها	 که	 است	 اعتمادی	 امر	 این	 گواه	

سیستم	داشته	و	دارند.

و	 نموده	 مسئولیت	 این	 ایفای	 معطوف	 را	 خود	 تالش	 تمام	 سیستم	 همکاران	
همواره	مسیرهای	پیش	رو	را	به	نحوی	ترسیم	کرده	است	که	بتواند	مأموریت	خود	
را	در	قبال	مشتریان	به	انجام	برساند	و	از	محل	آن	موجبات	رضایت		سهامداران	و	
کارکنان	خود	را	فراهم	سازد.	چند	سالی	است	راهکاران	)ERP	همکاران	سیستم(	برای	
قرار	می	گیرد	که	خود	 استفاده	 بزرگ	و	متوسط	مورد	 بهره	ورتر	کردن	سازمان	های	
نتیجه	سرمایه	گذاری	بلندمدِت	طی	ده	سال	گذشته	است؛	امروز	نیز	در	ادامه	این	
مسیر،	همکاران	سیستم	در	تالش	برای	گشودن	مسیرهای	جدید	و	معرفی	آن	به	

بازار	است	که	در	ادامه	به	اصلی	ترین	آنها	اشاره	می	شود.

بینش عمیق، 
تصمیم دقیق

راهکارهای
هوشمند،
مدیریت
خردمند

راهکاران،
ERPایرانی
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از	دو	سال	قبل،	هم	سو	با	حرکت		فناوری	روز	دنیا	به	سوی	استفاده	از	رایانش	ابری	
معرفی	 بازار	 به	 متوسط	 مشتریان	 برای	 ابری«	 »راهکاران	 	،)Cloud Computing(
شده	است.	»راهکاران	ابری«،	در	محیطی	امن	و	بر	روی	سرورهای	شرکت	همکاران	
سیستم	قرار	دارد	و	امکان	دسترسی	به	سخت	افزار	و	نرم	افزار	را	از	هر	جا	و	در	هر	
اخیر	 سال	های	 در	 که	 شرایطی	 در	 این	رو	 از	 می	نماید.	 فراهم	 مشتریان	 برای	 زمان	
هستند،	 مواجه	 نیز	 سخت	افزار	 قیمت	 افزایش	 با	 نرم	افزار،	 متقاضی	 شرکت	های	
و	 اینترنت	 طریق	 از	 سخت	افزار،	 و	 سرور	 خرید	 به	 نیاز	 بدون	 می	توانند	 مشتریان	
در	بستری	امن،	به	این	سرورها	متصل	شده	و	از	راهکاران	ابری	استفاده	نمایند.	
از	 بخشی	 و	 سخت	افزار	 هزینه	های	 در	 مشتریان	 صرفه	جویی	 باعث	 موضوع	 این	
هزینه	های	نگهداشت	)به	روزآوری	سرور،	بکاپ	گیری	و	...(	خواهد	شد.	عالوه		بر	این،	
با	 می	توانند	 و	 ندارند	 نیز	 نرم	افزار	 امتیاز	 خرید	 به	 نیازی	 مشتریان	 روش،	 این	 در	
پرداخت	حق	اشتراکی	متناسب	با	نیاز	خود،	از	نرم	افزاری	قدرتمند	که	مورد	استفاده	
بزرگترین	شرکت	های	ایرانی	است،	بهره	ببرند	که	این	خود	منجر	به	صرفه	جویی	قابل	

مالحظه	ای	در	هزینه	های	نرم	افزار	این	شرکت	ها	نیز	خواهد	شد.	

در	سال	97	این	محصول،	بیشتر	در	بازار	شناخته	شد	و	با	افزایش	آگاهی	مشتریان	
از	 روبه	رو	گردید.	در	حال		حاضر	بیش	 با	استقبال	خوبی	 راهکاری،	 از	مزایای	چنین	
به	صورت	 نگهداشت،	 با	کمترین	هزینه	 کاربر،	 از	1000	 قالب	بیش	 290	شرکت،	در	
شبانه	روزی	و	از	هر	مکانی	از	این	محصول	استفاده	می	کنند.	طی	سه	سال	آینده	
این	خط	محصولی	عمده	ترین	محل	تمرکز	همکاران	سیستم	خواهد	بود	و	تمامی	
موجب	 مدل	 این	 کرد.	 خواهد	 تشویق	 مدل	 این	 از	 استفاده	 به	 را	 خود	 مشتریان	
به	 اگرچه	 که	 شد	 خواهد	 اشتراک	 حق	 دریافت	 به	 فروش	 از	 درآمدی	 مدل	 تغییر	
برای	 را	 پایدار	مستمری	 ادامه،	درآمد	 اما	در	 نیازمند	است	 اولیه	ای	 سرمایه	گذاری	
قرار	 هیأت		مدیره	 کار	 دستور	 در	 حوزه	 این	 در	 سرمایه		گذاری	 می	کند.	 ایجاد	 شرکت	

دارد.

راهکاران ابری

Cloud
First
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از	سوی	دیگر،	همکاران	سیستم	همواره	همگامی	با	فناوری	های	نوین	قابل	اطمینان	
را	به	عنوان	یکی	از	استراتژی	های	خود	در	دستور	کار	قرار	داده	است	و	امسال	حرکت	
به	سمت	بومی	کردن	فناوری	های	نوین	در	حوزه	نرم	افزارهای	سازمانی	مانند	یادگیری	
آغاز	 را	 	)Internet of Things( اشیا2	 اینترنت	 و	 	)Machine Learning( ماشینی1	

خواهد	کرد.

این	 کسب	وکار	 هوشمندی	 و	 داده	ها	 تحلیل	 حوزه	 در	 قبل	 سال	 چند	 فعالیت	های	
بلوغ	 به	 این	محصول	همکاران	سیستم	در	عین	حال	که	 تا	 آورده	 را	فراهم	 زمینه	
مناسبی	رسیده	است،	فضای	بسیار	خوبی	برای	پیاده	سازی	فناوری	های	نوین	جهت	
تحلیل	داده	ها	و	تولید	اطالعات	و	دانش	به	منظور	تصمیم	گیری	های	هوشمند	در	

اختیار	قرار	داده	و	در	آینده	بتواند	اینگونه	تصمیم	ها	را	توصیه	نماید.

تمرکز	روی	پروژه	های	بزرگ	و	استراتژیک،	محل	تمرکز	دیگری	است	که	در	سال	های	
اخیر	با	استقبال	بسیار	خوبی	نیز	روبه	رو	شده	است.	

ارائه	محصوالت	و	خدمات	متناسب	با	هر	صنعت،	توجه	به	فرایندهای	کلیدی	آنها	
غذایی،	 پخش،	 پتروشیمی،	 همچون	 صنایعی	 در	 خاص	 نیازمندی	های	 پوشش	 و	
دارویی	و	موفقیت	در	اجرای	پروژه	های	بزرگ	موجب	شده	است	که	همکاران	سیستم	
یکی	 عنوان	 به	 که	 نحوی	 به	 یابد؛	 دست	 بازار	 از	 بخش	 این	 در	 مناسبی	 جایگاه	 به	
از	بزرگترین	شرکت	های	نرم	افزاری	کشور	برای	ارائه	راهکار	و	خدمات	به	شرکت	ها	و	
سازمان	های	بزرگ	شناخته		شده	و	مورد	اعتماد	این	شرکت	ها	و	سازمان	ها	باشد.	
در	سال	97،	همکاران	سیستم	در	حدود	3۴0	میلیارد	ریال	از	محل	پروژه	های	بزرگ	
درآمد	کسب	نموده	و	توانسته	استقرار	بیش	از	50	پروژه	بزرگ	را	به	اتمام	برساند.	

و	 نموده	 شایانی	 کمک	 ملی	 تولید	 و	 کشور	 صنعت	 به	 پروژه	ها	 این	 از	 کدام	 هر	
اثرگذاری	آن	بر	اقتصاد	کشور	قابل	ذکر	است.	

نیازهای	 به	 که	 متنوعی	 محصوالت	 و	 خدمات	 ارائه	 به	 توجه	 با	 سیستم	 همکاران	
فراوان	و	مختلف	مشتریان	پاسخ	می	دهد،	نیازمند	شبکه	ای	گسترده	و	مؤثر	از	افراد	
و	تیم	های	تخصصی	است	که	با	انگیزه	و	تالش	مؤثر،	به	خلق	محصول	و	خدمات	
با	 توانست	 	،97 سال	 خاص	 شرایط	 علی	رغم	 شرکت،	 این	 بپردازند.	 مشتریان	 برای	
افزایش	 ضمن	 موجود،	 شرایط	 با	 متناسب	 انسانی	 منابع	 سیاست	های	 اتخاذ	
سال	 مشابه	 ظرفیتی	 با	 خود،	 انسانی	 منابع	 بهره	وری	 رشد	 همچنین	 و	 تخصص	

گذشته،	اهداف	از	پیش	تعیین	شده	را	فراتر	از	پیش	بینی	های	موجود	محقق	نماید.

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم

اما	همکاران	سیستم	همواره	بر	این	باور	بوده	است	که	نباید	ایفای	نقش	همه	جانبه	
دهد؛	 انجام	 انسانی	 نیروی	 افزایش	 طریق	 از	 صرفا	 را	 کشور	 بنگاهای	 در	 مؤثر	 و	
بلکه	این	شرکت	می	تواند	به	جای	تمرکز	بر	گسترش	داخلی	خود،	از	طریق	توسعه	
همکاری	با	شرکای	تجاری،	به	ایجاد	تعداد	قابل	مالحظه	ای	از	شرکت	های	کوچک	که	
بتوانند	در	کنار	وی	در	این	بازار	فعالیت	کنند،	کمک	نموده	و	با	ایجاد	اکوسیستمی	
مشتمل	بر	شرکای	تجاری	خود،	به	ارائه	خدمت	به	تمامی	صنایع	در	جغرافیای	کل	

کشور	بپردازد.

صنایع	 رشد	 و	 توسعه	 به	 کمک	 عالوه		بر	 می	تواند	 سیستم	 همکاران	 بدین	ترتیب	
مختلف،	مسئولیت	اجتماعی	خود	در	حوزه	کمک	به	شکل	گیری	و	توسعه	کارآفرینی	
مؤثر	 کشور	 اقتصاد	 رشد	 در	 می	تواند	 فی	نفسه	 که	 نیز	 را	 کارآفرینانه	 فعالیت	 و	

باشد،	ایفا	نماید.

و	 مؤثر	 نیروهای	 نگهداشت	 کنار	 در	 آینده،	 در	 تا	 دارد	 قصد	 سیستم	 همکاران	
سایر	 با	 همکاری	 و	 شبکه	سازی	 طریق	 از	 خویش	 سازمان	 توسعه	 به	 فرهیخته،	
اکوسیستمی	 با	 کوچک	 هسته	ای	 تا	 کند	 فراهم	 را	 مسیری	 و	 پرداخته	 شرکت		ها	
ارائه	خدمات	فروش،	استقرار	و	پشتیبانی	به	توسعه	 بر	 بزرگ	خلق	کند	که	عالوه	
محصوالت	خاص	نیز	پرداخته	و	بتوانند	با	استفاده	از	پالتفرم	های	آماده	این	شرکت	
که	با	برند	»فرایار«	عرضه	شده	است،	به	مشتریان	کمک	کرده	و	نیازهای	خاص	آنها	

پاسخ	دهند.	

محصوالتی
ازجنسآینده

صنایعهدفو
پروژههایبزرگ

چابکسازی
سازمانو
توسعهساختار
شبکهای

34۰
میلیارد ریا ل

 مبلغ فروش های 
بزرگ

58
تعداد فروش های بزرگ

توسعه
محصول
ازطریق
شبکهسازی
بیرونی

1-	علمی	است	که	کمک	می		کند	سیستم		های	کامپیوتری	بر	اساس	داده		های	قبلی	خود	بتوانند	برای	آینده	تصمیم	بگیرند،	در	واقع	از	داده		ها	و	اتفاقات	
				قبلی	یاد	بگیرند	که	در	آینده	چه	باید	بکنند.

2-	توسعه	اینترنت	به	اشیا	روزمره		ای	است	که	با	آن	کار	می		کنیم؛	مثل	موبایل		ها،	سیستم		های	هوشمند	خانگی	و	مدیریت	خانه		ها	و	...	است	که	می		تواند		
				به	اتوماتیک		شدن	فرآیند	های	مرتبط	و	هوشمند	شدن	دستگاه		های	روزمره	بیانجامد.
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همکاران	سیستم	با	هدف	توسعه	یک	محصول	نرم	افزاری	کارآمد	و	مقیاس	پذیر	در	
حوزه		محصوالت	ERP،	سرمایه	گذاری	قابل	توجهی	را	از	سال	های	گذشته	بر	روی	نرم	افزار	
»راهکاران«	به	عنوان	یک	ERP	جامع	ایرانی	و	منطبق	با	فناوری	روز	دنیا	انجام	داده	است	
و	اطالعات	چند	سال	اخیر،	حاکی	از	اقبال	مناسب	بازار	از	آن	بوده	است.	همکاران	سیستم	
همواره	توسعه	محصوالت	راهکاران	در	راستای	پوشش	حداکثری	نیازهای	صنایع	و	
کسب	کارهای	مختلف	را	در	دستور	کار	خود	دارد.	این	شرکت	در	سال	97	عالوه	بر	افزودن	6 
ماژول	جدید	به	سبد	محصولی	راهکاران	توانست	با	توسعه	ماژول	فروش	فروشگاهی	و	
تکمیل	ماژول	پخش،	پاسخ	گویی	به	نیازهای	این	دو	صنعت	را	نیز	به	حوزه	تحت	پوشش	

راهکاران	بی	افزاید.

اعتماد	و	همراهی	مشتریان	منجر	شده	تا	امروز	همکاران	سیستم	حضور	موفقی	در	
بازار	و	صنایع	مختلف	داشته	باشد.	هم	اکنون	سهم	بازار	همکاران	سیستم	در	صنایع	

مختلف	به	صورت	زیر	است:

		بیــش	از	60	درصــد	شــرکت	های	صنعــت	پتروشــیمی	و	فرآورده	هــای	نفتــی	)رشــد	%10	

				نسبت	به	سال	گذشته(

		بیش	از	60	درصد	شرکت	های	صنعت	سیمان

		بیش	از	60	درصد	شرکت	های	صنعت	کاشی	و	سرامیک

		بیش	از	35	درصد	شرکت	های	صنعت	غذایی

		بیش	از	30	درصد	شرکت	های	صنعت	قطعه	سازی

همچنین	

		بیش	از	60	درصد	از	شرکت	های	حاضر	در	بورس	و	فرابورس

ــده	در	 ــالم	ش ــرکت	های	اع ــق	ش ــران	)طب ــر	ای ــرکت	برت ــد	از	500	ش ــش	از	60	درص 		بی

					آخرین	ارزیابی	سازمان	مدیریت	صنعتی(

	از	راهکارهای	همکاران	سیستم	استفاده	می	کنند.

از	 گذشته	 سال	 چند	 طی	 که	 هستند	 بازار	 از	 بخشی	 عمومی،	 و	 دولتی	 سازمان	های	
بازار	تهیه	شده	است،	استفاده	می	کنند.	 این	 محصوالت	همکاران	سیستم	که	ویژه	
توسعه	محصوالت	دولتی	تحت	وب	و	با	رویکرد	ERP	مسیری	است	که	از	سال	97	آغاز	
شده	و	در	سه	سال	آینده	مورد	توجه	همکاران	سیستم	خواهد	بود.	این	محصوالت	از	
ابتدای	سال	98	به	بازار	عرضه	خواهند	شد	و	تکمیل	سبد	محصولی	حوزه	دولت	در	

برنامه	تولیدی	همکاران	سیستم	قرار	دارد.		

توسعهراهکاران

توسعه
محصوالتدولتی
ERPبارویکرد

سپیدار،
راهکارشرکتهای
کوچک

جایگاهرقابتی
همکارانسیستم

توجه	همکاران	سیستم	صرفا	به	شرکت	های	بزرگ	و	صنایع	خاص	معطوف	نبوده	و	پاسخ	
به	نیاز	تمامی	شرکت	ها	در	هر	اندازه	ای	را	مسئولیت	خود	می	داند.	بازار	شرکت	های	کوچک	
و	اصناف،	بازار	مستعدی	است	که	شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا	در	راستای	موضوع	و	
حوزه	فعالیت	خود،	از	بدو	تأسیس	تا	کنون	با	قدرت	و	برنامه	ریزی	دقیق	و	منسجم	وارد	
آن	شده	و	رشد	فزاینده	سهم	از	بازار	این	شرکت،	طی	این	سال	ها	گویای	مزیت	های	رقابتی	
و	محبوبیت	محصوالت	آن	در	بازار	می	باشد.	موفقیت	های	محصول	سپیدار	در	بازار،	آن	را	
به	شاخص	یک	محصول	نرم	افزارِی	باکیفیت	تبدیل	کرده	است	و	اضافه	شدن	مشتریان	
جدید	با	حجم	گسترده	در	هر	سال	و	پیش	بینی	افزایش	روند	جذب	مشتریان	جدید	در	

سال	های	آتی	با	شیب	صعودی،	تأییدی	بر	نقاط	قوت	محصوالت	آن	است.	

همکاران	سیستم	قصد	دارد	تا	با	وارد	کردن	شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا	به	بورس	
اوراق	بهادار،	نسبت	به	ارزش	گذاری	واقعی	سهام	شرکت	و	نمایش	شفاف	وضعیت	آن	به	

عموم	عالقمندان	به	سرمایه	گذاری	در	این	صنعت،	اقدام	نماید.	

را	سرمایه	اصلی	خود	می	داند.	در	شرایط	 انسانی	 همکاران	سیستم	همواره	منابع	
کنونی،	منابع	انسانی	سازمان	در	قالب	مجموعه	ای	متخصص،	خالق	و	مؤثر،	آماده	
حرکت	پرشتاب	به	سمت	آینده	و	عمق	بخشیدن	به	فعالیت	های	سازمانی	هستند	و	این	
بزرگترین	مزیت	رقابتی	همکاران	سیستم	است	که	عالوه	بر	اینکه	می	تواند	سهم	عمده	
و	مؤثری	در	ماندگاری،	پایداری	و	توسعه	گروه	ایفا	نماید،	می	تواند	سود	قابل	قبولی	را	

نیز	برای	همکاران	سیستم	و	شرکای	تجاری	وی	رقم	بزند.

از	سوی	دیگر	شرکت	همکاران	سیستم	همواره	همراه	مشتریان	خود	بوده	و	در	شرایط	
اقتصادی	کنونی	نیز	تالش	کرده	تا	با	ارائه	نرم	افزارهای	مورد	نیاز	مشتریان	به	آنها	کمک	
نماید.	این	موضوع	موجب	شده	تا	این	شرکت	مورد	اعتماد	مشتریان	خود	باشد	و	

فروش	و	استقرار	بیش	از	90	ماژول	بهای	تمام	شده	در	سال	97،		مؤید	این	امر	است.

همچنین،	این	شرکت	در	به	کارگیری	تکنولوژی	های	آزموده		شده	جهانی	در	ایران	پیشرو	
بوده	است.	همکاران	سیستم	اولین	شرکت	ارائه	دهنده	نرم	افزارهای	حوزه	ERP	در	ایران	
است	و	قصد	دارد	هم	سو	با	دنیا	در	حوزه	رایانش	ابری	نیز	پیشتاز	باشد.	انتظار	می	رود	
همان	طور	که	نام	شرکت	همکاران	سیستم	در	ایران	با	ERP	عجین	شده	است،	این	شرکت	
اصلی	ترین	جایگاه	عرضه	کننده	خدمات	رایانش	ابری	در	حوزه	نرم	افزارهای	سازمانی	را	

کسب	نموده	و	تکنولوژی	رایانش	ابری	را	در	شرکت	های	ایرانی	نهادینه	کند.

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم

اضافهشدن۶
ماژولجدیدبهسبد
محصولیراهکاران
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همکاران	سیستم	در	آبان	ماه	سال	95	به	عنوان	اولین	شرکت	تولید	کننده	نرم	افزار	پس	از	
5	سال	حضور	شفاف،	معتبر	و	مؤثر	در	بازار	فرابورس،	به	بازار	اصلی	بورس	راه	یافت.	بر	
اساس	آخرین	ارزیابی	انجام	شده	توسط	سازمان	مدیریت	صنعتی	در	سال	97،	شرکت	
همکاران	سیستم	برای	هفتمین	سال	متوالی،	جزء	500	شرکت	برتر	کشور	قرار	گرفته	

است	و	جایگاه	خود	را	30	پله	ارتقا	داده	و	به	رتبه	233	رسانده	است.

علی	رغم	شرایط	متغیر	موجود	در	سال	97		همکاران	سیستم	با	توجه	به	رویکردهای	
اتخاذشده	توانست	با	رشد	۴7%	سود	عملیاتی	خود	نسبت	به	سال	گذشته	و	تحقق	
115%	سود	عملیاتی	پیش	بینی	شده	،	به	حاشیه	سود	عملیاتی	۴۴%	دست	یابد	که	حاکی	
از	افزایش	6%	حاشیه	سود	نسبت	به	سال	گذشته	است.	همچنین	شرکت	در	سال	97	با	
رشد	13%	تعداد	مشتریان،	توانست	به	توسعه	بازار	پرداخته	و	تعهدات	خود	نسبت	به	

	سهامداران	را	برآورده	و	عملکرد	مطلوبی	را	در	سال	97	رقم	بزند.

تالش	های	همکاران	سیستم	در	سال	97	در	جهت	ارائه	اطالعات	شفاف،	دقیق	و	به	موقع	به	سازمان	بورس	
موجب	گردید	تا	این	سازمان	در	اردیبهشت	سال	98،	طی	مراسمی	در	نمایشگاه	ایران	فاینکس	2019،	این	
شرکت	را	به	عنوان	شفاف	ترین	ناشر	بورسی	در	بازار	5000	تا	20.000	میلیارد	ریال،	انتخاب	و	معرفی	نماید.
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در	سال	97	همکاران	سیستم	با	توجه	به	تغییرات	ایجادشده	در	شرایط	اقتصادی،	
عالوه	بر	اهداف	استراتژیکی	که	در	ابتدای	سال	تعیین	کرده	بود،	نقاط	تمرکز	دیگری	
نیز	برای	مدیریت	تأثیر	شرایط	اقتصادی	موجود	بر	کسب	وکار	در	نظر	گرفت.	این	
هدف	گذاری	های	 تحقق	 و	 فروش	 افزایش	 بر	 »تمرکز	 از	 بودند	 عبارت	 تمرکز	 نقاط	
کسب	وکاری	 شبکه	 توسعه	 و	 جاری	 ظرفیت	 از	 بهینه	 »استفاده	 فروش«،	 ماهانه	
همکاران	سیستم«،	»مدیریت	هزینه	ها«	و	»کاهش	حجم	مطالبات«.	همان	طور	
استراتژی	ها،	 این	 پیشبرد	 با	 است،	 شده	 اشاره	 نیز	 گزارش	 بخش	های	 سایر	 در	 که	
نرم	افزار	 فروش	 در	 درصدی	 	۴0 حدودا	 رشد	 بر	 عالوه	 توانست	 سیستم	 همکاران	
نسبت	به	سال	گذشته	و	اجرای	موفق	پروژه	های	در	دست،	موفق	به	دستیابی	به	

رشد	28%	درصدی	در	درآمد	نیز	گردد.	

و	 	97 سال	 استراتژیک	 اهداف	 به	 دستیابی	 میزان	 ادامه	 در	 فوق،	 موارد	 بر	 عالوه	
همچنین	اهداف	در	نظر	گرفته	شده	برای	سال	98	ارائه	شده	است.	

با	توجه	به	روند	جهانی	در	حوزه	تکنولوژی	رایانش	ابری)Cloud(،	همکاران	سیستم	
به	عنوان	اولین	شرکت	ارائه	دهنده	راهکارهای	ERP	بر	بستر	ابر	از	سال	96،	راهکاران	
ابری	را	به	بازار	عرضه	کرده	است	و	تاکنون	بالغ	بر	290	مشتری	در	قالب	بیش	از	1000 
کاربر	در	حوزه	راهکاران	ابری	جذب	شده	و	از	هر	چهار	مشتری	جدید	راهکاران،	یک	
مشتری	جدید،	راهکاران	ابری	را	خریداری	نموده	است.	همچنین	درآمد	شرکت	از	این	
محل	در	سال	97	بیش	از	7	برابر	شده	است	که	کلیه	موارد	فوق	حاکی	از	آن	است	
که	راهکاران	ابری	توانسته	به	جایگاه	مناسبی	در	بازار	دست	یابد	و	ضمن	افزایش	
امکان	جذب	مشتری	جدید	برای	همکاران	سیستم،	توان	رقابتی	شرکت	را	در	افزایش	

سهم	بازار	تقویت	نماید.	

رایانش	 سمت	 به	 نرم	افزار	 صنعت	 در	 جهانی	 حرکت	 گفت	 می	توان	 حاضر	 حال	 در	
ابری)Cloud(،	با	رشد	قابل	توجهی	در	حال	شکل	گیری	و	توسعه	می	باشد.	در	ایران	
	،)Cloud(ابری رایانش	 گفت	 می	توان	 ارتباطی	 زیرساخت	های	 رشد	 به	 توجه	 با	 نیز	
زمینه	رشد	گسترده	ای	در	داخل	کشور	را	داراست.	عالوه	بر	این،	با	توجه	به	شرایط	
اقتصادی	کنونی	که	تأمین	و	نگهداشت	زیرساخت	پرهزینه	شده	و	شرکت	ها،	هم	
با	 نیاز	خود	 زیرساخت	های	مورد	 امکان	پذیرِی	تهیه	 از	منظر	 از	منظر	مالی	و	هم	
شرایط	سختی	مواجه	هستند،	فرصت	بسیار	خوبی	است	که	با	از	بین	بردن	دغدغه	
زیرساخت،	به	مشتریان	خود	کمک	کنیم	تا	در	حوزه	بهبود	کسب	وکار	و	فرایندهای	
خود	تمرکز	نمایند.	لذا	محصوالت	راهکاران	ابری	این	امکان	را	به	مشتریان	می	دهد	
که	با	پرداخت	حق	اشتراک	ماهیانه	و	با	هزینه	تمام	شده	پایین	و	بدون	نیاز	به	تهیه	
زیرساخت	های	سخت	افزاری،	از	محصوالت	به	روز	همکاران	سیستم	متناسب	با	نیاز	

خود	استفاده	نمایند.	

با	توجه	به	فرصتی	که	در	 	،)Cloud(ابر ارائه	نرم	افزار	بر	بستر	 لذا	می	توان	گفت	که	
بازار	وجود	دارد،	تأثیر	به	سزایی	در	موفقیت	و	توسعه	کسب	وکار	همکاران	سیستم	
خواهد	داشت.	در	همین	راستا،	همکاران	سیستم	در	نظر	دارد	در	سال	های	آتی	نیز	

این	سرخط	استراتژیک	را	با	قوت	و	تمرکزی	بیش	از	پیش	دنبال	نماید	به	نحوی	که	
بتواند	سهم	قابل	توجهی	از	کسب	وکار	خود	را	به	سمت	راهکاران	ابری	سوق	داده	
و	با	استفاده	از	محصوالت	ابری،	سهم	بازار	خود	در	سگمنت	متوسط	را	رشد	دهد.	

این	استراتژی	در	سال	98	با	عنوان	استراتژی	Cloud-First	دنبال	خواهد	شد.	به	این	
معنی	که	همکاران	سیستم	در	نظر	دارد	راهکاران	ابری	را	با	اولویت	باالتری	نسبت	
از	مشتریان	جدید	 به	راهکاران	به	فروش	رسانده	و	در	نتیجه	سهم	قابل	توجهی	
بلند	مدت	 در	 استراتژیک،	 جهت	 تغییِر	 این	 نماید.	 جذب	 ابری	 راهکاران	 طریق	 از	 را	
مدل	درآمدی	همکاران	سیستم	را	تغییر	خواهد	داد؛	به	این	نحو	که	به	جای	فروش	
نرم	افزار،	حق	اشتراک	دریافت	خواهد	نمود.	این	انتظار	وجود	دارد	که	در	سال	98 
بتوان	تعداد	مشتریان	جذب	شده	در	حوزه	راهکاران	ابری	را	به	بیش	از	دو	برابر	رساند.	

همکاران	 دغدغه	های	 از	 همواره	 مشتریان،	 نیازهای	 تأمین	 برای	 سازمان	 پویایی	
توان	 »افزایش	 عنوان	 با	 هدفی	 گذشته	 سال	 در	 همین	رو	 از	 است.	 بوده	 سیستم	
از	اصلی	ترین	 یکی	 قرار	گرفت.	 کار	 پاسخ	گویی	محصولی	به	مشتریان«	در	دستور	
جهت	 در	 بازار	 به	 راهکاران«	 »فرایار	 ابزار	 ارائه	 هدف،	 این	 تحقق	 برای	 راهکارها	
امکان	 نرم	افزاری	 بستر	 این	 است.	 بوده	 مشتریان	 کسب	وکار	 فرایندهای	 مدیریت	
سایر	 یکپارچه	سازی	 مشتریان،	 خاص	 نیازهای	 با	 راهکاران	 	ERP متناسب	سازی	
نرم	افزارها	با	راهکاران	و	نیز	توسعه	نرم	افزارهای	خاص	مورد	نیاز	سازمان	را	فراهم	
خود	 توسط	 سیستم	ها	 توسعه	 امکان	 دارد	 نظر	 در	 سیستم	 همکاران	 می	کند.	
مشتریان	و	سایر	شرکای	تجاری	را	برای	مدیران	و	فعاالن	حوزه	IT	و	همچنین	حوزه	
سیستم	ها	و	روش	ها،	فراهم	کند	و	از	این	طریق	پوشش	فرآیندی	و	محصولی	خود	

را	گسترش	دهد.	

در	سال	97	درآمد	ایجاد	شده	از	محل	فرایار	راهکاران	حدود	70	میلیارد	ریال	بوده	
و	به	نیاز	250	مشتری	در	این	حوزه	پاسخ	داده	شده	است	که	رشد	قابل	توجهی	
نسبت	به	سال	قبل	داشته	است.	این	موضوع	نشان	دهنده	استقبال	بازار	از	فرایار	
راهکاران	و	موفق	بودن	این	محصوِل	همکاران	سیستم	است.	در	سال	97	اقدامات	
بستری	 ارائه	 و	 محصولی	 زیرساخت	 فرایندها،	 آماده	کردن	 جمله	 از	 زیرساختی	
همچنین	 است.	 شده	 انجام	 فرایار	 طریق	 از	 تولید	شده	 محصوالت	 عرضه	 برای	
به	 و	 داده		شده	 توسعه	 فرایار	 از	 استفاده	 با	 داخلی	 سیستم	هایی	توسط	شرکای	

مشتریان	عرضه	شده	است.	

در	ادامه	مسیر،	همکاران	سیستم	این	چشم	انداز	را	برای	خود	متصور	است	که	تا	
سال	1۴00	شبکه	فعالی	از	شرکای	توسعه	محصول	در	کنار	خود	داشته	باشد	به	
نحوی	که	بتواند	نیازهای	مشتریان	در	سگمنت	های	مختلف	را	با	سرعت	بیشتر	و	با	

استفاده	از	بازوی	شبکه	بیرونی	در	کنار	ظرفیت	تولید	داخل	پاسخ	دهد.	

تسلطبر
بازارمتوسط
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با	تغییرات	تکنولوژی	و	نیاز	مشتریان،	همکاران	سیستم	در	سال	های	اخیر،	به	ارائه	
نسل	جدید	سیستم	های	راهکاران	پرداخته		است	تا	مشتریان	از	مزایای	سیستم	های	
یکپارچه	و	تحت	وب	راهکاران	متناسب	با	فرایندهای	کسب	وکار	خود	بهره	مند	گردند.	
همکاران	 است،	 رسیده	 اطالع	 به	 نیز	 قبل	 گزارشات	 در	 که	 همان	طور	 راستا	 این	 در	
سیستم	در	چند	سال	اخیر	ارتقای	سیستم	های	مشتریان	به	راهکاران	را	به	عنوان	
یک	هدف	استراتژیک	در	سازمان	دنبال	نموده	است.	در	سال	97	شرکت	همکاران	
را	به	سیستم	های	راهکاران	 از	۴00	مشتری	 سیستم	توانست	سیستم	های	بیش	
راهکاران،	 به	 مشتریان	 ارتقای	 موضوع	 اهمیت	 و	 ضرورت	 به	 توجه	 با	 دهد.	 ارتقا	
اهداف	 از	 یکی	 عنوان	 به	 را	 هدف	 این	 نیز	 	98 سال	 در	 سیستم	 همکاران	 شرکت	
استراتژیک	خود	در	نظر	دارد.	همچنین	وجود	بیش	از	2500	مشتری	که	همچنان	
بخش	 ارتقای	 زمینه	 می	کنند	 استفاده	 سیستم	 همکاران	 دوم	 نسل	 محصوالت	 از	
گسترده	تری	از	مشتریان	به	ERP		راهکاران	را	فراهم	خواهد	نمود	و	بر	این	اساس	
پیش	بینی	می	شود	در	سال	98	تعداد	مشتریان	ارتقا		یافته	را	بیش	از	دو	برابر	نماید.	

حرکت	 مشتریان	 نیاز	 با	 متناسب	 تا	 است	 کرده	 تالش	 همواره	 سیستم	 همکاران	
بازار	 مختلف	 سگمنت	های	 نیاز	 پوشش	دهی	 برای	 را	 جدیدی	 محصوالت	 و	 نموده	
و	 یکپارچه	 نرم	افزارهای	 عرضه	 از	 سال	 چند	 گذر	 با	 بدین	منظور	 نماید.	 عرضه	
تحت	وب	راهکاران،	این	شرکت	تصمیم	گرفته	است	تا	فعالیت	های	خود	را	در	بازارهای	
تخصصی	افزایش	داده	و	تمرکز	خود	در	ارائه	راهکارهای	خاص	به	این	حوزه	از	بازار	را	
گسترش	دهد.	بدین	ترتیب	همکاران	سیستم	قصد	دارد	تا	در	سال	98	تمرکز	خود	را	
بر	حوزه	های	خاص	همچون	پخش	و	خرده	فروشی	افزایش	داده	و	در	راستای	تداوم	
و	پاسخ	گویی	بهتر	به	نیازهای	بازار	عمومی،	نسخه	جدید	محصوالت	حوزه	دولتی	را	

نیز	عرضه	نماید.	

این	شرکت	در	سال	های	اخیر	با	ارائه	راهکار	پخش	توانسته	با	پاسخ	گویی	به	نیازهای	
این	حوزه	از	بازار،	اعتماد	تعداد	زیادی	از	مشتریان	به	نام	این	صنعت	را	جلب	کند	و	
پروژه	های	موفقی	را	پیاده	سازی	نماید.	وجود	بیش	از	100	شرکت	فعاِل	این	صنعت	

در	زمره	مشتریان	گروه،	گواه	اعتماد	بازار	به	همکاران	سیستم	در	این	حوزه	است.

این	 در	 فعالیت	 توسعه	 و	 تداوم	 با	 دارد	 قصد	 نیز	 	98 سال	 در	 همکاران	سیستم	 	
را	در	سگمنت	های	مختلف	صنعت	پخش	توسعه	 بتواند	جایگاه	رقابتی	خود	 بازار	
دهد.	عالوه	بر	این،	با	عرضه	نسخه	جدید	محصوالت	حوزه	خرده	فروشی	در	سبد	
محصوالت	راهکاران	و	همچنین	نسخه	اول	محصوالت	دولتی	بر	بستر	وب،	شرکت	
در	نظر	دارد	با	تمرکز	بر	پیاده	سازی	موفق	راهکارهای	متناسب	با	این	بخش	از	بازار،	
عالوه	بر	پوشش	دهی	نیازهای	مشتریان،	پایداری	و	تسلط	بر	بازار	نرم	افزار	ایران	را	

بیش	از	پیش	محقق	سازد.

در	شرایط	امروزی	که	سرعت	تغییر	و	تحوالت	رو	به	افزایش	است،	»چابک	سازی«	
نقش	اساسی	در	موفقیت	و	بقای	کسب	وکارها	دارد.	بدین	منظور	همکاران	سیستم	
در	نظر	دارد	با	به	کارگیری	مدل	های	چابک	برای	توسعه	کسب	وکار	و	استفاده	بهینه	
از	ظرفیت	ها،	توانایی		سازمان	را	در	پاسخ	گویی	به	شرایط	جدید	باال	برد.	در	راستای	
تحقق	این	هدف،	همکاران	سیستم	پیشبرد	استراتژی	»شبکه	سازی«	را	هدف	گذاری	
از	 بیرون	 بازوهای	 از	 سازمان	 داخل	 ظرفیت	 از	 استفاده	 کنار	 در	 بتواند	 تا	 نموده	
سازمان	نیز	در	جهت	توسعه	کسب	وکار	خود	استفاده	نماید.	این	استراتژی،	رشد	
به	 دستیابی	 و	 بیشتر	 تجاری	 موقعیت	های	 و	 فرصت	ها	 کسب	 کسب	وکار،	 سرعت	
بازارهای	جدید	را	برای	همکاران	سیستم	به	دنبال	خواهد	داشت.	در	راستای	اجرای	این	
استراتژی	در	سال	97	ظرفیت	فروش	و	استقرار	شرکت	های	تحت	لیسانس	همکاران	
سیستم	تقویت	شد	و	بخشی	از	خدمات	پشتیبانی	به	سه	شرکت	»پشتیبان	یار«	
برون	سپاری	شد	که	امکان	ارائه	سرویس	پشتیبانی	مناسب	تر	به	مشتریان	را	نیز	

فراهم	نمود.

با	 و	 برون	سپاری	 رویکرد	 با	دو	 را	 استراتژی	 این	 نیز	همکاران	سیستم	 در	سال	98	
تمرکز	بر	توسعه	شبکه	بیرونی	فروش،	استقرار	و	پشتیبانی	نرم	افزارها	و	همچنین	
همکاری	با	شرکای	تجاری	و	شرکت	های	فعال	در	صنعت	نرم	افزار	دنبال	خواهد	کرد.	
به	 منجر	 بهره	وری،	 ارتقای	 بر	 عالوه	 بتواند	 رویکردها	 این	 پیشبرد	 می	رود	 انتظار	
تسریع	رشد	سهم	بازار	همکاران	سیستم	و	ارائه	خدمات	مطلوب	تر	به	مشتریان	

گردد.	

ارتقایمشتریان
بهراهکاران

توسعهجایگاه
رقابتیدربازاربا
عرضهراهکارهای
جدیدوخاص

چابکسازی
سازمانو
توسعهساختار
شبکهای
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یکی	از	مزیت	های	رقابتی	همکاران	سیستم،	گستردگی	بازار	و	پوشش		نیازمندی	های	
ــوالت	 ــتفاده	از	محص ــا	اس ــازار	ب ــن	ب ــف	ای ــای	مختل ــود	در	بخش	ه ــزاری	موج نرم	اف
بر	 عالوه	 سیستم	 همکاران	 می	شود	 موجب	 مزیت	 این	 است.	 متنوع	 و	 متناسب	
پایداری،	پتانسیل	توسعه	و	رشد	داشته	باشد.	اگرچه	در	ابتدا،	بازار	هدف	همکاران	
سیستم	شرکت	های	متوسط	و	بزرگ	بود	اما	در	ادامه	و	در	دهه		هشتاد،	با	اتخاذ	
در	 و	 دولت	 جمله	 از	 بازار	 دیگر	 بخش	های	 به	 نسبت	 هوشمندانه	 استراتژی	های	
اواخر	این	دهه	نسبت	به	بازار	شرکت	های	کوچک	و	اصناف	نیز	توجه	کرده	و	به	تدریج	
محصوالت	متناسب	برای	هر	بخش	تولید	و	عرضه	نمود	که	در	تمام	این	بخش	ها	
موفقیت	های	قابل	توجهی	کسب	کرده	است.	در	ادامه	به	توضیح	هر	بخش	از	بازار	و	

محصول	متناظر	با	آن	می	پردازیم.

شرکت	های	بزرگ	فعالیت	های	کسب	و	کاری	خود	را	عمدتا	به	گونه	ای	کنترل	می	کنند	
که	با	چارچوب	ها	و	فرایندهای	مشخص	از	صنایعی	که	زیرمجموعه	آن	قرار	دارند،	
تطابق	داشته	باشد.	بعضی	از	این	فرایندها،	خاص	هر	صنعت	است	و	برخی	دیگر	
در	سایر	صنایع	نیز	عمومیت	دارند.	همکاران	سیستم	برای	پاسخ	به	نیازمندی	های	
نرم	افزاری	شرکت	های	بزرگ،	محصوالتی	متناسب	با	این	بازار	طراحی	کرده	است	به	
بر	 عالوه	 استقرار،	 کارشناسان	 تجربه	 و	 توانمند	 ابزاری	 از	 بهره	گیری	 با	 که	 گونه	ای	
فرایندهای	عمومی	صنایع	مرجع،	برای	فرایندهای	خاص	این	دسته	از	مشتریان	نیز	

راه	حل	مشخص	ارائه	می	نماید.

 

محصول	»راهکاران«	به	عنوان	نسل	جدید	محصوالت	همکاران	سیستم،	به	عنوان	
یک	ERP	جامع	ایرانی	از	سال	91	به	بازار	عرضه	شد.	تیم	تحقیق	و	توسعه	همکاران	
سیستم	با	استفاده	از	تجربیات	چندین	ساله	این	شرکت	در	ارائه	محصوالت	متنوع	
قابلیت	 کنار	 در	 که	 کرده	 طراحی	 گونه	ای	 به	 را	 راهکاران	 کشور،	 مختلف	 صنایع	 به	
استاندارد	 رویه	های	 ارائه	 قابلیت	 مرجع،	 صنایع	 اساسی	 نیازهای	 به	 پاسخ	گویی	
محصولی	 سبد	 دارای	 راهکاران	 می	باشد.	 دارا	 نیز	 را	 صنایع	 این	 به	 کسب	وکاری	
طور	 به	 که	 است	 کارخانه	 مدیریت	 و	 بازرگانی	 اداری،	 مالی،	 حوزه	های	 در	 متنوعی	

مستمر	در	حال	توسعه	و	بهبود	می	باشد.	

در	این	راستا،	اهم	توسعه	هایی	که	از	فروردین	ماه	97	تا	کنون	در	سبد	محصولی	
راهکاران	ایجاد	شده،	به	صورت	زیر	است:

		توسـعه	ماژول	فروش	فروشـگاهی	با	تمرکز	بر	پاسـخ	دهی	به	نیاز	فروشـگاه	های	

				تخصصــی	و	برندهــا	و	تکمیــل	و	عرضــه	ERP	راهــکاران	در	حــوزه	پاســخ	بــه	بــازار		

				خرده	فروشی

		ادامـه	عرضـه	ماژول	هـای	کنترل	تولید	و	کنترل	کیفیت	بـه	صنایع	دارویی	و	غذایی	

				در	سال	97

		تکمیل	ماژول	پخش	در	راستای	پاسخ	به	نیاز	مشتریان	بزرگ	این	صنعت	و	توسعه	

			توان	پاسخ	دهی	آن	به	فعالیت	های	پخش	دارویی	در	سال	97

		پاسـخ	گویی	به	نیازهای	شـرکت	های	سـیمانی	در	محصول	راهکاران،	اتمام	تولید		و	

				عرضه	ERP	راهکاران		به	صنعت	سیمان	در	سال	98

		عرضه	ماژول	کنترل	تولید	به	صنایع	قطعه	سازی	و	فوالد	در	سال	97

		توسعه	ماژول	کنترل	تولید	برای	پاسخ	به	نیاز	صنعت	لوازم	خانگی	در	سال	97	و	

				برنامه	ریزی	عرضه	آن	در	سال	98

		عرضه	عمومی	ماژول	نگهداری	و	تعمیرات	در	سال	97	و	متناسب	سازی	آن	برای	

				صنایع	پتروشیمی	و	فوالد	در	سال	98

		توسعه	ماژول	جانمایی	در	انبارداری	پیشرفته	در	سال	97	و	برنامه	ریزی	جهت	

				عرضه	این	ماژول	در	سال	98

		تکمیــل	ماژول	هــای	اداری	راهــکاران	بــا	تولیــد	مــاژول	ارزیابــی	آمــوزش	در	ســال	97 

راهکاران بازارشرکتهای
بزرگ
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بخش	قابل	توجهی	از	شرکت	های	هولدینگ،	مشتری	همکاران	سیستم	هستند	که	
همواره	سعی	شده	نیازهای	خاص	این	طیف	از	مشتریان	در	محصوالت	لحاظ	و	راه	حل	
با	 تلفیقی	همکاران	سیستم«،	 ارائه	شود.	محصول	»حسابداری	 آنها	 برای	 مناسبی	
جمع	آوری	اطالعات	شرکت	های	زیرمجموعه،	امکان	تهیه		صورت	های	مالی	تلفیقی	در	
شرکت	های	هولدینگ	را	فراهم	می	کند.	این	راهکار	بر	پایه	نیازمندی	های	خاص	تلفیق	و	
بر	اساس	مطالعه	فرآیندها،	استانداردها	و	نیازهای	مشتریان،	عرضه	شده	است.	در	
سال	97	تکمیل	کارکردهای	این	محصول	خصوصا	از	منظر	پویاسازی	الگوهای	گزارشی	
و	افزایش	انعطاف	خروجی	های	سیستمی	توسعه	داده	شد.	بخشی	از	سیستم	تلفیق	
به	منظور	ایجاد	بهبود	در	ردوبدل	شدن	اطالعات	میان	شرکت	هلدینگ	با	شرکت	های	
زیرمجموعه	و	افزایش	یکپارچگی	و	سهولت	در	جمع	آوری	اطالعات	عملیاتی،	ارتقا	یافته	و	

به	صورت	تحت	وب	ارائه	شده	است.

اگرچه	فرایندهای	اصلی	شرکت	ها	در	هسته	مرکزی	ERP	راهکاران	پوشش	داده	شده	
است،	اما	از	ضرورت	های	صنایع	و	شرکت	های	بزرگ،	نیاز	به	متناسب	سازی	محصول	
برای	انطباق	پذیری	بیشتر	با	فرایندها	و	به	روش	های)Best Practice(		صنعت	آنها	است.	
همچنین	هر	شرکتی	به	دلیل	نوع	کسب	وکار	و	ساختار	خود،	فرایندهای	جانبی	ای	دارد	که	
عمومی	نبوده	و	خاص	آن	شرکت	هستند.	یکی	از	ارزش	افزوده	های	یک	ERP	پیشرفته،	آن	
است	که	عالوه	بر	ایجاد	امکان	پوشش	دهی	چنین	فرایندهایی،	امکان	یکپارچه	کردن	آنها	

را	نیز	با	خود	فراهم	کند.	

مجموعه	ابزارهای	متناسب	سازِی	راهکاران	تحت	عنوان	فرایار،	این	امکان	را	فراهم	می	کند	
تا	عالوه	بر	متناسب	سازی،	شرکت	ها	بتوانند	فرایندها	و	سیستم	های	خاص	خود	را	به	
صورت	یکپارچه	با	راهکاران	و	سایر	نرم	افزارهای	خود	پیاده	سازی	کرده	و	از	مزیت	یکپارچگی	
اطالعات	در	سطح	سازمان	بهره	مند	شوند.	در	واقع	این	ابزار	ارزشمند،	مسیر	جدیدی	
را	برای	آینده	»راهکاران«	ترسیم	کرده	است	که	طی	سال	های	آینده	جایگاهی	متفاوت	را	
در	بازار	نرم	افزارهای	کاربردی	برای	آن	رقم	خواهد	زد.	بهره	گیری	از	این	مجموعه	ابزارها	در	
کنار	کارکردهای	استاندارد	موجود،	مزاياي	عمده	ای	برای	صنایع	و	شرکت	ها	به	شرح	زیر	

ایجاد	می	کند:

				امکان	متناسب	سازی	راهکاران	بر	اساس	فرایندهای	دلخواه	مشتریان

					امکان	تعامل	دوطرفه	با	نرم	افزارهای	ساير	شرکت	ها	بدون	نیاز	به	تغییر	محصولی	و	از	
					طریق	امکانات	ارتباطی	تعبیه	شده	در	راهکاران

	امکان	توسعه	ماژول	های	مورد	نياز	مشتريان	در	بستر	راهکاران	توسط	نیروهای		 	
					آموزش	دیده	مشتری	

			امکان	اتصال	سیستم	های	داخلی	سازمان	ها	با	پورتال	ها	و	سیستم	های	بیرونی

راهکارتلفیق
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فرایارراهکاری
جهتتوسعه
متناسبسازی
وپوشش
فرایندهایخاص
شرکتها

هوشمندی
راهکاران

از	دیگر	ابزارهای	مهمی	که	امروزه	اطالعات	دقیق	و	برخطی	را	برای	تصمیم	گیری	مدیران	
سازمان	ها	فراهم	می	آورد،	ابزارهای	هوشمندی	کسب	وکار	است.	ماژول	»هوشمندی	
راهکاران«	با	قابلیت	گردآوری	اطالعات	به	روز،	ترکیب	و	تحلیل	آنها	و	نمایش	آنها	در	قالب	
نمودارها	و	داشبوردهای	متنوع،	کمک	شایانی	در	جهت	نظارت	بر	عملیات	کسب	وکار	
تصمیمات	 اتخاذ	 جهت	 در	 مدیران	 برای	 را	 دقیقی	 اطالعات	 و	 نموده	 سازمان	ها	 در	

هوشمندانه	مهیا	می	سازد.	

در	سال	97،	امکان	گزارش	سازی	تحلیلی	برای	مشتریان	حوزه	بهای	تمام	شده	فراهم	
شد.	همچنين	قابليت	سفارشی	سازی	نامحدود،	امکانات	تکميلی	ساخت	داشبوردها،	
بهبود	کاوش	اطالعات	از	سطح	شاخص	های	کالن	به	سطوح	اطالعات	جزئی	تر	عملیاتی	
و	امکانات	بیشتری	برای	گزارش	سازی	بر	اساس	نقشه	جغرافیایی	به	سیستم	اضافه	

گردید.	
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بازار سازمان های دولتی

راهکار
اتوماسیون
اداریتحتوب

بخـش	دولتـی	شـامل	تمامی	دسـتگاه	ها	و	سـازمان	های	دولتـی،	دانشـگاه	ها	و	مراکز	
آموزشـی	و	تحقیقاتـی،	شـرکت	های	دولتـی،	وزارتخانه	هـا،	قـوای	مقننـه	و	قضاییـه،	
شـهرداری	ها،	مؤسسـات	عمومـی	غیرانتفاعـی	و	نهادهـای	عمومـی	و	غیـره	اسـت.	
این	بازار،	بر	اسـاس	حجم	و	گسـتردگی	آن،	از	جذابیت	زیادی	برخوردار	اسـت.	محصول	
همـکاران	سیسـتم	بـرای	بخش	هـای	مختلفـی	از	این	بـازار	از	جمله	سـازمان	های	بزرگ	
ارزش	آفریـن	بـوده	اسـت.	طـی	سـال	های	اخیـر،	ایـن	راهکار	بـه	نحوی	متناسب	سـازی	
شـده	کـه	تغییـرات	ناشـی	از	تبدیل	نظـام	مالی	ایـن	سـازمان	ها	از	نقدی	بـه	تعهدی	را	

پوشـش	داده	و	در	ایـن	راسـتا	بـه	سـازمان	ها	کمـک	کند.	

در	سال	97،	توسعه	محصوالت	دولتی	با	رویکرد	ERP	و	به	صورت	تحت	وب	برای	استفاده	
بخش	های	معینی	از	این	بازار	شروع	شده	است.	در	طی	این	سال،	چهار	سیستم	کنترل	
بودجه	ریزی	 و	 دولتی	 پرداخت	 و	 دریافت	 دولتی،	 حسابداری	 اعتبار،	 تأمین	 و	 بودجه	
عملیاتی	توسعه	یافته	و	از	ابتدای	سال	98	به	بازار	عرضه	خواهد	شد.	تکمیل	سبد	
محصولی	حوزه	دولت	در	برنامه	تولیدی	همکاران	سیستم	قرار	دارد	و	به	تدریج	به	بازار	

عرضه	خواهد	شد.		

راهکار	»اتوماسیون	اداری	تحت	وب	همکاران	سیستم«	ضمن	ساماندهی	فرایندهای	
سازمانی،	امکان	انجام	مکاتبات	اداری	را	به	صورت	الکترونیک	از	هر	نقطه	جغرافیایی،	با	
سهولت	در	کاربری	و	در	محیطی	امن	فراهم	می	کند.	این	راهکار	با	ایجاد	بستری	مناسب	
برای	ثبت	و	گردش	نامه	و	انواع	فرم	های	سازمانی،	پیگیری	دقیق،	گزارش	اقدامات	الزم	و	
مدیریت	بهینه	جلسات،	ضمن	سرعت	بخشیدن	به	روند	مکاتبات	درون	سازمانی،	امکان	

تعامل	الکترونیک	برون	سازمانی	را	نیز	فراهم	می	کند.	

در	سال	97،	امکانات	جدیدی	به	نرم	افزار	اتوماسیون	اداری	تحت	وب	همکاران	سیستم	
اضافه	شد.	از	مهم	ترین	آنها	می	توان	به	تولید	محصول	موبایل	اتوماسیون	اداری	
)اتوماسیون	همراه(	اشاره	کرد.	این	امکان،	اتوماسیون	اداری	تحت	وب	همکاران	سیستم	
را	بیش	از	پیش	در	دسترس	مدیران	و	کارکنان	شرکت	ها	قرار	داده	و	تسهیالت	متنوعی	
را	در	انجام	کارها	برای	ایشان	فراهم	می	آورد.	همچنین	امکاناتی	در	راستای	یکپارچه	سازی	
تحت	ب	 اداری	 اتوماسیون	 نرم	افزار	 به	 کشور،	 سطح	 در	 توزیع	شده	 داده	 پایگاه	های		
همکاران	سیستم	اضافه	شد	که	قابلیت	مدیریت	متمرکز	مستندات	اداری	را	با	سهولت	

بیشتر	و	هزینه	کمتر	فراهم	می	آورد.

همکاران	سیستم			.			گزارش		کسب	و	کارهمکاران	سیستم			.			محصوالت	و	خدمات	همکاران	سیستم	برای	بخش	های	مختلف
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ابری	 رایانش	 از	 استفاده	 سوی	 به	 دنیا	 روز	 فناوری	 حرکت		 با	 هم	سو	 	،95 سال	 در	
معرفی	 بازار	 به	 متوسط	 مشتریان	 برای	 ابری«	 »راهکاران	 	،)Cloud Computing(
به	 نیاز	 بدون	 و	 اندک	 هزینه	ای	 با	 می	سازد	 قادر	 را	 مشتریان	 راهکار	 این	 گردید.	
خرید	سرور	و	سخت	افزار،	از	طریق	اینترنت	و	در	بستری	امن،	از	راهکاران	همکاران	
سیستم	استفاده	کنند.	برآورد	می	شود	که	بیش	از	50،000	شرکت	متوسط	در	ایران	
از	آنها	بازار	بالقوه	»راهکاران	ابری«	محسوب	می	شوند	و	 وجود	دارند	که	بسیاری	
»راهکاران	ابری«	می	تواند	ارزش	افزوده	متفاوتی	را	برای	آنها	ایجاد	نماید.	در	سال	97 
این	محصول،	بیشتر	در	بازار	شناخته	شد	و	با	افزایش	آگاهی	مشتریان	از	مزایای	
چنین	راهکاری،	با	استقبال	خوبی	روبه	رو	گردید.	در	حال	حاضر	بیش	از	290	شرکت،	
در	قالب	بیش	از	1000	کاربر،	با	کمترین	هزینه	نگهداشت،	به	صورت	شبانه	روزی	و	از	

هر	مکانی	از	جهان	از	این	محصول	استفاده	می	کنند.	

ایران	و	چشم	انداز	 اینترنتی	مناسب	در	 و	 با	فراهم	شدن	زیرساخت	های	مخابراتی	
توسعه	آنها	و	نیز	سهولت	و	هزینه	پایین	این	مدل،	انتظار	می	رود	ظرف	سه	تا	پنج	
سال	آینده،	استقبالی	متفاوت	از	این	فناوری	را	شاهد	باشیم.	از	زمان	ارائه	راهکارهای	
این	 و	 شده	 روبه	رو	 متوسط	 کسب	وکارهای	 خوب	 استقبال	 با	 فناوری	 این	 ابری،	
شرکت	ها،	تمایل	بیشتری	برای	به	کارگیری	راهکارهای	ابری	نسبت	به	خرید	نرم	افزار	

و	استقرار	آن	روی	سرورهای	داخلی	خود	دارند.	

محصول	»سپیدار«	همکاران	سیستم،	شامل	مجموعه	ای	از	نرم	افزارهای	سازمانی	
ویژه	کسب	وکارهای	کوچک	است	که	راه	اندازی	آسان،	سهولت	استفاده	و	گزارش	های	
متنوع	موجود	در	آن	به	مشتریان	این	امکان	را	می	دهد	تا	با	سهولت	و	دقت	باال	
فعالیت	های	شرکت	خود	را	انجام	دهند.	سادگی	و	پوشش	نیازهای	این	بخش	از	بازار	
در	کنار	امکان	استفاده	از	انواع	خدمات	برای	راه	اندازی	و	به	کارگیری	این	سیستم	ها،	
آنها	را	به	محصوالتی	متفاوت	در	حوزه	نرم	افزارهای	کاربردی	برای	شرکت	های	کوچک	

تبدیل	کرده	است.	

و	 توسعه	 خود،	 ساالنه	 تولید	 برنامه	 مطابق	 نیز	 	97 سال	 در	 سپیدار	 محصول	
بهبود	پیدا	کرده	است.	در	این	سال،	نرم	افزار	مدیریت	تردد	به	مجموعه	محصوالت	
سپیدار	اضافه	شده	که	قابلیت	مدیریت	حضور	و	غیاب	پرسنل	و	محاسبات	کارکرد	
به	 متعددی	 امکانات	 همچنین	 است.	 کرده	 اضافه	 سپیدار	 محصوالت	 سبد	 به	 را	
سیستم	پیمانکاری	سپیدار	اضافه	شد	که	از	مهم	ترین	آنها	می	توان	به	یکپارچگی	
این	سیستم	با	حوزه	مالی	سپیدار	و	مدیریت	تضامین	اشاره	نمود.	پوشش	دهی	
برنامه	 در	 نیازمندی	های	حوزه	پخش	در	بخش	کسب	و	کارهای	کوچک	در	سال	97	

تولید	قرار	داشت	و	امکانات	آن	در	سال	98	به	بازار	عرضه	خواهد	شد.		

تا	کنون	به	 ارائه	شد	که	 بازار	 نام	»دشت«	به	 با	 از	سال	90	محصولی	برای	اصناف	
اصناف	مختلف	عرضه	گردیده	است.	این	محصول	برای	انجام	آسان	کلیه	فعالیت	های	

یک	فروشگاه	با	یک	یا	چند	صندوق	فروشگاهی	تهیه	شده	است.	

با	 و	 شد	 اصناف	 بازار	 وارد	 سیستم	 همکاران	 شرکت	 »دشت«،	 محصول	 ارائه	 با	
نیازمندی	های	جدید	 با	 آنها	 انطباق	 و	 هدف	توسعه	عملکرد	سیستم	های	دشت	
کاربرد،	 در	 سهولت	 و	 سادگی	 چون	 ویژگی	هایی	 حفظ	 همچنین	 و	 مشتری	 و	 بازار	
نیز	 غیره	 و	 	POS دستگاه	 نظیر	 فروشگاهی	 سخت	افزارهای	 سایر	 با	 ارتباط	 امکان	
به	امکانات	این	محصول	اضافه	شد.	با	توجه	به	نوپا	بودن	و	گستردگی	این	بازار	و	
ابزارهای	مکانیزه	 اخیر	دولت	در	خصوص	توسعه	به	کارگیری	 اقدامات	 نیز	توجه	و	
از	 سیستم	 همکاران	 بازار	 سهم	 مسیر،	 ادامه	 در	 می	شود	 پیش	بینی	 اصناف،	 در	
این	سگمنت	افزایش	یابد.	در	این	راستا،	در	سال	97	اقدامات	توسعه	ای	ویژه	ای	در	
جهت	افزایش	سهولت	کاربری	و	ارتقا	میزان	متناسب	سازی	این	نرم	افزار	با	نیازهای	
خاص	هر	صنف	صورت	گرفته	است؛	به	طوری	که	عالوه	بر	ارائه	بسته	عمومی	این	
سیستم،	سایر	بسته	های	نرم	افزاری	خاص	اصناف	نظیر	آرایشی	بهداشتی،	پوشاک،	
امالک،	طالفروشی	و	سوپرمارکت	نیز	در	سال	97	توسعه	یافته	و	به	این	بازار	عرضه	

شده	است.

بـازار شرکت های
متوسط

تطبیقراهکارانبرای
صنایعمتوسط،
راهکارانابری

همکاران	سیستم			.			محصوالت	و	خدمات	همکاران	سیستم	برای	بخش	های	مختلفهمکاران	سیستم			.			محصوالت	و	خدمات	همکاران	سیستم	برای	بخش	های	مختلف

بازار شرکت های
کوچک و اصناف

سپیدار

دشت
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راهبری	تحقیقات	 و	 نام	شرکت	مهندسی	شبکه	 در	سال	97،	جهت	تطابق	بیشتر	
همکاران	سیستم)مشورت(	با	مأموریت	آن	که	در	زمینه	فناوری	های	نوین	به	ویژه	
فناوری	RFID	و	بیومتریک	است،	عنوان	این	شرکت	به	»مهندسی	فناوری	های	نوین	
پایوند«	تغییر	داده	شد.		همچنین	در	این	سال	دستگاه	مدیریت	تردد	پایوفای	که	
اولین	محصول	سخت	افزاری	همکاران	سیستم	بوده،	به	بازار	عرضه	شد.	تولید	این	
دستگاه	در	داخل	کشور	یک	تولید	ملی	است	که	از	نظر	امکانات	و	پشتیبانی	بهتر	
و	سریع	تر	به	مشتریان،	در	جایگاهی	باالتر	از	بسیاری	از	نمونه	های	مشابه	خارجی	
خود	قرار	می	گیرد.	این	محصول	سخت	افزاری،	قابلیت	ثبت	تردد	از	طریق	اثر	انگشت،	
موبایل،	کارت	تردد	و	شناسه	کاربری	را	دارد.	همچنین	قابلیت	شناسایی	چهره	نیز	
به	زودی	به	این	دستگاه	اضافه	شده	و	در	نیمه	دوم	سال	98	به	بازار	عرضه	خواهد	
تردد	 مدیریت	 نرم	افزار	 به	 مکانیزه	 صورت	 به	 پایوفای	 دستگاه	 این،	 بر	 عالوه	 شد.	
سپیدار	نیز	متصل	گردیده	به	طوری	که	قابلیت	انتقال	و	مدیریت	اطالعات	ورود	و	
خروج	پرسنل	به	صورت	مکانیزه	با	این	نرم	افزار	قابل	انجام	می	باشد.	در	سال	97،	
بیش	از	210	دستگاه	پایوفای	در	مجموعه	۴۴	مشتری	به	صورت	عملیاتی	استفاده	

شده	است.

دستگاه کنترل تردد
و حضور و غیاب پایوفای

همکاران	سیستم			.			محصوالت	و	خدمات	همکاران	سیستم	برای	بخش	های	مختلف

تجارب	 بر	 تأکید	 و	 پروژه	 مدیریت	 روز	 دانش	 از	 بهره	گیری	 با	 سیستم	 همکاران	
آموخته	شده	در	استقرار	پروژه	های	گذشته،	توانسته	است	سیستم	های	نرم	افزاری	را	
در	بازه		زمانی	مناسب	و	با	کیفیت	مورد	نظر،	برای	کسب	وکارهای	مختلف	پیاده	سازی	
اجرای	 زمان	 کاهش	 و	 بهره	وری	 افزایش	 باعث	 امر	 همین	 که	 نماید،	 عملیاتی	 و	

فرآیندها	در	سازمان	مشتریان	و	در	نتیجه	خلق	ارزش	برای	آنان	شده	است.

ضرورت	 سیستم،	 همکاران	 نرم	افزارهای	 از	 بزرگ	 شرکت	های	 روز	افزون	 استقبال	
گسترش	دانش	و	مهارت	مدیریت	پروژه	های	بزرگ	در	سطحی	متفاوت	در	همکاران	
سیستم	را	به	وجود	آورده	است.	موفقیت	های	همکاران	سیستم	در	استقرار	نرم	افزار	
برای	سازمان	های	بزرگ،	درس	آموزی	های	زیادی	را	در	این	زمینه	به	همراه	داشته	است.

همکاران	سیستم،	عالوه	بر	آماده		نمودن	مستندات	آموزشی	متنوع	برای	کاربران	نرم	افزار	
و	در	کنار	تمرکز	ویژه	بر	افزایش	نیروی	انسانی	ماهر	و	همچنین	افزایش	سطح	دانش	و	
مهارت	آنها	به	ویژه	در	حوزه	استقرار	پروژه	های	بزرگ،	در	سال	97،	توانسته	است	استقرار	

55	پروژه	بزرگ	را	به	اتمام	برساند.

استقرار	 برای	 سازمان	 آماده	سازی	 بزرگ،	 پروژه	های	 اجرایی	 زیرساخت	 تجهیز	 کنار	 در	
محصوالت	جدید	مانند	محصوالِت	بر	پایه	تکنولوژی	رایانش	ابری	و	تکمیل	ابزار	برای	
اجرای	بهتر	پروژه	های	ارتقا	نیز	از	دیگر	نقاط	تمرکز	شرکت	بوده	است.	همکاران	سیستم	
در	سال	97	با	تحویل		170	پروژه	در	حوزه	راهکاران	ابری،	شاهد	رشد	بیش	از	سه	برابر	

نسبت	به	سال	گذشته	بوده	است.	

همکاران	سیستم	در	این	دوره	نیز	در	نظر	دارد	کمافی	السابق	به	منظور	ارائه	خدمات	
بهتر	به	مشتریان	در	حوزه	استقرار،	توان	خود	را	ارتقا	دهد.	این	امر	عالوه	بر	توسعه	
ارائه	خدمات	 با	اصالح	رویه	ها	و	 آنها،	 انسانی	ماهر	و	سطح	دانش	و	مهارت	 نیروی	

متناسب	با	نیاز	مشتریان	نیز	همراه	خواهد	بود.	

استقرارمحصوالت
همکارانسیستم

خدمات
همکاران سیستم

2۱9۰+
پروژه تحویل شده، 
25% رشد در حجم 
تحویل پروژه ها

+3نمودار	سهم	فروش	محصوالت	در	سال	97	و	مقایسه	با	سال	96
 رشد پروژه های
 تحویل شده
راهکاران ابری

5۰+
پروژه بزرگ استقرار یافته
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پشتیبانی
محصوالت
همکارانسیستم

خدمات	پشتیبانی	از	سیستم	های	مشتریان	یکی	از	مراحل	اصلی	چرخه	حیات	محصوالت	
و	پل	ارتباطی	پایدار	با	مشتریان	است.	بر	این	اساس،	یکی	از	خطوط	اصلی	کسب	وکار	
همکاران	سیستم،	ارائه	خدمات	پشتیبانی	به	مشتریان	است	و	شرکت	تالش	می	کند	با	
ارائه	مدل	های	نوین،	مراقبت	و	کمک	های	دائمی،	شرایط	الزم	برای	ارائه	خدمات	باکیفیت،	

استفاده	کامل	تر	مشتریان	از	راهکارها	و	نهایتا	افزایش	رضایت	ایشان	را	فراهم	کند.

همکاران	سیستم	همسو	با	روند	تغییرات	جهانی	و	با	الگوگیری	از	شرکت	های	پیشرو	
در	دنیا،	استراتژی	تعدد	و	توسعه	کانال	های	ارائه	خدمات	پشتیبانی	خود	را	به	گونه	ای	
طراحی	نموده	است	که	»پرتال	مشتریان«،	کانال	اصلی	شکل	گیری	و	شکل	دهی	تجربه	
ارتباط	مشتریان	با	گروه	همکاران	سیستم	قرار	گرفته	و	مدل	های	ارائه	خدمات	پشتیبانی،	
بر	محوریت	این	کانال	ارتباطی	توسعه	یابد.	اکنون،	پرتال	مشتریان،	درگاه	اصلی	دریافت	
سرویس	مشتریان	است.	در	سال	97،	تالش	همکاران	سیستم	بر	آن	بود	تا	با	تداوم	
سلف	سرویس،	 توسعه	 مشتریان،	 پرتال	 کانال	 تقویت	 راستای	 در	 خود	 فعالیت	های	
افزایش	سرعت	پاسخ	گویی	برای	طیف	متنوع	مشتریان	و	در	نهایت،	افزایش	کیفت	ارائه	
خدمات	در	کنار	توجه	به	نیاز	مشتریان	خاص	و	استراتژیک	و	طراحی	و	ارائه	خدمات	
خاص	برای	این	دسته	از	مشتریان،	توسعه	سودآوری	شرکت	از	محل	خدمات	پشتیبانی	

را	حاصل	نماید.	

به	 پشتیبانی	 خدمات	 ارائه	 مرکز	 عنوان	 به	 تهران	 پناه	 سال	97،	 در	 راستا	 همین	 در	
مشتریان	تهران،	با	توجه	به	افزایش	تعداد	مشتریان	و	در	راستای	افزایش	کیفیت	و	
سرعت	ارائه	خدمات	و	همچنین	افزایش	و	توسعه	ظرفیت	پشتیبانی،	اقدام	به	ایجاد	
شرکت	های	زیرمجموعه	ای	تحت	عنوان	»پشتیان	یار«	نمود.	این	طرح	با	ایجاد	3	شرکت	
پشتیبان	یار	در	سال	97	آغاز	و	با	توجه	موفقیت	آمیز	بودن	اجرای	طرح،	توسعه	آن	در	

سال	98	در	دستور	کار	قرار	دارد.

در	سال	98	نیز	تالش	خواهد	شد	تا	با	استفاده	از	روش	های	خالقانه،	تغییر	در	ساختارها	
و	استفاده	بهینه	از	منابع	موجود	در	کنار	افزایش	کیفیت	خدمات،	به	مدیریت	هزینه	های	

این	کار	نیز	توجه	شود.

مأموریت	اصلی	مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	سیستم،	ارائه	خدمات	آموزشی	
با	هدف	پوشش		دهی	نیازهای	آموزشی	کسب	وکارها	جهت	استفاده	بهینه	از	محصوالت

همکاران	سیستم	است.	ارائه	این	خدمات	آموزشی	با	رویکرد	مهارت		آموزی	و	یادگیری	
اصول	و	مفاهیم	در	کنار	کار	عملی	با	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	صورت	می		پذیرد.	
از	 استفاده	 در	 مهارت	 کسب	 و	 سیستم	 همکاران	 نرم	افزاری	 سیستم	های	 شناخت	
برای	 از	محصوالت	 کاربردی		شدن	و	سهولت	استفاده	 از	عوامل	مؤثر	در	 آنها،	یکی	

مخاطبان	است.	
گروه	اوِل	مخاطبین	مؤسسه،	کاربران	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	هستند	که	از	

این	 می	شوند.	 بهره	مند	 محصوالت	 کاربری	 و	 راهبری	 با	 مرتبط	 آموزشی	 خدمات	
گروه	از	مشتریان	عالوه	بر	بهره			مندی	از	خدمات	آموزش		های	حضوری،	از	مجموعه	
کاربران	 تمامی	 اختیار	 در	 فراگیر	 صورت	 به			 که	 راهکاران	 الکترونیکی	 آموزش		های	

راهکاران	قرار	می		گیرد،	استفاده	می	کنند.	
در	سال	97،	امکان	جدید	دسترسی	به	آموزش		های	الکترونیکی	از	داخل	محیط	کاربری	
نرم	افزار	راهکاران	منتشر	شد	و	در	همین	سال	۴100	کاربر	راهکاران	از	مجموعه	دوره		های	
انبار،	تدارکات،	جبران	 انبار	و	حسابداری	 آموزشی	حوزه	دفترکل،	دریافت	و	پرداخت،	
خدمات،	کارگزینی	و	دو	حوزه	جدید	دارایی	ثابت	و	فروش	راهکاران	استفاده	کرده		اند.

در	بخش	آموزش		های	حضوری	همین	سال،	936	شرکت	از	مشتریان	همکاران	سیستم	
در	تهران	از	این	خدمات	استفاده	کرده		اند.	این	آموزش		ها	عمدتا	در	محل	مؤسسه	
پژوهش	و	آموزش	و	یا	به	درخواست	مشتریان	در	محل	ایشان	برگزار	شده	است.

فارغ		التحصیالن	 و	 کار	 جویای	 انسانی	 نیروی	 مؤسسه،	 مخاطبین	 از	 دوم	 گروه	
سطح	 افزایش	 با	 و	 خدمات	 این	 از	 استفاده	 واسطه	 به	 که	 هستند	 دانشگاهی	
تخصص	کاربردی	خود،	احتمال	اشتغال	و	یا	ارتقای	شغلی	خود	را	باال	خواهند	برد.	
خدمات	آموزشی	این	حوزه	عالوه	بر	ارائه	در	مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	
و	 آزاد	 سراسری،	 دانشگاه	های	 از	 مجموعه	ای	 توسط	 مستقیم،	 طور	 به	 سیستم،	
نمایندگی		های	آموزشی،	به	صورت	غیرمستقیم	و	با	نظارت	همکاران	سیستم	صورت	
می		گیرد.	در	سال	97،	مؤسسه	آموزش	با	هدف	توسعه	ارتباط	و	برند	آموزشی	خود	
با	18	دانشگاه	و	نمایندگی	آموزشی	همکاری	مشترک	داشته	و	برای	توسعه	ارتباط	

با	دانشجویان،	در	9	دانشگاه	نیز	تور	دانشگاهی	برگزار	کرده	است.

در	گروه	فراگیران	آزاد،	برگزاری	۴153	نفر	دوره	در	قالب	دوره		های	حضوری	و	الکترونیکی	
منجر	به	رشد	52	درصدی	درآمد	ریالی	مؤسسه	نسبت	به	سال	گذشته	شده	است.	

از	کالس		های	 به	طور	کلی	تعداد	شرکت		کنندگانی)نفر	دوره(	که	به	صورت	حضوری	
آموزشی	استفاده	کرده		اند	با	افزایش	30	درصدی	در	سال	97	به	بیش	از	8120	نفر	دوره	
رسیده	است	که	به	همراه	۴100	مخاطب	آموزش	های	الکترنیکی	که	در	این	سال	اضافه	
این	تعداد	 را	نشان	می	دهد.	 از	آموزش		های	مؤسسه	 شده		اند	استقبال	بی	نظیری	
از	پتانسیل	باالی	کسب		وکار	آموزش	و	بازار	مناسب	 مخاطب	و	نرخ	رشد	آن،	حاکی	
افراد	عالقه		مند	به	محصوالت	همکاران	سیستم	و	حوزه	فناوری	اطالعات	می	باشد.	
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آموزش

برگزاری

 92۰۰ 
نفر دوره آموزش
 الکترونیکی برای
 مشتریان راهکاران

ایجاد

 3
شرکت پشتیبان یار

8۱۰۰
آموزش حضوری
مخاطب، رشد %3۰

ارائه
 
 485۰+
گواهینامه به فراگیران آزاد 
و مشتریان 
همکاران سیستم
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حفظوتقویت
جایگاهبرندهمکاران
سیستم

تقویتجایگاه
راهکارانابریدربازار

امـروزه	بازاریابـی	نقـش	عمـده		ای	در	موفقیـت	کسـب		وکارها	بـازی	می	کنـد	و	نـگاه	
 97 سال	 در	 است.	 شرکتی	 هر	 موفقیت	 تضمین		کننده	 فعالیت،	 این	 به	 توسعه		ای	
اصلی		ترین	فعالیت	های	بازاریابی	که	در	همکاران	سیستم	انجام	شده	است	به	شرح	

زیر	است:

حفظ	و	تقویت	جایگاه	برند	همکاران	سیستم	یکی	از	بخش	های	اصلی	فعالیت	های	
بازاریابی	بوده	است.	در	همین		راستا		با	توجه	به	تغییر	مأموریت	شرکت	مهندسی	
شبکه	و	راهبری	تحقیقات	)مشورت(	از	حوزه	شبکه	به	ارائه	راهکارهای	تخصصی	در	
زمینه	فناوری	های	نوین	به	ویژه	RFID	و	بیومتریک،	نام	این	شرکت	نیز	به	»مهندسی	
فناوری	های	نوین	پایوند«	تغییر	یافت.	هویت	بصری	این	شرکت	نیز	مجدد	طراحی	
و	تغییرات	آن	شامل	تغییر	در	نام،	لوگو،	آدرس	و	محتوای	سایت	این	شرکت	به	بازار	

اطالع	رسانی	شد.

همچنین،	سلسله	سمینارهای	تخصصی	همکاران	سیستم	با	عنوان	»سمینارهای	
آخرین	 و	 مدیریتی	 موفق	 تجربیات	 اشتراک		گذاری	 به	 هدف	 با	 باهم«	 تخصصی	
دستاوردهای	دانش	مدیریت	در	حوزه	های	مختلف،	از	سه		ماهه	سوم	سال	97	آغاز	شد.	
در	این	راستا،	دو	سمینار	با	عناوین	»باید	و	نبایدهای	سفر	مشتری«	و	»راهکارهای	
برون		رفت	از	بقا	و	رشد	در	تنش	ارزی	و	اقتصادی«	در	آذرماه	و	دی		ماه	برگزار	و	حدود	600 

نفر	در	این	سمینارها	حضور		یافتند.

تیم	UI	همکاران	سیستم	نیز	با	هدف	بهبود	تجربه	و	رابط	کاربری	مشتریان،	تغییرات	
عمده	ای	را	در	نرم	افزارهای	دشت	و	ِشل	جدید	راهکاران	و	پرتال	مشتریان	انجام	داده	است.	

در	سال	97،	2	نسخه	ویژه	نامه	همکاران	سیستم	با	رویکرد	آموزشی	و	تحلیلی	در	حوزه	
فناوری	با	عنوان	»آیند«	به	بازار	ارائه	شد.	اولین	ویژه	نامه	با	موضوع	»رایانش	ابری«	و	
دومین	ویژه	نامه	با	عنوان	»	ERPو	راهکارهای	موفقیت	در	کسب	وکار«	تدوین	و	در	بین	

فعاالن	حوزه	IT	منتشر	شد.

فعالیت های بازاریابی
در سال 97
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تبیینجایگاه
راهکاراندربازار
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بازار	 برای	 سیستم	 همکاران	 جدید	 محصول	 عنوان	 به	 	95 سال	 در	 ابری	 راهکاران	
کسب		وکارهای	متوسط	عرضه	شد	و	در	حال	حاضر	عمده	تمرکز	فعالیت	های	بازاریابی	
شرکت	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	مجموعه	اقدامات	بازاریابی	انجام	شده	در	سال	
97،	با	دو	هدف	»تبیین	جایگاه	همکاران	سیستم	در	حوزه	رایانش	ابری	به	عنوان	یکی	از	
بازیگران	اصلی	این	حوزه	در	کشور«	و	»معرفی	این	راهکار	به	جامعه	هدف	و	تولید	سرنخ	

فروش	در	میان	مخاطبان	این	محصول«	شامل	موارد	زیر	است:

مزایای	محصول	راهکاران	ابری	از	طریق	بنر	در	33	رسانه	آنالین،	آگهی	در	۴	مجله	و	دو	
روزنامه،	به	بازار	اطالع	رسانی	شد.	از	این	طریق	بیش	از	35000	نفر	با	مزایای	این	محصول	
آشنا	شدند.	تبلیغات	محیطی	نیز	برای	معرفی	محصول	راهکاران	ابری	در	شهرک	های	

صنعتی	سه	شهر	آمل،	اراک	و	قزوین	اجرایی	شد.

8	داستان	موفقیت	نیز	از	مشتریان	راهکاران	ابری	تهیه	و	منتشر	شد.	1۴	رویداد	معرفی	
این	راهکار	در	تهران	و	سایر	استان		ها	برگزار	شد	و	بیش	از	250	شرکت	در	این	رویدادها	
حضور	پیدا	کردند.	در	راستای	سیاست	گذاری	جدید	همکاران	سیستم	مبنی	بر	تقویت	
اطالع	رسانی	راهکاران	ابری	به	صورت	مستقیم	به	بازار	و	گسترش	فروش	این	محصول	در	
کل	کشور،	از	شش		ماهه	دوم	سال	97،	10	نماینده	فروش	به	مجموعه	فروش	راهکاران	

ابری	اضافه	شده		اند.

در	سال	97	تمرکز	اصلی	این	بخش	بر	تبیین	جایگاه	راهکاران	به	عنوان	راهکاری	یکپارچه	
و	فرآیندمحور	برای	پاسخ	به	نیازهای	نرم	افزاری	شرکت	ها	در	اندازه	های	مختلف)کوچک،	
متوسط،	بزرگ(،	معرفی	توانمندی	همکاران	سیستم	در	راه	اندازی	و	استقرار	راهکاران	در	
شرکت	های	مختلف	به	خصوص	در	پروژه	های	بزرگ،	تبیین	جایگاه	حوزه	های	صنعتی	

راهکاران	در	بازار	و	معرفی	فرایار	راهکاران	به	عنوان	بستر	توسعه	راهکاران	بوده	است.	

نمایشگاه	 در	 حضور	 و	 محیطی	 تبلیغات	 اجرای	 با	 سیستم	 همکاران	 بدین		منظور	
بین	المللی	صنعت	نفت،	گاز	و	پتروشیمی	افزون	بر	ارائه	سبد	جامع	راهکارهای	ویژه	خود	
برای	صنعت	پتروشیمی،	به	تعامل	بیشتر	با	فعاالن	این	حوزه	پرداخت.	همچنین،	با	برگزاری	
2	سمینار	برای	شرکت	های	صنعت	پخش	به	معرفی	نرم	افزار	این	حوزه	پرداخته	شد.	

همکاران	سیستم	با	معرفی	محصوالت	جدیدی	برای	سه	صنعت	خرده	فروشی،	مواد	
غذایی	و	داروسازی	فعالیت	خود	را	در	این	صنایع	گسترش	داد.	این	شرکت	با	حضور	
در	نمایشگاه	بین	المللی	خرده	فروشی،	راهکار	صنعت	خرده		فروشی	را	به	مخاطبان	این	
حوزه	معرفی	کرد.	همچنین،	با	معرفی	راهکار	مدیریت	تولید	برای	دو	صنعت	داروسازی	

و	مواد	غذایی	به	بازار،	سبد	محصولی	همکاران	سیستم	در	این	دو	صنعت	کامل	شد.	

عالوه	بر	این	موارد،	با	حضور	در	رویداد	یلدای	کارآفرینی	به	معرفی	همکاران	سیستم	
به	عنوان	یک	کارآفرین	و	معرفی	محصوالت	و	خدمات	این	شرکت	در	حوزه	استارتاپی،	
با	حضور	در	همایش	مدیران	فناوری	اطالعات)فاب(	به	معرفی	محصوالت	خود	برای	
سازمان		ها	و	شرکت	های	دولتی	و	معرفی	اپلیکیشن	اتوماسیون	اداری	با	نام	»اتوماسیون	
همراه«	پرداخت.	عالوه	بر	این،	اتوماسیون	همراه	از	طریق	6	رسانه	آنالین	و	رسانه	های	
همکاران	سیستم	و	دموهای	گروهی	برگزار		شده	در	تهران	و	سایر	استان	ها،	به	مخاطبان	
سیستم	 همکاران	 نیز	 گذشته	 سال	های	 همانند	 شد.	 معرفی	 بازار	 و	 محصول	 این	

اسپانسر	رویدادهای	روز	حسابدار	در	تهران	و	سایر	استان		ها	شد.
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فرایار	راهکاران	نیز	به	عنوان	بستر	توسعه	راهکاران	و	با	هدف	افزایش	سهم		آوای	این	
محصول،	از	طریق	ابزارهای	تبلیغاتی	مختلف	شامل	وب	بنر،	فیلم،	خبر،	اینفوگراف،	آگهی	
و	رپرتاژ	آگهی	در	15	رسانه	آنالین	و	آفالین	و	شبکه	های	اجتماعی	به	بازار	اطالع	رسانی	
شد.	عالوه	بر	این	فرایار	راهکاران	در	6	رویداد	تهران	و	سایر	استان		ها	معرفی	شد.	ارزش	
به		کارگیری	فرایار	راهکاران	در	شرکت	مشتریان	نیز	از	طریق	انتشار	2	داستان	موفقیت	در	

سایت	همکاران	سیستم	تبیین	شد.

	)IMI100(	ایران	برتر	های	شرکت	همایش	یکمین	و	بیست	در	حضور	با	سیستم	همکاران
به	تعامل	بیشتر	با	شرکت	های	بزرگ	ایران	پرداخت	و	به	سواالت	مخاطبان	در	رابطه	با	
پروژه	های	بزرگ	اجراشده	پاسخ	داد.	همچنین،	به	منظور	معرفی	ارزش	ایجادشده	برای	
مشتریان	بزرگ	راهکاران	نیز،	ضمن	تهیه	و	معرفی	داستان	موفقیت	این	مشتریان	از	
طریق	تبلیغات	محیطی	و	شبکه	های	اجتماعی،	فضایی	در	سایت	همکاران	سیستم	
اختصاص	یافت	و	ارزش	ایجادشده	از	طریق	انتشار	داستان	موفقیت	مشتریان،	اخبار	و	

مقاالت	در	این	صفحه	از	سایت	تشریح	شد.	

در	ادامه	اهداف	سال	گذشته	همکاران	سیستم	مبنی	بر	ترغیب	مشتریان	محصوالت	
نسل	دوم	به	استفاده	از	راهکاران،	از	ابتدای	سال	97	رویدادهای	مستمری	برای	معرفی	
راهکاران	به	این	گروه	مشتریان	برگزار	شده	است.	در	مجموع	32	رویداد	شامل	سمینار،	
کارگاه،	دموی	گروهی	و	نمایشگاه	با	هدف	ارتقای	مشتریان	برگزار	و	بیش	از	۴50	شرکت	
در	این	رویدادها	حضور	یافتند.	همچنین،	در	راستای	معرفی	ارزش	افزوده	های	ارتقا	به	
نرم	افزارهای	راهکاران	برای	این	گروه	از	مشتریان،		8	بنر	از	طریق	پرتال	مشتریان	منتشر	
شد	و	بروشورهای	ارزش	افزوده	ارتقا	به	راهکاران	با	رویکرد	فرآیندهای	سیستمی،	تدوین	

و	در	اختیار	مشتریان	قرار	گرفت.	

تحقیقات
بازار

حضوردر
فضایدیجیتال
وبهبودجایگاه
همکارانسیستم
درشبکههای
اجتماعی

ترغیبمشتریان
محصوالتنسل
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طبقه	 جمع	آوری،	 سیستم،	 همکاران	 بازاریابی	 واحد	 مأموریت	های	 مهم	ترین	 از	 یکی	
بندی	و	تحلیل	اطالعات	بازار	و	رقبا	و	انتقال	آن	به	داخل	شرکت	به	منظور	کمک	به	اتخاذ	
تصمیمات	استراتژیک	و	مدیریتی	است.	بر	این	اساس،	به	صورت	دوره	ای	اخبار	و	اطالعات	
بازار	و	رقبا	در	قالب	گزارشات	مدونی	تهیه	و	به	عنوان	یک	ورودی	برای	تصمیم	گیری	در	
مورد	سیاست	ها	و	اهداف	استراتژیک	به	تیم	مدیریتی	همکاران	سیستم	ارائه	شده	

است.	

بر	این	اساس،	به	روزرسانی	اطالعات	گردآوری	شده	از	بازار	و	محصوالت	مشابه	جهانی	
به	منظور	کمک	به	تعیین	سیاست	های	محصولی	و	پایش	و	تحلیل	محیط	کسب	وکار	
همکاران	سیستم	و	وضعیت	بازارهای	مختلف	به	منظور	کمک	به	تصمیمات	استراتژیک	
و	مدیریتی	به	طور	مستمر	انجام	شده	است.	در	همین	راستا،	اندازه	بازارهای	مهم	و	
هدف	همکاران	سیستم	و	سهم	بازار	این	شرکت	در	هر	بخش	نیز	مورد	بررسی	قرار	
گرفته	و	همچنین	طی	جلساتی	با	عنوان	گروه		کاربری	نیز	نظرات	مشتریان	در	خصوص	

محصوالت	جدید	همکاران	سیستم	دریافت	شد.	

امروزه،	فضای	دیجیتال	به	عنوان	یکی	از	مهم	ترین	نقاط	ارتباط	با	جامعه	مخاطب	تلقی	
می	شود.	در	سال	97،	همکاران	سیستم	بخش	های	مختلف	وب	سایت	خود	را	توسعه	
داد.	همچنین	با	انتشار	مستمر	محتوا	و	اقدامات	زیرساختی	جایگاه	خود	را	در	موتورهای	
جستجو	بهبود	داد.	این	اقدامات	افزایش	20	درصدی	تعداد	بازدیدکنندگان	وب	سایت	را	

به	همراه	داشت.

این	شرکت	در	سال	97	فعاالنه	در	شبکه	های	اجتماعی	حضور	داشت.	حضور	همکاران	
سیستم	در	فضای	دیجیتال	یکی	از	مهمترین	راه	های	ارتباطی	با	مخاطبان	است.	تعداد	
مخاطبان	همکاران	سیستم	در	این	شبکه	ها	در	سال	97	با	25	درصد	رشد	به	18000 

مخاطب	رسیده	است.
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شرکت	همکاران	سیستم،	نخستین	شرکت	نرم	افزاری	حاضر	در	بورس	است	که	با	گذشت	
نزدیک	به	30	سال	عرضه	راهکارهای	نرم	افزاری	به	کسب	وکارهای	ایرانی،	بیش	از	52000 
مشتری	در	کسب	وکارهای	بزرگ،	متوسط	و	کوچک	دارد	و	از	ابتدا	نقش	خود	را	کمک	
به	بنگاه	های	اقتصادی	برای	مدیریت	خردمندانه	تر	و	توسعه	سریع	تر	آنها	تعریف	کرده	

است.	

از	شرکت	های	 ساختار	کسب	وکار	همکاران	سیستم	در	قالب	شرکت	مادر	و	شبکه	ای	
تخصصی،	منطقه	ای،	نمایندگان	و	همکاران	فروش	و	همچنین	با	حضور	مدیران	و	
کارکنانی	سرآمد	و	نیز	اجرای	مدل	های	موفق	مدیریت	جهانی،	این	شرکت	را	به	یک	برند	
ملی	در	حوزه	رشد	و	توسعه	زیرساخت	های	مدیریتی	کشور	تبدیل	کرده	و	در	ادامه	راه	را	

برای	گسترش	فعالیت	این	شرکت	به	سایر	کشورهای	منطقه	فراهم	نموده	است.

شرکت	همکاران	سیستم	در	تاریخ	68/06/07	در	قالب	شرکت	سهامی	خاص،	با	شماره	
76396	و	با	سرمایه	ای	معادل	1.2	میلیون	ریال	تأسیس	شد.	در	سال	83	به	شرکت	
سهامی	عام	تبدیل	شد	و	در	شهریور	ماه	سال	90	برای	اولین	بار	سهام	شرکت	در	بازار	
فرابورس	عرضه	گردید.	در	سال	95	با	توجه	به	سابقه	مطلوب	عملکرد	در	فرابورس،	این	
شرکت	در	بورس	اوراق	بهادار	پذیرفته	شد	و	در	مرداد	ماه	سال	97	شرکت	با	احراز	شرایط	

تابلوی	فرعی	بازار	اول،	از	بازار	دوم	به	این	بازار	منتقل	شد.

گروه	همکاران	سیستم	31	شرکت	زیرمجموعه	دارد	که	شامل	19	شرکت	استانی	و	12 
شرکت	تخصصی	است.	همچنین	27	شرکت	تحت	لیسانس،	10	نماینده	فروش	راهکاران	
ابری	و	232	نمایندگی	سپیدار	و	دشت	در	سراسر	کشور	به	گسترش	کسب	وکار	همکاران	
سیستم	کمک	می	کنند.	تخصص	ها	و	پراکندگی	جغرافیایی	شرکت	های	زیرمجموعه	به	

صورت	زیر	است:

   19	شــرکت	اســتانی،	مســئولیت	بازاریابــی،	فــروش،	اســتقرار،	پشــتیبانی	و	آمــوزش	
نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	را	در	استان	ها	بر	عهده	دارند.	

الوند	همکاران	  2	شرکت	تخصصی	»پیمان	دماوند	همکاران	سیستم«	و	»پیمان	
سیستم«	واقع	در	تهران،	فروش	و	استقرار	پروژه	های	بزرگ	را	پیش	می	برند.

ــاری	 ــمندی	تج ــای	هوش ــتقرار	راهکاره ــازی،	اس ــی،	پیاده	س ــل،	طراح ــات	تحلی 		خدم

)Business Intelligence(،	راهکار	تلفیق	و	مدیریت	عملکرد	توسط	شرکت	»هوشمندی	
و	 هلدینگ	 شرکت	های	 خصوصا	 مشتریان	 مدیران	 به	 سیستم«	 همکاران	 تجاری	

	سرمایه	گذاری	ارائه	می	گردد.	

			شرکت	»مدیریت	طرح	های	عمومی	همکاران	سیستم«	در	قالب	یک	شرکت	تخصصی،	
مسئولیت	فروش،	استقرار	و	پشتیبانی	نرم	افزارها	درحوزه	دولت	و	نهادهای	عمومی	را	

بر	عهده	دارد.

همکاران	سیستم			.			گروه	همکاران	سیستم	در	یک	نگاههمکاران	سیستم			.			گروه	همکاران	سیستم	در	یک	نگاه
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پشتیبانی	 و	 فروش	 تولید،	 طراحی،	 مسئولیت	 آسیا«	 سیستم	 »سپیدار	 شرکت	 	
محصوالت	همکاران	سیستم	با	استفاده	از	شبکه		گسترده	ای	از	نمایندگان	در	حوزه	
کسب	وکار	شرکت	های	کوچک	و	اصناف	را	در	سراسر	کشور	بر	عهده	دارد.	نمایندگان	
فروش	سپیدار	سیستم،	شرکت	های	فعال	در	حوزه	خدمات	مالی	و	فناوری	اطالعات	
هستند	که	عالوه	بر	مشاوره	و	فروش	محصوالت	سپیدار	و	دشت،	بنا	به	درخواست	

مشتریان،	خدماتی	نظیر	نصب،	استقرار	و	آموزش	را	نیز	انجام	می	دهند.

			»شرکت	اطالعات	مدیریت«،	کارخانه	تولید	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	است.	این	
شرکت	به	عنوان	تنها	مجری	پروژه	های	تولید	نرم	افزار	به	کارفرمایی	شرکت	همکاران	
سیستم،	به	منظور	پیشرو	بودن	در	صنعت	نرم	افزار	و	حفظ	مزایای	رقابتی	محصوالت،	
عالوه	بر	اینکه	به	طور	مستمر	بر	به	روز	آوری	مجموعه	ابزارها	و	ارتقای	تکنولوژی	های	
به	کارگرفته	شده	در	محصوالت	خود	تأکید	دارد،	روش	های	تولید	و	فرآیندهای	توسعه	
نرم	افزار	خود	را	نیز	به	روز	می	کند.	این	شرکت	عالوه	بر	نگهداشت	و	توسعه	محصوالت	
موجود،	تولید	محصوالت	جدید	را	همواره	در	دستور	کار	خود	داشته	و	خطوط	مختلف	

فناوری	را	دنبال	کرده	است.	

			»همکاران	سیستم	پناه	تهران«	با	تیمی	متشکل	از	کارشناسان	متخصص،	مسئولیت	
ارائه	خدمات	پشتیبانی	به	تمامی	مشتریان	همکاران	سیستم	در	سطح	استان	تهران	
را	بر	عهده	دارد.	در	سال	97	این	شرکت	با	هدف	باال	بردن	چابکی	سازمان	و	افزایش	
کیفیت	پاسخ	گویی	به	مشتریان،	با	کمک	افراد	کلیدی،	اقدام	به	ایجاد	شرکت	هایی	به	نام	
»پشتیبان	یار«	نمود.	این	شرکت	ها	که	تحت	نظارت	و	کنترل	دقیق	پناه	تهران	هستند،	
با	در	اختیار	داشتن	نیروهای	متخصص	بخشی	از	خدمات	تعهد	شده	پناه	تهران	را	به	
مشتریان	ارائه	می	کنند.	اجرای	این	طرح	در	سال	97	با	موفقیت	همراه	بود	و	استمرار	و	

توسعه	آن	در	سال	98	نیز	در	دستور	کار	قرار	دارد.

			»مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	سیستم«	در	سال	81	و	با	هدف	اولیه	ارائه	
خدمات	در	زمینه	آموزش	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	به	کارشناسان	همکاران	سیستم	
و	مشتریان	شرکت،	تأسیس	شده	است.	هدف	مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	
سیستم	آن	است	که	تمامی	افراد	و	گروه	هایی	که	به	هر	ترتیبی	مخاطب	فعالیت	های	
کسب	وکاری	همکاران	سیستم	هستند،	به	واسطه	کیفیت،	به	روز	بودن	و	در	دسترس	
بودن	خدمات	و	محصوالت	آموزشی،	مؤسسه	را	به	عنوان	مرجع	توسعه	دهنده	خود	در	

مسیر	شغلی	انتخاب	کنند.

به	تدریج	در	طی	فعالیت	مؤسسه،	آموزش	در	حوزه	های	مختلف	از	جمله	مفاهیم	مالی	
و	بازرگانی،	مفاهیم	حوزه	IT	و	تکنولوژی	های	نرم	افزاری	به	سبد	محصوالت	اضافه	و	به	
صورت	دوره	های	حضوری	و	همچنین	دوره	های	مجازی	و	الکترونیکی	در	اختیار	مخاطبین	
قرار	گرفته	است.	این	آموزش	ها	به	کاربران	محصوالت	همکاران	سیستم،	متقاضیان	آزاد	

و	کارکنان	همکاران	سیستم	در	سطوح	مختلف	عرضه	می	شوند.

از	 یکی	 هم	زمان،	 کالس	های	 برگزاری	 ظرفیت	 نفر	 	180 داشتن	 اختیار	 در	 با	 مؤسسه	
از	 مجرب	 کادری	 دارای	 که	 است	 	IT حوزه	 در	 کشور	 آموزشی	 مؤسسات	 مجهزترین	
کارشناسان	آموزشی	بوده	و	با	طیفی	بالغ	بر	200	نفر	از	مدرسین	و	اساتید	همکاری	

می	کند.

			»شرکت	مهندسی	فناوری	های	نوین	پایوند«	نیز	مبتنی	بر	فناوریRFID		و	بیومتریک	
)Biometric(	با	پیاده	سازی	سیستم	های	جامع	مدیریتی	و	امنیتی،	به	اجرای	راهکارهای	
انبار	مکانیزه،	مدیریت	امنیت	سازمانی	و	کنترل	تردد	به	تکمیل	چرخه	ارزش	راهکارهای	

موجود	می	پردازد.

			شرکت	»توسعه	شبکه	فروش	همکاران	سیستم«	با	هدف	بازارگشایی	و	افزایش	
سهم	بازار	به	توسعه	کمی	و	کیفی	شرکت	های	تحت	لیسانس	و	سایر	کانال	های	متنوع	
فروش	می	پردازد.	سیاست	همکاران	سیستم	در	حال	حاضر	توسعه	شرکت	از	طریق	
شبکه	شرکت	های	مستقلی	است	که	شریک	تجاری	و	بسیار	نزدیک	گروه	هستند	و	
استقالل	آنها	در	عملیات،	امکان	توسعه	سریع	را	به	همکاران	سیستم	خواهد	داد.	شرکت	
»توسعه	شبکه	فروش	همکاران	سیستم«	نقش	کلیدی	در	پیاده	سازی	این	استراتژی	

همکاران	سیستم	در	سال	های	آینده	ایفا	می	نماید.

شرکت	های	تحت	لیسانس	همکاران	سیستم،	شرکای	تجاری	گروه	هستند	که	فعالیت	
فروش،	استقرار	و	پیاده	سازی	محصوالت	همکاران	سیستم	را	بر	اساس	استانداردهای	
کیفی	تعریف	شده،		انجام	می	دهند.	این	شرکت	ها	توسط	متخصصان	باتجربه	و	باسابقه	
در	زمینه	محصوالت	همکاران	سیستم	تأسیس	شده	اند	و	مجموعه	ای	از	نیروهای	
انسانی	ماهر	در	زمینه	فروش	و	استقرار	سیستم	های	نرم	افزاری	را	در	خود	جای	داده	اند.	
عالوه	بر	شرکت	های	تحت	لیسانس،	شبکه	فروش	همکاران	سیستم	توسط	نمایندگانی	
در	قالب	»همکار	فروش«	گسترده	شده	است.	این	شبکه	از	نمایندگان	در	زمینه	فروش	

محصوالت	همکاران	سیستم	در	سراسر	کشور	فعال	می	باشند.

			شرکت	»توسعه	کسب	وکارهای	دانه«	به	عنوان	یک	Corporate Venture Capital	در	
سال	96	تأسیس	شد؛	اما	با	توجه	به	شرایط	اقتصادی	پیش	آمده	در	سال	97،	فعالیت	
آن	محدود	شده	و	بنا	به	شرایط	پیش	رو	و	در	زمان	مناسب	مجددا	با	جدیت	مأموریت	
تعریف	شده	را	دنبال	خواهد	کرد.	مأموریت	این	شرکت		سرمایه	گذاری	در	اکوسیستم	

استارتاپ	ها	با	هدف	ایجاد	سود	و	نیز	توسعه	شبکه	ای	همکاران	سیستم	است.	

			مؤسسه	»تأمین	آتیه	کارکنان	همکاران	سیستم«	با	توجه	به	نقش	و	جایگاه	سرمایه	
انسانی	و	اهمیت	آن	در	پیشبرد	کسب	وکار	گروه،	در	سال	96	تأسیس	شد.	همکاران	
سیستم	همواره	بر	این	باور	است	تا	با	استفاده	از	ظرفیت	های	موجود	سازمان	و	اهداف	
توسعه،	نگهداشت	و	رشد	افراد	در	سازمان،	خدماتی	را	در	زمینه	های	رفاهی	تعریف	و	
ارائه	نماید.	در	همین	راستا،	اصلی	ترین	رویکرِد	این	مؤسسه،	ارائه	تسهیالت	متناسب	با	

نیازهای	ضروری	کارکنان	می	باشد.

همکاران	سیستم			.			گروه	همکاران	سیستم	در	یک	نگاههمکاران	سیستم			.			گروه	همکاران	سیستم	در	یک	نگاه
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نظام حاکمیتی
شرکت 

هیأتمدیره

مدیرعامل،
معاونینو

مدیرانستـاد

مدیرانعامل
شرکتهای

زیرمجموعه

وظایف هیأت مدیره:
			هدایت	استراتژیک

			نظارت	و	کنترل	استراتژیک
			ارائه	پشتیبانی	و	مشاوره	جمعی	به	مدیرعامل	در	حوزه	های	مختلف

			تقویت	ارتباطات	برون	سازمانی	و	شبکه	سازی	با	محیط	بیرونی
			شناسایی	استعدادهای	مدیریتی	

وظایف:
هدف	گــذاری	و	برنامه	ریــزی	در	جهــت	ســرفصل	های	اســتراتژیک	مصــوب،	
بودجه	ریزی	و	مدیریت	ستادها،	سازماندهی،	گزارش	گیری،	کنترل	و	مدیریت		

منابع	انسانی

وظایف:
مدیریت	کسب	وکارهای	زیرمجموعه	بر	اساس	سیاست	ها	و	استراتژی	های	

گروه

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

کمیته
منابعانسانی

کمیته
استراتژی

کمیته
حسابرسی

وظایف کمیته:
تدوین	استراتژی	ها	و	سیاست	های	کلی	منابع	انسانی	در	سطح	گروه	

و	نظارت	بر	اجرای	آن

وظایف کمیته:
تهیه	و	تدوین	سرخط	های	استراتژی	و	ارزیابی	میزان	دستیابی	به	اهداف

وظایف کمیته:
مالی،	 گزارش	گری	 سالمت	 کنترل،	 و	 ریسک	 راهبری،	 نظام	 وضعیت	 بررسی	
و	 کار	حسابرسی	داخلی	 اثربخشی	 اثربخشی	حسابرس	مستقل،	 و	 استقالل	

چگونگی	رعایت	قوانین	و	مقررات
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اعضایهیأتمدیرهومدیرعاملدردورهعملکرد

همایونحریری
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیات مدیره همکاران سیستم: 26	سال
تخصص: طراحی	و	توسعه	نرم	افزار،	فناوری	اطالعات،	مدیریت	کیفیت	و	

مدیریت	استراتژیک
تحصیالت: کارشناسی	مهندسی	برق	و	الکترونیک	دانشگاه	شیراز

کارشناسی	ارشد	مهندسی	نرم	افزار		دانشگاه	صنعتی	شریف

عضویت در کمیته های هیات مدیره:

   کمیته	استراتژی

شهریاررحیمی
رئیس	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیات مدیره همکاران سیستم:  29	سال
تخصص: برنامه	ریزی	استراتژیک،	مدیریت	فروش	و	مدیریت	عملکرد

تحصیالت: کارشناسی	ریاضی	و	فیزیک	دانشگاه	تربیت	معلم

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	حسابرسی

   کمیته	منابع	انسانی

محمدمهدیمیرمطهری
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : ۴	ماه
تخصص:	مدیریت	مالی،	مدیریت	بازارهای	مالی	و	سرمایه	گذاری،	

مدیریت	اقتصاد	و	مدیریت	استراتژیک
تحصیالت:	کارشناسی	حسابداری	دانشگاه	عالمه	طباطبایی

کارشناسی	ارشد	بهره		وری	و	سیستم		ها	دانشگاه	علم	و	صنعت

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته	استراتژی

   کمیته	حسابرسی

مهدیانصاریان
نایب	رئیس	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 17	سال	
تخصص:	مدیریت	مالی،	مدیریت	محصول	و	مدیریت	استراتژیک

تحصیالت:	کارشناسی	حسابداری	دانشگاه	قزوین

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	حسابرسی	
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محسنطائی
عضو	علی	البدل	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 2	سال	
تخصص:	طراحی	و	توسعه			نرم	افزار،	فناوری	اطالعات	و	مدیریت	استراتژیک

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	علم	و	صنعت
کارشناسی	ارشد	مهندسی	کامپیوتر،	هوش	ماشین	و	رباتیک	دانشگاه	تهران			

سایر سمت های کنونی:
   مدیرعامل	شرکت	اطالعات	مدیریت	همکاران	سیستم

محمدعزیزاللهی
عضو	علی	البدل	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 2	سال	
تخصص:	مدیریت	فروش،	مدیریت	عملکرد	و	مدیریت	منابع	انسانی

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	میبد

سایر سمت های کنونی:
   معاون	اجرایی	مشتریان	و	شرکت	ها

مهدیامیری
مدیرعامل

سابقه فعالیت در سمت مدیرعاملی گروه همکاران سیستم: 6	سال	
تخصص:	طراحی	و	توسعه			نرم	افزار،	فناوری	اطالعات	و	مدیریت	استراتژیک

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	صنعتی	شریف		

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	استراتژی

   کمیته	منابع	انسانی

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	منابع	انسانی

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	استراتژی

فریدفوالدی
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 7	سال	
تخصص:	مدیریت	بازاریابی،		مدیریت	محصول،	استراتژی	های	بازار	و	سازمان

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	تهران		

سایر سمت های کنونی:
   معاون	توسعه	بازار

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	استراتژی
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اهم	موضوعات	راهبردی	مطرح	شده	در	جلسات	هیأت	مدیره	و	کمیته	های	تخصصی	
که	طی	سال	مورد	گزارش،	برگزار	شده	است	به	شرح	مطالب	زیر	است:

			رصد	تحرکات	و	جایگاه	رقبا	در	بازار
			مراقبت	از	جایگاه	برند	همکاران	سیستم	

			تحلیل	محیط	بیرونی	و	بررسی	مستمر	وضعیت	بازار	و	مشتریان
			تدوین	استراتژی	های	کسب	وکار	و	حفظ	رقابت	پذیری	شرکت

			نظارت	بر	بهینه	سازی	مدل	کسب	وکار	شرکت
			تناسب	ساختار	سازمانی	با	اهداف	استراتژیک	گروه

			تدوین	برنامه	و	بودجه	کالن	و	مراقبت	از	تحقق	هدف	گذاری	های	مصوب
			تنظیم	رابطه	با		سهامداران	و	بازار	سرمایه

			بررسی	و	نظارت	های	مستمر	مالی	و	عملیاتی	
			تدوین	استراتژی	و	سیاست	های	کالن	منابع	انسانی	

			تقویت	نظام	حاکمیت	شرکتی
			نظارت	بر	فروش،	مدیریت	و	اجرای	پروژه	های	بزرگ	و	استراتژیک

			بررسی	تغییرات	ساختاری	و	مدیریتی

گزارش 
ساختار حاکمیت   
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برای	اداره		یک	شرکت	نرم	افزاری	در	ابعاد	گروه	همکاران	سیستم،	با	شبکه	ای	از	شرکت	ها	
و	نمایندگان	آن،	تخصص	هایی	نظیر	رهبری،	هوشمندی	کسب	وکار،	مهارت	های	تحلیل	
اقتصادی،	مالی	و		سرمایه	گذاری،	شناخت	از	بازار،	محصول	و	تکنولوژی	ضروری	است.	
هیأت	مدیره	شرکت	متشکل	از	۴	عضو	غیرموظف،	1	عضو	موظف	و	2	عضو	علی	البدل	

می	باشد	که	هر	یک	دارای	تخصص	های	متنوعی	هستند.	

همکاران	سیستم	همواره	بر	این	عقیده	بوده	است	که	تقویت	تیم	رهبری	شرکت	یکی	
از	مؤثرترین	پایه	های	ایجاد	تحول	در	ادامه	عمر	شرکت	است.	در	همین	راستا	و	در	
جهت	افزایش	ظرفیت	و	توانمندی	هیأت	مدیره،	در	بهمن	ماه	97	آقای	محمدمهدی	
میرمطهری	به	عنوان	عضو	غیرموظف	هیأت	مدیره	به	تیم	مدیریتی	همکاران	سیستم	

پیوسته	و	جایگزین	آقای	اسمعیل	کمالی	روستا	گردید.

تا	 آن	بوده	است	 بر	 عالوه	بر	ظرفیت	داخلی	هیأت	مدیره،	همکاران	سیستم	همواره	
بر	اساس	دانش	و	تخصص	افراد	صاحب	نظر	در	حوزه	های	مختلف	کسب	وکار	خود،	
تصمیمات	راه	گشایی	در	مسیر	حرکت	رو	به	جلوی	شرکت	اتخاذ	نماید.	بر	همین	اساس،	
استفاده	از	نظر	مشاوران	در	سطوح	مختلف	استراتژی	و	عملیاتی	شرکت	از	سالیان	پیش	

در	دستور	کار	هیأت	مدیره	قرار	داشته	است.

تحلیلترکیب
اعضاازنظر
تخصصهاو

سوابق

نقاطتمرکز
هیأتمدیره
درسال97
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حقحضور،پاداش،
حقوقومزایای
اعضایهیأتمدیره
ومدیرعامل

کمیتههای
زیرمجموعه
هیأتمدیره

حق	حضور	و	پاداش	اعضای	هیأت	مدیره	غیرموظف	بر	اساس	تصمیمات	مصوب	
مجمع	و	حقوق	و	مزایای	مدیرعامل،	معاونین	وی	و	اعضای	موظف	مطابق	با	آیین	

نامه	های	داخلی	گروه	و	بر	اساس	تصویب	هیأت	مدیره	پرداخت	می	شود.	

هیأت	مدیره	همکاران	سیستم	به	منظور	اطمینان	از	ایفای	مناسب	نقش	های	خود	
در	قبال	تمامی	ذی	نفعان	شرکت،	از	سال	90	اقدام	به	ایجاد	کمیته	های	زیرمجموعه	
هیأت	مدیره	نموده	است.	در	سال	97	کمیته	حسابرسی،	کمیته	استراتژی	و	کمیته	
منابع	انسانی	به	منظور	کمک	به	تصمیم	سازی	در	اصلی	ترین	وظایف	هیأت	مدیره	در	

این	سه	حوزه	فعال	بوده	است.

در	ادامه	گزارشی	از	عملکرد	هر	یک	از	سه	کمیته	حسابرسی،	استراتژی	و	منابع	انسانی	
آورده	شده	است.	
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مأموریت
کمیته
حسابرسی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدرسال97

کمیته	حسابرسی	در	سال	90	به	منظور	اجرای	اصول	حاکمیت	شرکتی	و	اعمال	نظارت	
مؤثر	بر	فعالیت	های	شرکت،	ایجاد	گردیده	است.	در	حال	حاضر	این	کمیته	متشکل	از	پنج	
عضو	است	که	اکثریت	آنان	مستقل	و	دارای	تخصص	مالی	بوده	و	توسط	هیأت	مدیره	
انتخاب	شده	اند.	این	کمیته	در	سال	97،	تعداد	6	جلسه	در	راستای	انجام	پنج	وظیفه	
اصلی	خود	شامل،	بررسی	وضعیت	نظام	راهبری،	ریسک		و	کنترل،	سالمت	گزارشگری	
و	 داخلی	 حسابرسی	 کار	 اثربخشی	 مستقل،	 حسابرس	 اثربخشی	 و	 استقالل	 مالی،	

چگونگی	رعایت	قوانین	و	مقررات	برگزار	نموده	است.	

اهم	فعالیت	های	کمیته	حسابرسی	در	راستای	ایفای	وظایف	خود	در	سال	97	به	صورت	
زیر	بوده	است:

		تصویب	برنامه	کاری	واحد	حسابرسی	داخلی،	زمان	بندی	آن	و	تعیین	اولویت	های	
			رسیدگی

		کسب	اطمینان	معقول	از	کفایت	دامنه	ارزیابی	و	رسیدگی	های	حسابرسان	داخلی	
				از	نظام	کنترل	های	داخلی

		ارزیابی	فعالیت	های	واحد	حسابرسی	داخلی	و	بررسی	گزارش	های	صادرشده	در	
								زمینه	کنترل	های	داخلی،	مدیریت	ریسک	و	فرآیندهای	عملیاتی	شامل	فعالیت	های					

				مهم	ستادی	و	عملیات	شرکت	های	زیرمجموعه	و	فعالیت	های	مشاوره	ای
		کسب	اطمینان	معقول	از	ارائه	یافته	ها	و	توصیه	های	مهم	از	سوی	حسابرسان	

				داخلی	به	مدیریت	و	پیگیری	اقدامات	الزم
		کسب	اطمینان	معقول	از	اثربخشی	فرآیند	مدیریت	ریسک	مشتمل	بر	شناسایی،	
				اندازه	گیری،	تجزیه	و	تحلیل،	ارزیابی	مدیریت	و	نظارت	بر	سیستم	مدیریت	ریسک

		بررسی	سالمت	گزارشگری	مالی	در	سطح	گروه
		بررســی	گــزارش	حســابرس	مســتقل	و	بــازرس	قانونی	شــرکت	اصلی	و	شــرکت	های	
				زیرمجموعه	به	منظور	حصول	اطمینان	از	اثربخشی	گزارش	های	صادره	و	برگزاری			
						جلساتی	جهت	رفع	اختالف	نظر	احتمالی	بین	حسابرسان	مستقل	با	هیأت	مدیره	ها	

			و	مدیران
سال					 برای	 زیر	مجموعه	 شرکت	های	 مستقل	 حسابرسان	 از	 تعدادی	 جایگزینی	 	 	

				مالی	97
تناسـب	حق	الزحمـه	دریافتـی		 و	 		بررسـی	کلیـه	شـرایط	قراردادهـای	حسابرسـی	

				حسابرسان	مستقل
			بررسی	عملکرد	حسابرسان	مستقل	و	پایش	استقالل	آنها

		نظارت	بر	رعایت	قوانین،	مقررات	و	الزامات	درون	سازمانی	و	برون	سازمانی
		پیشنهاد	عضو	جدید	کمیته	حسابرسی

کمیته حسابرسی
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اطاعاتمربوط
بهحسابرس
مستقل
وبازرسقانونی

معیارهایگروه
برایگزینش
حسابرسمستقل

حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی	گروه	در	سال	97،	مؤسسه	حسابرسی	نوین	نگر	
مانا	و	بازرس	علی	البدل	مؤسسه	حسابرسی	بیات	رایان	می	باشد.	

معیارهای	گروه	برای	گزینش	حسابرس	مستقل	به	شرح	ذیل	می	باشد:
		حضور	در	رتبه	یک	لیسـت	حسابرسـان	معتمد	سـازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	و	عدم		

				تعلیق	از	فهرست	مذکور
		شرایط	و	تمهیدات	الزم	جهت	استقرار	گروه	حسابرسی	متناسب	با	وضعیت	شرکت	و	

				شرایط	صنعت
		همکاری	مؤسسه	با	کمیته	حسابرسی	در	راستای	مسئولیت	های	مندرج	در	منشور	

				کمیته	حسابرسی
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مأموریت
کمیته
استراتژی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدر
سال97

کمیته	استراتژی	یکی	از	مجموعه	کمیته	هایی	است	که	به	عنوان	زیرمجموعه	نهاد	
هیأت	مدیره	فعالیت	می	کند.	این	کمیته	با	هدف	تمرکز	روی	مسائل	استراتژیک	و	ایجاد	
ظرفیت	برای	راهبری	بلندمدت	سازمان	از	طریق	پیشنهاد	استراتژی	های	مناسب	به	
دیدگاه	 از	 شرکت	 درونی	 و	 بیرونی	 شرایط	 بررسی	 است.	 شده	 تشکیل	 هیأت	مدیره	
فرصت	ها،	توانمندی	ها	و	ریسک	های	موجود	و	پیش	رو	در	حوزه	های	متنوع	اقتصاد،	
هستند. کمیته	 این	 وظایف	 مهم	ترین	 از	 صنایع	 نیازمندی	های	 و	 کسب	وکار	 بازار	

عالوه	بر	موضوعات	ذکر	شده،	پایش	پیشرفت	اهداف	استراتژیک	در	سازمان،	حصول	
اطمینان	از	وجود	سازوکار	مشارکت	سازمانی	در	شکل	گیری	موضوعات	استراتژیک	و	
همچنین	اطمینان	از	ایجاد	زیرساخت	های	اجرای	استراتژی	ها	از	دیگر	نقاط	تمرکز	این	

کمیته	هستند.	

اقدامات	و	 بالغ	بر	20	جلسه	برگزار	نموده	و	عمده	 کمیته	استراتژی	در	سال	97،	
فعالیت	های	آن	در	حوزه	تدوین	استراتژی	ها،	سیاست	ها	و	برنامه	ریزی	استراتژیک	

برای	سال	98	بوده	است	که	خالصه	آنها	به	شرح	زیر	است:
		پایش	وضعیت	کالن	اقتصادی	کشور	و	پیش	بینی	شرایط	سال	98	در	حوزه	های	مٔوثر	

بر	کسب	وکار	شرکت	و	مشتریان
		رصد	تحرکات	و	جایگاه	رقبا	در	بازار

		تهیه	و	ارائه	پیشنهاد	اهداف	استراتژیک	سال	98	به	هیأت	مدیره
		تدوین	شناسنامه	اهداف	سال	98	شامل	هدف	گذاری	شاخص	های	تحقق	و	تعیین	

رویکردهای	اجرایی	و	ارائه	آنها	به	هیأت	مدیره
		پایش	و	اعمال	توجه	به	تناسب	ساختار	سازمانی	با	اهداف	استراتژیک

		بررسی	وضعیت	بازار	همکاران	سیستم	در	صنایع	مختلف	و	بورس	و	پیشنهاد	انتخاب	
صنایع	هدف	برای	سال	98

کمیته  استراتژی
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کمیته منابع  انسـانی 
مأموریت
کمیتهمنابع
انسانی

اصلی	 چارچوب	 مشخص	کردن	 	،97 سال	 در	 انسانی	 منابع	 کمیته	 اصلی	 اهداف	
تصمیم	گیری	 برای	 الزم	 ورودی	های	 و	 اطالعات	 تهیه	 انسانی،	 منابع	 سیاست	های	
هیأت	مدیره	در	حوزه	منابع	انسانی،	نظارت	بر	اجرای	کالن	مصوبات	هیأت	مدیره	مرتبط	
با	مدیریت	منابع	انسانی،	نظارت	بر	سیاست	ها	و	موضوعاتی	که	به	بلوغ	اجرا	کمک	

می	کند	و	همچنین	مراقبت	از	افزایش	توان	مدیریتی	بوده	است.

کمیتــه	منابــع	انســانی	در	ســال	97،	18	جلســه	تشــکیل	داده	کــه	اهــم	فعالیت	هــا	و	
دستاوردهای	آن	به	شرح	زیر	است:

		تدوین	سیاست	های	کالن	منابع	انسانی

		پایش	و	نظارت	بر	وضعیت	فرهنگ	سازمانی	و	بهبود	آن

		مشخص	کردن	سیاست	های	حاکم	بر	تدوین	مدل	جبران	خدمات	با	توجه	به	شرایط	

    موجود

		بازبینی	فرایندهای	جذب	و	افزایش	بهره	وری

		تعیین	استراتژی	ها	و	مدل	نظارتی	بر	توسعه	مدیران

		شناسایی	و	مدیریت	استعدادها

		شناسایی	و	نگهداشت	افراد	کلیدی

		جانشین	پروری	مدیران	ارشد	و	میانی	

		پایش	و	نظارت	بر	وضعیت	رضایت	کارکنان

		نظارت	بر	چرخه	مدیریت	دانش	در	سازمان

فعالیتها
ودستاوردهای
کمیتهدرسال97

سرمایه	شرکت	در	بدو	تأسیس	در	تاریخ	68/06/07	مبلغ	1.2	میلیون	ریال	شامل	
تعداد	120	سهم	به	ارزش	اسمی	هر	سهم	10.000	ریال	بوده	است	که	طی	چندین	
مرحله	به	شرح	زیر	به	مبلغ	1.260	میلیارد	ریال	)شامل	تعداد	1.260	میلیون	سهم،	
به	ارزش	اسمی	هر	سهم	1.000	ریال(	در	پایان	سال	مالی	منتهی	به	97/12/29	رسیده	
آن	 از	 حاکی	 که	 بوده	 انباشته	 سود	 محل	 از	 عمدتا	 شرکت	 سرمایه	 افزایش	 است.	
است	که	درصد	مناسبی	از	سود	حاصله	صرف	سرمایه	گذاری	مجدد	در	شرکت	شده	
است.	در	سال	96	پیشنهاد	افزایش	سرمایه	ای	معادل	650	میلیارد	ریال	به	تصویب	
شرکت	 هیأت	مدیره	 به	 آن	 اجرای	 و	 رسید	 العاده		سهامداران	 فوق	 عمومی	 مجمع	
تفویض	گردید	که	بر	اساس	مجوز	سازمان	بورس	طی	سه	مرحله	510	میلیارد	ریال	
افزایش	سرمایه	که	به	ترتیب	200	میلیارد	ریال	در	سال	96	و	310	میلیارد	ریال	در	

سال	97	بوده	است،	ثبت	شد.
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تغییرات سرمایه شرکت

درصد افزایش تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه

سرمایه جدید 
محل افزایش سرمایه)میلیارد ریـال(

آورده	نقدی	و	اندوخته	احتیاطی%233,330,00۴ 1373/11/19

مطالبات		سهامداران%19000,08 1375/08/25

مطالبات		سهامداران	و	آورده	نقدی1380/08/28%5250,5

مطالبات		سهامداران1382/10/10%700۴

سود	انباشته	و	اندوخته	احتیاطی1383/06/16%30016

سود	انباشته138۴/05/16%87,530

سود	انباشته1385/0۴/28%66,6750

سود	انباشته1386/0۴/13%6080

سود	انباشته1387/06/03%50120

سود	انباشته1388/05/2۴%33,33160

سود	انباشته1389/07/13%25200

سود	انباشته1390/10/13%25250

سود	انباشته1392/05/27%۴0350

سود	انباشته%28,5۴50 1393/07/22

سود	انباشته139۴/05/13%33600

سود	انباشته%25750 1395/07/26

سود	انباشته1396/07/18%26,67950

سود	انباشته1397/05/20%26,321,200

سود	انباشته1397/12/25%51,260
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نمودار	زیر	روند	افزایش	سرمایه	شرکت	را	از	ابتدای	تأسیس	تاکنون	نشان	می	دهد:

روند رشد سرمایه )ميليارد  ريا ل(
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	سهامداران	دارای	مالکیت	بیش	از	1%	سهام	شرکت	در	پایان	سال	مالی	1397/12/29	و	در	تاریخ	تأیید	گزارش	در	جدول	
زیر	مشخص	شده	اند:

سهامداراناصلی 

سهامدارانعمدهشرکتدرپایانسالمالی۱397وتاریختأییدگزارش

ف
نام سهام دارردی

۱397/۱2/29
تاریخ تأیید گزارش

۱398/۰2/23

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

شرکت	مد	یر	یت	سرمایه	گذاری	1
61,56%61,56775,667,۴98%775,667,۴98آ	ینده	نگر	دانا	)سهامی	خاص(

شرکت	.گ	.م	.اقتصاد	و	2
۴,39%۴,3955,3۴9,863%55,3۴9,863سرمایه	گذاری	پاسارگاد

شرکت	بیمه	مرکزی	جمهوری	3
۴,02%۴,0250,626,372%50,626,372اسالمی	ایران

2,27%2,2728,61۴,761%28,61۴,761شرکت	جی	آی	اف	.اس	پی	سی.۴

شرکت		سرمایه	گذاری	توسعه	5
1,06%1,0613,310,96۴%13,310,96۴نوردنا

11,61%11,701۴6,333,0۴3%1۴7,۴92,597   6					جمع	اشخاص	حقیقی	)باالی	1درصد(

15,09%15,00190,097,۴99%188,937,9۴5   7							سایر

100%1001,260,000,000	%1,260,000,000											جمع
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واحد	امور	سهام	در	شرکت	همکاران	سیستم	به	منظور	تسهیل	ارتباط	با		سهامداران	
عالوه	 واحد	 این	 است.	 گرفته	 شکل	 سرمایه،	 بازار	 به	 سیستم	 همکاران	 معرفی	 و	
اسناد	 نیاز		سهامداران،	 مورد	 اطالعات	 و	 روندها	 آنالیز	 و	 به	روزرسانی	 گردآوری،	 بر	
افشای	اطالعات	مالی	و	بودجه	ریزی	شرکت	در	مقاطع	مختلف	سال	مالی	را	در	بخش	
آدرس	 به	 کدال	 سایت	 و	 	www.systemgroup.net/stock آدرس	 به	 سهام	 امور	

www.Codal.ir	بارگذاری	و	در	اختیار		سهامداران	و	عموم	قرار	می	دهد.	
همکاران	سیستم،	نخستین	شرکت	نرم	افزاری	است	که	در	سال	90	وارد	فرابورس	و	
سپس	در	سال	95	در	بورس	اوراق	بهادار	پذیرفته	شده	است	و	از	سال	90	تاکنون،	
اخیر	 مجامع	 در	 کند.	 محقق	 را	 به		سهامدارانش	 خود	 تعهدات	 تمامی	 توانسته	
ارائه	 با		سهامداران،	 سیستم	 همکاران	 ارتباط	 ارتقای	 و	 توسعه	 سیستم،	 همکاران	
بازار	 بیشتر	 شناخت	 به	 کمک	 و	 به		سهامداران	 شرکت	 سمت	 از	 بیشتر	 اطالعات	
سرمایه	از	ماهیت	فعالیت	ها	و	عملکرد	شرکت،	طرح	و	در	دستور	کار	شرکت	قرار	گرفت.

اقدامات	انجام	شده	در	این	حوزه	در	سال	97	عبارتست	از:
			انتشار	و	تحویل	اوراق	سهام	ناشی	از	افزایش	سرمایه،	طی	دو	مرحله	بالفاصله	پس	

از	انجام	تشریفات	قانونی،	به		سهامداران
			ارتباط	شرکت	با	کارگزاران	و	فعاالن	بازار	سرمایه	به	منظور	کسب	اطالع	از	شرایط	

محیطی	بازار
			تشکیل	صندوق	بازارگردان

			انتشار	منتخبی	از	مهم	ترین	اخبار	همکاران	سیستم	از	طریق	پرتال	سهام	همکاران	
سیستم	

ارتبـاط
باسهامداران

تماس
باامورسهام

تلفن:	8۴372222 
فکس:	83382222

 stock@systemgroup.net	:ایمیل
نشانی	واحد	امور	سهام:

تهران،	خیابان	ولیعصر،	باالتر	از	میدان	ونک،خیابان	عطار،	پالک	8
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وضعیت
معاماتو
قیمتسهام

شرکت	در	تاریخ	بیست	و	دوم	شهریورماه	90	به	عنوان	چهل	وچهارمین	نماد	معامالتی	
رایانه	و	 ایران	در	گروه	 فرابورس	 اول	 بازار	 نرخ	های	 با	نماد	»سیستم«	در	فهرست	 و	
فعالیت	های	وابسته	درج	شد	و	به	بازار	معامالت	سهام	راه	یافت.	سهام	شرکت	برای	

اولین	بار	در	تاریخ	1390/06/28	مورد	معامله	قرار	گرفته	است.	

در	تاریخ	1395/08/08	درخواست	شرکت	در	هیأت	پذیرش	بورس	اوراق	بهادار	بررسی	و	
ورود	شرکت	به	فهرست	شرکت	های	پذیرفته	شده	در	بورس	اوراق	بهادار،	تأیید	و	نماد	
سیستم	در	مورخ	95/08/23	به	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	راه	یافت	و	در	مردادماه	
سال	97	توانست	با	احراز	شرایط	تابلوی	فرعی	بازار	اول،	از	بازار	دوم	به	این	بازار	منتقل	

شود.

وضعیتنقدشوندگیسهاموکیفیتافشاءاطاعاتشرکت
وضعیت	معامالت	سهام	شرکت	در	سه	سال	اخیر	به	شرح	زیر	بوده	است:

تعداد سهام دوره مالی 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله  شده 
)میلیارد ریـال(

تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی 
که نماد 
معامله 

شده است

نسبت حجم 
معامالت به 

میانگین موزون 
سرمایه

ارزش بازار 
)میلیارد ریـال(

قیمت سهم
)ریـال(

سرمایه
)میلیارد ریـال(

1395/12/30۴2,231,578197226226%63,581۴,775750

1396/12/2982,328,70۴38۴23523۴%9,1۴,531۴,769950

1397/12/292۴3,999,8931,2۴8229228%2۴,36,279۴,9831,260



7۴75 همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

رتبه در سال ۱396رتبه در سال ۱397شرح

20*کیفیت		افشا	و	اطالع	رسانی

235	روز229	روزتعداد	روزهای	گشایش	نماد

23۴	روز228	روز		تعداد	روزهای	معامالتی	نماد	سیستم

2۴1	روز	2۴1	روزتعداد	روزهای	معامالتی	کل	بازار

9,1%2۴,3%نسبت	حجم		معامالت	به	میانگین	موزون	سرمایه	

*	تا	تاریخ	تهیه	این	گزارش،	رتبه	شرکت	ها	در	زمینه	کیفیت	افشا	و	اطالع	رسانی،	برای	دوره	12ماهه	منتهی	به	1397/12/29 
توسط	سازمان	بورس	اوراق	بهادار	اعالم	نشده	است.

وضعیت	رتبه		بندی	شرکت	از	لحاظ	نقدشوندگی	سهام	و	کیفیت	افشاء	اطالعات	در	سال	مالی	منتهی	به	1397/12/29	بر	
اساس	ارزیابی	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	به	شرح	زیر	بوده	است:

نمودار	زیر	نشان	دهنده		روند	افزایش	سود	خالص	ساالنه	شرکت	اصلی	و	سود	تقسیم	شده	به	میلیارد	ریـال	است.

نمودار	زیر،	تغییرات	سرمایه	و	ارزش	بازار	سهام	شرکت	در	طول	سال	97	را	نشان	می	دهد.

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

			الزم	به	توضیح	است	در	نمودار	باال	مبلغ	756	میلیارد	ریال	در	سال	97	به	صورت	پیشنهاد	هیأت	مدیره	برای	
تقسیم	سود	از	محل	سود	انباشته	نمایش	داده	شده	است	که	در	صورت	تصویب		سهامداران،	توزیع	خواهد	

شد.	
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شـرکت	همکاران	سیسـتم		)سـهامی	عام(	و	شـرکت	های	زیرمجموعه	آن،	برای	اطمینان	
بیشـتر	بازار	از	شـفافیت	اطالعـات	صورت	های	مالـی	هر	یک	از	شـرکت	های	زیرمجموعه	
و		صورت	هـای	مالـی	تلفیقـی،	توسـط	حسابرسـان	معتمـد	بـورس	اوراق	بهـادار	تهـران،	
حسابرسـی	می	شـوند	و	گزارش	هـای	حسـابرس	و	بـازرس	قانونـی	ضمیمـه	گـزارش		

صورت	های	مالی	هر	شرکت	می	باشد.

	صورت	های	مالی	شرکت	های	گروه	و	نیز	شرکت	اصلی	به	انضمام	گزارش	حسابرس	و	
بازرس	قانونی	در	سایت	کدال	بورس	به	آدرس	www.codal.ir	قابل	مشاهده	است.

میزان	شفافیت	اطالعات	در	گروه	شرکت	های	همکاران	سیستم	در	سطحی	است	که	
تمامی	اطالعات	حیاتی	شرکت	ها	اعم	از	مالی،	عملیاتی	و	منابع	انسانی	به	صورت	دائم،	
از	طریق	داشبورد	 از	گزارش	های	پیشرفته	مدیریتی،	 از	طریق	مجموعه	ای	 و	 روزآمد	
پیشرفته	مدیریت	در	اختیار	رده	های	مدیریتی	و	ستادی	شرکت	اصلی	و	شرکت	های	
در	 امتیاز	 باالترین	 آوردن	 دست	 به	 اقدامات،	 این	 نتیجه	 می	گیرند.	 قرار	 زیرمجموعه	
شاخص	اطالع	رسانی	و	قابل	اتکا	بودن	ناشران	بورسی	در	بازار	5000	تا	20.000	میلیارد	

ریال،	و	کسب	عنوان	»شفاف	ترین	ناشر	بورسی«	در	سال	97	بوده	است.

شفافیت
وقابلیت
دسترسی
گزارشهاو
مستنداتبرای
سهامداران
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گـزارش
ریسکها

هدف	مدیریت	ریسک	عالوه	بر	شناسایی	و	کاهش	سطح	ریسک	ها،	شامل	شناسایی	و	
بهره	برداری	از	امکانات	و	فرصت	ها	نیز	می	باشد	که	این	مهم	در	گروه	همکاران	سیستم	
از	طریق	کمیته	های	مختلف	و	طی	فرآیندهای	مشخصی	کنترل	می	شود.	چابکی	در	
شناسایی	و	درک	تغییرات	محیط	بیرونی	و	درونی	شرکت	برای	هیأت	مدیره	همواره	از	
ضرورت	باالیی	برخودار	بوده	است،	بنابراین	کمیته	های	مربوطه	با	هدف	فراهم	آوری	
اطالعات	و	تحلیل	هایی	از	شرایط	اقتصادی	و	سیاسی	حاکم	بر	کشور	و	وضعیت	پیشبرد	
استراتژی	ها	در	داخل	شرکت،	هیأت	مدیره	را	در	شناسایی	متغیرهای	تأثیرگذار	بر	کسب	وکار	
شرکت	و	ایجاد	درک	مناسبی	از	آن	یاری	می	کنند.	از	سوی	دیگر،	کمیته	حسابرسی	با	ایجاد	
محیط	های	کنترلی	و	نظارت	بر	فعالیت	های	شرکت،	قوت	تصمیمات	هیأت	مدیره	در	

واکنش	های	چابک	نسبت	به	عوامل	ریسک	و	تغییرات	را	ارتقا	می	دهد.	

این	ساز	وکار	مدیریت	ریسک،	همکاران	سیستم	را	در	برابر	سه	دسته	از	ریسک	ها	مجهز	
کرده	است	که	به	شرح	ذیل	ارائه	می	گردد:

الف(ریسکبازار،نقدینگیواعتباری

ریسک	بازار،	عمدتا	از	رکودها،	تغییر	در	نرخ	بهره،	تحریم	های	بین	المللی	و	...	ناشی	
می	شود	که	با	عنایت	به	تنوع	و	تعداد	مشتریان	شرکت	و	صنایع	مختلفی	که	در	آن	
فعالیت	می	نمایند،	اگر	به	هر	دلیلی	عملکرد	این	مشتریان	تحت	تأثیر	ریسک	های	بازار	
قرار	گیرد،	این	تأثیرات	در	عمل	)به	تنهایی	یا	حتی	به	واسطه	یک	صنعت	خاص(	بر	عملکرد	
گروه	تأثیر	بااهمیتی	نخواهد	داشت	و	به	نظر	می	رسد،	با	توجه	به	اقدامات	گروه	در	

سال	های	اخیر،	ریسک	های	این	حوزه	نیز	در	سطح	قابل	قبولی	مدیریت	شده	است.
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بازارهای	مختلف	 در	 به	طیف	وسیع	مشتریان	همکاران	سیستم	و	حضور	 با	توجه	
کشور،	به	طور	معمول	و	براساس	سوابق	گذشته	و	نیز	با	توجه	به	وضعیت	نقدینگی	
فعلی،	پیش	بینی	می	شود	شرکت	از	وضعیت	نقدینگی	مناسبی	برخوردار	خواهد	بود.	
از	طرف	دیگر،	گروه	در	تولید	محصوالت	و	اجرای	فعالیت	های	جاری	خود	)به	استثنای	
خرید	سخت	افزار	به	خصوص	سرورها(،	به	ارز	متکی	نمی	باشد،	اما	با	توجه	به	این	که	
مشتریان	محصوالت	همکاران	سیستم،	برای	استفاده	از	این	محصوالت،	نیاز	به	تأمین	
سخت	افزارهای	مربوطه	دارند؛	لذا	این	احتمال	وجود	دارد	که	نوسانات	نرخ	ارز	و	به	تبع	آن	
افزايش	قیمت	تجهیزات	سخت	افزاری،	در	میزان	توان	خرید	مشتریان	همکاران	سیستم	
تأثیرگذار	باشد.	در	همین	راستا	و	به	منظور	کاهش	ریسک	مذکور،	شرکت	از	سال	97 

توسعه	راهکاران	ابری	را	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.	

همچنين	ريسک	اعتباری	ناشی	از	ناتوانی	مشتريان	در	پرداخت	به	موقع	بدهی	های	خود	
از	مهمترين	ريسک	ها	محسوب	می		شود	که	به	دليل	تأخير	در	وصول	مطالبات	ناشی	
از	درآمدهای	عملياتی	ايجاد	و	با	استفاده	از	متوسط	دوره	وصول	مطالبات	محاسبه	
درآمدهای	 به	 مربوط	 مطالبات	 وصول	 در	 گروه	 سياست	های	 به	 توجه	 با	 می	شود.	
عملياتی	شامل	اليسنس	نرم	افزارها	،	خدمات	استقرار،	پشتيبانی	و	آموزش،	دوره	وصول	

مطالبات	کنترل	شده	و	ريسک	اعتباری	به	حداقل	رسيده	است.

ب(ریسکهایمرتبطباتأثیراتشرایطاقتصادیحاکمبرکشوربرفعالیت
مشتریانهمکارانسیستم

یکی	دیگر	از	ریسک	های	موجود،	تأثیرات	شرایط	اقتصادی	کشور	بر	فعالیت	مشتریان	
در	 سیستم	 همکاران	 است.	 مشتری	 خرید	 توان	 آن	 تبع	 به	 و	 سیستم	 همکاران	
سال	97	برای	کاهش	شدت	اثر	ریسک	مذکور،	اقدام	به	ارائه		بسته	های	محصولی	
این	 با	توان	مالی	مشتریان	در	طیف	های	مختلف	نموده	است.	استمرار	 متناسب	

امر	در	دستور	کار	سال	98	نیز	قرار	دارد.
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پ(ریسکهایعملیاتی

از	جمله	ریسک	های	با	اهمیت	در	حوزه	موضوعات	عملیاتی	و	کسب	وکار،	ریسک	حضور	
شرکتهای	بین	المللی	و	جذب	منابع	انسانی	کارآمد	در	داخل	کشور	است	.	رویکرد	شرکت	
به	حضور	رقبای	بین	المللی	از	دو	سو	قابل	اهمیت	است.	نخست،	استراتژی	همکاران	
سیستم	در	بخش	هایی	از	بازار	هدف،	رقابت	با	همتایان	بین	المللی	خود	است	که	مبنای	
آن	توانمندی	ها	و	سرمایه	های	کنونی	شرکت	است.	از	سوی	دیگر،	سیاست	گذاری	شرکت	
به	گونه	ای	است	که	با	ایجاد	توانمندی	های	جدید،	در	بخش	هایی	از	بازار	که	تا	کنون	بازار	
هدف	همکاران	سیستم	نبوده	است	بتواند	با	شرکت	های	معتبر	بین	المللی	همکاری	

نماید.

در	حوزه	منابع	انسانی،	علی	رغم	وجود	شرایط	اقتصادی	تورمی	و	ناپایدار،	فعالیت	های	
جهت	 کارکنان	 توسعه	 و	 آموزش	 نگهداشت،	 جذب،	 شامل	 شرکت	 انسانی	 منابع	
شناسایی	و	کنترل	ریسک	های	پیشرو	از	اثربخشی	الزم	برخوردار	است.	عالوه	بر	آن	در	
جهت	نگهداشت	و	توسعه	منابع	انسانی،	شرکت	برنامه	ای	را	دنبال	می	کند	که	دانش	
و	مهارت	های	منابع	انسانی	خود	را	جهت	ارائه	محصول	و	خدمات	در	سطح	بین	المللی	

مهیا	سازد.
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محیط
حقوقیشرکت

حقوق
مالکیت فکری

یکـی	از	دارايی	هـای	شـرکت	های	دانش	بنيـان،	دارايی	هـای	فکـری	اسـت.	دارايـی	فکـری	
طیـف	وسـیعی	از	امـوال	ارزشـمند	غیرمـادی	و	غیرمحسوسـی	را	در	بـر	می	گیـرد	کـه	
حاصـل	فکـر،	تـالش،	ایـده	و	خالقیـت	مجموعـه		مدیـران	و	کارکنان	شـرکت	اسـت.	در	
شـرکت	همـکاران	سیسـتم	از	بیـن	انـواع	مصادیق	مالکیـت	فکری،	همـواره	کپی	رایت	
نـام	دامنه	هـای	 و	 نـام	تجـاری	 نرم	افزارهـای	شـرکت،	اسـرار	تجـاری،	عالئـم	تجـاری،	
شـرکت	مـورد	توجـه	خـاص	و	ویژه	بـوده	و	اقدامـات	حقوقـی،	قـراردادی	و	قانونی	زیر	
بـرای	حفـظ	و	حراسـت	از	ایـن	دارایی	هـا	انجام	می	شـود	که	شـامل	سـرفصل	های	زیر	

است:
	)NDA(	افشاء	عدم	های	توافقنامه	روزرسانی	به	و	انعقاد   

   ثبت	نرم	افزارها	در	شورای	عالی	انفورماتیک،	بررسی	و	پیگیری	موارد	نقض	کپی	رایت
   ثبـت	عالئـم	تجـاری	شـرکت	و	بررسـی	مـوارد	ناقـض	حقـوق	قانونـی	شـرکت	در	

و	فیزیکـی	 فضـای	مجـازی	
   مراقبـت	دائمـی	و	همیشـگی	بـرای	جلوگیـری	از	مـوارد	سوء	اسـتفاده	از	نام	تجاری	

و	نام	دامنـه	اینترنتی	
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دفتر	حقوقی	شرکت	همکاران	سیستم،	با	ارائه	مشاوره	های	الزم	به	مدیران	و	کارشناسان	
بخش	های	مختلف	سازمان،	مجموعه	مدیریتی	شرکت	را	در	مواجهه	با	ریسک	های	
شرکت	 راستا	 این	 در	 می	دهد.	 یاری	 شرکت،	 فعالیت	های	 با	 مرتبط	 قانونی	 و	 حقوقی	
همکاران	سیستم	با	شناسایی	مقررات	حاکم	بر	حوزه	کسب	وکار	خود	سعی	نموده	که	

مقررات	یاد	شده	را	به	طور	کامل	اجرا	نماید.

مقررات	عمده	ای	که	مشخصا	بر	فعالیت	های	شرکت	حاکم	بوده	و	رعایت	می	شوند،	
عبارتند	از:

			قانون	تجارت	و	الیحه	اصالح	قسمتی	از	قانون	تجارت
			مجموعـه	قوانیـن	و	مقـررات	ناظـر	بـر	بـازار	اوراق	بهـادار	جمهـوری	اسـالمی	ایران	
			مجموعه	قوانین	مالیاتی	)اعم	از	قانون	مالیات	های	مستقیم،	مالیات	بر	ارزش	

					افزوده	و	غیره(
			قوانین	کار	و	تأمین	اجتماعی

			قانون	مدنی
			قانون	مبارزه	با	جرائم	رایانه	ای	

			قانون	تجارت	الکترونیک
			قانون	حمایت	از	حقوق	پدیدآورندگان	نرم	افزارهای	رایانه	ای	

			قانون	ثبت	عالئم،	اختراعات	و	طرح	های	صنعتی
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مسئولیتهای
اجتماعی

شرکت	همکاران	سیستم،	همواره	تالش	می	کند	بخشی	از	زمان	و	منابع	خود	را	در	حوزه	
مسئولیت	های	اجتماعی	صرف	کند.	در	این	راستا،	فعالیت	هایی	که	در	سال	97	انجام	

شده،	در	سه	سرفصل	زیر	آورده	شده	است:

   همکاری با مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها

همکاران	سیستم،	با	هدف	انتقال	دانش	روز	به	سرمایه	انسانی	آینده	جامعه،	دوره	ها	و	
محصوالت	آموزشی	خود	را	به	شکل	رایگان	یا	با	قیمتی	مناسب	در	اختیار	مراکز	آموزشی	
و	دانشگاه	ها	قرار	می	دهد.	عالوه	بر	این،	از	رویدادهای	دانشجویی	در	دانشگاه	ها	و	از	
حمایت	 نیز	 سیستم	 همکاران	 کسب	وکار	 محیط	 از	 دانشگاه	ها	 دانشجویان	 بازدید	
می	کند.	در	سال	97،	۴1	دانشگاه	از	محصوالت	و	خدمات	سپیدار	سیستم	به	صورت	
رایگان	استفاده	نمودند.	در	همین	راستا	دانشجویان	دانشگاه	همدان	و	شهید	بهشتی	
از	محیط	همکاران	سیستم	بازدید	کردند	و	همکاران	سیستم	از	جشن	فارغ	التحصیلی	
دانشگاه	امیرکبیر	حمایت	کرد.	همچنین،	در	دانشگاه	بهشتی	نیز	دوره	های	آموزشی	برای	

ارتقا	دانش	دانشجویان	در	حوزه	نرم	افزار	برگزار	شد.

مؤسسه	 دانشگاه	ها،	 دانشجویان	 با	 مستقیم	 ارتباط	 ایجاد	 هدف	 با	 و	 سال	97	 در	
آموزش	و	پژوهش	همکاران	سیستم	اقدام	به	برگزاری	تورهای	دانشگاهی	کرده	است.	در	
این	تورها	که	تاکنون	در	7	دانشگاه	برگزار	شده	است،	دانشجویان	در	خصوص	دوره	های	
آموزشی	مناسب،	مسیرهای	شغلی	و	تقویت	مهارت	ها	و	رزومه	شغلی	خود	مشاوره	

دریافت	می	کنند.

   کمک و تقویت سازمان های مردم نهاد 

به	 نسبت	 مردم	نهاد،	 سازمان	های	 و	 مؤسسات	 شناسایی	 با	 سیستم	 همکاران	
توانمند	سازی	ساختارهای	مالی	این	مؤسسات	از	طریق	ارائه	کمک	های	نقدی	یا	ارائه	

رایگان	سیستم	های	مالی	و	استقرار	و	آموزش	این	راهکارها	اقدام	می	کند.

از	ابتدای	سال	97،	3۴	مؤسسه	خیریه	به	شکل	رایگان	از	سیستم	های	سپیدار	همکاران	
سیستم	و	خدمات	پشتیبانی	آن	بهره	مند	شدند	و	6	مؤسسه	خیریه	به	سیستم	های	

راهکاران	همکاران	سیستم	تجهیز	شدند.	

همکاران	سیستم	در	پایان	سال	97	با	برپایی	کارگاه	نقاشی	برای	کودکان	کار	و	خرید	آثار	
حاصل	از	این	کارگاه،	کارت	تبریکی	طراحی	و	با	هدف	تبریک	سال	جدید	برای	مشتریان	
ارسال	کرد	تا	به	این	کودکان	کمک	و	مشتریان	خود	را	نیز	در	این	کار	خیر	سهیم	نماید.	

همچنین،	به	برخی	از	مؤسسات	برگزیده	کمک	های	نقدی	نیز	ارائه	شده	است.	
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   حمایت از شرکت های استارتاپ

همکاران	سیستم	با	شناسایی	و	حمایت	از	شرکت	های	نوپا	و	تازه	تأسیس	نسبت	به	
تجهیز	آنها	به	تکنولوژی	نرم	افزاری	اقدام	کرده		است.	از	ابتدای	سال	97،	حمایت	از	32 
شرکت	استارتاپ	و	تجهیز	آنها	به	نرم	افزارهای	اداری	محصول	سپیدار	انجام	شده	است.	
همچنین	در	طرحی	از	شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا،	شرکت	های	استارتاپی	از	50	درصد	

تخفیف	برخوردار	شدند.

   حمایت از حقوق مالکیت فکری

رشد	و	توسعه	اقتصادی	و	صنعتی	هر	کشور	بیش	از	هر	چیز	متکی	به	نوآوری	ها	و	
اندیشه	های	خالق	است	که	تنها	با	وجود	بستر	مناسب،	زمینه	بروز	و	ظهور	می	یابند.	
اگر	مالکیت	فکری	در	جوامع	پیشرفته	به	اصلی	ترین	موتور	محرکه	و	مسیر	پیشرفت	
و	توسعه	تبدیل	شده	است،	این	مهم	فقط	از	رهگذر	حضور	و	فعالیت	شرکت	ها	و	
سازمان	هایی	است	که	در	طول	سال	های	فعالیت	خود	از	منافع	قانونی	حوزه	مالکیت	
فکری	بهره		برده	اند.	اما	نباید	از	نظر	دور	داشت	که	نمی	توان	همه	چیز	را	در	تصویب	
قوانین	مختلف	خالصه	کرد.	مجموعه	فضای	کسب	وکار	نیز	باید	زمینه	حمایت،	توسعه	
و	ترویج	مالکیت	های	فکری	را	فراهم	کند	و	ثروت	آفرینی	از	این	دارایی	ها	را	تسهیل	نماید.	

در	همین	راستا،	واحد	حقوقی	شرکت	همکاران	سیستم	به	منظور	تحقق	مسئولیت	
اجتماعی	خود،	فعالیت	هایی	را	به	طور	مستمر	و	منظم	در	حوزه	مالکیت	فکری	انجام	

داده	است	که	اهم	اقدامات	انجام	شده	در	سال	97	به	شرح	زیر	می	باشد:	

-		همکاری	و	تعامل	نزدیک	با	کمیته	ایرانی	اتاق	بازرگانی	بین	المللی	از	طریق	تشکیل	
کارگروه	مالکیت	فکری	و	تنظیم	و	اداره	جلسات	و	تبادل	نظر	در	خصوص	موضوعات	

مختلف	مالکیت	فکری
در	 مالکیت	 تحقق	 موضوع	 با	 فکری	 مالکیت	 جهانی	 روز	 ویژه	نامه	 انتشار	 و	 تهیه	 	-

دارایی	های	فکری،	ارزش	گذاری	آن	و	بررسی	امکان	وثیقه	گذاری	اموال	فکری

-		اعمال	رویکرد	جدید	در	تولید	محتوا	برای	بخش	مالکیت	فکری	سایت	با	هدف	ارائه	
مطالب	حقوقی	به	زبان	ساده	تر	و	کاربردی	تر	درباره	مفاهیم	حوزه	مالکیت	فکری	و	

تبیین	چالش	ها	و	مسائل	قانونی	و	حقوقی	آن	برای	صاحبان	مالکیت	فکری

مجموع	بازدید	از	این	بخش	از	فروردین	97	تا	فروردین	98	حدود	1500	بازدید	بوده	
است.		
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شرکت	در	سال	97،	موفق	شد	با	تکیه	بر	منابع	سازمانی	و	سرمایه		انسانی	ارزشمند،	
تعهدات	خود	به		سهامداران	را	فراتر	از	بودجه		پیش	بینی	شده،	محقق	نماید.

  2.253 به	 	96 سال	 در	 ریال	 میلیارد	 	1.756 از	 رشد	 	%28 با	 گروه	 تلفیقی	 درآمد	
بازار	 افزایش	یافت.	رشد	محسوس	درآمدها	و	توسعه	 میلیارد	ریال	در	سال	97،	
در	کنار	رویکرد	تیم	مدیریتی	شرکت	در	مدیریت	هزینه	ها	با	توجه	به	شرایط	خاص	
سال	گذشته،	باعث	شد	تا	حاشیه	سود	عملیاتی	از	38%	در	سال	96	به	حدود	%۴۴	

در	سال	97	افزایش	یابد	و	به	حدود	985	میلیارد	ریال	بالغ	گردد.

بهینه	 استفاده	 فرصت	های		سرمایه	گذاری،	 از	 بهره	گیری	 با	 فوق،	 مطالب	 بر	 عالوه	
مالیاتی	 معافیت	های	 و	 قانونی	 فرصت	های	 تمام	 به	کارگیری	 شرکت،	 نقدینگی	 از	
نظیر	معافیت	های	ناشی	از	شناوری	سهام	و	تبصره	7	ماده	105	قانون	ماليات	های	
مستقيم،	سود	خالص	تلفیقی	دوره	نیز	از	680		میلیارد	ریال	در	سال	96	با	حدود	

37%	افزایش	به	931میلیارد	ریال	در	سال	97	افزایش	یافت.

پیوست	 جداول	 شرح	 به	 شرکت	 عملیاتی	 و	 مالی	 عملکرد	 از	 ای	 خالصه	 ادامه	 در	
تقدیم	می	گردد.

گزارشمالی

۱397۱396
تجدید ارائه شده       

۱395
تجدید ارائه شده       

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

2,253,3761,756,5271,381,762درآمدهای	عملياتی

98۴,822670,209۴79,968 سود	عملیاتی

113,958102,777 13۴,903خالص	ساير	درآمدها)هزينه	های(	غيرعملياتی

680,255۴99,291 931,078سود	خالص

)۴,3۴9()3,9۴0()263(تعدیالت	سنواتی

1,228,177785,۴985۴2,761 جريان	خالص	ورود	وجه	نقد	ناشی	از	فعاليت	های	عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

2,799,3982,085,5۴5  3,658,135جمع	دارایی	ها

 1,002,7067۴2,626 1,368,030جمع	بدهی	ها

1,260,000950,000750,000سرمایه	ثبت	شده

1,796,6921,3۴2,919 2,290,105جمع	حقوق	صاحبان	سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

27%28%29%نرخ	بازده	دارایی	ها	

۴3%۴3%۴6%نرخ	بازده	حقوق	صاحبان	سهام

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

1260950750تعداد	سهام	در	زمان	برگزاری	مجمع	)میلیون(

7۴75۴6۴00سود	واقعی	هر	سهم	-	ریـال	)بر	اساس	آخرین	سرمایه(

1,8181,8911,791ارزش	دفتری	هر	سهم	-	ریـال

1,1731,2161,065تعداد	کارکنان	-	نفر	)میانگین	سال(

گزیدهاطاعاتمالی–تلفیقی
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گزیدهاطاعاتمالی–شرکتاصلی

۱397۱396
تجدید ارائه شده

۱395
تجدید ارائه شده

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

1,325,0721,118,599785,1۴8درآمدهای	عملیاتی	)شامل	درآمد	سرمایه	گذاری	در	شرکت	های	فرعی(

827,89۴675,569۴02,306سود	عملیاتی

162,2۴3133,898121,5۴8خالص	ساير	درآمدها)هزينه	های(	غيرعملياتی

895,615763,576۴79,82۴سود	خالص

)1,077(2,6850تعدیالت	سنواتی

759,92۴358,8۴8۴77,386جريان	خالص	ورود	وجه	نقد	ناشی	از	فعاليت	های	عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریـال(:

3,185,3252,511,1591,817,327		جمع	دارایی	ها

852,1566۴6,105۴90,851جمع	بدهی	ها

1,260,000950,000750,000سرمایه	ثبت	شده

2,333,1691,865,05۴1,326,۴76جمع	حقوق	صاحبان	سهام

ج( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,260950750تعداد	سهام	در	زمان	برگزاری	مجمع	)میلیون(

711606381سود	واقعی	هر	سهم	-	ریـال	)بر	اساس	آخرین	سرمایه(

۴50300-سود	نقدی	هر	سهم	-	ریـال

5,539۴,881۴,979آخرین	قیمت	هر	سهم	در	تاریخ	گزارش	-	ریـال

1,8521,9631,769ارزش	دفتری	هر	سهم	-	ریـال

د( سایر اطالعات:

2312۴9226تعداد	کارکنان	-	نفر	)پایان	سال(

صورتسودوزیانشرکتاصلی
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۱397/۱2/29۱396/۱2/29میلیون ریـال
تجدید ارائه شده

درصد تغییرات

7%989,526921,626درآمد	های	عملیاتی

16%)185,593()215,۴11(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

5%77۴,115736,032سود	ناخالص

9%)257,۴36()281,767(هزینه	های	فروش،	اداری	و	عمومی

70%335,5۴6196,973سود	حاصل	از	سرمایه	گذاری	های	عملیاتی

23%827,89۴675,569سود	عملیاتی

)85%()259()38(هزینه	های	مالی

21%162,2۴3133,898خالص	سایر	درآمدها	)هزینه	های(	غیرعملیاتی

22%990,098809,208سود	قبل	از	مالیات

107%)۴5,632()9۴,۴83(مالیات

17%895,615763,576سود	خالص	



8889 همکاران	سیستم			.			گزارش	مالی

ترازنامهشرکتاصلی

دارایی ها
۱397/۱2/29)میلیون ریـال(

  ۱396/۱2/29
تجدید ارائه 

شده

بدهی ها و حقوق صاحبان 
۱397/۱2/29سهام )میلیون ریـال(

۱396/۱2/29
تجدید ارائه 

شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

352,135303,۴5۴پرداختنی	های	تجاری	و	غیرتجاری   105,03373,703موجودی	نقد

سرمایه	گذاری	های	
85.022۴2,276مالیات	پرداختنی1,099,9995۴7,271کوتاه	مدت

دریافتنی	های	تجاری	و	
6,91۴۴,307سود	سهام	پرداختنی																259,315225,857غیر	تجاری

0511تسهیالت	مالی3,5655,673موجودی	مواد	و	کاال

360,155259,631پیش	دریافت	ها21,9283,181پیش	پرداخت	ها

 80۴,226610,179جمع	بدهی	های	جاری1,۴89,8۴0855,685جمع	دارایی	های	جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

دریافتنی	های بلند	مدت
28,01۴

ذخیره	مزایای	پایان																18,062
۴7,93035,926خدمت	کارکنان

سرمایه	گذاری	های	
۴7,93035,926جمع	بدهی	های	غیرجاری283,613233,62۴بلندمدت

112,07799,182دارایی	های	نامشهود

1,260,9091,299,787دارایی	های	ثابت	مشهود

10,872۴,819سایر	دارایی	ها

852,1566۴6,105جمع	بدهی	ها1,695,۴851,655,۴7۴جمع	دارایی	های	غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

1,260,000950,000سرمایه

126,00095,000اندوخته	قانونی

  9۴7,169820,05۴سود	انباشته

2,333,1691,865,05۴جمع	حقوق	صاحبان	سهام

2,511,159 3,185,325جمع	دارایی	ها
جمع	بدهی	ها	و	حقوق	

3,185,3252,511,159صاحبان	سهام
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سال ۱397
سال ۱396

)تجدید ارائه شده(

میلیون	ریـالمیلیون	ریـالمیلیون	ریـال

   فعالیت های عملیاتی:

759,92۴358,8۴8جریان	خالص	ورود		وجه	نقد	ناشی	از	فعالیت	های	عملیاتی

 بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

105,۴10 102,625سود	دریافتی	بابت	سپرده	های	سرمایه	گذاری

)22۴,266( )۴2۴,893(سود	سهام	پرداختی

)259( )38(سود	پرداختی	بابت	تسهیالت	مالی	

جریان	خالص	خروج	وجه	نقد	ناشی	از	بازده	سرمایه	گذاری	ها		و	سود	پرداختی	
)119,115(				)322,306( بابت	تامین	مالی

   مالیات بر درآمد :

											)38,6۴8()۴6,032( مالیات	بر	درآمد	پرداختی

   فعالیت های سرمایه گذاری:

)1۴7,271()552,727(وجوه	پرداختی	بابت	تحصیل	سرمایه	گذاری	کوتاه	مدت	

)107( )۴9,990(وجوه	پرداختی	بابت	تحصیل	سرمایه	گذاری	بلند	مدت	

)55۴,791( )16,012(وجوه	پرداختی	بابت	خرید	دارائی	های	ثابت	مشهود

67 29,۴52وجوه	دریافتی	بابت	فروش	دارایی	های	ثابت	مشهود

257وجوه	دریافتی	بابت	فروش	دارایی	های	نامشهود

)29,681()33,806(وجوه	پرداختی	بابت	خرید	دارایی	های	نامشهود

	)731,777(	)623,058(جریان	خالص	خروج	وجه	نقد	ناشی	از	فعالیت	های	سرمایه	گذاری

)530,692()231,۴72(جریان	خالص	خروج	وجه	نقد	قبل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

   فعالیت های تامین مالی : 

  257,723  25۴,751 خالص	وجوه	دریافتی	از	شرکت	های	فرعی

	)8۴1( )511(بازپرداخت	اصل	تسهیالت	مالی	دریافتی

25۴,2۴0256,882جریان	خالص	ورود	وجه	نقد	ناشی	از	فعالیت	های	تامین	مالی

)273,810( 22,768  خالص	افزایش	)کاهش(	در	وجه	نقد

 3۴7,395 73,703  مانده	وجه	نقد	در		ابتدای	سال

118 8,562  تاثیر	تغییرات	نرخ	ارز

۱۰5,۰3373,7۰3  مانده وجه نقد در پایان سال

صورتجریانوجوهنقدشرکتاصلی
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صورتسودوزیانتلفیقی

۱396/۱2/29 ۱397/۱2/29میلیون ریـال
تجدید ارائه شده

درصد تغییرات

28%2,253,3761,756,527درآمدهای	عملیاتی

21%)707,3۴8()852,516(بهای	تمام	درآمدهای	عملیاتی

3۴%1,۴00,8601,0۴9,179سود	ناخالص

10%)378,970()۴16,038(هزینه	های	فروش،	اداری	و	عمومی

۴7%98۴,822670,209   سود	عملیاتی

)85%()259()38(هزینه	های	مالی

18%113,958 13۴,903خالص	سایر	درآمدها	)هزینه	های(	غیرعملیاتی

۴3%1,119,687783,908 سود	قبل	از	مالیات

82%)103,653()188,609(مالیات

37%931,078680,255سود	خالص

			افزایش	28	درصدی	درآمد	های	عملیاتی	عمدتا	به	دلیل	توسعه	بازار	و	افزایش	درآمد	پشتیبانی	می	باشد.	

			افزایش	درآمد	غیرعملیاتی	سال	97	به	نسبت	96،	عمدتا	بابت	سرمایه	گذاری	نزد	بانک	است.

			سود	عملیاتی	تلفیقی	حدود	۴7	درصد	نسبت	به	سال	قبل	افزایش	داشته	است.	همچنین	حاشیه	سود	
عملیاتی	از	38	درصد	در	سال	96	به	۴۴	درصد	افزایش	یافته	است.	گروه	با	افزایش	28	درصدی	درآمدهای	

عملیاتی	و	افزایش	17	درصدی	هزینه	ها	موفق	به	افزایش	6	درصدی	حاشیه	سود	شده	است.
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ترازنامهتلفیقی

حجم	 افزایش	 و	 شرکت	 کسب	وکار	 توسعه	 دلیل	 به	 عمدتا	 کوتاه	مدت	 سرمایه	گذاری	های	 سرفصل	 افزایش	 	 	 	
قراردادهای	فروش،	خدمات	و	پشتیبانی	و	وصول	بخشی	از	آن	قبل	از	آغاز	سال	مالی	و	سرمایه	گذاری	این	وجوه	

نزد	بانک	می	باشد.

تجارت	 توسعه	 شرکت	 در	 سرمایه	گذاری	 به	 مربوط	 عمدتا	 بلندمدت	 سرمایه	گذاری	های	 سرفصل	 افزایش	 	 	 	
الکترونیک	ابتکار	نوین	)دلینو(	مربوط	به	سرمایه	گذاری	شرکت	توسعه	کسب	و	کارهای	دانه	)شرکت	فرعی(	جهت	

فعالیت	های	استارتاپی	بوده	است.

			افزایش	سرفصل	پیش	دریافت	ها	عمدتا	به	دلیل	افزایش	حجم	قراردادهای	فروش،	خدمات	و	پشتیبانی	و	وصول	
بخشی	از	آن	قبل	از	آغاز	سال	مالی	می	باشد.

دارایی ها
)میلیون ریـال(

1397/12/29۱396/۱2/29
تجدید ارائه شده

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 
)میلیون ریـال(

۱397/۱2/29۱396/۱2/29
تجدید ارائه شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

 187,۴10 15۴,908 پرداختنی	تجاری	و	غیرتجاری 210,971 319,161 موجودی	نقد

91,669 173,191مالیات	پرداختنی597,۴35 1,21۴,758 سرمایه	گذاری	های	کوتاه	مدت

 ۴,307  6,91۴ سود	سهام	پرداختنی۴02,897 ۴57,970دریافتنی	تجاری	و	غیرتجاری

511  0   تسهیالت	مالی1۴,511 17,885 موجودی	مواد	و	کاال

5۴5,822 815,828 پیش	دریافت	ها 5,877 35,295 پیش	پرداخت	ها

1,150,8۴1829,719جمع	بدهی	های	جاری1,231,691 2,0۴5,069 جمع	دارایی	های	جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

36,505 ۴5,037 پرداختنی	های	بلند	مدت ۴6,705  56,771 دریافتنی	های	بلندمدت

136,۴82 172,152ذخیره	مزایای	پایان	خدمت	کارکنان	5,53۴ 63,8۴1 	سرمایه	گذاری	های	بلند	مدت

172,987 217,189جمع	بدهی	های	غیرجاری9۴,۴02 107,616 دارایی	های	نامشهود

1,۴11,799 1,369,518 دارائی	های	ثابت	مشهود

9,267 15,320 سایر	دارایی	ها

1,368,0301,002,706جمع	بدهی	ها1,613,0661,567,707جمع		دارایی	های	غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

1,260,000950,000سرمایه

سهام	شرکت	اصلی	در	مالکیت	
)17,0۴8()36,56۴(شرکت	های	فرعی

25,39719,381صرف	سهام	خزانه

139,601102,0۴7اندوخته	قانونی

902,0367۴2,39۴سود	انباشته

جمع	حقوق	قابل	انتساب	به	صاحبان 
2,290,۴701,796,773سهام	شرکت	اصلی

)81()365(سهم	اقلیت

2,290,1051,796,692جمع	حقوق	صاحبان	سهام

3,658,۱352,799,3983,658,۱352,799,398جمع دارایی ها
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صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷
)تجدید ارائه شده(

میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

   فعالیت های عملیاتی:

785,498 1,228,177  جریان خالص ورود  وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

   بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

 108,680  123,225سود دريافتی بابت سپرده ها و ساير اوراق سرمايه گذاری

)222,636(  )421,592(سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

)259()38(سود پرداختی بابت تسهیالت مالی 

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده  سرمایه گذاری ها
و سود پرداختی بابت تامین مالی 

 )298,405()114,215(

مالیات بر درآمد:

)77,961()107,087(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

5,506 30,624 وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)561,382()23,429(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

9  0   وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)28,809()32,045(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

)19,736()67,180(وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

)197,335( )617,323(وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 )801,747()709,353(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های  سرمایه گذاری

)208,426(113,332 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی : 

0    35 وجوه حاصل از تامین سرمایه اولیه شرکت های فرعی - سهم اقلیت

6,016163وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی

 )1,810( )19,516(وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی

)841()511(بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

)2,488()13,977(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)210,914(99,355 خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

421,716 210,971 مانده وجه نقد در ابتدای سال

168 8,835 تاثیر تغییرات نرخ ارز

210,971 319,161 مانده وجه نقد در پایان سال
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نسبت های مالی تلفیقی 

13971396عنوان

نقدینگی

894,228401,972سرمایه در گردش - میلیون ریـال

5,25,0دوره گردش مطالبات تجاری

1,781,48نسبت جاری

1,761,47نسبت آنی

اهرمی

0,370,36نسبت بدهی

0,600,56نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

0,630,64نسبت مالکانه

سودآوری

0,290,28نسبت بازده مجموع دارایی ها

0,460,43نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

1,321,15نسبت نقدشوندگی سود

985630جریان نقدی هر سهم - ریـال)براساس آخرین سرمایه(

747546سود هر سهم )EPS( - ریـال)براساس آخرین سرمایه(

60%62%نسبت سود ناخالص

38%44%نسبت سود عملیاتی

45%50%نسبت سود قبل از مالیات

39%41%نسبت سود خالص
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سایر	اطالعات	شرکت	به	شرح	زیر	است:
آدرس	دفتر	مرکزی:	تهران،	خیابان	ولی	عصر،	باالتر	از	میدان	ونک،	خیابان	عطار،	پالک	8

تلفن	دفتر	مرکزی:	021-83382001
نمابر	دفتر	مرکزی:	021-83382222

www.systemgroup.net		:اینترنتی	سایت
Info@systemgroup.net	:الکترونیک	پست

هیأت	مدیره	براساس		صورت	های	مالی	و	با	توجه	به	سود	و	زیان	انباشته	برای	سال	
مالی	منتهی	به	29	اسفند	97	و	طرح	های	توسعه	آتی	و	همچنین	مصوبه	مورخ	17 
اردیبهشت	98	سود	نقدی	تقسیمی	هر	سهم	را	600	ریال	پیشنهاد	و	اعالم		می	دارد.	
شرکت	تمهیداتی	اندیشیده	است	تا	سود	سهام	متعلق	به	کلیه	سهامداران	حقیقی	
و	حقوقی	)به	جز	سهامدار	عمده(	با	توجه	به	تعطیالت	هفته	سوم	خردادماه،	از	23 

خرداد	ماه	98،	پرداخت	گردد.	

اطاعات
تماسبا
شرکت

پیشنهاد
هیأتمدیره

برایتقسیم
سود

همکاران	سیستم	
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