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همکاران	سیستم			.			پیام	هیأت	مدیره 2

 سهامداران محترم

در	طول	سه	دهه	گذشته،	مسیر	تحول	همکاران	سیستم	مملو	از	تغییرات	بنیادیِن	
موفق	بوده	است.	ایجاد	شرکت	های	پناه،	تولید	سیستم	های	یکپارچه	تحت	ویندوز،	
تولید	سیستم	های	ورتیکال،	ایجاد	و	توسعه	شرکای	تجاری،	ورود	به	بازار	شرکت	های	
کوچک	از	طریق	سپیدار،	ورود	به	بورس،	ارائه	یک	ERP	بومی	و	امروز	ارائه	محصوالت	
Cloud	و	ورود	جامع	به	کسب	و	کار	این	حوزه	از	طریق	ابرآمد،	مسیر	تحول	استراتژیک	
مناسب	 بازار	 سهم	 دیگر،	 سوی	 از	 می	دهد.	 نشان	 را	 آن	 حیات	 طول	 در	 همکاران	
از	 سودآوری	 و	 بهره	برداری	 توان	 و	 عملیات	 خوب	 ظرفیت	 از	 حاکی	 نیز	 همکاران	
عملیات	است.	امروز	بخش	بزرگی	از	مدیران	بنگاه	های	اقتصادی	در	صنایع	مختلف	
را	بر	اساس	داده	های	نرم	افزارهای	همکاران	 اندازه	های	متفاوت،	تصمیمات	خود	 و	

سیستم	اتخاذ	می	کنند.	

تحریم	های	 آثار	 از	 ناشی	 اقتصادی	 سخت	 شرایط	 علی	رغم	 نیز	 	13۹8 سال	 در	
سال،	 پایان	 در	 کرونا	 بیماری	 شیوع	 همچنین	 و	 کشور	 بر	 تحمیل	شده	 اقتصادی	
اهداف،	 تحقق	 در	 اتخاذ	شده،	 رویکردهای	 به	 توجه	 با	 توانست	 سیستم	 همکاران	
موفق	عمل	کند.	در	مجموع	73	درصد	رشد	سود	گروه	نسبت	به	سال	13۹7	که	
افزایش	 درصد	 	18 کنار	 در	 است،	 رفته	 فراتر	 نیز	 پیش	بینی	شده	 سود	 از	 27درصد	
موفقیت	 این	 هستند.	 موفقیت	 این	 شاخص	های	 اساسی	ترین	 مشتریان،	 تعداد	
حاصل	شناخت	دقیق	و	به	هنگام	نیاز	های	مشتریان	و	ارائه	راهکار	های	مناسب	برای	

پاسخگویی	به	نیاز	آنان	بوده	است.

و	 نرم	افزار	های	سازمانی	 تولید	کننده	 بزرگترین	شرکت	 به	عنوان	 همکاران	سیستم	
با	تکیه	بر	کامل	ترین	سبد	محصولی	در	بازار،		پاسخگوی	نیازهای	شرکت	های	بزرگ	
و	همچنین	شرکت	های	متوسط	و	کوچک	در	صنایع	مختلف	می	باشد.	عالوه	بر	آن،	
در	کنار	تولید	سیستم	های	پایه،	سیستم	هایی	برای	پاسخگویی	به	نیازهای	خاص	
صنایع	مختلف	به	ویژه	صنایع	استراتژیک	کشور	را	نیز	در	سبد	محصولی	خود	دارد.	
وجود	نام	بزرگترین	شرکت	های	پتروشیمی،	فوالد	و	مخابرات	در	فهرست	مشتریان	
ارائه	 از	کارآمد		بودن	راهکارهای	 استراتژیک	همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	حاکی	

شده	برای	صنایع	بزرگ	کشور	است.

نیروی	انسانی	متخصص	و	کارآمد	در	کنار	بهره	برداری	از	تکنولوژی	های	روز	دنیا	در	
تحلیل	و	تولید	نرم	افزار	و	بالغ	بر	سه	دهه	تجربه	حضور	در	صنعت	نرم	افزار	کشور	
و	فعالیت	در	صنایع	متنوع	مشتریان،	ظرفیت	های	اساسی	همکاران	سیستم	برای	
این	محصوالت	زمینه	ساز	 را	تشکیل	می	دهند.	 یکپارچه	 و	 تولید	محصوالت	جامع	
دقیق	 تصمیمات	 اتخاذ	 به	 که	 است	 کسب	و	کارها	 مدیران	 در	 عمیق	 بینش	 ایجاد	

پیام
هیأتمدیره
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افتخار	 سیستم	 همکاران	 بزرگ	 تیم	 می	شود.	 منجر	
گستره	 در	 مشتری	 	61۰۰۰ از	 بیش	 اکنون	 که	 می	کند	
بزرگی	از	صنایع	کشور،	از	راهکارهای	سازمانی	همکاران	
سیستم	استفاده	می	کنند	که	این	شرکت	ها	راهکارهایی	
هوشمند	را	برای	مدیریت	خردمندانه	سازمان	هایشان	

انتخاب	کرده	اند.

ایجاد	 هدف	 با	 سیستم	 همکاران	 شبکه	 توسعه	
مرکزی	 هسته	 یک	 وجود	 اساس	 بر	 شرکت	 پایداری	
پایه	 بر	 هسته	 این	 است.	 گرفته	 صورت	 کارساز	
یافته	 مأموریت	 سیستم	 همکاران	 شایستگی	های	
است	که	به	تناسب	بزرگ	شدن	حجم	کسب	وکار	و	ورود	
به	بازارهای	جدید	تنها	شبکه		شرکای	خود	را	در	قالب	
شرکت	های	برون	سپاری	شده	توسعه	دهد.	این	مدل	
اخیر	 ده	ساله	 استراتژی	 اساس	 بر	 سازمان،	 توسعه	
همکاران	سیستم	شکل	گرفته	و	بنا	به	نتایج	درخشان	
 13۹8 سال	 در	 دارد.	 قرار	 دستور	کار	 در	 همچنان	 آن	
برون	سپاری	شده	در	حوزه	فروش	 مجموعا	6	شرکت	
ایجاد	 همکاران	 شبکه	 در	 پشتیبانی	 نیز	 و	 استقرار	 و	
دستور	کار	 در	 نیز	 آینده	 سال	 در	 برنامه	 این	 و	 گردید	
ارتقای	 بر	 عالوه	 رویکرد	 این	 پیشبرد	 دارد.	 قرار	 شرکت	
بهره	وری	و	استفاده	بهینه	تر	از	ظرفیت	منابع	انسانی،	
منجر	به	تسریع	رشد	سهم	بازار	همکاران	سیستم	و	

ارائه	خدمات	مطلوب	تر	به	مشتریان	خواهد	شد.		

حفظ	 و	 ایجاد	 و	 مشتریان	 نیازهای	 به	 پاسخگویی	
رضایت	آنها	اصلی	ترین	نقطه	تمرکز	همکاران	سیستم	
سیستم	 همکاران	 سرمایه	 اساسی	ترین	 و	 است	
هستند.	 انسانی	 سرمایه	های	 هدف،	 این	 تحقق	 برای	
با	 سازمان	 کارآیی	 سطح	 توسعه	 دلیل،	 همین	 به	
سرمایه	های	 ظرفیت	های	 توسعه	 سیاست	های	
گسترش	 سیاست	 کنار	 در	 است.	 خورده	 گره		 انسانی	
شبکه،	توسعه	ظرفیت	سرمایه	های	انسانی	با	تمرکز	
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با	 توانمندسازی	 برنامه	های	 و	 است	 جریان	 در	 مستمر	 طور	 به	 کیفی	 توسعه	 بر	
هدف	توسعه	ظرفیت	مدیران	در	دستور	کار	شرکت	قرار	دارد.

ورود	به	سال	13۹۹	با	شرایط	ایجادشده	ناشی	از	همه	گیری	جهانی	بیماری	کرونا	
اواسط	 از	 این	شرایط،	 از	 با	درک	ریسک	های	حاصل	 همراه	بود.	همکاران	سیستم	
اسفندماه	سال	13۹8،	با	اجرای	رویه	دورکاری	و	رعایت	پروتکل	های	بهداشتی	اعالمی	
زنجیره	 قطع	 به	 کمک	 و	 مشتریان	 کارکنان،	 سالمتی	 حفظ	 مرتبط،	 مراجع	 سوی	 از	
همه	گیری	بیماری	را	در	اولویت	برنامه	های	خود	قرار	داد.	هم	زمان	با	آن،	با	تحلیل	
آثار	این	بیماری	بر	شرایط	محیط	کسب	وکار	به	بازبینی	و	اصالح	رویکرد	ها	و	اهداف	
و	 دورکاری	 زیرساخت	های	 توسعه	 بر	 بیشتر	 تمرکز	 و	 پرداخت	 شرکت	 استراتژیک	
همچنین	توسعه	زیر	ساخت	ها	و	خدمات	مبتنی	بر	بستر	ابر	را	در	دستور	کار	خود	
قرار	داد.	برای	تمرکز	بر	تدارک	راهکارهای	ابری		که	پایه	ای	برای	دورکاری	و	سازمان	های	
مجازی	است،	همکاران	سیستم	شرکت	»ابرآمد«	را	از	طریق	مشارکت،	در	سال	13۹8 
حوزه	های	 در	 جدیدی	 خدمات	 تخصصی	 صورت	 به	 ابرآمد	 شرکت	 نمود.	 تأسیس	
آن	 ارائه	شده	 محصول	 اولین	 که	 می	نماید	 ارائه	 ابر	 بستر	 بر	 پلتفرم	 و	 زیرساخت	
بسته	های	دورکاری	است.	خدمات	بر	بستر	ابر	به	عنوان	یکی	از	سرخط	های	توسعه	

در	برنامه	های	سال	13۹۹	نیز	ادامه	پیدا	خواهد	نمود.

خانواده	بزرگ	همکاران	سیستم	علی	رغم	تمامی	نامالیمات	اقتصادی،	سال	13۹8	را	
با	موفقیت	در	تحقق	اهداف	پشت	سر	گذاشته		است.	تحقق	1۰7	درصدی	درآمدهای	
زمینه	 در	 سرمایه	گذاری	ها	 عین	 در	 خالص	 سود	 درصدی	 	127 تحقق	 و	 عملياتي	
به	طور	مشخص	موفقیت	همکاران	 بازارهای	جدید	 محصوالت	جدید	و	گسترش	
سیستم	را	نشان	می	دهد	و	این	درجه	از	دستیابی	به	اهداف،	در	ما	آمادگی	بیشتری	

ایجاد	نموده	است	تا	برنامه	های	توسعه	ای	سال	13۹۹	را	برنامه	ریزی	کنیم.	

با	استقبال	بازار	و	ظرفیت	توسعه	یابنده	نیروی	انسانی	و	توان	تکنولوژیک،	همکاران	
سیستم	در	سال	13۹۹	نیز	در	کنار	ادامه	رویکرد	های	جاری	سازمان،	به	پایش	مستمر	
محیط	برای	حفظ	انطباق	خود	با	شرایط	محیط	کسب	وکار،	شناسایی	فرصت	های	
جدید	و	تبدیل	تهدید	ها	به	فرصت	ها،	مصمم	و	مشتاقانه	مسیر	موفقیت	را	دنبال	

خواهد	نمود.

																																																																																با	احترام

																																																																														هیأت	مدیره	گروه	همکاران	سیستم

																						بهار	سال	13۹۹ 	 	 	 											
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مأموریت

همکاران	سیستم	با	باور	عمیق	به	اهمیت	
راهکـارهای	 مبنـای	 بر	 خردمنـد	 مدیریت	
فنـاوری	 کاربـرد	 توسعـه	 به	 هوشمنـد،	
شرکت	هـای	 و	 سـازمـان	ها	 در	 اطالعـات	
را	 خود	 مـا	 ایـن	رو	 از	 مـی	پردازد.	 کشـور	
شریک	استراتژیک	موفقیت	مشتریانمان	
بر	 تمرکز	 با	 سیستم	 همکاران	 می	دانیم.	
فناوری	اطالعات،	ارائه	راهکارهای	سازمانی	
روزآمد	 تکنولوژی	های	 بر	 مبتنـی	 کارآمد	
در	این	حوزه	را	تعهد	خود	دانسته	و	این	
تعهد،	ما	را	در	مسیر	بهبود	مستمر	قرار	
می	دهد.	به	روشنی	دریافته	ایم	که	در	این	
مسیر،	مشتریان	آگاه،	کارکنان	متخصص	
و	شرکای	تجاری	ما	را	در	مسیر	موفقیت	

یاری	می	دهند.
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داشبورداطالعاتمالی

هیأت	مدیره	و	تیم	مدیریتی	همکاران	سیستم	همواره	اطالعات	کلیدی	را	بر	اساس	

اسـاس	 بر	 شـرکت	 حـرکت	 چگونـگی	 بر	 و	 مـی	کنند	 پایش	 مدیریتی	 داشبوردهـای	

شاخص	هـا	و	هدف	گذاری	ها	تمرکز	و	نظـارت	دارند.	تحلیل	این	اطالعات،	ورودی	با	

اهمیتی	را	برای	تعریف	گام	های	بعدی	ایجاد	می	کند.	نمودارهای	این	بخش،	نمونه	ای	

از	داشبوردهای	مذکور	می	باشند.	شرکت	در	سال	13۹8	موفق	شد	با	تکیه	بر	منابع	

سازمانی	و	سرمایه		انسانی	ارزشمند،	تعهدات	خود	به	سهامداران	را	فراتر	از	بودجه	

	پیش	بینی	شده،	محقق	نماید.	روند	سوددهی	شرکت	و	استفاده	از	بخش	با	اهمیتی	

از	آن	در	جهت	سرمایه	گذاری	و	توسعه	شرکت	در	قالب	افزایش	سرمایه،	پتانسیل	

خوبی	را	برای	ادامه	این	رشد	در	سال	های	آتی	فراهم	می	کند.	درحال	حاضر	طرح	های	

سرمایه	ای	جدیدی	نیز	در	حال	بررسی	است	و	به	محض	نهایی	شدن	در	قالب	افزایش	

سرمایه	به	سهامداران	پیشنهاد	خواهد	شد.

روند رشد سرمایه شرکت اصلی-میلیارد ریال
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درآمد	خالص	تلفیقی	گروه	با	46	درصد	رشد	از	2,253	میلیارد	ریال	در	سال	13۹7 

به	3,286	میلیارد	ریال	در	سال	13۹8	افزایش	یافت.	افزایش	درآمدها	عمدتا	به	

باال	 بدون	 پشتیبانی	 درآمد	 درصدی	 	4۰ و	 نر		م		افزار	 درآمد	 درصدی	 	58 رشد	 دلیل	

ناشی	 درآمد	 رشد	 عمده	 است.	 بوده	 نسبت	 همین	 به	 مرتبط	 هزینه	های	 رفتن	

از	تمرکز	بر	پروژه		های	بزرگ	و	نیز	صنایع	پتروشیمی	و	غذایی	می	باشد.	به	عالوه،	

رشد	و	توسعه	بازار	در	محصوالت	سپیدار	و	دشت	نیز	از	دیگر	دالیل	افزایش	درآمد	

بوده	است.	همچنین	در	سال	13۹8،	استقبال	بازار	از	خطوط	جدید	کسب	و	کار	مانند	

راهکاران	ابری	و	فرایار	نسبت	به	سال	13۹7	افزایش	داشته	و	این	امر	رشد	سهم	

خطوط	مذکور	را	در	ترکیب	درآمدی	همکاران	سیستم	در	سال		های	آینده	به	همراه	

خواهد	داشت.

به	 شرکت	 مدیریتی	 تیم	 رویکرد	 کنار	 در	 بازار	 توسعه	 و	 درآمدها	 محسوس	 رشد	

منظور	ایجاد	هسته		ای	چابک	و	قوی	در	کنار	ساختار	شبکه		ای	بزرگ،	منجر	شد	تا	با	

ایجاد	6	شرکت	برون		سپار	در	کنار	ارتقای	بهره		وری	و	استفاده	بهینه	از	ظرفیت		های	

داخلی،	هزینه		های	ثابت	سازمان	به	هزینه		های	متغیر	و	متناسب	با	عملیات	شرکت	

تبدیل	شود.

روند رشد درآمدهای عملیاتی-میلیارد ریال
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در	همین	راستا	حاشیه	سود	عملیاتی	از	43	درصد	در	سال	13۹7	به	حدود	48	درصد	

در	سال	13۹8	افزایش	یافت	و	سود	عملیاتی	به	حدود	1,575	میلیارد	ریال	رسید.

همچنین	سود	خالص	تلفیقی	دوره	نیز	از	۹31		میلیارد	ریال	در	سال	13۹7	با	حدود	

73	درصد	رشد،	به	1,615	میلیارد	ریال	در	سال	13۹8	افزایش	یافت.

روند رشد سود خالص-میلیارد ریال

روند رشد حاشیه سود عملیاتی- درصد



۹

روند رشد سود عملیاتی-میلیارد ریال

روند رشد درآمد، هزينه و سود عملياتی- میليارد ريال

EPS بر اساس آخرین سرمایه-ریال
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تداوم	 نیز	 جاری	 سال	 در	 که	 	13۹8 سال	 در	 سیستم	 همکاران	 کالن	 رویکردهای	
خواهند	داشت،	به	شرح	موارد	زیر	بوده	است:

		همکاران	سیستم	از	سال	13۹5	و	با	رویکرد	انطباق	با	روندهای	جهانی	در	حوزه	
بر	 ارائه	محصول	و	خدمات	مبتنی	 به	سمت	 تدریجی	 به	طور	 اطالعات،	 فناوری	
رایانش	ابری	حرکت	کرده	است.	در	این	حرکت	تدریجی،	مسئولیت	تأمین	نیازهای	
سیستم	 همکاران	 عهده	 بر	 زیرساخت	 و	 نرم		افزار	 شامل	 اطالعات	 فناوری	 حوزه	
این	 بود.	 خواهد	 آن	 از	 استفاده		کننده	 و	 سرویس	 این	 مشترک	 مشتری،	 و	 بوده	
از	 استفاده	 اشتراک	 حق	 سمت	 به	 فروش	 از	 را	 شرکت	 درآمدی	 جریان	 مسیر،	
سرویس	تغییر	می		دهد	که	در	کنار	خط	در		آمدی	پشتیبانی،	پایداری	مناسبی	در	
خطوط	درآمدی	شرکت	ایجاد	می		کند.	از	مهم		ترین	شرکت	هایی	که	این	سرویس	
 Salesforse و	 	SAP شرکت	های	 به	 می		توان	 می		نمایند	 ارائه	 جهان	 سطح	 در	 را	
اشاره	نمود.	این	راهکار	که	مبتنی	بر	رایانش	ابری	می	باشد،	در	کنار	تمرکز	فروش	بر	
شرکت	های	بزرگ	و	استراتژیک	یکی	از	اساسی		ترین	رویکردهای	همکاران	سیستم	

در	سال	13۹۹	را	شکل	می		دهد.	

در	 بزرگ	 شرکت	های	 را	 سیستم	 همکاران	 مشتریان	 از	 مالحظه		ای	 قابل	 طیف	 	
صنایع	با	اهمیت	و	کلیدی	کشور	تشکیل	می		دهند.	شرکت	های	بزرگ	فعالیت	های	
و	 زیرمجموعه	 شرکت	های	 از	 مجموعه	ای	 صورت	 به	 عمدتا	 را	 خود	 کسب		و		کاری	
گروه	شرکت		ها	مدیریت	می		کنند.	یکپارچگی	سیستم	های	مدیریت	منابع	سازمان	
متناسب	با	صنایع	مختلف	و	به	اتکای	یکپارچگی	ذاتی	راهکارهای	همکاران	سیستم،	
خودشان	 گسترده	 عملیات	 بتوانند	 بزرگ	 سازمان		های	 تا	 است	 شده	 بستری	
نرم		افزاری	 نیازمندی		های	 به	 پاسخ	 برای	 سیستم	 همکاران	 کنند.	 مدیریت	 را	
و	 طراحی	 را	 شرکت	ها	 از	 این	گونه	 نیاز	 با	 متناسب	 محصوالتی	 بزرگ،	 شرکت	های	
تولید	کرده	است	به	گونه		ای	که	با	بهره	گیری	از	ابزاری	توانمند	و	تجربه	کارشناسان	
این	 خاص	 فرایندهای	 برای	 مرجع،	 صنایع	 عمومی	 فرایندهای	 بر	 عالوه	 استقرار،	
ارائه	می		نماید.	در	سال	13۹8	همکاران	 از	مشتریان	نیز	راه		حل	مشخص	 دسته	
سیستم	توانسته	است	راهکارهای	خود	را	به	مشتریانی	با	مقیاس	بزرگ		تر	و	ابعاد	

حرفه		ای		تر	نسبت	به	سال		های	گذشته،	عرضه	نماید.	

از	جمله	این	شرکت	های	بزرگ	می		توان	به	»پتروشیمی	بندر	امام؛	جایگاه	اول	صنعت	
 6۰۰ و	 ماژول	 	3۰ از	 بیش	 با	 محصول	 تنوع	 و	 تولید	 حجم	 لحاظ	 به	 پتروشیمی	
کاربر«،	»فوالد	سرمد	ابرکوه؛	برترین	تولیدکننده	فوالد	در	سال	13۹7	با	2۰	ماژول	
و	۹۰	کاربر«،	»شرکت	ارتباطات	زیرساخت؛	تنها	متولی	شبکه		های	مادر	مخابراتی	
در	ایران	با	نزدیک	به	3۰	ماژول	و	4۰۰	کاربر«،	»شرکت	پرسی	گاز	ایران؛	بزرگترین	
توزیع		کننده	سیلندر	گاز	مایع	در	ایران؛	با	بیش	از	1۰	ماژول	و	1۰۰	کاربر	و	1۰	شرکت	

زیرمجموعه«	اشاره	نمود.

رویکرد 
همکاران سیستم

570
میلیاردریال
مبلغفروشهای
بزرگ

62
تعدادفروشهای
بزرگ

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم
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توسعه	هر	چه	بیشتر	راهکاران2 ،	به	عنوان	یک	رویکرد	اصلی،	همچنان	در	دستورکار	
همکاران	سیستم	قرار	دارد	تا	مشتریان	بتوانند	از	به	روزترین	تکنولوژی		های	صنعت	
نرم		افزار	در	کسب		و		کار	خود	بهره		مند	شده	و	گستره	بزرگتری	از	عملیات	خود	را	به	

صورت	یکپارچه	در	نرم		افزار	راهکاران	مدیریت	نمایند.	

			رویکـرد	اساسـی	دیگـر	در	همـکاران	سیسـتم،	ایجـاد	هسـته		ای	چابـک	و	قـوی	در	
کنارسـاختار	شـبکه		ای	بزرگ	برای	موفقیت	و	توسـعه	کسب		وکار	است	که	می		تواند	
ضمـن	افزایـش	سـرعت	تحقـق	اهـداف،	بـه	پایـداری	موفقیـت	شـرکت	در	شـرایط	
متغیـر	امـروزی	کمـک	نمـوده	و	عـالوه	بـر	ارتقـای	بهـره		وری	و	اسـتفاده	بهینـه	از	
ظرفیت		هـای	داخلی،	منجر	به	تسـریع	رشـد	سـهم	بـازار	همکاران	سیسـتم	و	ارائه	
خدمـات	مطلوب		تـر	بـه	مشـتریان	شـده	و	در	ایـن	میان	بـه	کارآفرینی	و	توسـعه	
کسـب		وکارهای	بیرونـی	در	کنـار	همـکاران	سیسـتم	نیـز	بپـردازد.	شـبکه	شـرکای	
تجـاری	برون		سپاری	شـده،	تأثیـر	مناسـبی	در	بـاال	رفتـن	حاشـیه	سـود	شـرکت	

داشـت.	 خواهد	
						در	همیـن	راسـتا	از	سـال	13۹7	همـکاران	سیسـتم	این	اسـتراتژی	را	بـا	دو	رویکرد	
در	دسـتورکار	خود	قرار	داد.	رویکرد	اول،	برون		سـپاری	با	تمرکز	بر	توسـعه	شـبکه	
بـا	 همـکاری	 دوم،	 رویکـرد	 و	 نرم		افزارهـا	 و	پشـتیبانی	 اسـتقرار	 فـروش،	 بیرونـی	
شـرکای	تجـاری	و	شـرکت	های	فعـال	در	صنعت	نرم		افـزار	برای	توسـعه	محصول	و	

خدمـات	و	نهایتـا	بزرگ		تـر	کـردن	سـهم	بازار	اسـت.	
			با	توجه	به	رویکرد	همکاران	سیستم	برای	بهبود	مستمر	محصوالت	و	خدمات،	
ارتقـای	تکنولـوژی	محصـوالت	همواره	در	دستـورکـار	شرکـت	قـرار	دارد.	استقبـال	
را	برای	همکاران	 این	امر	 از	راهکاران	همکاران	سیستم	نیز	لزوم	 مشتریان	بزرگ	
سیستم	پررنگ	تر	از	قبل	نموده		است.	در	همین	راستا،	همکاران	سیستم	بهبود	
دو	موضوع	»عملکرد	سیستم	های	راهکاران«	و	نیز	»سهولت	کاربری«	آن	را	با	
تمرکز	بیشتری	نسبت	به	گذشته	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.	الزمه	این	امر،	
را	سرمایه	گذاری	 آن	 راهکاران	است	که	همکاران	سیستم	 تکنولوژی	 به	روزرسانی	
جدیدی	در	حوزه	توسعه	راهکاران	تلقی	نموده	و	با	هدف	افزایش	رضایت	مشتری	
و	افزایش	کیفیت	ارائه	خدمات	به	بازار،	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.	در	سال	
فعالیت	 به	 مشغول	 حوزه	 این	 در	 شرکت	 متخصصین	 بهترین	 از	 تیمی	 	،13۹8
این	موضوع	در	سال	13۹۹	نیز	در	دستور	کار	همکاران	سیستم	قرار	 بوده		اند	و	

خواهد	داشت.	

راهکاران،
ERPایرانی

 2-	»راهکاران«	محصول	اصلی	همکاران	سیستم	است	که	به	عنوان	یک	ERP	جامع	ایرانی	از	سال	13۹1	به	بازار	عرضه	شد.	راهکاران	دارای	سبد	محصولی	

متنوعی	در	حوزه	های	مالی،	حسابداری	مدیریت،	اداری،	بازرگانی،	مدیریت	کارخانه	و	بخش	عمومی	)دولت(	است	که	به	طور	مستمر	در	حال	توسعه	و	

بهبود	می	باشد.	

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم
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گستردگی	بازار	و	پوشش			نیازمندی		های	نرم		افزاری	موجود	در	بخش		های	مختلف	این	
بازار	با	استفاده	از	محصوالت	متناسب	و	متنوع،	یکی	از	مزیت		های	رقابتی	همکاران	
پایداری،	 بر	 عالوه	 سیستم	 همکاران	 می		شود	 موجب	 مزیت	 این	 است.	 سیستم	
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	استراتژی		های	
هوشمندانه	نسبت	به	بخش		های	دیگر	بازار	از	جمله	دولت	و	در	اواخر	اين	دهه	به	
متناسب	 محصوالت	 به	تدریج	 و	 کرده	 توجه	 نیز	 اصناف	 و	 کوچک	 شرکت	های	 بازار	
برای	هر	بخش	را	تولید	و	عرضه	نمود	که	در	تمام	این	بخش		ها	موفقیت		های	قابل	

توجهی	کسب	نموده	است.

عملکرد سال 98 
و اهداف سال 99

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم
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در	سال	13۹5،	هم		سو	با	حرکت			فناوری	روز	دنیا	به	سوی	استفاده	از	رایانش	ابری	
بازار	 به	 برای	استفاده	مشتریان	متوسط	 ابری«	 )Cloud Computing(،	»راهکاران	
امتیاز	 خرید	 به	 نیاز	 بدون	 می		سازد	 قادر	 را	 مشتریان	 راهکار	 این	 گردید.	 معرفی	
محدودیت	 بدون	 و	 آنها	 مدیریت	 و	 نگهداشت	 هزینه		های	 و	 سخت		افزار	 نرم		افزار،	
در	مکان	و	زمان،	بتوانند	با	پرداخت	حق	اشتراک	ماهیانه	از	نرم	افزاری	قدرتمند	که	
مورد	استفاده		بزرگ	ترین	شرکت	های	ایرانی	است،	بهره	ببرند	که	این	خود	منجر	به	
صرفه		جویی	قابل	مالحظه		ای	در	هزینه		های	فناوری		اطالعات	این	شرکت		ها	خواهد	
جمله	 از	 نیز	 حیاتی	 اطالعات	 مطمئن	 نگهداری	 و	 امنیت	 حفظ	 آن،	 بر	 عالوه	 شد.	
دغدغه		های	امروز	کسب		وکارها	است	که	استفاده	از	راهکاران	ابری	همکاران	سیستم،	
آسودگی	خاطر	را	در	تمامی	موارد	فوق	برای	مشتریان	خود	به	ارمغان	آورده	است.	
برآوردها	حاکی	از	آن	است	که	بیش	از	5۰,۰۰۰	شرکت	متوسط	در	ایران	وجود	دارند	
ابری	 راهکاران	 و	 می		شوند	 محسوب	 ابری	 راهکاران	 بالقوه	 بازار	 آنها	 از	 بسیاری	 که	

می		تواند	ارزش		افزوده	متفاوتی	را	برای	آنها	ایجاد	نماید.

همکاران	سیستم	از	سال	13۹7،	مهم		ترین	استراتژی	خود	را	Cloud-First	انتخاب	
تمامی	 ابری،	 راهکاران	 توسعه	 بر	 عالوه	 گرفت	 تصمیم	 که	 معنی	 بدین	 نمود.	
این	 از	 تا	 ابر	منتقل	نماید	 را	در	طی	مدت	زمانی	معین،	بر	بستر	 محصوالت	خود	
طریق	بتواند	رسالت	خود	را	در	قبال	بازار	و	اقتصاد	کشور	از	طریق	ایجاد	امکان	استفاده	
بازار،	 از	 با	کمترین	هزینه	و	برای	طیف	وسیعی	 از	به		روزترین	تکنولوژی		های	جهان	
به	 و	 داده	 تغییر	 را	 استراتژی	مدل	درآمدی	شرکت	 این	 نماید.	 ایفا	 به	نحو	احسن	
جای	فروش	نرم		افزار،	به	مدل	دریافت	حق	اشتراک	تبدیل	خواهد	نمود.	همکاران	
سال	 در	 است	 توانسته	 آن	 بر	 تمرکز	 افزایش	 و	 استراتژی	 این	 بر	 تکیه	 با	 سیستم	
از	دو	برابر	افزایش	 ابری	به	بیش	 13۹8	تعداد	مشتریان	خود	را	در	حوزه	راهکاران	
ابری	جذب	 این	شرکت	حدود	7۰۰	مشتری	در	حوزه	راهکاران	 دهد.	در	حال	حاضر	

کرده	و	به	جایگاه	مناسبی	در	بازار	دست	یافته	است.	

تکمیل	 راستای	 در	 و	 ابر	 بستر	 بر	 سیستم	 همکاران	 	ERP موفق	 عرضه	 از	 پس	
زنجیره	ارزش	این	خدمات	به	مشتریان،	در	سال	13۹8	همکاران	سیستم	بر	آن	شد	
تا	خدمات	خود	را	در	این	حوزه	با	کمک	شرکای	تجاری	استراتژیک	گسترش	دهد.	به	
همین	منظور	با	مشارکت	در	سرمایه		گذاری	و	حمایت	همه	جانبه،	شرکت	»ابرآمد«	
خدمات	 تخصصی	 صورت	 به	 تا	 نمود	 تأسیس	 	13۹8 سال	 سوم	 سه	ماهه	 در	 را	
جدیدی	در	حوزه		های	زیرساخت	و	پلتفرم	بر	بستر	ابر	ارائه	نماید.	ابرآمد	مجموعه	
IT	مورد	 متنوعی	از	سرویس		های	نوآورانه	رایانش	ابری	را	عرضه	و	زیرساخت		های	

نیاز	بر	بستر	ابر	را	با	کیفیت	و	قابلیت	اتکای	باال	تأمین	می		نماید.	

توسـعه محصـوالت راهـکاران ابـری و 
گسـترش ارائـه خدمـات بـر بسـتر ابر
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تسلطبربازار
کسبوکارهای
متوسطباتوسعه
کسبوکارابری
همکارانسیستم

اگرچه	این	خط	کسب		وکاری	جدید	نیازمند	
ایجاد	 و	 مناسب	 اولیه	 سرمایه		گذاری	
در	 اما	 می	باشد	 قدرتمند	 زیرساخت		های	
عین	حال،	پتانسیل	درآمدی	بسیار	خوب	
و	آینده	روشنی	دارد	که	می		تواند	افزایش	
درآمد	قابل	مالحظه		ای	را	طی	سه	تا	پنج	
همکاران	 درآمدی	 سبد	 در	 آینده	 سال	

سیستم	ایجاد	نماید.

اخیـر	 شیـوع	بیمـاری	کرونـا	در	مـاه		های	
بر	روی	مدل	فعالیت	 اثراتی	که	 و	 در	دنیا	
کسب		وکارها	داشته	است،	اهمیت	کاربرد	و	
استفاده	از	تکنولوژی	رایانش	ابری		را	بیش	
از	گذشته	نمایان	ساخته	است.	مشتریان	
اخیر	 ماه		های	 در	 نیز	 سیستـم	 همکاران	
استـفاده	 در	 را	 موفقیت		آمیـزی	 تجربـه	
و	 داشته	 ابری	 راهکاران	 محصوالت	 از	
کسب		وکـار،	 توقـف	 بـدون	 توانسـته		اند	
فعالیت	های	خود	را	به	طور	مستمر	ادامه	
به	 که	 از	بستر	دورکاری	 داده	و	همچنین	
راهکاران	 محصوالت	 از	 استفاده	 واسطه	
است،	 آمده	 فراهم	 ایشان	 برای	 ابری	
خود	 پرسنل	 سالمت	 حفظ	 منظور	 به	

استفاده	نمایند.

تکنولـوژی	 مسیـر	 در	 حرکـت	 با	 همگـام	
استراتـژی	 سیستـم	 همکـاران	 جهانـی،	
در	 نیز	 	13۹۹ سـال	 در	 را	 	Cloud-First
تمرکـز	 با	 و	 داده	 قـرار	 خود	 دستـورکـار	
امکـان	 تا	 نمود	 خواهـد	 دنبـال	 بیشتری	
استفاده	از	محصوالت	راهکاران	ابری	برای	
طیف	وسیع		تری	از	مشتریان	فراهم	شود.	
سیستـم	 همکـاران	 مـی		شود	 پیش		بینـی	
جذب	 برابری	 دو	 افزایش	 با	 آتی،	 سال	 در	
مشتریان	راهکاران	ابری،	به	افزایش	سهم	

بازار	خود	در	این	حوزه	بپردازد.

مدیریتکارآمد
فناوریاطالعات
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و	 حرکت	 مشتریان	 نیاز	 با	 متناسب	 تا	 است	 کرده	 تالش	 همواره	 سیستم	 همکاران	
محصوالت	جدیدی	را	با	توجه	به	سگمنت		های	مختلف	بازار	عرضه	نماید.	بدین		منظور	با	
گذر	چند	سال	از	عرضه	نرم		افزارهای	یکپارچه	و	تحت		وب	راهکاران	به	عنوان	یک	ERP	ایرانی،	
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.	در	این	راستا	
همکاران	سیستم	پس	از	عرضه	موفق	محصول	راهکاران	به	صنایع	پتروشیمی،	دارویی،	
پخش	و	مواد	غذایی،	در	سال	13۹8	بر	حوزه		های	خاص	همچون	پخش،	خرده		فروشی	و	

بازار	بخش	عمومی	)دولت(	و	سیمان	تمرکز	داشته	است.

همکاران	سیستم	در	سال		های	اخیر	با	ارائه	راهکار	پخش	توانسته	است	با	پاسخگویی	
به	نیازهای	این	حوزه	از	بازار،	اعتماد	تعداد	زیادی	از	شرکت	های	به	نام	این	صنعت	را	جلب	
نموده	و	پروژه		های	موفقی	را	پیاده			سازی	نماید.	در	سال	13۹8	همکاران	سیستم	با	
تمرکز	بر	توسعه	و	بهبود	عملکرد	این	محصول	و	همچنين	ارائه	راهکار	جدیدی	به	
مجموعه	راهکار	فروش	و	پخش	به	نام	»فرسان3«	توانست	با	رشد	3۰	درصدی	در	حوزه	
جذب	مشتریان،	تعداد	مشتریان	خود	در	این	حوزه	را	به	بیش	از	13۰	شرکت	افزایش	
دهد.	از	طرفی	در	سال	13۹8	بيش	از	6۰	درصد	از	مشتريان	قدیمی	همکاران	سيستم	در	
اين	حوزه	اقدام	به	خريد	راهکارها		ی	تکمیلی	کرده		اند.	این	امر	گواه	اعتماد	بازار	به	همکاران	
سیستم	در	صنعت	پخش	است	و	می	تواند	رشد	سهم	درآمد		ی	محصول	راهکاران	از	

صنعت	پخش	را	طی	سال		ها		ی	آتی	به	همراه	داشته	باشد.

همچنین	در	سال	13۹8	عرضه	ماژول	خرده	فروشی	در	قالب	یک	راهکار	جامع	و	تحت		وب	
که	مشتمل	بر	راهکارهای	سیستم	های	پشتیبانی		دهنده4	و	سیستم	های	عملیاتی5 
می	باشد،	برای	نخستین	بار	در	سطح	کشور	و	با	تمرکز	بر	پاسخ		دهی	به	نیاز	فروشگاه		های	
تخصصی	و	برندها	و	تکمیل	و	عرضه	ERP	راهکاران	در	حوزه	پاسخ	به	بازار	خرده		فروشی	
صورت	پذیرفت	و	به	طور	هم	زمان	توسعه	این	محصول	در	جهت	گسترش	محدوده	
قابل	پوشش		دهی	به	نیازهای	بازار	خرده	فروشی	ادامه	یافته	است.6		با	تکمیل	سبد	
محصوالت	راهکاران	در	حوزه	خرده		فروشی	و	جذب	بیش	از	4۰	مشتری،	همکاران	سیستم	
توانسته	است	نیاز		های	مشتریان	در	این	حوزه	را	نیز	به	خوبی	شناسایی	و	پوشش	دهد.

توسعه
محصوالت
راهکاران

3-		برای	اطالع	از	جزییات	بیشتر	محصول	فرسان،	به	پیوست	گزارش	مراجعه	شود.
Back End		-4

Front	End		-5
6-	برای	اطالع	از	جزییات	بیشتر،	به	پیوست	گزارش	مراجعه	شود.
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راهکارانوسپیدار
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توسعه
محصوالتدولتی
ERPبارویکرد

عالوه	بر	موارد	فوق،	یکی	دیگر	از	حوزه		های	توسعه	راهکاران	در	سال	13۹8	بازار	دولت	
بوده	است.	بخش	دولتی	شامل	تمامی	دستگاه	ها	و	سازمان	های		دولتی،	دانشگاه		ها	
و	مراکز	آموزشی	و	تحقیقاتی،	شرکت	های	دولتی،	وزارتخانه		ها،	قوای	مقننه	و	قضاییه،	
شهرداری		ها،	مؤسسات	عمومی	غیرانتفاعی	و	نهادهای	عمومی	و	غیره	است.	این	بازار،	
بر	اساس	حجم	و	گستردگی	آن،	از	جذابیت	زیادی	برخوردار	است	و	محصول	همکاران	
سيستم	برا		ی	بخش		ها		ی	مختلفی	از	اين	بازار	از	جمله	سازمان		ها		ی	بزرگ	ارزش		آفرين	بوده	
است.	توسعه	محصوالت	دولتی	با	رویکرد	ERP	و	به	صورت	تحت	وب	با	عنوان	»راهکاران	
بخش	عمومی«	از	سال	13۹7	جهت	پوشش	نیازمندی		های	بخش	دولتی	به	عنوان	یکی	
از	رویکردهای	همکاران	سیستم	در	حوزه	توسعه	محصوالت	راهکاران،	به	طور	جدی	در	
دستور	کار	قرار	گرفت	و	بر	این	اساس	نخستین	ماژول		های	»راهکاران	بخش	عمومی«	در	

سال	13۹8	به	بازار	عرضه	شد.

راهکار	یکپارچه	همکاران	سیستم	در	بخش	عمومی	با	بهره	گیری	از	مجموعه	نرم		افزارهای	
به		روز	و	تحت	وب،	عملیات	بخش		های	مختلف	دستگاه		های	دولتی،	وزاتخانه		ها،	نهادهای	
عمومی،	دانشگاه		ها،	مراکز	آموزشی	و	تحقیقاتی،	شرکت	های	دولتی	و	شهرداری		ها	را	به	
شکل	یکپارچه	و	متمرکز	پوشش	می		هد	و	ضمن	تأمین	اطالعات	و	امکانات	الزم	برای	
اجرای	درست	مسئولیت		های	این	سازمان		ها،	با	ارائه	اطالعات	به		روز،	دقیق	و	ایجاد	امکان	
استفاده	از	فرایندهای	یکپارچه	و	هماهنگ،	منجر	می		شود	تا	بخش	عمومی	بتواند	
فعالیت	های	خود	را	با	دقت	و	سهولت	هر	چه	بیشتر	پیش	ببرد.	در	حال	حاضر	این	
محصول	آماده	بهره		برداری	توسط	مشتریان	بازار	بخش	عمومی	می	باشد	و	این	شرکت	
قصد	دارد	در	سال	13۹۹،	با	تمرکز	بر	این	حوزه	و	پیاده		سازی	موفق	راهکارهای	متناسب	
با	این	بخش	از	بازار،	تعداد	مشتریان	خود	در	این	حوزه	را	افزایش	دهد.	تکمیل	توسعه	
امکانات	و	تسهیالت	سبد	محصوالت	حوزه	دولت	همچنان	در	برنامه	تولیدی	همکاران	
سیستم	قرار	دارد	و	این	سبد	محصولی	در	سال	13۹۹	به	طور	گسترده	به	بازار	عرضه	

خواهد	شد.

همکاران	سیستم			.			رویکرد	همکاران	سیستم



2۰

همچنین	به	منظور	پوشش	هر	چه	بیشتر	نیازهای	شرکت		ها	در	خصوص	مدیریت	
ارتباط	با	مشتریان	)CRM(،	مشارکتی	با	شرکت	توسعه	راهکارهای	مدیریت	سرو  ِ	نو	
CRM،	سبد	محصولی	همکاران	 شکل	گرفت	و	با	برقراری	اتصال	راهکاران	به	سرو	

سیستم	کامل		تر	گردید.	

در	 راهکاران،	 تخصصی	 محصوالت	 باالی	 کیفیت	 و	 نیازمندی	 پوشش	 مجموع	 در	
سال		های	اخیر	موجب	اعتماد	به	همکاران	سیستم	و	همراهی	روزافزون	مشتریان	
در	صنایع	مختلف	به	ویژه	در	صنایع	مهم	و	اساسی	با	این	شرکت	شده	و	توسعه	
قابل	توجه	بازار	در	این	صنایع	را	به	ارمغان	آورده	است.	هم	اکنون	سهم	بازار	همکاران	

سیستم	در	صنایع	مختلف	به	صورت	زیر	است:

		بیش	از	65	درصد	شرکت	های	صنعت	پتروشيمی			و	فرآورده	های	نفتی	که	شامل	
جذب	1۰	مشتری	بزرگ	و	جدید	صنعت	پتروشیمی	است	و	نسبت	به	سال	13۹7 

5	درصد	رشد	داشته	است.

		بیش	از	6۰	درصد	شرکت	های	صنعت	سيمان

		بیش	از	65	درصد	شرکت	های	صنعت	کاشی	و	سرامیک	که	نسبت	به	سال	13۹7 
5	درصد	رشد	داشته	است.	

		بیش	از	5۰	درصد	شرکت	های	صنعت	غذایی	که	نسبت	به	سال	13۹7،	15	درصد	
رشد	داشته	است.	

13۹7 سال	 به	 نسبت	 که	 قطعه		ساز		ی	 صنعت	 شرکت	های	 درصد	 	35 از	 بیش	 	 	
5	درصد	رشد	داشته	است.	

		بیش	از	5۰	درصد	شرکت	های	صنعت	داروسازی

		بیش	از	2۰	درصد	فروشگاه		های	زنجیره		ای	و	برندهای	تخصصی

همچنین،	

		بیش	از	65	درصد	از	شرکت	های	حاضر	در	بورس	و	فرابورس	که	نسبت	به	سال	
13۹7،	5	درصد	رشد	داشته	است.	

		بیش	از	6۰	درصد	از	5۰۰	شرکت	برتر	ایران	)طبق	شرکت	های	اعالم	شده	در	آخرین
	ارزیابی	سازمان	مدیریت	صنعتی(

از	راهکارهای	همکاران	سیستم	استفاده	می	کنند.
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+50٪صنعتداروسازی

)طبقشرکتهایاعالمشدهدرآخرین
ارزیابیسازمانمدیریتصنعتی(

+20٪فروشگاههایزنجیرهای
وبرندهایتخصصی
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سپیدار،راهکار
شرکتهایکوچک

توسعه
محصوالت
سپیدار

شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا،	با	عرضه	محصوالت	»سپیدار«	و	»دشت«،	توانسته	
خوبی	 به	 را	 کشور	 اصناف	 همچنین	 و	 کوچک	 شرکت	های	 نرم		افزاری	 نیازهای	 است	
طی	 انجام		شده	 فعالیت	های	 نماید.	 کمک	 آنها	 پایداری	 و	 حفظ	 به	 و	 دهد	 پاسخ	
همکاران	 تا	 شده	 سبب	 اصناف،	 و	 کوچک	 شرکت	های	 بازار	 در	 گذشته	 سال		های	
سیستم	بتواند	مشتریان	زیادی	را	در	این	بخش	از	بازار	جذب	نماید.	در	حال	حاضر	
گرفته	 شکل	 نحوی	 به	 سیستم	 همکاران	 محصوالت	 به	 بازار	 از	 بخش	 این	 اعتماد	
است	که	محصوالت	سپیدار	را	به	انتخاب	نخست	هر	یک	از	شرکت	های	فعال	در	این	

بازار	تبدیل	کرده	است.	

این	اعتماد	و	همچنین	تالش	این	شرکت	در	راستای	تکمیل	و	بهبود	امکانات	متعدد	
در	سبد	محصوالت	خود	بر	اساس	نقشه	راه	توسعه			هر	یک	از	این	محصوالت،	منجر	
شد	تا	شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا	در	سال	13۹8،	عالوه	بر	توسعه	و	افزایش	قابل	
مالحظه	سهم	از	بازار	خود،	بتواند	هدف	گذاری		های	درآمدی	انجام		شده	را	نیز	باالتر	

از	حد	انتظار	محقق	نماید.		

برای	کسب	اطالعات	بیشتر	در	خصوص	محصوالت	همکاران	سیستم	برای	بازارهای	
از	آخرین	تغییرات	محصولی	ایجاد	شده	در	هر	حوزه،	به	پیوست	 مختلف	و	اطالع	
گزارش	با	عنوان	»معرفی	محصوالت	و	خدمات	همکاران	سیستم	و	آخرین	تغییرات	

آنها«	مراجعه	کنید.
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راهکاران

اتوماسیون

دولتی

خصوصی

سپیدار

راهکاران	ابری
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نمودار سهم فروش محصوالت در سال 1398 و مقایسه با سال 1397
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افزایشتوان
پاسخگویی
محصولیو
توسعهبازاراز
طریقفرایار

همکاران	سیستم	طی	سی	سال	فعالیت	خود	در	بازار	ایران	توانسته	است	به	برند	و	
جایگاه	مناسبی	در	بازار	دست	یابد	و	تعداد	قابل	توجهی	از	مشتریان	را	در	سگمنت		های	
مختلف	جذب	نماید	به	نحوی	که	در	بسیاری	از	سگمنت		های	بازار،	جایگاه	رهبری	بازار	
را	به	خود	اختصاص	داده	است.	این	موضوع	باعث	شده	تا	تقاضای	قابل	توجهی	از	
سمت	بازار	برای	همکاران	سیستم	به	منظور	پاسخگویی	به	نیازهای	خاص	مشتریان	در	

حوزه		های	متنوع،	ایجاد	شود.

	یکی	از	اقدامات	صورت	گرفته	در	این	راستا،	ارائه	ابزار	فرایار	راهکاران	جهت	ایجاد	امکان	
متناسب		سازی	ERP	مطابق	با	نیازهای	خاص	مشتریان،			ایجاد	قابلیت	برای	یکپارچه		سازی	
سایر	نرم		افزارها	با	راهکاران	و	ایجاد	امکان	توسعه	نرم		افزار	و	سیستم		ها	توسط	خود	
مشتریان،	شرکای	تجاری	و	یا	افراد	بیرون	از	سازماِن	همکاران	سیستم	بوده	است	تا	
بتوانند	نیازهای	فرایندی	و	محصولی	خود	را	پوشش	دهند.	این	ابزار	با	استقبال	قابل	
توجهی	از	سمت	بازار	مواجه	شده	است	و	در	سال	13۹8	همکاران	سیستم	توانسته	
است	با	تولید	1۹	محصول	از	طریق	ابزار	فرایار	و	انجام	حداقل	28۰۰	مورد	متناسب		سازی،	
به	نیاز	بالغ	بر	28۰	مشتری	در	این	حوزه	پاسخ	دهد	که	حاکی	از	رشد	مناسب	عملکرد	
این	حوزه	نسبت	به	سال	13۹7	است.	در	سال	13۹8	فروش	محقق		شده	از	محل	فرایار	
راهکاران،	حدود	16۰	میلیارد	ریال	و	معادل	حدود	8	درصد	از	تحقق	کل	فروش	محصوالت	
بوده	است.	مراقبت	از	رضایت	مشتریان	و	ارتقای	کیفیت	ارائه	خدمات	استقرار	و	پشتیبانی	

این	ابزارها	یکی	از	نقاط	تمرکز	همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	بوده	است.

همکاران	سیستم	در	سال	13۹7	این	چشم		انداز	را	برای	خود	ترسیم	نمود	که	تا	سال	
14۰۰	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.	بر	همین	اساس،	در	سال	
13۹8	اقدام	به	استفاده	از	ظرفیت	بیرون	از	بدنه	سازمان	جهت	پاسخگویی	کامل		تر	به	
نیازمندی	مشتریان	خصوصا	در	تولید	نرم		افزارهای	خاص		منظوره7 	و	جلب	رضایت	آنها	

در	این	حوزه	نمود.	

7-	نرم	افزارهای	خاص	منظوره،	نرم	افزارهایی	هستند	که	به	دلیل	عدم	تطابق	با	استراتژی	های	کسب	و	کاری	همکاران	سیستم،	در	هسته	اصلی	ERP	قرار	
داده	نمی	شوند.

Market Place	-8
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ارتقایمشتریان
بهراهکاران

ارائه	 با	 اخیر	 سال		های	 در	 سیستم	 همکاران	 مشتریان،	 نیاز	 و	 تکنولوژی	 تغییرات	 با	
محصول	»راهکاران«	این	امکان	را	فراهم		ساخته	است		تا	مشتریان	از	مزایای	سیستم	های	
یکپارچه	و	تحت		وب	راهکاران،	متناسب	با	فرایند	کسب	وکار	خود	بهره		مند	گردند.	در	این	
راستا	همکاران	سیستم	در	چند	سال	اخیر	ارتقای	سیستم	های	مشتریان	به	راهکاران	را	
به	عنوان	یکی	از	اهدف	استراتژیک	سازمان	دنبال	نموده	است.	در	سال	13۹8	نیز	شرکت	
همکاران	سیستم	توانسته			است	سیستم	های	بیش	از	6۰۰	مشتری	را	به	سیستم	های	
راهکاران	ارتقا	دهد.	با	توجه	به	ضرورت	و	اهمیت	موضوع	ارتقای	سیستم	های	مشتریان	
به	راهکاران،	شرکت	همکاران	سیستم	در	سال	13۹۹	همچنان	این	هدف	را	به	عنوان	یکی	
از	اهداف	استراتژیک	خود	در	دستورکار	دارد.	همچنین	وجود	1۹۰۰	مشتری	که	همچنان	
از	محصوالت	نسل	قبلی	ERP	همکاران	سیستم	استفاده	می		کنند	نیز	زمینه		ارتقای	
بخش	گسترده	تری	از	مشتریان	را	بهERP		راهکاران	فراهم	خواهد	نمود.	بر	این	اساس	
پیش				بینی	می	شود	در	سال	13۹۹	سهم	خوبی	از	فروش	همکاران	سیستم،	مربوط	به	

این	بخش	از	فعالیت	خواهد	بود.	

عملکرد	همکاران	سیستم	بر	اساس	رویکردهای	مذکور	در	پیشبرد	اهداف،	منجر	شد	
با	رشد	61	درصدی	 تا	علی		رغم	شرایط	متغیر	سال	13۹8،	همکاران	سیستم	بتواند	
سود	عملیاتی	تلفیقی	خود	نسبت	به	سال	13۹7	و	تحقق	122	درصدی	سود	عملياتی	
پیش		بینی		شده	تلفیقی		،	به	حاشیه	سود	48	درصد	دست	یابد	که	حاکی	از	افزايش	
5	درصدی	حاشیه	سود	نسبت	به	سال	13۹7	است.	همچنین	شرکت	در	سال	13۹8،	
با	رشد	18	درصدی	تعداد	مشتریان،	توانست	به	توسعه	بازار	پرداخته	و	تعهدات	خود	

نسبت	به	سهامداران	را	برآورده	ساخته	و	عملکرد	مطلوبی	را	در	سال	13۹8	رقم	بزند.

همچنین	همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	اقدام	به	ایجاد	بستری	تحت	عنوان»بازار8«،	
جهت	معرفی	و	ایجاد	امکان	دسترسی	مشتریان	به	این	دسته	از	محصوالت	نموده	
است.	این	فضای	اختصاصی،	امکانی	را	ایجاد	خواهد	کرد	که	توسعه		دهندگان	نرم		افزار	
بتوانند	محصوالت	تکمیلی	و	یا	تخصصی	در	صنایع	مختلف	را	بر	بستر	راهکاران،	تولید	
و	به	کلیه	مشتریان	همکاران	سیستم	عرضه	نمایند.	در	حال	حاضر	15	محصول	در	این	
بستر	توسط	4	توسعه		دهنده	بیرونی	به	بازار	عرضه	و	برای	برخی	مشتریان	پیاده	سازی	
شده	است	و	در	سال	13۹۹	عرضه	عمومی	آن	آغاز	خواهد	شد.	در	ادامه	مسیر،	همکاران	
سیستم	در	سال	آینده	این	استراتژی	خود	را	در	قالب	»ایجاد	اکوسیستم	توسعه	و	عرضه	
نرم		افزار	بر	بستر	فرایار«	دنبال	خواهد	نمود.	انتظار	می		رود	در	سال	13۹۹،	این	بازار	
عملیاتی	شده	و	با	تعداد	قابل	مالحظه		ای	محصول،	در	دسترس	مشتریان	قرار	گیرد.
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شرکت	همکاران	سيستم	در	تاريخ	1368/۰6/۰7 
در	قالب	شرکت	سهامی		خاص،	با	شماره	763۹6 
و	با	سرمایه	ای	معادل	1.2	میلیون	ریال	تأسيس	
شد.	در	سال	1383	به	شرکت	سهامی	عام	تبديل	
بار	 اولین	 برای	 و	در	شهریور		ماه	سال	13۹۰	 شد	
سهام	شرکت	در	بازار	فرابورس	عرضه	گردید.	در	
عملکرد	 مطلوب	 سابقه	 به	 توجه	 با	 	13۹5 سال	
بهادار	 اوراق	 بورس	 در	 شرکت	 این	 فرابورس،	 در	
پذیرفته	شد	و	در	مردادماه	سال	13۹7	شرکت	با	
احراز	شرایط	تابلوی	فرعی	بازار	اول،	از	بازار	دوم	به	

این	بازار	منتقل	شد.

گروه	 رویکـردهای	 با	 فعالیت		ها	 انطباق	 برای	
همکاران	سیستم	و	همچنین	دستیابی	به	اهداف	
استراتژیک	و	عملیاتی،	ساختار	کسب		وکار	همکاران	
از	 شبکه		ای	 و	 مادر	 شرکت	 قالب	 در	 سیستم	
تحت	لیسانس،	 منطقه		ای،	 تخصصی،	 شرکت	های	
نمایندگان	و	همکاران	فروش	شکل	گرفته	است.	
این	ساختار	با	حضور	مدیران	و	کارکنانی	سرآمد	و	
نیز	با	اجرای	مدل		های	موفق	مدیریت	جهانی،	این	
شرکت	را	به	یک	برند	ملی	در	حوزه	رشد	و	توسعه	
زیرساخت		های	مدیریتی	کشور	تبدیل	کرده	است.

شرکت	های	 از	 متشکل	 سیستم	 همکاران	 گروه	
وابسته،	فرعی	و	شرکای	تجاری	بدین	صورت	است	
مجموعه،	 یک	 قالب	 در	 و	 کشور	 سراسر	 در	 که	
ارائه	 هدف	 بازار	 به	 را	 خود	 خدمات	 و	 محصوالت	

می	کند.
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مدیریت طرح های عمومی

پیمان الوند

پیمان دماوند

پیمان البرز

اطالعات مدیریت

سپیدار سیستم آسیا

پناه تهران (مركز پشتیبانی)

مؤسسه پژوهش و آموزش

مهندسی فناوری های نوین پایوند

هوشمندی تجاری

توسعه كسب وكارهای دانه

توسعه شبكه فروشتامین آتیه كاركنان

تأمین آتیه كاركنان

۳۱ نماینده فروش و استقرار راهكاران ابری

۵ همكار استقرار

Build Partner ۳ شركت

۳۰ شركت تحت لیسانس

۴ شركت هم پیمان

١۶۰ همكار فروش

۵ شركت پشتیبان یار

۱۶۳ نماینده آموزشتامین آتیه كاركنان۲۶۶ نماینده فروش سپیدار و دشت

۲۵۱ دانشگاه  طرف قرارداد

ابرآمد

معاونت توسعه بازار

شركت مادر

بازاریابی

پشتیبانی فنی

فروش

استقرار

مدیریت پشتیبانی

منابع انسانی

مدیریت عملكرد

زیرساخت

مالی

دفتر هیأت مدیره

حسابرسی داخلی

كمیته های زیر مجموعه  هیأت مدیره

سیستم های اطالعاتی

مدیر عاملهیأت مدیره

مدیریت محصول

معاونت محصول

۱۴ شركت منطقه ای

سپیدزدلینوسرو نو

شركت های فرعی گروه ـ تخصصی و منطقه ای

شركت های وابسته گروه

شركای تجاری
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فروش،	 بازاریابی،	 مسئولیت	 که	 هستند	 شرکت	هایی	 منطقه		ای،	 شرکت	های	 	
بر	 را	 استان		ها	 در	 سیستم	 همکاران	 نرم	افزارهای	 آموزش	 و	 پشتیبانی	 استقرار،	

عهده	دارند.

		همکاران	سیستم	با	رویکرد	افزایش	چابکی	در	سازمان	کار	و	توسعه	سهم	بازار	
خود	در	کشور،	بر	آن	شد	تا	زمینه		ای	فراهم	آورد	که	در	آن	عالوه	بر	توسعه	کمی	
و	کیفی	کانال		های	فروش	خود،	مشتریان	در	سراسر	کشور	بتوانند	از	خدماتی	با	
کیفیت	یکسان	بهره		مند	شوند.	در	همین		راستا	در	سال	13۹8،	4	شرکت	منطقه		ای	
خود	را	به	عنوان	شریک	تجاری	مستقل	و	با	نام	»هم		پیمان«	فعال	نمود.	با	این	
توضیح	که	خدمات	پشتیبانی	مربوط	به	استان		های	مربوطه	به	طور	متمرکز	و	
از	طریق	پناه	تهران	و	یا	تیمی	مستقر	به	نمایندگی	از	پناه	تهران	در	منطقه،	ارائه	
شده	و	شرکت	های	هم		پیمان	صرفا	در	حوزه	فروش	و	استقرار	متمرکز	می		باشند.

الوند	 »پیمان	 و	 سیستم«	 همکاران	 دماوند	 »پیمان	 تخصصی	 شرکت	های	 	
در	 تخصصی	 طور	 به	 سیستم«،	 همکاران	 البرز	 »پیمان	 و	 سیستم«	 همکاران	
حوزه	فروش	و	استقرار	فعال	می		باشند.	دو	شرکت	پیمان	الوند	و	دماوند،	واقع	در	

تهران،	مسئولیت	فروش	و	استقرار	پروژه	های	بزرگ	را	بر	عهده	دارند.

تجاری	 هوشمندی	 راهکارهای	 استقرار	 و	 پیاده	سازی	 طراحی،	 تحلیل،	 خدمات	 	
)Business Intelligence(	توسط	شرکت	»هوشمندی	تجاری	همکاران	سیستم«	
به	مدیران	مشتریان	خصوصا	شرکت	های	هلدینگ	و	سرمایه		گذاری	ارائه	می		گردد.	

شرکت	 یک	 قالب	 در	 سيستم«	 همکاران	 عمومی	 طرح	ها		ی	 »مديريت	 شرکت	 	 	
و	 دولت	 درحوزه		 نرم		افزارها	 پشتیبانی	 و	 استقرار	 فروش،	 مسئولیت	 تخصصی،	

نهادهای	عمومی	را	بر	عهده	دارد.

		»شرکت	اطالعات	مدیریت«،	کارخانه	تولید	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	است.	
شرکت		 کارفرمایی	 به	 نرم	افزار	 تولید	 پروژه	های	 تنها	مجری	 به	عنوان	 شرکت	 این	
مزایای	 حفظ	 و	 نرم	افزار	 صنعت	 در	 بودن	 پیشرو	 منظور	 به	 سیستم،	 همکاران	
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	
را	همواره	در	 تولید	محصوالت	جدید	 و	توسعه	محصوالت	موجود،	 نگهداشت	

دستور	کار	خود	داشته	و	خطوط	مختلف	فناوری	را	دنبال	کرده	است.	

متخصص،	 کارشناسان	 از	 متشکل	 تیمی	 با	 تهران«	 پناه	 سيستم	 »همکاران	 	
در	 سیستم	 همکاران	 مشتریان	 تمامی	 به	 پشتیبانی	 خدمات	 ارائه	 مسئولیت	
سطح	استان	تهران	را	بر	عهده	دارد.	در	سال	13۹7	این	شرکت	با	هدف	باال	بردن	

تخصصهاو
پراکندگی
جغرافيایی
شرکتهای
زيرمجموعه
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چابکی	سازمان	و	افزایش	کیفیت	پاسخگویی	به	مشتریان،	با	کمک	افراد	کلیدی،	
که	تحت	 این	شرکت		ها	 نمود.	 نام	»پشتیبان		یار«	 به	 ایجاد	شرکت	هایی	 به	 اقدام	
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.	

هدف	 با	 و	 	1381 سال	 در	 سیستم«	 همکاران	 آموزش	 و	 پژوهش	 »مؤسسه	 	
اولیه	ارائه	خدمات	در	زمینه	آموزش	نرم	افزارهای	همکاران	سیستم	به	کارشناسان	
مؤسسه	 هدف	 است.	 شده	 تأسیس	 شرکت،	 مشتریان	 و	 سیستم	 همکاران	
که	 گروه		هایی	 و	 افراد	 تمامی	 که	 است	 آن	 سیستم	 همکاران	 آموزش	 و	 پژوهش	
به	 هستند،	 سیستم	 همکاران	 کسب		وکاری	 فعالیت	های	 مخاطب	 ترتیبی	 هر	 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	آنالین	و	الکترونیکی	
در	اختیار	مخاطبین	قرار	گرفته	است.	از	دیگر	خدمات	آموزشی	مؤسسه،	انتشار	
محصوالت	 کاربران	 به	 آموزشی	 خدمات	 این	 است.	 نرم		افزار	 کاربری	 کتاب		های	
همکاران	سیستم،	متقاضیان	آزاد	و	کارکنان	همکاران	سیستم	در	سطوح	مختلف	

عرضه	می	شوند.

یکی	 برگزاری	کالس		های	هم	زمان،	 نفر	ظرفیت	 اختیار	داشتن	18۰	 در	 با	 مؤسسه	
از	مجهزترین	مؤسسات	آموزشی	کشور	در	حوزه	IT	است	که	دارای	کادری	مجرب	
اساتید	 و	 مدرسین	 از	 نفر	 	2۰۰ بر	 بالغ	 طیفی	 با	 و	 بوده	 آموزشی	 کارشناسان	 از	
با	 همکاری	 طی	 نیز	 استان	 	1۹ در	 آموزشی	 دفاتر	 هم		اکنون	 می		کند.	 همکاری	
مورد	 آموزشی	 خدمات	 تمامی	 سیستم،	 همکاران	 آموزش	 و	 پژوهش	 مؤسسه	

اشاره	را	به	مخاطبین	ارائه	می		نمایند.

و	 	 	RFID فناوری	 بر	 مبتنی	 نیز	 پايوند«	 نوين	 فناوری	ها		ی		 مهندسی	 »شرکت	 	
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	همکاران	سیستم	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	
و	 تجاری	 شریک	 که	 است	 مستقلی	 شرکت	های	 شبکه	 توسعه	 و	 ایجاد	 طریق	 از	
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را	 امکان	توسعه	سریع	 آنها	در	عملیات،	 بسیار	نزدیک	گروه	هستند	و	استقالل	
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.

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

محصوالت	همکاران	سیستم	در	سراسر	کشور	فعال	می		باشند.

-		همکاران	سیستم	با	هدف	ایجاد	شبکه	فعالی	از	شرکای	توسعه	محصول	در	
را	 مختلف	 سگمنت	های	 در	 مشتریان	 نیازهای	 بتواند	 که	 نحوی	 به	 خود،	 کنار	
تولید	 کنار	ظرفیت	 در	 بیرونی	 بازوی	شبکه	 از	 استفاده	 با	 و	 با	سرعت	بیشتر	
بدنه	 از	 بیرون	 از	ظرفیت	 به	استفاده	 اقدام	 پاسخ	دهد،	در	سال	13۹8	 داخل	
سازمان	جهت	پاسخگویی	کامل		تر	به	نیازمندی	مشتریان	خصوصا	در	تولید	
نرم	افزارهای	خاص		منظوره	نمود.	این	شرکای	تجاری	با	عنوان	»توسعه	دهنده	
بیرونی۹«	شناخته	می		شوند	که	مسئولیت	مدیریت	و	نظارت	بر	عملکرد	آنها	

همچون	شرکت	های	تحت	لیسانس	بر	عهده	شرکت	توسعه	می	باشد.

 Corporate Venture Capital یک	عنوان	به	دانه«	وکارهای		کسب	»توسعه	شرکت		
در	سال	13۹6	تأسیس	شد؛	اما	با	توجه	به	شرایط	اقتصادی	پیش	آمده	طی	دو	
سال	اخیر،	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	
توسعه	 نیز	 و	 سود	 ایجاد	 هدف	 با	 استارتاپ		ها	 اکوسیستم	 در	 سرمایه		گذاری	

شبکه		ای	همکاران	سیستم	می	باشد.	

جایگاه و	 نقش	 به	 توجه	 با	 سیستم«	 همکاران	 کارکنان	 آتیه		 »تأمین	 مؤسسه		 	
سرمايه	انسانی	و	اهمیت	آن	در	پیشبرد	کسب		وکار	گروه،	در	سال	13۹6	تأسیس	
ظرفیت		های	 از	 استفاده	 با	 تا	 است	 باور	 این	 بر	 همواره	 سيستم	 همکاران	 شد.	
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	تسهيالت	متناسب	با	نيازها		ی		ضرورِی	کارکنان	می	باشد.	
۹-	Build Partner  

همکاران	سیستم			.			ساختار	گروه	همکاران	سیستم



33

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

انجام	می	دهند.

شرکت	همکاران	سیستم،	در	نیمه	دوم	سال	13۹6	تصمیم	گرفت	تا	با	ورود	شرکت	
سپیدار	سیستم	آسيا	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.	لذا	بدین	منظور	اقدامات	اولیه	جهت	تأمین	الزامات	بورس	
به	 آسیا	 و	ورود	شرکت	سپیدار	سیستم	 انجام	 افزایش	سرمایه	شرکت	 قبیل	 از	
فرابورس	ایران	در	تاریخ	1۰	شهریور	ماه	13۹8	مورد	تأیید	هیأت			پذیرش	فرابورس	
قرار	گرفت.	پس	از	تصویب	تغییر	نوع	شرکت	به	سهامی	عام	و	ورود	به	فرابورس	
در	مجمع	فوق	العاده	شرکت	در	تاریخ	11	دی	ماه	13۹8،	مدارک	به	سازمان	بورس	
بورس،	 سازمان	 دریافت	نظرات	 از	 تا	پس	 تهران	تحویل	شده	است	 بهادار	 اوراق	

سایر	مراحل	اداری	نیز	برنامه	ریزی	و	اجرایی	گردد.	

		در	همکاران	سیستم،	توسعه	محصوالت	در	بازارهای	مختلف	عالوه	بر	گسترش
سـبد	محصولـی،	از	طریـق	سیاسـت	مشـارکت	بـا	شـرکای	اسـتراتژیک	نیـز	دنبـال	
می	شـود.	در	ایـن	راسـتا	همـکاران	سیسـتم	بـا	سـرمایه	گذاری	در	شـرکت	توسـعه	
	»)CRM(	مشـتریان	با	ارتبـاط	»مدیریت	محصـول	نـو،	سـرو  ِ	مدیریـت	راهکارهـای
ایـن	شـرکت	را	بـا	سـبد	محصولـی	راهـکاران	یکپارچـه	نمـوده	و	در	سـال	13۹8	بـه	
مشـتریان	ارائه	نمود.	لذا	شـرکت	»سـرو  ِ	نو«	در	حال	حاضر	به	عنوان	یکی	از	شـرکای	

تجـاری	همـکاران	سیسـتم	مشـغول	به	ارائـه	خدمت	در	حـوزه	CRM	می	باشـد.

کیفیت	 مقیاس	پذیری،	 قابلیت	 می	بایست	 که	 ابری	 خدمات	 ماهیت	 به	 توجه	 با	 	 	
این	 و	امنیت	باال	داشته		باشد،	همکاران		سیستم	در	سال	13۹8	تصمیم	گرفت	
همین	 به	 نماید.	 عرضه	 بازار	 به	 استراتژیک	 تجاری	 شرکای	 کمک	 با	 را	 خدمات	
و	 تجهیزات	 ارائه	 درحوزه	 متخصص	 و	 خوش	نام	 شرکت	 یک	 همکاری	 با	 منظور	
خدمات	تخصصی	فناوری	اطالعات،	شرکت	مشترکی	تحت	عنوان	»ابرآمد«	را	در	
سه	ماهه	سوم	سال	13۹8	تأسیس	نمود	تا	به	صورت	تخصصی	خدمات	جدیدی	

در	حوزه	های	زیرساخت	و	پلتفرم	بر	بستر	ابر	ارائه	نماید.
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نمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک نقش 

نمودار نیروی انسانی به تفکیک مقطع تحصیلی
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٪۵۴

٪7

٪1۲

٪8
٪3

استقرار	و	پشتیبانی

محصول	و	تولید
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سایر

لیسانس
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نمودار نیروی انسانی به تفکیک جنسیت

خانم	

آقا
٪۴7٪۵3
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همکاران سیستم 
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ــت	 ــا	و	مراقب ــن	فرصت	ه ــردن	ای ــد	و	بالقوه	ک ــای	جدی ــف	فرصت	ه ــازار،	کش ــد	ب رص
ــر	همیــن	اســاس	 ــد	از	مهم	تریــن	فعالیت	هــای	امــروز	کســب	و	کارها	اســت.	ب از	برن
ــف	در	 ــای	مختل ــه	در	حوزه	ه ــی	ک ــای	بازاریاب ــن	فعالیت	ه ــال	13۹8	اصلی	تری در	س

همــکاران	سیســتم	انجــام	شــده،	بــه	شــرح	زیــر	اســت:

		انجــام	فعالیت	هــای	تحقیقاتــی	بــه	منظــور	بررســی	تصویــر	و	جایــگاه	برنــد	
همــکاران	سیســتم	در	بــازار	و	برنامه	ریــزی	اقدامات	آتی	بر	مبنــای	خروجی	حاصله

		انتشــار	4	ویژه	نامــه	بــا	عناویــن	زیــر	بــه	منظــور	تقویــت	تصویــر	برنــد	همــکاران
سیستم	در	میان	مخاطبان	جامعه	هدف

-		ویژه	نامــه	مالکیــت	فکری؛	با	محوریت	موضوع	»مالکیت	فکری	و	صنعت	ســبز«
ــکاران	 ــای	هم ــی	راهکاره ــت	معرف ــا	محوری ــیمی؛	ب ــت	پتروش ــه	صنع -		ویژه	نام
				سیســتم	بــرای	ایــن	صنعــت	و	انتقــال	تجــارب	مشــتریان	ایــن	صنعــت	در	

					استفاده	از	آنها

گســترده	تر	 اطالع	رســانی	 محوریــت	 بــا	 ۹8«؛	 »باهــم	 رویــداد	 ویژه	نامــه	 	-
				رویداد	باهم	۹8	و	مزیت	های	رایانش	ابری	به	مخاطبان

-		ویژه	نامــه	»آینــد	3 1۰	«	بــا	محوریــت	»فرآیندهــای	ســازمانی	و	بســترهای	
				توسعه	نرم	افزار	در	جهان	و	ایران«

		برگزاری	رویداد	»باهم	۹8«

		راه	انــدازی	میکروســایت	راهــکاران	ابــری؛	بــه	منظــور	ایجــاد	محتــوای	متمرکــز	بــرای	
ــای	 ــا	و	راهکاره ــی	ماژول ه ــرار	دادن	تمام ــترس	ق ــاص	آن	و	در	دس ــان	خ مخاطب

ابــری	همــکاران	سیســتم			
		تمرکز	بر	اطالع	رسانی	گسترده	مزایای	راهکاران	ابری	به	بازار	از	طریق:

-		درج	آگهــی	و	وب	بنــر	در	حــدود	3۰	رســانه	آنالیــن	و	آفالیــن	و	ایجــاد	آگاهــی	در	
				بیش	از	8۰,۰۰۰	نفر	نسبت	به	مزایای	محصول	راهکاران	ابری

-		انجــام	تبلیغــات	محیطــی	بــرای	معرفــی	محصــول	راهــکاران	ابری	در	شــهرک	های		
				صنعتی	سه	شهر	اراک،	همدان	و	قزوین	

ــداد	 ــه	12	روی ــف	از	جمل ــداد	مختل ــری	در	2۰	روی ــکاران	اب ــای	راه ــی	مزای -		معرف
				مربوط	به	نمایشگاه	های	صنعتی

		تقویــت	بازاریابــی	مســتقیم	از	طریــق	جــذب	21	نماینــده	فــروش	راهــکاران	ابــری	که	
مجموع	تعداد	نمایندگان	فعال	در	این	حوزه	را	به	31	نماینده	رساند.	

حفظوتقویت
جایگاهبرند
همکاران
سیستم

تقویتجایگاه
راهکارانابریدر
بازار

1۰-	»آیند«	برند	ویژه	نامه	تخصصی	همکاران	سیستم	با	محوریت	تکنولوژی	های	حوزه	IT	است	که	در	هر	شماره	به	یک	تکنولوژی	با	رویکرد	بازار	ایران	می	پردازد.

همکاران	سیستم			.			فعالیت	های	بازاریابی	همکاران	سیستم	
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ــوان	 ــه	عن ــکاران	ب ــگاه	راه ــن	جای ــر	تبیی ــش	ب ــن	بخ ــی	ای ــز	اصل ــال	13۹8	تمرک در	س
ــرکت	ها	 ــزاری	ش ــای	نرم	اف ــه	نیازه ــخ	ب ــرای	پاس ــور	ب ــه	و	فرآیندمح ــکاری	یکپارچ راه
ــکاران	 ــدی	هم ــی	توانمن ــزرگ(،	معرف ــط،	ب ــک،	متوس ــف	)کوچ ــای	مختل در	اندازه	ه
ــوص	 ــه	خص ــف	ب ــرکت	های	مختل ــکاران	در	ش ــتقرار	راه ــدازی	و	اس ــتم	در	راه	ان سیس
ــازار	 ــکاران	در	ب ــور	راه ــوالت	صنعت	مح ــگاه	محص ــن	جای ــزرگ	و	تبیی ــای	ب در	پروژه	ه

بــوده	اســت.

		اجــرای	تبلیغــات	محیطــی	و	حضــور	در	نمایشــگاه	های	بین	المللــی	صنعــت	نفــت،	
گاز	و	پتروشــیمی،	غذایــی،	شــیرینی	و	شــکالت،	خرده	فروشــی،	فــوالد	و	دارویــی	و	
برگــزاری	5	ســمینار	تخصصــی	بــه	منظــور	ارائــه	راهکارهــای	مذکــور	بــه	مخاطبــان
		معرفــی	راهکارهــای	مدیریــت	تولیــد،	کنتــرل	کیفیــت،	خرده	فروشــی	و	پخــش

بــرای	اولیــن	بــار	بــه	بــازار	صنایــع	مرتبــط	از	طریــق	برگــزاری	کمپین	هــای	تبلیغاتــی	
و	طراحــی	صفحاتــی	بــا	محوریــت	صنایــع	مختلــف	در	وب	ســایت	همکاران	سیســتم	

ــوی	 ــد	دم ــزاری	چن ــا	برگ ــازار	ب ــه	ب ــتم	ب ــکاران	سیس ــیمان	هم ــکار	س ــی	راه 		معرف
گروهــی	بــرای	هلدینگ	هــای	مرتبــط	بــا	ایــن	حــوزه	و	همچنیــن	معرفــی	ایــن	

راهــکار	در	فضــای	دیجیتــال	

ــتم	در ــکاران	سیس ــی	هم ــای	محصول ــت	از	موفقیت	ه ــتان	موفقی ــه	18	داس 		تهی
صنایــع	و	حوزه	هــای	مختلــف	بــه	منظــور	آشــنایی	مخاطبــان	بــا	راهکارهــای	

مذکــور	و	دســتاوردهای	آنهــا	در	ســازمان	مشــتریان	

تبیینجایگاه
راهکاراندربازار

همکاران	سیستم			.			فعالیت	های	بازاریابی	همکاران	سیستم	
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همــکاران	سیســتم	در	فواصــل	زمانــی	معیــن،	بــا	دو	هــدف	زیــر	اقــدام	
بــه	برگــزاری	رویدادهــای	تخصصــی	تحــت	برنــد	»باهــم«	می		نمایــد.

ــه	 ــده	آن	ب ــیر	آین ــتم	و	مس ــکاران	سیس ــوالت	هم ــانِی	تح -	اطالع		رس
مشــتریان	و	نیــز	فعــاالن	صنعــت	IT	بــه	منظــور	ایفــای	نقــش	خــود	

در	رشــد	و	توســعه	صنعــت	IT	در	کشــور

-	ایجــاد	فرصتــی	مناســب	جهــت	برقــراری	ارتبــاط	و	تعامــل	نزدیــک	
بــا	مشــتریان	خــود،	صاحبــان	صنعــت	IT	و	ســایر	صنایــع	کلیــدی	
کشــور	و	نیــز	دریافــت	نظــرات،	پیشــنهادات	و	بازخوردهــای	آنهــا	در	

ــف ــای	مختل حوزه		ه

اولیــن	رویــداد	تحــت	برنــد	»باهــم«	در	ســال	13۹5،	بــا	محوریــت	
ــی	 ــگاه	بین	الملل ــل	نمایش ــکاران«،	در	مح ــه	راه ــتریان	ب ــای	مش »ارتق
ــا	 ــی	و	ب ــی	4	روز	متوال ــت،	ط ــگاه	صنع ــزاری	نمایش ــا	برگ ــان	ب و	همزم
حضــور	بیــش	از	5۰۰۰	نفــر	برگــزار	شــد	کــه	همزمانــی	آن	بــا	نمایشــگاه	

ــم	زد. ــتم	رق ــکاران	سیس ــرای	هم ــی	را	ب ــت	بزرگ ــت،	موفقی صنع

در	ســال	13۹8	نیــز	در	ادامــه	رویکــرد	فــوق،	این		 بــار	رویــداد	مذکــور	بــا	
ــی	 ــر	معرف ــز	ب ــری	و	تمرک ــکاران	اب ــت	»راه ــا	محوری ــاوت	و	ب ــی	متف قالب
محصــوالت	جدیــد	همــکاران	سیســتم	بــر	بســتر	ابــر	و	همچنیــن	اعــالم	
تأســیس	شــرکت	ابرآمــد	بــا	هــدف	گســترش	کســب	وکار	همــکاران	
سیســتم	و	نیــز	توســعه	خدمــات	قابــل	ارائــه	در	این	حــوزه«	برگزار	شــد.	
حضــور	بیــش	از	12۰۰	نفــر	در	ایــن	رویــداد	و	نیــز	اســتقبال	گســترده	از	
ــکاران	 ــای	هم ــه	رونده ــن	ب ــه	مخاطبی ــی	از	عالق ــن	آن،	حاک ــش	آنالی پخ

سیســتم	می		باشــد.	

 IT	صنعــت	کلیــدی	افــراد	ــا در	طــول	ایــن	رویــداد	ارتباطــات	نزدیکــی	ب
ــوزه	 ــن	ح ــبی	در	ای ــالت	مناس ــرار	و	تعام ــتریان	برق ــز	مش ــور	و	نی کش
شــکل	گرفــت.	همچنیــن	ایــن	رویــداد	بازتــاب	گســترده 	ای	در	رســانه	ها	
و	صنعــت	IT	کشــور	داشــت	کــه	خــود	منجــر	بــه	تقویــت	جایــگاه	و	برنــد	

همــکاران	سیســتم	در	بــازار	شــد.
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آشنا		نمودن	مشتریان	محصوالت	نسل	دوم	با	مزایا	و	ویژگی	های	راهکاران	به	منظور	
استراتژیک	 هدف	 تحقق	 جهت	 در	 بازاریابی	 واحد	 اقدامات	 از	 یکی	 محصول،	 ارتقای	
تعیین	شده	در	این	حوزه	است.	عمده	ترین	فعالیت	های	انجام	شده	در	این	بخش	در	سال	

13۹8	عبارتند	از:

		برگزاری	چندین	دموی	گروهی	صنعتی	

		تهیه	و	انتشار	بروشور	خاص
				این	حوزه	و	ارسال	برای	مخاطبان	

		جمع	آوری،	طبقه	بندی	و	تحلیل	اطالعات	بازار	و	رقبا	و	انتقال	آن	به	داخل	شرکت	به		
منظور	کمک	به	اتخاذ	تصمیمات	استراتژیک	در	قالب	یک	فعالیت	مستمر

		بررسی	مستمر	اندازه	بازارهای	مهم	و	هدف			گذاری	شده	همکاران	سیستم	و	سهم	بازار	
این	شرکت	در	هر	بخش

		برگزاری	جلساتی	با	عنوان	»گروه		کاربری«	به	منظور	دریافت	نظرات	مشتریان	در	
خصوص	محصوالت	جدید	همکاران	سیستم	و	نیز	سنجش	میزان	اثربخشی	حضور	

همکاران	سیستم	در	رویدادهای	مختلف	و	اثربخشی	تبلیغات	محیطی	اجراشده	

			تحلیل	صنعت	IT	با	رویکرد	تحلیل	روندهای	آتی،	تحلیل	وضعیت	رقابتی	شش	راهکار	
همکاران	سیستم	و	همچنین	وضعیت	رقابتی	همکاران	سیستم	در	بازار	

ترغیبمشتریان
محصوالتنسل
دومبهاستفاده
ازراهکاران

تحقیقاتبازار

همکاران	سیستم			.			فعالیت	های	بازاریابی	همکاران	سیستم	
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		توقف	چاپ	بروشورهای	کاغذی	در	راستای	حفظ	سالمت	پرسنل	و	مشتریان

		راه	اندازی	بستر	دیجیتال	همکاران	سیستم	با	نام	»مجله	دیجیتال«

		معرفـی	و	ترویـج	اسـتفاده	از	محصـوالت	و	ابزارهایـی	از	سـبد	محصولـی	همـکاران	
سیسـتم	که	می	توانند	از	طریق	ایجاد	امکان	دورکاری،	ضمن	کمک	به	حفظ	سـالمت	
محیط	کار	و	پرسنل	مشتریان،	ایشان	را	در	پیشبرد	کسب	وکار	خود	در	شرایط	کنونی	

یاری	رسانند.

		ارتقای	سـطح	دانش	مخاطبان	از	طریق	برگزاری	الیو،	وبینار	و	انتشـار	مقاالت	مختلف	
در	فضای	مجازی	

تطبیق
فعالیتهای
بازاریابی
باشرایط
ایجادشدهناشی
ازشیوعبیماری
کرونا

حضوردرفضای
دیجیتالوبهبود
جایگاههمکاران
سیستمدر
شبکههای
اجتماعی

		ایجاد	تغییراتی	در	حوزه	بازاریابی	دیجیتال	

												تمرکز	بر	رشد	مخاطبان	وب	سایت	و	بهبود	SEO	کلمات	کلیدی	در	حوزه	های	مورد	تمرکز

		به	اشتراک	گذاری	مستمر	اخبار	همکاران	سیستم	و	نیز	خبرهای	تکنولوژی	در	دنیا

اجتماعی	 شبکه	های	 محتوای	 تقویت	 و	 اجتماعی	 شبکه	های	 در	 فعاالنه		 حضور	 	
همکاران	سیستم

		راه	اندازی	یک	شبکه	اجتماعی	اختصاصی	برای	راهکاران	ابری	در	دو	پلتفرم	اینستاگرام	
و	لینکدین

جدید	 مخاطبان	 درصدی	 از	4۰	 بیش	 رشد	 به	 منجر	 فوق	 فعالیت	های	 مجموع	 که	
وب	سایت،	رشد	بیش	از	6۰	درصدی	جستجوی	ارگانیک	ورودی	های	وب	سایت	و	افزایش	
اجتماعی	همکاران	سیستم	در	تمامی	 و	دنبال	کنندگان	شبکه	های	 تعداد	مخاطبان	
بسترها	به	حدود	3۰,۰۰۰	نفر	شده	است.	همچنین	پیرو	رویکردهای	تدوین	شده،	میزان	
درخواست	های	ثبت	شده	به	منظور	خرید	محصوالت	همکاران	سیستم	در	وب	سایت	

افزایش	قابل	توجهی	یافت.

همکاران	سیستم			.			فعالیت	های	بازاریابی	همکاران	سیستم	
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نظام حاکمیتی
شرکت 

هیأتمدیره

مدیرعامل،
معاونینو

مدیرانستـاد

وظایف هیأت مدیره:
			هدایت	استراتژیک

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

			نظارت	بر	عملکرد	مدیریت	ارشد
			اطمینان	از	وجود	زیرساخت	های	مناسب	برای	موفقیت	برنامه	های	اجرایی

			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

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

شرکت	همکاران	سیستم	با	اعتقاد	به	تفکیک	حوزه	مدیریت	که	بر	عملیات	و	تحقق	
اهداف	تمرکز	می		کند	از	حاکمیت	شرکتی	که	یک	مفهوم	نظارتی	است،	گزارش	نظام	
حاکمیت	شرکتی	را	یک	جزء	الینفک	از	گزارش	هیأت		مدیره	به	مجمع	قلمداد	می		کند.	
حاکمیت	شرکتی	همان	نظام	راهبری	بنگاه	است	و	باید	ساختاری	را	فراهم	آورد	تا	از	
طریق	آن،	هدف		های	بنگاه	تنظیم	و	وسایل	دستیابی	به	هدف		ها	و	نظارت	بر	عملکرد	
بررسی	 و	 سهامداران	 ترکیب	 کنار	 در	 هیأت		مدیره	 ترکیب	 و	 ساختار	 شود.	 تعیین	
اساسی		ترین	 اجتماعی،	 مسئولیت		های	 انجام	 و	 شرکت	 حقوقی	 محیط	 ریسک		ها،	
موضوعات	حاکمیت	شرکتِی	همکاران	سیستم	را	تشکیل	می		دهند	که	گزارش	آن	در	

ادامه	ارائه	می	گردد.
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مدیرانعامل
شرکتهای

زیرمجموعه

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

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:
ایجاد	هم	سویی	بین	اعضای	هیأت	مدیره	در	خصوص	چشم	انداز		آینده	کسب	وکار	

و	تصمیم	سازی	برای	اعضای	هیأت	مدیره

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

قوانین	و	مقررات

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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اعضایهیأتمدیرهومدیرعامل

مهدیانصاریان
رئیس	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  18	سال	
تخصص:	مدیریت	مالی،	مدیریت	محصول	و	مدیریت	استراتژیک

تحصیالت:	کارشناسی	حسابداری	دانشگاه	قزوین

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	حسابرسی	

مهدیامیری
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  7	سال	
تخصص:	مدیریت،	طراحی	و	توسعه			نرم	افزار،	فناوری	اطالعات	و	مدیریت	استراتژیک

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	صنعتی	شریف		

شهریاررحیمی
نایب	رئیس	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  3۰	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	منابع	انسانی

فریدفوالدی
مدیرعامل

سابقه فعالیت در سمت مدیرعاملی گروه همکاران سیستم :  1	سال	
تخصص:	مدیریت	بازاریابی،		مدیریت	محصول	و	مدیریت	استراتژی	های	بازار	و	سازمان

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	تهران	

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
			کمیته	منابع	انسانی

			کمیته	استراتژی

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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آراسباحمدیان
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  1	سال
پروژه،	 مدیریت	 استراتژیک،	 برنامه	ریزی	 استراتژیک،	 مدیریت	 مدیریت،	 تخصص: 

مدیریت	برند،	مدیریت	کیفیت
تحصیالت: کارشناسی	فیزیک	دانشگاه	تهران،	کارشناسی	ارشد	ژئوفیزیک	دانشگاه	آزاد	
تهران،	دکترای	مدیریت	کسب	و	کار	دانشگاه	BORDEAUX	فرانسه،	پست	دکترای	مدیریت	

کسب	و	کار	دانشگاه	Grenoble	فرانسه

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
		کمیته	حسابرسی 		کمیته	استراتژی														

محمدمهدیمیرمطهری
عضو	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  1	سال	و	4	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	حسابرسی

محمدعزیزاللهی
عضو	علی	البدل	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  3	سال	
تخصص:	مدیریت	فروش،	مدیریت	عملکرد	و	مدیریت	منابع	انسانی

تحصیالت:	کارشناسی	مهندسی	کامپیوتر	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	میبد

سایر سمت های کنونی:
   معاونت	توسعه	بازار،	فروش	و	استقرار

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	منابع	انسانی

محسنطالئی
عضو	علی	البدل	هیأت	مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  3	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	سيستم

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیته	استراتژی

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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بـرای	اداره			یـک	شـرکت	نرم		افـزاری	در	ابعـاد	گـروه	همـکاران	سیسـتم،	بـا	شـبکه		ای	از	
شـرکت		ها	و	نماینـدگان	آن،	تخصص		هایـی	نظیـر	رهبـری،	هوشـمندی	کسـب		وکار،	
مهارت		هـای	تحلیـل	اقتصـادی،	مالـی	و	سـرمایه		گذاری،	شـناخت	از	بـازار،	محصـول	
و	تکنولـوژی	ضـروری	اسـت.	هیأت		مدیـره	شـرکت	متشـکل	از	5	عضـو	غیرموظـف	
و	2	عضـو	موظـف	علی		البـدل	می	باشـد	کـه	هـر	یـک	دارای	تخصص	هـای	متنوعـی	

می	باشـند.
عـالوه	بـر	ظرفیـت	داخلی	هیأت		مدیـره،	همکاران	سیسـتم	همواره	بر	آن	بوده	اسـت	
تـا	بـر	اسـاس	دانـش	و	تخصص	افـراد	صاحب		نظـر	در	حوزه	های	مختلف	کسـب		وکار	
خـود،	تصمیمـات	راه		گشـایی	در	مسـیر	حرکـت	رو	به	جلوی	شـرکت	اتخـاذ	نماید.	بر	
همین	اسـاس،	اسـتفاده	از	نظر	مشـاوران	در	سطوح	مختلف	اسـتراتژی	و	عملیاتی	

شـرکت	از	سـالیان	پیش	در	دسـتور	کار	هیأت		مدیره	قرار	داشـته	اسـت.

هیأت		مدیـره	در	سـال	13۹8	و	تـا	تاریـخ	ارائـه	گـزارش،	47	جلسـه	هیأت		مدیره	داشـته	
اسـت.	تعـداد	و	فاصلـه	زمانـی	بیـن	جلسـات	هیأت		مدیـره،	متناسـب	بـا	موضوعـات		
و	شـرایط	هـر	مقطـع	زمانـی،	توسـط	دبیرخانـه	هیأت		مدیـره	مشـخص		و	بـا	تأییـد	
رئیـس	هیأت		مدیـره	بـه	نحـوی	تنظیم	شده	اسـت	کـه	در	هر	مـاه	حداقل	یک	جلسـه	
هیأت		مدیـره	برگـزار	شـود.	ترتیـب	و	تاریـخ	برگـزاری	جلسـات	هیأت		مدیـره	در	قالـب	
تقویـم	هیأت		مدیـره	و	توسـط	دبیرخانـه	هیأت		مدیـره	مشـخص	و	در	اولیـن	جلسـه	
هیأت		مدیـره	بـرای	دوره	های	شـش	ماهه	به	تصویب	هیأت		مدیره	رسـانده	می	شـود.

و	 حقوق	 و	 مجمع	 مصوب	 تصمیمات	 اساس	 بر	 غیرموظف	 اعضای	 حضور	 حق	
مزایای	مدیرعامل	و	معاونین	وی	مطابق	با	آیین		نامه		های	داخلی	گروه	و	بر	اساس	

تصویب	هیأت		مدیره	پرداخت		می	شود.	

حقحضوراعضای
هیأتمدیرهو

حقوقومزایای
مدیرعامل

تحلیلترکیب
اعضاازنظر
تخصصو
سوابق

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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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:

-		تدوین	برنامه	و	بودجه	کالن	و	مراقبت	از	تحقق	هدف	گذاری	های	مصوب

-		تنظیم	رابطه	با	سهامداران	و	بازار	سرمایه

-		تدوین	استراتژی	های	کسب		وکار	و	حفظ	رقابت		پذیری	شرکت

-		تدوین	استراتژی	و	سیاست	های	کالن	منابع	انسانی	

-		تقویت	نظام	حاکمیت	شرکتی

-		نظارت	بر	تحقق	اهداف	استراتژیک	و	حفظ	رویکردهای	اصلی	گروه

-		نظارت	بر	فروش،	مدیریت	و	اجرای	پروژه	های	بزرگ	و	استراتژیک

-		بررسی	تغییرات	ساختاری	و	مدیریتی

-		پایش	فعالیت	های	رقبای	تجاری	در	بازار

-		بررسی	و	نظارت	های	مستمر	مالی	و	عملیاتی	

-		مراقبت	از	جایگاه	برند	همکاران	سیستم	

-		تحلیل	محیط	بیرونی	و	بررسی	مستمر	وضعیت	بازار	و	مشتریان

-		نظارت	بر	بهینه		سازی	مدل	کسب		وکار	شرکت

-		تناسب	ساختار	سازمانی	با	اهداف	استراتژیک	گروه

نقاطتمرکز
هیأتمدیرهدر
سال1398

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

کمیتههای
زیرمجموعه
هیأتمدیره

هیأت		مدیـره	همـکاران	سیسـتم	در	چارچـوب	نظـام	حاکمیـت	شـرکتی	و		بـه	منظـور	
اطمینـان	از	انجـام	وظایف	خود	در	قبال	تمامی	ذی	نفعان	شـرکت،	از	سـال	13۹۰	اقدام	به	
ایجـاد	کمیته	هـای	زیرمجموعـه	هیأت		مدیره	نمـوده	اسـت.	در	سـال	13۹8		کمیته	های	
حسابرسی،	استراتژی	و	منابع	انسانی	به	منظور	کمک	به	تصمیم		سازی	در	اصلی		ترین	

وظایـف	هیأت		مدیـره	در	این	سـه	حـوزه	فعـال	بوده	اند.
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
دستاوردهایکمیته
درسال1398

اهم	فعالیت	های	کمیته	حسابرسی	در	راستای	ایفای	وظایف	خود	در	سال	13۹8،	تداوم	
فعالیت	های	کمیته	در	سال	13۹7	بوده	است	که	شامل	موارد	زیر	می	باشد:

		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	عمليات	شرکت	های	زيرمجموعه	و	فعالیت	های	مشاوره	ای
		کسب	اطمینان	معقول	از	ارائه	يافته	ها	و	توصيه	های	مهم	از	سوی	حسابرسان	داخلی	

به	مديريت	و	پيگيری	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

شرکت	های	 و	 اصلی	 شرکت	 قانونی	 بازرس	 و	 مستقل	 حسابرس	 گزارش		 بررسی	 	
اثربخشی	 از	 اطمینان	 حصول	 منظور	 به	 آنها	 مدیریت	 نامه		های	 و	 زیرمجموعه	
گزارش		های	صادره	و	برگزاری	جلساتی	جهت	رفع	اختالف		نظر	احتمالی	بین	حسابرسان	

مستقل	با	هیأت			مدیره		ها	و	مدیران

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی

کمیته  حسابرسی

کمیته	حسابرسی	در	سال	13۹۰	به	منظور	اجرای	اصول	حاکمیت	شرکتی	و	اعمال	
اعضای	 حاضر	 حال	 در	 است.	 گردیده	 ایجاد	 شرکت،	 فعالیت	های	 بر	 مؤثر	 نظارت	
تخصص	 دارای	 و	 مستقل	 آنان	 اکثریت	 که	 است	 عضو	 پنج	 از	 متشکل	 کمیته	 این	
در	 	،13۹8 سال	 در	 کمیته	 این	 شده		اند.	 انتخاب	 هیأت		مدیره	 توسط	 و	 بوده	 مالی	
راستای	کمک	به	وظایف	نظارتی	هیأت		مدیره	و	انجام	پنج	وظیفه	اصلی	خود	شامل	
بررسی	وضعیت	نظام	راهبری،	ریسک			و	کنترل،	سالمت	گزارشگری	مالی،	استقالل	
و	اثربخشی	حسابرس	مستقل،	اثربخشی	کار	حسابرسی	داخلی	و	چگونگی	رعایت	
قوانین	و	مقررات،	ضمن	ایجاد	هماهنگی	های	الزم	با	کلیه	اعضای	کمیته	در	خصوص	
موضوعات	مرتبط	با	وظایف	کمیته	حسابرسی،	تعداد	5	جلسه	برگزار	نموده	است.
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		جایگزینی	تعدادی	از	حسابرسان	مستقل	شرکت	های	زیر		مجموعه	برای	سال	مالی	13۹8
		بررسی	کلیه	شرایط	قراردادهای	حسابرسی	و	تناسب	حق	الزحمه	دریافتی	حسابرسان	

مستقل
		بررسی	عملکرد	حسابرسان	مستقل	و	پایش	استقالل	آنها

		نظارت	بر	رعایت	قوانین	و	مقررات	و	الزامات	درون		سازمانی	و	برون	سازمانی
		پیشنهاد	عضو	جدید	کمیته	حسابرسی	به	هیأت		مدیره

		برگزاری	جلسات	دوره		ای	مابین	اعضای	کمیته	حسابرسی،	هیأت		مدیره	و	همچنین	
مدیران	ارشد	شرکت	جهت	بررسی	گزارشات	حسابرسی	داخلی	و	آشنا	نمودن	آنها	به	

نقش	و	اهمیت	حسابرسی	داخلی	در	نظام	حاکمیت	شرکتی

حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی	گروه	در	سال	13۹8،	مؤسسه	حسابرسی	نوین	نگر	
مانا	و	بازرس	علی		البدل	مؤسسه	حسابرسی	بیات		رایان		می	باشد.	

		حضور	در	رتبه	یک	لیست	حسابرسان	معتمد	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	و	عدم	
تعلیق	از	فهرست	مذکور

		امتیاز	کنترل	کیفیت	جامعه	حسابداران	رسمی	در	خصوص	مؤسسات	حسابرسی	
		شرایط	و	تمهیدات	الزم	جهت	استقرار	گروه	حسابرسی	متناسب	با	وضعیت	شرکت	و	

شرایط	صنعت
مؤسسات	 توسط	 حرفه		ای	 ضوابط	 و	 اصول	 و	 حسابرسی	 استانداردهای	 رعایت	 	 	

حسابرسی
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اطالعاتمربوط
بهحسابرس
مستقل
وبازرسقانونی

معیارهایگروه
برایگزینش
حسابرسمستقل
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مأموریت
کمیته
استراتژی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدرسال
1398

کمیته	استراتژی	در	سال	13۹5	و	با	هدف	ایفای	دو	نقش	کلیدی	ایجاد	هم	سویی	بین	
برای	 تصمیم	سازی	 و	 کسب		وکار	 آینده	 چشم		انداز	 خصوص	 در	 هیأت		مدیره	 اعضای	
کمیته	 این	 برای	 اصلی	 وظیفه	 چهار	 همچنین	 گردید.	 تشکیل	 هیأت		مدیره	 اعضای	

تعریف	شده	است	که	عبارتند	از:
		مراقبت	از	استراتژی		های	تعیین		شده	

		شکل		دادن	ایده	ایجاد	استراتژی		های	جدید
		شناسایی	ریسک		های	پیاده		سازی	استراتژی		ها	و	ارائه	راهکار	پیش	گیرنده

		بازنگـری	منشـور	و	تهیه	برنامه	کمیته	در	ابتدای	هر	سـال	و	اخـذ	تأیید	هیأت		مدیره	

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.	

کمیته	استراتژی	در	سال	13۹8،	بالغ	بر	7	جلسه	برگزار	نموده	است	که	عمده	اقدامات	
و	فعالیت	های	کمیته	استراتژی	به	شرح	زیر	بوده	است:	

		پایش	وضعیت	کالن	اقتصادی	کشور	و	پیش		بینی	شرایط	سال	13۹۹	در	حوزه	های	
مؤثر	بر	کسب		وکار	شرکت	و	مشتریان

		پایش	فعالیت	رقبا
		تهیه	و	ارائه	پیشنهاد	اهداف	استراتژیک	سال	13۹۹	به	هیأت		مدیره

		تدوین	شناسنامه	اهداف	سال	13۹۹	شامل	هدف	گذاری	شاخص		های	تحقق	و	تعیین	
رویکردهای	اجرایی	و	ارائه	آنها	به	هیأت		مدیره

		پایش	و	اعمال	توجه	به	حفظ	و	بازبینی	اهداف	استراتژیک	و	به	روز	رسانی	آنها	بر	
اساس	شرایط	محیطی	جدید	

		حفظ	تناسب	ساختار	گروه	با	رویکرد	و	اهداف	استراتژیک
		بررسی	وضعیت	بازار	همکاران	سیستم	در	صنایع	مختلف	و	بورس	و	پیشنهاد	انتخاب	

صنایع	هدف	برای	سال	13۹۹
عالوه	بر	موارد	فوق	و	با	توجه	به	شیوع	بیماری	کرونا،	کمیته	استراتژی	از	اسفند	سال	
13۹8،	ضمن	برگزاری	جلسات	مشترک	با	هیأت		مدیره،	به	جمع	آوری،	بررسی	و	تحلیل	
اطالعات	میدانی	و	رصد	عوامل	محرک	داخلی	و	بیرونی	مؤثر	بر	کسب		وکار	همکاران	
سیستم	پرداخت	و	ضمن	بررسی	سناریو		های	احتمالی	مختلف،	راهکارهایی	را	به	منظور	
کاهش	اثر	و	آثار	هر	سناریو	بر	کسب		وکار	همکاران	سیستم	به	هیأت		مدیره	پیشنهاد	

نمود.	این	امر	در	سال	13۹۹	نیز	در	دستورکار	کمیته	استراتژی	قرار	خواهد	داشت.

کمیته  استراتژی

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی



55



56

کمیته منابع  انسـانی 

مأموریت
کمیتهمنابع
انسانی

اهداف	اصلی	کمیته	منابع	انسانی	درسال	13۹8،	باز	طراحی	و	تدوین	چارچوب	های		
برای	 الزم	 ورودی		های	 و	 اطالعات	 تهیه	 انسانی،	 منابع	 سیاست		های	 اصلی	
تصمیم		گیری	هیأت		مدیره	در	حوزه	منابع	انسانی،	نظارت	بر	اجرای	کالن	مصوبات	
هيأت		مديره	مرتبط	با	مديريت	منابع	انسانی،	نظارت	بر	سياست	ها	و	موضوعاتی	که	
به	بلوغ	اجرا	کمک	می	کند	و	همچنین	مراقبت	از	افزايش	توان	مديريتی	بوده	است.

کمیته	منابع	انسانی	در	سال	13۹8،	12	جلسه	تشکیل	داده	است	که	اهم	فعالیت		ها	
و	دستاوردهای	آن	به	شرح	زیر	است:

		بازبینی	سیاست		های	کالن	منابع	انسانی	و	متناسب		سازی	آن	با	شرایط

		پایش	و	نظارت	بر	وضعیت	فرهنگ	سازمانی	و	بهبود	آن

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

		بازبینی	فرایندهای	جذب	و	سیاست		های	مرتبط	با	آن	با	هدف	بهبود	کیفیت	جذب	

			ایجـاد	مکانیـزم	توسـعه	خالقیـت	در	سـازمان	و	تدویـن	سـازوکارهای	اجرایـی	آن	با			
هدف	شناسایی	و	مدیریت	استعدادها

			بازبینـی	برنامه		هـای	نگهداشـت	بـا	تمرکز	بـر	نگهداشـت	منابع	انسـانی	تأثیرگذاِر	
	سازمان

		تعیین	استراتژی		ها	و	سازوکار	نظارت	بر	فرایند	توسعه	مدیران

		نظارت	بر	مکانیزم		های	جانشین		پروری	مدیران	ارشد	و	میانی	در	سازمان

		نظارت	بر	چرخه	مدیریت	دانش	در	سازمان

تأمین	سالمت،	ایمنی	و	رفاه	کارکنان	از	فرآیندهای	مهم	در	مدیریت	منابع	انسانی	
این		گونه	 اهتمام	 و	 رویکرد	 است.	 موفق	 و	 بزرگ	 شرکت	های	 سیاست	های	 از	 و	
کسب		وکار	 در	 آنها	 موفقیت	 ارکان	 از	 یکی	 کارکنان	 سالمت	 موضوع	 به	 سازمان	ها	
نیز	تلقی	می	شود.	شرکت	همکاران	سیستم	هم	در	مسیر	تکاملی	خود	در	حوزه	
کارکنان	 سالمت	 موضوع	 به	 جدی	 و	 روشمند	 توجه	 انسانی«	 منابع	 »مدیریت	
داشته	و	به	همین	دلیل	در	سال	13۹5	»کمیته	سالمت«	را	تشکیل	داده	است.	این	
کمیته	از	اواسط	اسفند	13۹8	با	گسترش	همه		گیری	ویروس	کرونا	فعال	گردید	و		
بررسی	شرایط	و	ابعاد	این	بیماری	را	با	هدف	حفظ	سالمت	محیط	کار	و	پرسنل،	در	

دستور	کار	خود	قرار	داد.	

فعالیتها
ودستاوردهای
کمیتهدرسال98
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بیماری	 همه		گیری	 دوره	 طول	 در	 سالمت	 کمیته	 توسط	 انجام		شده	 اقدامات	 اهم	
کرونا	عبارتند	از:

		تدوین	و	انتشار	دستورالعمل		های	مراقبتی	و	نظارتی	مورد	نیاز	و	نظارت	بر	اجرای		
صحیح	آن		ها	در	محیط	کار	

		ارائه	پیشنهاد	دورکاری	حداکثری	در	اواسط	اسفندماه	که	با	تصویب	هیأت		مدیره،	
اجرای	این	سیاست	تا	پایان	اردیبهشت		ماه	13۹۹	تمدید	گردید.

		تدوین	دستورالعمل	چگونگی	بازگشت	به	کار	پرسنل	در	سال	13۹۹

		انجام	معاینات	بالینی	اولیه،	مراقبت	مستمر	از	وضعیت	سالمت	کلیه	پرسنل	و	
ارائه	خدمات	و	مشاوره		های	مستمر	پزشکی	به	پرسنل	و	خانواده		های	آنها	

سرمايهوترکيب
سهامداران

ريال	 میلیون	 	1/2 مبلغ	 	1368/۰6/۰7 تاریخ	 در	 تأسيس	 بدو	 در	 شرکت	 سرمايه	
شامل	تعداد	12۰	سهم	به	ارزش	اسمی	هر	سهم	1۰,۰۰۰	ريال	بوده	است	که	طی	
چندين	مرحله	به	شرح	نمودار	زير	به	مبلغ	1,26۰	میلیارد	ریال	)شامل	تعداد	1,26۰ 
میلیون	سهم،	به	ارزش	اسمی	هر	سهم	1۰۰۰	ريال(	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	
13۹7/12/2۹	رسیده	است.	افزايش	سرمايه	شرکت	عمدتا		از	محل	سود	انباشته	
صرف	 آن	 محل	 از	 و	 ایجاد	 سال	 هر	 در	 خوبی	 سود	 که	 است	 آن	 از	 حاکی	 که	 بوده	
سرمايه	گذاری	مجدد	در	شرکت	و	نهایتا	منجر	به	افزایش	توان	ساختار	مالی	شرکت	

شده	است.
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6۰

مقایسه	شاخص	کل	با	ارزش	بازار	سهم	همکاران	سیستم

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ                         شاخص	کل	بر	مبنای	1۰    ـ  ارزش	بازار	-	میلیارد	ریال   ـ 

در	کنار	توجه	به	صنعت	رو	به	رشد	حوزه	نرم	افزار،	ظرفیت	شرکت	در	تولید	محصوالت	
جدید	و	ایجاد	خطوط	کسب	وکاری	مانند	راهکاران	ابری	و	ارائه	خدمات	بر	بستر	ابر	به	
عنوان	یکی	از	مهم	ترین	پارامترهای	مؤثر	در	سرمایه	گذاری	در	نظر	گرفته	می	شود.	
همچنین	عملکرد	همکاران	سیستم	و	موقعیت	فعلی	شرکت	نشان	از	آن	دارد	که	
گروه	مدیریتی	و	اجرایی	شرکت	به	طور	پیوسته	به	فکر	توسعه	و	ارتقای	محصوالت	
توانمندی	های	 شفافیت	 و	 اعتبار	 افزایش	 هدف	 با	 هستند.	 شرکت	 فعالیت	های	 و	
شرکت	های	زیرمجموعه،	ورود	شرکت	سپیدار	سیستم	آسیا	به	فرابورس	ایران	مورد	
تأیید	هیأت	پذیرش	قرار	گرفته	است	که	عرضه	آن	در	بازار	بورس،	اهداف	شرکت	را	در	

جهت	خلق	ارزش	ها	و	توسعه	سرمایه	گذاری	های	جدید،	پشتیبانی	می	کند.

برای	 را	 سیستم	 همکاران	 کنون،	 تا	 ابتدا	 از	 شرکت	 خوب	 عملکرد	 و	 پایدار	 توسعه	
سرمایه	گذاران	جزء	شرکت	های	کم	ریسک	و	دارای	افق	مناسب	برای	رشِد	آتی	سهام	
با	 مقایسه	 در	 را	 شرکت	 سهام	 بازار	 ارزش	 تغییرات	 زیر	 نمودار	 است.	 کرده	 تبدیل	
شاخص	بورس	نشان	می	دهد	که	هم	راستایی	افزایش	ارزش	شرکت	با	شاخص	کل	

بورس،	نمایانگر	ثبات	رشد	این	سهم	می	باشد.
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	سهامداران	دارای	مالکيت	بيش	از	1	درصد	سهام	شرکت	در	پايان	سال	مالی	13۹8/12/2۹	و	در	تاريخ	تأييد	گزارش	در	
جدول	زير	مشخص	شده	اند.

سهامداراناصلی 

سهامداران	عمده	شرکت	در	پايان	سال	مالی	۹8	و	تاريخ	تأييد	گزارش

نام	سهامدار
تاريخ	تأیید	گزارش	13۹8/12/2۹

13۹۹/۰2/31

درصدتعداد	سهامدرصدتعداد	سهام

61.44%61.44774,186,4۹5%774,186,4۹5شرکت	مديريت	سرمايه	گذاری	آينده	نگر	دانا	

4.۹8%4.۹862,8۰4,3۹۰%62,8۰4,3۹۰شرکت	بيمه	مرکزی	جمهوری	اسالمی	ايران

4.3۹%4.3۹55,34۹,863%55,34۹,863شرکت	.گ	.م	.اقتصاد	و	سرمایه	گذاری	پاسارگاد

2.36%2.362۹,788,۰52%2۹,788,۰52شرکت	جی	آی	اف	.اس	پی	سی.

۰.65%۰.658,25۰,۹64%8,25۰,۹64شرکت	سرمايه	گذاری	توسعه	نوردنا

11.55%11.66145,465,۰73%146,768,21۰جمع	اشخاص	حقیقی	)باالی	1	درصد(

14.63%14.52184,155,163%182,852,۰26ساير

1۰۰%1۰۰1,26۰,۰۰۰,۰۰۰%1,26۰,۰۰۰,۰۰۰جمع



همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی62



63

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	 سهامداران،	 نیاز	 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	
امور	سهام	به	آدرس	www.systemgroup.net/stock	و	سایت	کدال	به	آدرس	

www.Codal.ir	بارگذاری	و	در	اختیار	سهامداران	و	عموم	قرار	می	دهد.	
در	سال	13۹8		افزایش	ارتباط	شرکت	با	کارگزاران	و	فعاالن	بازار	سرمایه	به	منظور	کسب	
اطالع	از	شرایط	محیطی	بازار،	منجر	به	افزایش	و	تعدد	تحلیل	سهام	»سیستم«	
توسط	تحلیل	گران	شده	است	و	اطالعات	بیشتر	و	عمیق	تری	را	به	سهامداران	ارائه	
بازار	 از	فعالین	حوزه	 با	برگزاری	رویداد	»باهم	۹8«	و	دعوت	 کرده	است.	همچنین	
نظر	 مورد	 سرمایه	گذاری	های	 و	 آینده	 برنامه	های	 از	 مناسبی	 اطالعات	 سرمایه،	

شرکت	به	مخاطبین	ارائه	شد.

ارتبـاط
باسهامداران

تماس
باامورسهام

تلفن:			84372222 
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
معامالتو
قیمتسهام

شـرکت	در	تاریـخ	بيسـت	و	دوم	شـهريورماه	13۹۰	بـه	عنـوان	چهل	وچهارمیـن	نمـاد	
معامالتی	و	با	نماد	»سيسـتم«	در	فهرسـت	نرخ	های	بازار	اول	فرابورس	ايران	در	گروه	
رايانـه	و	فعالیت	هـای	وابسـته	درج	شـد	و	بـه	بـازار	معامـالت	سـهام	راه	يافـت.	سـهام	

شـرکت	بـرای	اوليـن	بـار	در	تاريـخ	13۹۰/۰6/28	مـورد	معاملـه	قـرار	گرفته	اسـت.	

در	تاریخ	13۹5/۰8/۰8	درخواست	شرکت	در	هیأت	پذیرش	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	
بررسی	و	ورود	شرکت	به	فهرست	شرکت	های	پذیرفته	شده	در	بورس	اوراق	بهادار،	تأیید	
و	نماد	سیستم	در	مورخ	13۹5/۰8/23	به	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	راه	یافت	و	در	
مردادماه	سال	13۹7	توانست	با	احراز	شرایط	تابلوی	فرعی	بازار	اول،	از	بازار	دوم	به	این	

بازار	منتقل	شود.

وضعيت	معامالت	سهام	شرکت	در	سه	سال	اخیر	به	شرح	جدول	زير	است.	شرکت	در	
تمام	سال	ها	سعی	بر	این	داشته	تا	نماد	»سیستم«	در	تمامی	روزهای	قابل	معامله	از	
نقدشوندگی	الزم	برخوردار	باشد	و	همان	طور	که	قابل	مشاهده	است،	روند	نقدشوندگی	
و	حجم	معامالت	نماد	»سیستم«	در	سال	13۹7	و	13۹8	بیشترین	نسبت	را	داشته	و	
افزایش	3	برابری	تعداد	سهامداران	و	توجه	آنها	به	این	نماد	از	شهریورماه	سال	13۹8 

تا	کنون	از	موضوعات	قابل	توجه	در	افزایش	میزان	معامالت	در	این	نماد	بوده	است.

وضعیتمعامالت

وضعیتنقدشوندگیسهاموکیفیتافشاءاطالعاتشرکت

تعداد	سهام	دوره	مالی	
معامله	شده

ارزش	سهام	
معامله	شده	
)میلیارد	ريال(

تعداد	روزهایی	
که	نماد	باز	
بوده	است

تعداد	روزهایی	
که	نماد	
معامله	

شده	است

نسبت	حجم	
معامالت	به	

میانگین	موزون	
سرمایه

ارزش	بازار	
)میلیارد	

ریـال(

قیمت	سهم
)ریـال(

سرمایه
)میلیارد	

ریـال(

13۹6/12/2۹82,328,7۰4384235234%۹.14,5314,76۹۹5۰

13۹7/12/2۹243,۹۹۹,8۹31,24822۹228%24.36,27۹4,۹831,26۰

13۹8/12/2۹3۰۹,231,۰543,6۰۰234234%24.517,82۹14,15۰1,26۰
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رتبه در سال 1397رتبه در سال 1398شرح

**کیفیت افشا و اطالع رسانی

۲۲9 روز۲3۴ روزتعداد روزهای گشایش نماد

۲۲8 روز  ۲3۴ روز  تعداد روزهای معامالتی نماد سیستم

۲۴1 روز۲38 روزتعداد روزهای معامالتی کل بازار

۲۴.3٪۲۴/۵٪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	13۹8/12/2۹ 
توسط	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	اعالم	نشده	است.

وضعیت	رتبه		بندی	شرکت	از	لحاظ	نقدشوندگی	سهام	و	کیفیت	افشاء	اطالعات	در	سال	مالی	منتهی	به	13۹8/12/2۹ 
بر	اساس	ارزیابی	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	به	شرح	زیر	بوده	است:
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			الزم	به	توضیح	است	در	نمودار	باال	مبلغ	1,26۰	میلیارد	ریال	در	سال	13۹8	به	صورت	پیشنهاد	هیأت		مدیره	
انباشته	نمایش	داده	شده	است	که	در	صورت	تصویب	سهامداران،	 از	محل	سود	 برای	تقسیم	سود	

توزیع	خواهد	شد.		

نمودار	زیر،	تغییرات	سرمایه	و	ارزش	بازار	سهام	شرکت	در	طول	سال	13۹8	را	نشان	می	دهد.

1,28۰

1,26۰

1,24۰

1,22۰

1,2۰۰

1,18۰

1,16۰

25,۰۰۰

2۰,۰۰۰

15,۰۰۰

1۰,۰۰۰

5,۰۰۰

-

تغییرات ارزش بازار سهام

روند	افزایش	سود	خالص	ساالنه	و	تقسیم	شده	یا	پیشنهادی-میلیارد	ریال

ارزش	بازار	-میلیارد	ریال  ــــــــــ          تعداد سهام  ــــــــــ

سود	خالص	شرکت	اصلی	              سود	تقسیم	شده	یا	پیشنهادی  
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شرکت	همکاران	سيستم	)سهامی	عام(	و	شرکت	های	زيرمجموعه	آن،	برای	اطمینان	
بیشتر	بازار	از	شفافیت	اطالعات	صورت	های	مالی	هر	یک	از	شرکت	های	زیرمجموعه	
و	صورت	های	مالی	تلفیقی،	توسط	حسابرس	معتمد	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	
تهران	حسابرسی	می		شوند	و	گزارش	های	حسابرس	و	بازرس	قانونی	ضمیمه	گزارش	

صورت	های	مالی	هر	شرکت	می	باشد.
صورت	های	مالی	شرکت	های	گروه	و	نيز	شرکت	اصلی	به	انضمام	گزارش	حسابرس	و	
بازرس	قانونی	در	سايت	کدال	بورس	به	آدرس	www.codal.ir	قابل	مشاهده	است.

میزان	شفافيت	اطالعات	در	گروه	شرکت	های	همکاران	سيستم	در	سطحی	است	که	
تمامی	اطالعات	حياتی	شرکت	ها	اعم	از	مالی،	عملياتی	و	منابع	انسانی	به	صورت	دائم،	
روزآمد	و	از	طريق	مجموعه	ای	از	گزارش	های	پيشرفته	مديريتی	که	داشبورد	پيشرفته	
شرکت	های	 و	 اصلی	 شرکت	 ستادی	 و	 مديريتی	 رده	های	 اختيار	 در	 است	 مديريت	
زيرمجموعه	قرار	دارند.	نتیجه	این	اقدامات،	به		دست		آوردن	باالترین	امتیاز	در	شاخص	
اطالع	رسانی	و	قابل	اتکا	بودن	ناشران	بورسی	در	بازار	5۰۰۰	تا	2۰,۰۰۰	میلیارد	ریال	و	

کسب	عنوان	»شفاف	ترین	ناشر	بورسی«	در	سال	13۹7	بوده	است.

شفافيتو
قابليتدسترسی
گزارشهاو
مستنداتبرای
سهامداران

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	
وضعیت	 و	 کشور	 بر	 حاکم	 سیاسی	 و	 اقتصادی	 شرایط	 از	 تحلیل		هایی	 و	 اطالعات	
پیشبرد	استراتژی		ها	در	داخل	شرکت،	هیأت	مدیره	را	در	شناسایی	متغیرهای	تأثیرگذار	
از	آن	یاری	می		کنند.	از	سوی	دیگر،	کمیته			 بر	کسب				وکار	شرکت	و	ایجاد	درک	مناسب	
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.	

سازوکار	مدیریت	ریسک،	همکاران	سیستم	را	در	برابر	سه	دسته	از	ریسک		ها	مجهز	
کرده	است	که	به	شرح	ذیل	ارائه	می		گردد:
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الف(ریسکبازار،نقدینگیواعتباری

ریسک	بازار،	عمدتا	از	رکودها،	تغییر	در	نرخ	بهره،	تحریم		های	بین	المللی	و	...	ناشی	
می		شود.	علی		رغم	تنوع	و	تعدد	مشتریان	شرکت	و	صنایع	مختلفی	که	در	آن	فعالیت	
می		کند		،	رکود	و	یا	کاهش	فعالیت	برخی	صنایع	به	ویژه	در	شرایط	کنونی	و	به	دلیل	اثرات	
از	بحران	شیوع	کرونا،	بر	کسب		و		کار	همکاران	سیستم	تأثیر	مستقیم	خواهد	 ناشی	
گذاشت.	از	همین	رو	همکاران	سیستم،	موضوع	شناسایی	فرصت		ها	و	بازارهای	جدید	را	
در	دستور	کار	قرار	داده	است	و	از	سوی	دیگر	با	توجه	به	اقدامات	گروه	در	سال		های	اخیر،	

ریسک		های	این	حوزه	نیز	در	سطح	قابل	قبولی	مدیریت	شده	است.
عدم	کفايت	وجوه	برای	تداوم	فعالیت	و	ايفای	تعهدات،	سازمان		ها	را	با	ريسک	نقدینگی	
مواجه	می		سازد.	با	توجه	به	طیف	وسیع	مشتریان	همکاران	سیستم	و	حضور	در	صنايع	
و	کسب		وکارهای	مختلف،	به	طور	معمول	و	براساس	سوابق	گذشته	وضعیت	نقدینگی	
شرکت	از	شرايط	مناسبی	برخوردار	می	باشد.	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.	از	سوی	دیگر،	در	سال	
جاری،	با	توجه	به	اثرات	بحران	ناشی	از	شیوع	بیماری	کرونا	بر	تولیداِت	صنایع	مختلف،	
این	موضوع	در	حوزه	سخت		افزار،	عالوه	بر	افزایش	قیمت	منجر	به	چالش		هایی	در	زمینه	
تأمین	سخت		افزار	به	خصوص	سرورها	نیز	شده	است.	در	همین	راستا	شرکت	در	سال	
جاری،	توسعه	راهکاران	ابری	و	ایجاد	امکان	استفاده	از	محصوالت	راهکاران	ابری	خود	را	

برای	طیف	وسیع		تری	از	مشتریان	در	دستورکار	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	
می		شود.	با	توجه	به	سياست		های	گروه	در	وصول	مطالبات	شامل	اليسنس	نرم		افزارها		،	
ريسک	 و	 شده	 کنترل	 مطالبات	 وصول	 دوره	 آموزش،	 و	 پشتيبانی	 استقرار،	 خدمات	
اعتباری	به	حداقل	رسيده	است.	الزم	به	ذکر	است	با	توجه	به	شیوع	بیماری	کرونا	از	
بهمن	ماه	13۹8	و	استمرار	آن	در	سال	13۹۹	و	تحت	تأثیر	قرار	گرفتِن	بخش	عمده		ای	
از	مجموعه	اقتصادی	کشور	و	به	تبع	آن،	تأثیرپذیری	کسب	و	کار	تعداد	قابل	توجهی	
از	مشتریان	شرکت	از	این	بیماری،	طبیعی	است	که	ریسک	اعتباری	مشتریان	شرکت	و	
عدم	وصول	به		موقع	و	کامل	مطالبات	گروه	در	سال	13۹۹،	تحت	تأثیر	این	موضوع	قرار	

خواهد	گرفت	که	اقدامات	الزم	در	دستور	کار	مدیریت	گروه	قرار	گرفته	است.
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ب(ریسکهایمرتبطباتأثیراتشرایطاقتصادیحاکمبرکشوربرفعالیت
مشتریانهمکارانسیستم

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

دستور	کار	سال	های	آتی	نیز	قرار	دارد.

پ(ریسکهایعملیاتی

ریسک	های	عملیاتی	شامل	آن	دسته	از	ريسک		هایی	است	که	در	حوزه	عملیات	بوده	و	
يا	بر	فعالیت	های	اجرايی	آن	تأثير	می		گذارد.	ريسک	سيستم		های	اطالعاتی	و	زيرساختی،	
ريسک	کنترل		های	حسابداری،	ريسک	حقوقی	و	ريسک	منابع	انسانی	در	اين	گروه	قرار	

می		گيرند	که	با	توجه	به	اقدامات	سال	های	اخير،	تحت	کنترل	و	مديريت	قرار	دارند.

در	حوزه	منابع	انسانی،	علی		رغم	وجود	شرایط	اقتصادی	تورمی	و	ناپایدار،	فعالیت	های	
منابع	انسانی	شرکت	شامل	جذب،	نگهداشت،	آموزش	و	توسعه			کارکنان،	جهت	شناسایی	
و	کنترل	ریسک		های	سال	13۹8	و	ریسک	های	پیش	رو،	از	اثربخشی	الزم	برخوردار	است.	
همچنین	با	شیوع	بیماری	کرونا	از	بهمن		ماه،	ریسک	سالمتی	هم	در	حوزه	منابع	انسانی	
و	هم	در	حوزه	مشتریان	به	عنوان	یک	ریسک	جدی	تلقی	شده	و	همکاران	سیستم،	
حفظ	سالمت	کارکنان	و	مشتریان	را	در	اولویت	کاری	خود	قرار	داده	و	سیاست		های	خاصی	
را	از	جمله	پیشبرد	فعالیت	های	جاری	از	طریق	دورکاری،	با	حفظ	کیفیِت	خدمات	و	رضایت	

مشتری،	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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محیط
 حقوقی شرکت

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
			مجموعه	قوانین	و	مقررات	ناظر	بر	بازار	اوراق	بهادار	جمهوری	اسالمی	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

درسـال	13۹8،	قراردادهـای	شـرکت	از	منظـر	تطابـق	حداکثـری	بـا	قوانیـن	مذکـور	
حوزه		هـای	 تفکیـک	 بـه	 موجـود	 حقوقـی	 نیازهـای	 حداکثـری	 پوشـش	 و	همچنیـن	

مختلـف،	مـورد	بازنگـری	قـرار	گرفـت	و	انطبـاق	حداکثـری	حفـظ	گردیـده	اسـت.

همکاران	سیستم			.			گزارش	نظام	حاکمیت	شرکتی
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حقوق
مالکيتفکری

از	دارايی		های	شرکت	های	دانش		بنيان،	دارايی		های	فکری	است.	دارايی	فکری	طیف	 یکی	
وسیعی	از	اموال	ارزشمند	غيرمادی	و	غيرمحسوسی	را	در	بر	می		گيرد	که	حاصل	فکر،	
تالش،	ايده	و	خالقيت	مجموعه			مديران	و	کارکنان	شرکت	است.	همکاران	سیستم		شرکتی	
پیشرو	درحوزه	مالکیت	فکری	است	و	از	حدود	15سال	پیش	تاکنون	در	این	حوزه	فعالیت	
می	کند.	از	مهم		ترین	نتایج	همکاری	همکاران	سیستم	و	کمیته	ایرانی	اتاق	بازرگانی،	چاپ	
کتاب	»نقشه	راه	مالکیت	فکری«،	برگزاری	سمینار	»باسکپ«	و	انتشار	ویژه	نامه	های	

مختلف	مالکیت	فکری	در	روز	جهانی	مالکیت	فکری	است.

انواع	مصاديق	مالکيت	فکری،	همواره	کپی		رايت	 بين	 از	 در	شرکت	همکاران	سيستم	
نرم		افزارهای	شرکت،	اسرار	تجاری،	عالئم	تجاری،	نام	تجاری	و	نام	دامنه		های	شرکت	مورد	
توجه	خاص	و	ويژه	بوده	و	اقدامات	حقوقی،	قراردادی	و	قانونی	زیر	برای	حفظ	و	حراست	

از	اين	دارايی		ها	انجام	می		شود	که	شامل	سرفصل		های	زیر	است:

	)NDA(	افشاء	عدم	های		توافقنامه	روزرسانی		به	و	انعقاد   

   ثبت	نرم		افزارها	در	شورای	عالی	انفورماتيک،	بررسی	و	پيگيری	موارد	نقض	کپی		رایت

   ثبت	عالئم	تجاری	شرکت	و	بررسی	موارد	ناقض	حقوق	قانونی	شرکت	در	فضای	مجازی	
و	فيزيکی	

		مراقبت	دائمی	و	همیشگی	برای	جلوگيری	از	موارد	سوء		استفاده	از	نام	تجاری	و	نام	
دامنه		اينترنتی

در	مرداد	ماه	سال	13۹8	رویداد	»کافه	مالکیت	فکری«	با	مشارکت	همکاران	سیستم	در	
پارک	علم	و	فناوری	دانشگاه	تهران	برگزار	شد.	در	این	رویداد	بیش	از	1۰۰	نفر	از	فعالین	
حوزه		مالکیت	فکری،	شرکت	های	حوزه	IT	و	استارتاپ		ها،	مخترعین،	دانشجویان	و	اعضای	
هیأت	علمی	دانشگاه		ها	حضور	داشتند.	در	این	رویداد	بر	این	موضوع	تأکید	شد	که	در	
جهان	امروز،	بخش	نامشهود	دارایی		های	کسب		وکارها	پررنگ	و	بزرگتر	شده	است	و	به	
همین	دلیل	شناسایی	و	حفظ	و	حراست	از	این	دارایی		ها	که	مالکیت	فکری	یکی	از	انواع	آن	

می	باشد،	حائز	اهمیتی	بیش	از	پیش	است.
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مسئولیتهای
اجتماعی

شرکت	همکاران	سیستم	از	بدو	تأسیس	تا	کنون،	همواره	به	ایفای	نقش	اجتماعی	
در	کنار	کسب		وکار	اصلی	خود	توجه	نموده	و	مجموعه			ای	از	نقش		آفرینی	اجتماعی	
را	در	کارنامه	درون		سازمانی	و	برون		سازمانی	خود	دارد.	با	ورود	همکاران	سیستم	به	
به	 و	 از	گذشته	 اجتماعی،	هدفمند		تر	 اقدامات	شرکت	در	حوزه	مسئولیت	 بورس،	
صورت	سیستماتیک	در	چارچوب	موضوعات	پیشنهادشده	از	سوی	استانداردهای	
این	حوزه	ادامه	پیدا	کرده	است.	سالمت	و	ایمنی	پرسنل	و	همچنین	عملکرد	اجتماعی	
افزایش	 با	مؤسسات	و	سازمان		های	عمومی	و	عام		المنفعه	و	توجه	به	 ارتباط	 در	
موضوع	 در	 شرکت	 توجه	 حوزه		های	 مهمترین	 کارکنان،	 آموزشی	 و	 رفاهی	 سطح	
مسئولیت	اجتماعی	در	سال	13۹8	بوده	است	که	در	زیر	به	تشریح	آنها	می	پردازیم.

  سالمت و ایمنی پرسنل

کمیتـه	سـالمت	کـه	در	سـال	13۹5	و	زیرمجموعـه	کمیتـه	منابـع	انسـانی	آغـاز	بـه	
کار	نمـوده	اسـت،	تأمیـن	سـالمت	افـراد	را	مهم		تریـن	وظیفـه	خـود	دانسـته	و	بـر	این	
اسـاس،	رویکـرد	ایـن	کمیتـه	به	سـالمت	افراد	و	محیط	کار،	ابتدا	کنشـی	و	پیشـگیرانه	
و	سـپس	واکنشـی	و	درمانـی	اسـت.	در	سـال	13۹8	کمیتـه	سـالمت	عـالوه	بـر	انجـام	
وظایف	جاری	شـامل	پایش		های	دوره		ای	سـالمت	کارکنان	و	ارائه	مشـاوره		های	پزشکی،	
از	اسـفندماه	بـه	طـور	جدی	بـر	روی	موضـوع	قطع	زنجیـره	همه		گیری	بیمـاری	کرونا	
بـر	اسـاس	توصیه		هـای	مراجـع	ملـی	و	بین		المللـی	متمرکـز	گردیـد.	همـکاری	نزدیک	
و	سـازنده	ایـن	کمیتـه	بـا	مدیـران	شـرکت	منجـر	به	کاهـش	حضـور	کارکنـان	در	دفاتر	
و	توسـعه	و	ترویـج	دورکاری	در	شـرکت	گردیـد	و	پایـش	سـالمت	و	غربالگـری	کارکنانی	
کـه	بـرای	اولین		بـار	پـس	از	همه	گیـری	به	شـرکت	مراجعـه	می		نمودند	نیز	توسـط	این	
کمیتـه	برنامه		ریـزی	و	اجـرا	شـد.	تأمین	سـالمت،	ایمنـی	و	رفاه	کارکنـان	از	موضوعات	
بنیادیـن	و	مهـم	در	مدیریـت	منابـع	انسـانی	و	از	سیاسـت	های	شـرکت	های	بـزرگ	و	
موفـق	اسـت.	رویکـرد	و	اهتمام	همکاران	سیسـتم		بـه	موضوع	سـالمت	کارکنان	نیز	

یکـی	از	ارکان	موفقیـت	این	شـرکت	محسـوب	مـی	گردد.
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   سازمان  های مردم  نهاد و خدمات عام  المنغعه

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

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

از	ابتدای	سال	13۹8،	26	مؤسسه	خیریه	به		شکل	رایگان	از	سیستم	های	سپیدار	
الیسنس	 همچنین	 شدند.	 بهره	مند	 آن	 پشتیبانی	 خدمات	 و	 سیستم	 همکاران	
رایگان	نرم		افزار	راهکاران	نیز	به	7	مؤسسه	خیریه	اهدا	شده	است.	عالوه	بر	آن،	به	

برخی	از	مؤسسات	برگزیده،	کمک	های	نقدی	نیز	ارائه	شده	است.

منطقه	 در	 مدرسه		ای	 ساخت	 هدف	 با	 	،13۹8 سال	 پایان	 در	 سیستم	 همکاران	
سیل		زده	سیستان	و	بلوچستان،	به	عنوان	هدیه	نوروز،	یک	کارت	تبریک	دیجیتالی	
مدرسه	 ساخت	 به	 را	 مشتریان	 هدیه	 تهیه	 هزینه	 و	 ارسال	 خود	 مشتریان	 برای	
مذکور	اختصاص	داد	تا	ضمن	کمک	به	کودکان	این	منطقه،	مشتریان	خود	را	نیز	در	
این	کار	خیر	سهیم	نماید.	عالوه	بر	آن	برخی	از	پرسنل	شرکت	نیز	در	ساخت	مدرسه	
سهیم	شده	و	هزینه	هدیه	نوروزی	خود	را	به	طور	داوطلبانه	به	ساخت	این	مدرسه	
اختصاص	دادند.	همکاران	سیستم	در	سال	13۹7	نیز	ساخت	مدرسه		ای	دیگر	در	
منطقه	توتشامی	کرمانشاه	را	برای	حمایت	از	زلزله				زدگان	این	منطقه	آغاز	کرده	بود	

که	در	سال	13۹8	به	بهره		برداری	رسید.
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  دانشگاه  ها و مراکز آموزشی

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.	در	همین	راستا	در	سال	13۹8،	در	251	دانشگاه	
و	مؤسسه	آموزش	عالی،	دوره		های	آموزشی	یادگیری	نرم		افزار	سپیدار	برای	اساتید	و	
دانشجویان	برگزار	شد	و	نسخه		های	آموزشی	سپیدار	به	رایگان	در	اختیار	آنها	قرار	گرفت.

عالوه	بر	آن	با	هدف	ایجاد	ارتباط	مستقیم	با	دانشجویان	دانشگاه	ها،	مؤسسه	آموزش	
و	پژوهش	همکاران	سیستم	همچون	سال	13۹7،		اقدام	به	برگزاری	تورهای	دانشگاهی	
نمود.	در	این	تورها	که	در	5	دانشگاه	برگزار	شده	است،	دانشجویان	در	خصوص	
شغلی	 رزومه	 و	 مهارت	ها	 تقویت	 شغلی،	 مسیرهای	 مناسب،	 آموزشی	 دوره	های	
مشاوره	دریافت	می	کنند.	عالوه	بر	این	2	سمینار	آموزشی	رایگان	ویژه	دانشجویان	در	
محل	مرکز	آموزش	همکاران	سیستم	با	هدف	معرفی	بازار	کار	حسابداری	برگزار	گردید.

دوره	 	2 	،13۹8 سال	 در	 سیستم	 همکاران	 پژوهش	 و	 آموزش	 مؤسسه	 همچنین	
آموزشی	ویژه	مؤسسات	خیریه	به	صورت	رایگان	برگزار	و	خدمات	آموزشی	شامل	
دوره		های	مفاهیم	سیستم	و	آموزش	کار	با	سیستم	را	با	تخفیف	باالی	7۰	درصد	در	

برخی	دانشگاه		ها	برگزار	نمود.

عملکرد
اجتماعی
درارتباطبا
مؤسساتو
سازمانهای
عمومیو
عامالمنفعه
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   ارائه رایگان برخی محصوالت و خدمات با هدف حفظ سالمت جامعه و مشتریان

ایفای	 راستای	 در	 سیستم	 همکاران	 کرونا،	 بیماری	 شیوع	 پی	 در	 و	 سال	 پایان	 در	
مسئولیت		های	اجتماعی	خود	و	با	هدف	حفظ	سالمت	جامعه	و	حمایت	از	مشتریان،	
برخی	از	محصوالت	خود	را	که	می		توانست	به	تسهیل	پیشبرد	کسب		وکار	مشتریان	
در	شرایط	کنونی	)دورکاری(	کمک	نماید،	همچون	محصول	فرسان	در	حوزه	پخش	
و	اتوماسیون	موبایل	را	به	صورت	رایگان	در	اختیار	مشتریان	قرار	داد.	همچنین	در	
بخش	خدمات	نیز	همکاران	سیستم	قرارداد	پشتیبانی	کلیه	مشتریان	خود	را	که	به	
دلیل	شرایط	اقتصادی،	موفق	به	انعقاد	قرارداد	پشتیبانی	سال	13۹۹	نشده	بودند،	تا	
پایان	فروردین		ماه	13۹۹	تمدید	و	سرویس	پشتیبانی	به	صورت	رایگان	به	مشتریان	

ارائه	شد.

   حمایت از شرکت های استارتاپ

همکاران	سیستم	همواره	با	شناسایی	و	حمایت	از	شرکت	های	نوپا	و	تازه		تأسیس	
نسبت	به	تجهیز	آنها	به	تکنولوژی	نرم	افزاری	اقدام	می		نماید.	از	ابتدای	سال	13۹8،	
در	راستای	حمایت	از	شرکت	های	استارتاپ	و	تجهیز	آنها	به	نرم	افزارهای	اداری،	73 

شرکت	با	5۰	درصد	تخفیف	به	نرم				افزارهای	اداری	سپیدار	مجهز	شدند.

   حمایت از حقوق مالکیت فکری

واحد	حقوقی	شرکت	همکاران	سیستم	به	منظور	تحقق	مسئولیت	اجتماعی	خود	
در	 انجام		شده	 قبلی	 فعالیت	های	 تأثیرگذاری	 افزایش	 راستای	 در	 	،13۹8 سال	 در	
اتاق	 ایرانی	 اقداماتی	جهت	تشکیل	کمیسیون	مالکیت	فکری	در	کمیته	 این	حوزه،	
بازرگانی	انجام	داد	و	تفاهم	کلی	در	این	خصوص	حاصل	شد.	استمرار	این	موضوع	
تا	حصول	نتیجه	نهایی	در	دستورکار	سال	13۹۹	قرار	دارد.	همچنین	شرکت	مطابق	
با	روال	هر	ساله	اقدام	به	تهیه	و	انتشار	ویژه		نامه		ای	در	روز	جهانی	مالکیت	فکری	با	

محوریت	»مالکیت	فکری	و	صنعت	سبز«	نمود.
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 گزارش مالی
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خالصه	ای	از	عملکرد	مالی	شرکت	طی	سال		های	13۹6،	13۹7	و	13۹8	به	شرح	جداول	پیوست	تقدیم	می	گردد.

گزارشمالی

139813971396

الف( اطالعات عملکرد مالی )مبالغ به میلیون ریال(:

1,756,527 2,253,376 3,286,34۰ درآمد	خالص

67۰,2۰۹ ۹78,854 1,575,145 سود	عملياتی

113,۹58 14۹,6۹6  3۰1,6۰1خالص	درآمدهای	غيرعملياتی

68۰,255 ۹31,۰78  1,615,156  سود	خالص

7۰7,537 1,121,۰۹۰ 1,786,862		 وجوه	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال )مبالغ به میلیون ریال(:

2,7۹۹,3۹8 3,66۰,651 5,۰۹4,153جمع	دارايی	ها

1,۰۰2,7۰6 1,37۰,787 1,8۹6,485 جمع	بدهی	ها

۹5۰,۰۰۰ 1,26۰,۰۰۰ 1,26۰,۰۰۰ سرمايه	ثبت	شده

1,7۹6,6۹2 2,28۹,864 3,1۹7,668جمع	حقوق	مالکانه

ج( نرخ بازده )درصد(:

28%2۹%37%نرخ	بازده	دارايی	ها

43%46%5۹%نرخ	بازده	حقوق	مالکانه

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,2511,2511,251تعداد	سهام	بر	اساس	آخرین	سرمایه	)میليون(

1,2۹3745544سود	واقعی	هر	سهم	-	ريال	)بر	اساس	آخرین	سرمایه(

2,5561,83۰1,436ارزش	دفتری	هر	سهم	-	ريال

ه( ساير اطالعات:

1۰۹811731216تعداد	کارکنان	-	نفر	)پايان	سال(

گزیدهاطالعاتمالی–تلفیقی
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گزیدهاطالعاتمالی–شرکتاصلی

139813971396

الف( اطالعات عملکرد مالی )مبالغ به میلیون ریال(:

2,14۰,63۰1,325,۰721,118,5۹۹درآمد	خالص	)شامل	درآمد	سرمايه	گذاری	در	سهام	شرکت	های	فرعی(

1,452,56۹827,8۹4675,56۹سود	عملياتی

284,65۰162,2۰5133,8۹8خالص	درآمدهای	غيرعملياتی

1,5۹4,2848۹5,615763,576سود	خالص

1,236,46۰713,8۹132۰,2۰۰وجوه	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	عملياتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال )مبالغ به میلیون ریال(:

4,743,2813,185,3252,511,158جمع	دارايی	ها

1,571,828852,156646,1۰5جمع	بدهی	ها

1,26۰,۰۰۰1,26۰,۰۰۰۹5۰,۰۰۰سرمايه	ثبت	شده

3,171,4522,333,16۹1,865,۰54جمع	حقوق	مالکانه

ج( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,26۰1,26۰۹5۰تعداد	سهام	بر	اساس	آخرین	سرمایه	)میليون(

1,2667116۰6سود	واقعی	هر	سهم	-	ريال	)بر	اساس	آخرین	سرمایه(

6۰۰45۰-سود	نقدی	هر	سهم	-	ريال

18,33۰5,53۹4,881آخرين	قيمت	هر	سهم	در	تاريخ	تایید	گزارش	در	هر	سال	-	ريال

2,5171,8521,۹63ارزش	دفتری	هر	سهم	-	ريال

1488نسبت	قيمت	به	درآمد	واقعی	هر	سهم		-	مرتبه

د( سایر اطالعات:

23823124۹تعداد	کارکنان	-	نفر	)پايان	سال(
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صورتسودوزیانشرکتاصلی

درصد تغییرات13981397میلیون ریـال

62%2,14۰,63۰1,325,۰72درآمدهای	عملياتی

26%)22۰,۹۰2()27۹,188(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملياتی

6۹%1,861,4411,1۰4,17۰سود	ناخالص

48%)276,277()4۰8,872(هزينه		های	فروش،	اداری	و	عمومی

75%1,452,56۹827,8۹4سود	عملياتی

75%284,65۰162,2۰5ساير	درآمدها	و	هزينه	های	غيرعملياتی

75%1,737,22۰۹۹۰,۰۹8سود	قبل	از	مالیات

51%)۹4,483()142,۹36(هزینه	مالیات	بر	درآمد

78%1,5۹4,2848۹5,615سود	خالص
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صورتوضعیتمالیشرکتاصلی

1398/1۲/۲9
میليون ريال

1397/1۲/۲9
میليون ريال

دارايیها

  دارايیهایغيرجاری

1,26۰,۹۰۹ 1,2۹1,1۰4 دارايی		های	ثابت	مشهود

112,۰77 135,441 دارايی		های	نامشهود

283,613 375,758 سرمايه	گذاری	های	بلندمدت

28,۰14 3۰,۹27 دريافتنی		های	بلندمدت

1۰,872 13,731 ساير	دارايی	ها

1,69۵,۴8۵ 1,8۴6,961 جمع دارايی  های غيرجاری

  دارايی  های جاری

21,۹28 2,6۹5 پيش	پرداخت	ها

3,565 ۹,۰57 موجودی	مواد	و	کاال

25۹,315 815,515 دريافتنی		های	تجاری	و	سایر	دریافتنی	ها

1,۰۹۹,۹۹۹ 1,۹3۹,7۰۰ سرمايه	گذاری		های	کوتاه	مدت

1۰5,۰33 12۹,353 موجودی	نقد

۲,896,3۲01,۴89,8۴0 جمع دارايی  های جاری

۴,7۴3,۲813,18۵,3۲۵ جمع دارايی ها

  حقوق مالکانه و بدهی ها

  حقوق مالکانه

1,26۰,۰۰۰ 1,26۰,۰۰۰ سرمايه

126,۰۰۰ 126,۰۰۰ اندوخته	قانونی

۹47,16۹ 1,785,453 سود	انباشته

3,171,۴۵3۲,333,169 جمع حقوق مالکانه

  بدهی ها

  بدهی های غیر جاری

47,۹3۰ 5۹,233 ذخيره	مزايای	پايان	خدمت	کارکنان

۵9,۲33۴7,930 جمع بدهی  های غيرجاری
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1398/1۲/۲9
میليون ريال

1397/1۲/۲9
میليون ريال

بدهی های جاری

352,135 783,681 پرداختنی	های	تجاری	و	سایر	پرداختنی	ها

85,۰22 1۹3,44۰ مالیات	پرداختنی

6,۹14 12,3۰7 سود	سهام	پرداختنی

36۰,155 523,167 پيش	دريافت	ها

80۴,۲۲6 1,۵1۲,۵9۵ جمع بدهی های جاری

8۵۲,1۵6 1,۵71,8۲8 جمع بدهی ها

3,18۵,3۲۵ ۴,7۴3,۲81 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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سال 1397سال 1398

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملياتی

75۹,۹23 1,264,۰12 نقد	حاصل	از	عملیات

)46,۰32()27,552(پرداخت	های	نقدی	بابت	مالیات	بر	درآمد

713,8۹1 1,236,46۰ جريان	خالص	ورود	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	عملياتی

  جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری

2۹,452 544 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	فروش	دارايی		های	ثابت	مشهود

)16,۰12()۹3,۰۹8(پرداخت	های	نقدی	برای	خريد	دارايی		های	ثابت	مشهود

25 15 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	فروش	دارايی		های	نامشهود

)33,8۰6()4۹,512(پرداخت	های	نقدی	برای	خريد	دارايی		های	نامشهود

)4۹,۹۹۰()۹2,145(پرداخت	های	نقدی	برای	تحصیل	سایر	سرمايه	گذاری	های	بلندمدت

)552,727()83۹,7۰1(پرداخت	های	نقدی	برای		خرید	سرمايه	گذاری		های	کوتاه	مدت

1۰2,625 226,465 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	سود	سایر	سرمایه	گذاری	ها

)52۰,433()847,431(جریان	خالص	خروج	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	سرمایه	گذاری

1۹3,458 38۹,۰2۹ جریان	خالص	ورود	نقد	قبل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

  جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

)424,8۹3()75۰,6۰7(پرداخت	های	نقدی	بابت	سود	سهام

)511(-			پرداخت	های	نقدی	بابت	اصل	تسهیالت

)38(-			پرداخت	های	نقدی	بابت	سود	تسهیالت

254,751 381,762 دریافت	های	نقدی		از	شرکت	های	فرعی

)17۰,6۹1()368,844(جریان	خالص	خروج	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

22,767 2۰,184 خالص	افزایش	در	موجودی	نقد

73,7۰3 1۰5,۰33 مانده	موجودی	نقد	در	ابتدای	سال

8,562 4,136 تاثیر	تغییرات	نرخ	ارز

10۵,033 1۲9,3۵3 مانده	موجودی	نقد	در	پایان	سال

۴,808 6,۲6۵ معامالت	غیر	نقدی

صورتجریانهاینقدیشرکتاصلی
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صورتسودوزیانتلفیقی

سال 1398

میلیون ریال

سال 1397

درصد تغییراتمیلیون ریال

46%3,286,34۰2,253,376درآمدهای	عملياتی

33%)852,۹16()1,132,6۰4(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملياتی

54%2,153,7361,4۰۰,46۰سود	ناخالص

37%)421,6۰6()578,5۹1(هزينه		های	فروش،	اداری	و	عمومی

61%1,575,145۹78,854سود	عملياتی

1۰1%3۰1,6۰114۹,6۹6سایر	درآمدها	و	هزینه	های	غیر	عملیاتی

66%1,876,7461,128,55۰سود	قبل	از	احتساب	سهم	گروه	از	زیان	شرکت	های	وابسته

8%)8,863()۹,6۰7(سهم	گروه	از	زیان	شرکت	های	وابسته

67%1,867,13۹1,11۹,687سود		قبل	از	مالیات

34%)188,6۰۹()251,۹83(هزینه	مالیات	بر	درآمد

73٪1,615,156931,078سودخالص
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		تنوع	و	تعدد	مشتریان	همکاران	سیستم	در	صنایع	و	حوزه	های	مختلف	باعث	
شد	تا	کسب	وکار	این	شرکت	در	ماه	های	پایانی	سال	کمتر	تحت	تأثیر	همه	گیری	
از	 یکی	 ابری	 خدمات	 شرایطی،	 چنین	 در	 که	 آن	 ضمن	 شود.	 واقع	 کرونا	 بیماری	
مهم	ترین	حوزه	هایی	است	که	توجه	کسب	وکار	ها	را	به	خود	جلب	نموده	است.	
به	عنوان	بستر	 را	 ابری	 راهکاران	 اخیر	 آنجا	که	همکاران	سیستم	در	سال	های	 از	
نرم	افزاری	حرفه	ای،	امن	و	با	دسترسی	آسان	برای	شرکت	ها	معرفی	و	ارائه	نموده	
پیش	بینی	 کسب	و	کارها،	 برای	 نوین	 فناوری	 این	 مزیت	های	 به	 استناد	 با	 است،	
می	شود	که	بتواند	فرصت	مناسبی	برای	توسعه	کسب		و	کار	و	نیز	توسعه	سبد	

درآمدی	همکاران	سیستم	در	سال	های	آینده	فراهم	نماید.

		افزايش	46	درصدی	درآمد		های	عملياتی،	عمدتا	به	دلیل	رشد	58	درصدی	درآمد	
نرم	افزار	و	4۰	درصدی	درآمد	پشتیبانی	بوده	است.	از	دالیل	رشد	درآمد	نرم	افزار	

می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	نمود:

رشد	64	درصدی	فروش	محصوالت	سپیدار	و	دشت		 	-

رشد	حدود	68	درصدی	فروش	به	مشتریان	بزرگ	 	-

رشد	حدود	72	درصدی	فروش	به	صنایع	پتروشیمی	،	غذایی	و	نوشیدنی 	-

رشد	حدود	2.2	برابری	ارتقای	نرم	افزار	مشتریان	به	محصوالت	راهکاران 	-

افزایش	حدود	25	درصدی	میانگین	قیمت	محصوالت 	-

به	 از	سبد	درآمدی	همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	مربوط	 		حدود	43	درصد	
درآمد	پشتیبانی	بوده	است.	این	بخش	از	درآمدها،	این	اطمینان	را	به	صاحبان	
با	 سیستم	 همکاران	 کسب	وکار	 از	 بخش	 این	 توسعه	 روند	 که	 می	دهد	 سهم	

وضعیت	پایدار	ادامه	داشته	باشد.
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		همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	با	هدف	چابک	سازی	سازمان	و	توسعه	ساختار	
شبکه	ای	به	عنوان	یکی	از	اهداف	استراتژیک	خود،	این	استراتژی	را	با	دو	رویکرد	برون	
سپاری	و	با	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	انجام	داده	
است.	پیشبرد	این	رویکردها	عالوه	بر	ارتقای	بهره	وری	و	استفاده	بهینه	از	ظرفیت	
منابع	انسانی،	منجر	به	تسریع	رشد	سهم	بازار	همکاران	سیستم	و	ارائه	خدمات	

مطلوب	تر	به	مشتریان	خواهد	شد.	

		در	سال	13۹8	رویکرد	شرکت	در	سرمایه	گذاری	عمدتا	از	زاویه	ایجاد	کسب	وکار	
جدید	و	یا	تکمیل	سبد	محصولی	از	طریق	شراکت	بوده	است	که	منجر	به	افزایش	
درآمدهای	گروه	همکاران	سیستم	خواهد	شد.	در	همین	راستا	شرکت	در	سال	
توسعه	 شرکت	 تأسیس	 به	 اقدام	 ابر،	 بستر	 بر	 خدمات	 توسعه	 هدف	 با	 	13۹8
زیرساخت	های	فناورانه	ابرآمد	نموده	است.	همچنین	با	سرمایه	گذاری	در	سهام	
شرکت	توسعه	راهکارهای	مدیریت	سرونو،	محصول	CRM	را	به	سبد	محصول	

خود	اضافه	و	سبد	محصولی	راهکاران	را	تکمیل	تر	نموده	است.	

		افزايــش	درآمــد	غيرعملياتــی	ســال	13۹8	نســبت	بــه	ســال13۹7،	عمدتــا	بابــت	
ســرمایه	گذاری	نــزد	بانــک	و	صنــدوق	هــای	ســرمایه		گــذاری	اســت.

		سود	عملياتی	تلفیقی	حدود	61	درصد	نسبت	به	سال	قبل	افزايش	داشته	است.	
همکاران	سیستم	با	رشد	46	درصدی	درآمدها	در	مقابل	رشد	34	درصدی	هزینه	ها،	
افزایش	مثبت	حاشیه	سود	نموده	است.	عمده	هزینه	های	 به	 به	سزایی	 کمک	
و	 متخصص	 انسانی	 سرمایه	های	 نگهداشت	 و	 آموزش	 جذب،	 حوزه		 در	 شرکت	

کارآمد	می	باشد	که	در	رشد	اقتصادی	پایدار	شرکت	نقش	به	سزایی	دارند.
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صورتوضعیتمالیتلفیقی

1398/1۲/۲91397/1۲/۲9

میلیون ریالمیلیون ریال

دارايیها

دارايیهایغيرجاری

1,36۹,518 1,4۰۰,3۰8 دارايی	های	ثابت	مشهود

131,3671۰7,615دارايی	های	نامشهود

63,3۹4 52,4۹3 سرمایه	گذاری	در	شرکت	های	وابسته

447 1۰۹,751 سایر	سرمايه	گذاری	های	بلندمدت

56,771 5۰,58۰ دريافتنی	های	بلندمدت

16,82۰ 2۰,۰7۹ ساير	دارايی	ها

1,76۴,۵781,61۴,۵6۵جمع دارايی های غيرجاری

  دارايی های جاری

35,2۹5 28,573 پيش	پرداخت	ها

17,885 37,464 موجودی	مواد	و	کاال

458,۹86 626,487 دريافتنی	های	تجاری	و	سایر	دریافتنی	ها

1,214,758 2,284,136 سرمايه	گذاری	های	کوتاه	مدت

31۹,161 352,۹15 موجودی	نقد

۲,0۴6,08۵ 3,3۲9,۵7۵ جمعدارايیهایجاری

3,660,6۵1 ۵,09۴,1۵3جمعدارايیها

  حقوقمالکانهوبدهیها

  حقوقمالکانه

1,26۰,۰۰۰ 1,26۰,۰۰۰ سرمايه

25,3۹7 ۹7,213 صرف	سهام	خزانه

13۹,7۹۰ 14۹,16۹ اندوخته	قانونی
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1398/1۲/۲91397/1۲/۲9

میلیون ریالمیلیون ریال

۹۰1,6۰6 1,76۰,64۹ سود	انباشته

)36,564()83,12۰(سهام	خزانه

2,2۹۰,22۹ 3,183,۹11 حقوق	مالکانه	قابل	انتساب	به	مالکان	شرکت	اصلی

)365(13,757 منافع	فاقد	حق	کنترل

۲,۲89,86۴ 3,197,668 جمع حقوق مالکانه

  بدهی ها

  بدهی های غیر جاری

45,۰37 53,23۹ پرداختنی	های	بلندمدت

172,152 218,33۰ ذخيره	مزايای	پايان	خدمت	کارکنان

271,569217,189جمع بدهی های غيرجاری

  بدهی های جاری

157,424 23۰,۹۰4 پرداختنی	های	تجاری	و	سایر	پرداختنی	ها

173,432 2۹5,۹77 مالیات	پرداختنی

6,۹14 12,3۰7 سود	سهام	پرداختنی

815,828 1,۰85,728 پيش	دريافت	ها

1,1۵3,۵98 1,6۲۴,916 جمع بدهی های جاری

1,370,787 1,896,۴8۵ جمع بدهی ها

3,660,6۵1 ۵,09۴,1۵3 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

	افزايش	سرفصل	سرمایه	گذاری	های	کوتاه	مدت	عمدتا	به	دليل	توسعه	کسب	وکار	شرکت	و	افزايش	حجم	 	
قراردادهای	فروش،	خدمات	و	پشتيبانی	و	وصول	بخشی	از	آن	قبل	از	آغاز	سال	مالی	و	سرمايه	گذاری	اين	وجوه	نزد	

بانک	و	صندوق	های	سرمایه	گذاری	می	باشد.
		افزايش	سرفصل	سرمایه	گذاری	های	بلندمدت	عمدتا	مربوط	به	سرمایه	گذاری	در	سبدهای	سرمایه	گذاری	

بوده	است.
		افزايش	سرفصل	پيش	دريافت	ها	عمدتا	به	دليل	افزایش	حجم	قراردادهای	فروش،	خدمات	و	پشتيبانی	و	وصول	

بخشی	از	آن	قبل	از	آغاز	سال	مالی	می	باشد.
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صورتجریانهاینقدیتلفیقی

سال 1398
)تجدید ارائه شده( 

سال 1397

میلیون	ریـالمیلیون	ریـال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملياتی

1,228,177 1,۹16,74۹ نقد	حاصل	از	عملیات

)1۰7,۰87()12۹,887(پرداخت	های	نقدی	بابت	مالیات	بر	درآمد

1,121,۰۹۰ 1,786,862 جريان	خالص	ورود	وجه	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	عملياتی

  جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری 

3۰,624 1,265 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	فروش	دارايی	های	ثابت	مشهود

)23,42۹()1۰4,۰77(پرداخت	های	نقدی	برای	خريد	دارايی	های	ثابت	مشهود

-			42 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	فروش	دارايی	های	نامشهود

)32,۰45()47,773(پرداخت	های	نقدی	برای	خريد	دارايی	های	نامشهود

)67,18۰()1۰۹,3۰4(پرداخت	های	نقدی	برای	تحصیل	سایر	سرمايه	گذاری	های	بلندمدت

)617,323()1,۰6۹,378(پرداخت	های	نقدی	برای	خرید	سرمايه	گذاری	های	کوتاه	مدت

123,225 283,۹42 دریافت	های	نقدی	حاصل	از	سود	سایر	سرمایه	گذاری	ها

)586,128()1,۰45,283(جریان	خالص	خروج	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	سرمایه	گذاری

534,۹62 741,57۹ جریان	خالص	ورود	نقد	قبل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

   جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی 

-			15,75۰ دریافت	های	نقدی	حاصل	از	تامین	سرمایه	سایر	سهامداران	در	شرکت	فرعی

	 35 -			دریافت	های	نقدی	حاصل	از	افزایش	سرمایه	شرکت	های	فرعی	-	سهم	منافع	فاقد	حق	کنترل	

-			)1۰,۰8۹(تامین	مالی	شرکت	توسعه	کسب	و	کارهای	دانه	از	طرف	فناوری	های	نوین	سپیدز	ایرانیان	

6,۰16 212,63۰ دریافت	های	نقدی	حاصل	از	فروش	سهام	خزانه

)1۹,516()187,37۰(پرداخت	های	نقدی	برای	خرید	سهام	خزانه

)511(-			پرداخت	های	نقدی	بابت	سود	تسهیالت

)38(-			پرداخت	های	نقدی	بابت	اصل	تسهیالت

)421,5۹2()742,۹63(پرداخت	های	نقدی	بابت	سود	سهام	به	مالکان	شرکت	اصلی

-			)6(پرداخت	های	نقدی	بابت	سود	سهام	به	منافع	فاقد	حق	کنترل

)435,6۰6()712,۰48(جریان	خالص	خروج		نقد	حاصل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

۹۹,356 2۹,531 خالص	افزایش	در	موجودی	نقد

21۰,۹7۰ 31۹,161 مانده	موجودی	نقد	در	ابتدای	سال

8,835 4,223 تاثیر	تغییرات	نرخ	ارز

31۹,161 352,۹15 مانده	موجودی	نقد	در	پایان	سال

32,353 7,۰27 معامالت	غیر	نقدی
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13۹813۹7عنوان

نقدینگی

1,7۰4,65۹8۹2,487سرمایه	در	گردش	

6.15.2دوره	گردش	مطالبات	تجاری

2.۰51.77نسبت	جاری

2.۰31.76نسبت	آنی

اهرمی

۰.37۰.37نسبت	بدهی

۰.5۹۰.6۰نسبت	بدهی	به	حقوق	مالکانه

۰.63۰.63نسبت	مالکانه

سودآوری

۰.37۰.2۹نسبت	بازده	مجموع	دارایی	ها

۰.5۹۰.46نسبت	بازده	حقوق	مالکانه

1.111.2۰نسبت	نقدشوندگی	سود

1,4288۹6جریان	نقدی	هر	سهم	

	)EPS(	سهم	هر	1,2۹3745سود

62%66%نسبت	سود	ناخالص

43%48%نسبت	سود	عملیاتی

5۰%57%نسبت	سود	قبل	از	کسر	مالیات

41%4۹%نسبت	سود	خالص

نسبتهایمالیتلفیقی 

		باتوجه	به	افزايش	سود،	سرمايه	گذاری	های	انجام	شده	و	توان	مالی	شرکت،	نسبت	های	مالی	اعم	از	نقدینگی،	
اهرمی	و	سودآوری	نسبت	به	سال	قبل	بهبود	يافته		اند.

		نسبت	های	اهرمی	و	سودآوری	شرکت	روند	مثبت	قابل	توجهی	را	در	سال	مالی	مورد	گزارش	نسبت	به	سال	قبل	
نشان	می	دهد.	افزايش	فروش	و	کسب	درآمد	بيشتر	از	يک	طرف،	استفاده	بهينه	از	ظرفيت	و	باال	بردن	کارايی	از	

طرف	ديگر	منجر	به	افزايش	سود	و	حاشيه	سود	عملياتی	شرکت	شده	است.

همکاران	سیستم			.				گزارش	مالی
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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

۰21-83382۰۰1 تلفن	دفتر	مرکزی:	
۰21 -83382222 نمابر	دفتر	مرکزی:	

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

هیأت	مدیره		براسـاس	صورت	های	مالی	و	با	توجه	به	سـود	انباشـته	برای	سـال	مالی	
منتهـی	بـه	2۹	اسـفند	13۹8	و	همچنیـن	مصوبـه	هیأت	مدیره	مورخ	31	اردیبهشـت	
13۹۹	سـود	نقدی	تقسـیمی	هر	سـهم	را	1,۰۰۰	ریال	پیشـنهاد	و	اعالم	می	دارد	شـرکت	
تمهیداتـی	اندیشـیده	اسـت	تـا	سـود	سـهام		نقـدی	متعلـق	بـه	کلیـه	سـهامداران	

حقیقـی	و	حقوقـی	)بـه	جـز	سـهامدار	عمـده(،	از	3	تیرماه	پرداخـت	گردد.	

از	طرفـی	هیأت	مدیـره	در	نظـر	دارد	طـرح	افزایـش	سـرمایه			برنامه	هـای	توسـعه	آتـی	
را	تـدارک	و	پـس	از	دریافـت	مجـوز	از	سـازمان	بـورس	و	اوراق	بهـادار	در	اولیـن	مجمـع	

فوق	العـاده	صاحبـان	سـهام،	جهـت	تصویـب	بـه	سـهامداران	محتـرم	ارائـه	نماید.

اطالعات
تماسبا
شرکت

پیشنهاد
هیأتمدیره

برایتقسیم
سود
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یکی	از	مزیت	های	رقابتی	همکاران	سیستم،	گستردگی	بازار	و	پوشش		نیازمندی	های	
نرم	افزاری	موجود	در	بخش	های	مختلف	این	بازار	با	استفاده	از	محصوالت	متناسب	و	
متنوع	است.	این	مزیت	موجب	می	شود	همکاران	سیستم	عالوه	بر	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	استراتژی	های	هوشمندانه	
بازار	 به	 نسبت	 دهه	 اين	 اواخر	 در	 و	 دولت	 جمله	 از	 بازار	 دیگر	 بخش	های	 به	 نسبت	
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	آن	می	پردازیم.

محصوالِت بازار شرکت های بزرگ

راهکاران
 ERP	یک	عنوان	به	که	است	سیستم	همکاران	اصلی	محصول	»راهکاران«	محصول
جامع	ایرانی	از	سال	13۹1	به	بازار	عرضه	شد.	تیم	تحقیق	و	توسعه	همکاران	سیستم	
با	استفاده	از	تجربیات	چندین	ساله	این	شرکت	در	ارائه	محصوالت	متنوع	به	صنایع	
مختلف	کشور،	راهکاران	را	به	گونه	ای	طراحی	کرده	اند	که	در	کنار	قابلیت	پاسخگویی	به	
نیازهای	اساسی	خاص	صنایع	مرجع،	قابلیت	ارائه	رویه	های	استاندارد	کسب	وکاری	
به	این	صنایع	و	سایر	صنایع	را	نیز	دارا	باشد.	راهکاران	دارای	سبد	محصولی	متنوعی	
در	حوزه	های	مالی،	حسابداری	مدیریت،	اداری،	بازرگانی،	مدیریت	کارخانه	و	بخش	
عمومی	)دولت(	است	که	به	طور	مستمر	در	حال	توسعه	و	بهبود	می	باشد.	در	این	
راستا،	اهم	توسعه	هایی	که	از	فروردین	ماه	13۹8	تاکنون	در	سبد	محصولی	راهکاران	

ایجاد	شده،	به	صورت	خالصه	در	ادامه	بیان	شده	است:

  تولید و ارائه فرسان، راهکار جدید در مجموعه راهکار فروش و پخش همکاران 
سیستم به منظور سهولت سفارش گیری در این صنعت

و	 غذایی	 مواد	 فروشگاه	های	 میان	 ارتباطی	 پل	 عنوان	 به	 »فرسان«	 راهکار	
صورت	 به	 فروشگاه	ها	 سفارش	دهی	 فرایند	 تسهیل	 هدف	 با	 تأمین	کنندگان،	
راستای	 در	 همچنین	 شد.	 عرضه	 بازار	 به	 راهکاران	 پخش	 ماژول	 با	 یکپارچه	
بهبود	پاسخ	دهی	به	نیازهای	مشتریان	بزرگ	پخش	مواد	غذایی	و	پوشش	دهی	

همـکاران خدمـات و محصـوالت معرفـی
سیسـتموآخرینتغییراتآنهادرسـال98

پیوست

همکاران	سیستم			.				پیوست

ارائهسامانه
یکپارچه
سفارشگذاری
فرسان
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فعالیت	های	پخش	دارویی	نیز	اقدامات	مؤثری	در	سال	13۹8	صورت	گرفته	است.	
و	 سفارش	گیری	 فرایند	 در	 حضوری	 مراجعات	 به	 نیاز	 کاهش	 با	 محصول،	 این	
میزان	 در	 مالحظه	ای	 قابل	 کاهش	 اجناس،	 و	 کاالها	 تحویل	 فرایند	 بهینه	سازی	
تماس	و	رفت	و	آمد	موزعین	و	ویزیتورها	با	مغازه	داران	ایجاد	می	نماید.	از	همین	رو	
با	توجه	به	شیوع	بیماری	کرونا،	این	نرم	افزار	تأثیر	قابل	توجهی	در	حفظ	سالمت	

و	تسهیل	پیشبرد	غیرحضوری	فعالیت	های	کسب	وکاری	مشتریان	دارد.

کاربری  تجربه  بهبود  و  عملکرد  ارتقای  هدف  با  راهکاران  تکنولوژی  به روزآوری   
سیستم ها

فاز	اول	پروژه	به	روزآوری	تکنولوژی	راهکاران	در	جهت	ارتقای	عملکرد	و	بهبود	تجربه	
کاربری	سیستم	ها	در	سال	13۹8	آغاز	شد	و	زیرساخت	های	الزم	در	جهت	تحقق	
این	مهم	به	صورت	مطلوبی	فراهم	شده	است	به	نحوی	که	در	سال	های	آتی	و	به	

صورت	تدریجی	شاهد	تغییرات	تکنولوژی	در	سیستم	های	راهکاران	خواهیم	بود.

  توسعه ارتباط ERP راهکاران با سیستم بانکی در حوزه مالی
توسعه	ارتباط	راهکاران	با	سیستم	بانکی	در	حوزه	مالی	و	توسعه	بانکداری	باز11 	در	
سال	13۹8	محل	تمرکز	تحقیق	و	توسعه	همکاران	سیستم	بوده	و	در	این	جهت	

تسهیالت	متنوعی	ارائه	شده	است.

)CRM( تکمیل سبد محصول راهکاران و افزودن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری  
درجهت	پوشش	نیازهای	شرکت	ها	در	خصوص	مدیریت	ارتباط	آنها	با	مشتریان	
)CRM(،	طی	مشارکت	با	شرکت	سرو  ِ	نو	و	برقراری	اتصال	محصوالت	راهکاران	به	
CRM	این	شرکت،	گامی	جدید	در	جهت	پوشش	نیازهای	مذکور	برداشته	شد.	بر	
همین	اساس،	در	سال	13۹8	محصول	»مدیریت	ارتباط	با	مشتریان	)CRM(«	به	

سبد	محصولی	همکاران	سیستم	اضافه	شد.

پاسخ دهی  محدوده  گسترش  جهت  در  توسعه  و  خرده فروشی  ماژول  عرضه    
تحت پوشش

عرضه	ماژول	خرده	فروشی	در	قالب	یک	راهکار	جامع	و	تحت	وب	که	مشتمل	بر	
)back end(	و	سیستم	های	عملیاتی	 راهکارهای	سیستم	های	پشتیبانی	دهنده	
)front end(	می	باشد،	برای	نخستین	بار	در	سطح	کشور	و	با	تمرکز	بر	پاسخ	دهی	
در	 راهکاران	 	ERP عرضه	 و	 تکمیل	 و	 برندها	 و	 تخصصی	 فروشگاه	های	 نیاز	 به	
حوزه	پاسخ	به	بازار	خرده	فروشی	صورت	پذیرفت	و	به	طور	هم	زمان	توسعه	این	
محصول	در	جهت	گسترش	محدوده	پوشش	دهی	به	نیازهای	بازار	خرده	فروشی	

ادامه	یافته	است.

11-	بانکداری	باز	)Open Banking(	رویکرد	جدیدی	است	که	به	سرعت	در	دنیا	در	حال	رواج	است.	در	این	روش،	عملیات	بانکداری	محدود	به	محل	فیزیکی	
بانک	ها	نیست	و	یک	بستر	)Platform(	برای	عملیات	بانکی	در	اختیار	مشتریان	قرار	می	گیرد.	بانکداری	باز	به	مشتریان	این	امکان	را	می	دهد	که	بدون	
نیاز	به	مراجعه	به	شعب	بانک	یا	واردکردن	اطالعات	به	صورت	دستی،	از	طریق	یک	نرم	افزار	یکپارچه	با	بستر	بانکی،	تمامی	امور	بانکی	را	در	نرم	افزارهای	

داخلی	خود	انجام	دهند.
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و	 خرده	فروشی	 بازار	 در	 فعالیت	ها	 حجم	 گستردگی	 به	دلیل	 فروشگاهی،	 مدیران	
انجام	 مانند	 گوناگونی	 نیازهای	 با	 نهایی،	 مصرف	کنندگان	 و	 مشتریان	 با	 ارتباط	
و	 گستردگی	 وجود	 با	 فروشگاه	ها	 هماهنگی	 و	 پایش	 عملیات،	 دقیق	 و	 سریع	
پراکندگی	جغرافیایی	آن	ها،	گردآوری	اطالعات	پراکنده	و	تحلیل	اطالعات	برای	تعیین	
سیاست	گذاری	های	فروش	و	تأمین	موجودی	کاالی	فروشگاه	ها	روبه	رو	هستند	
که	راهکار	یکپارچه	خرده	فروشی	همکاران	سیستم	به	همراه	ماژول	هوشمندی	
راهکاران	که	امکان	گزارش	سازی	تحلیلی	برای	مشتریان	این	حوزه	را	فراهم	می	آورد،	

به	طور	کامل	و	همه	جانبه	پاسخگوی	نیاز	مشتریان	در	این	حوزه	می	باشد.

  تکمیل راهکار تولیدی همکاران سیستم برای صنعت لوازم خانگی
کیفیت	در	سال	13۹7؛	ماژول	 کنترل	 و	 تولید	 کنترل	 ادامه	عرضه	ماژول	های	 در	
مدیریت	سریال	به	صورت	یکپارچه	با	ماژول	های	کنترل	تولید	و	انبار	در	جهت	بهبود	
پاسخگویی	به	صنایع	تولید	لوازم	خانگی	و	قطعه	ساز	در	سال	13۹8	به	بازار	عرضه	شد.

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنایع دارویی و غذایی
تکمیل	مـاژول	کنتـرل	کیفیـت	متنـاسب	با	نیـازهای	صنـایع	دارویـی	و	غذایـی	در	

سال	13۹8

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنعت سیمان
عرضه	راهکار	فروش	سیمان	در	جهت	پاسخگویی	به	نیازهای	شرکت	های	سیمانی	
در	محصول	راهکاران	و	اتمام	تولید	و	عرضه	ERP	راهکاران	به	صنعت	سیمان	در	

سال	13۹8 

  تکمیل راهکار همکاران سیستم در صنعت شیمیایی
عرضه	ماژول	کنترل	تولید	به	صنایع	شیمیایی	در	سال	13۹8 

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنعت پتروشیمی و فوالد
-		عرضه	عمومی	ماژول	نگهداری	و	تعمیرات	)CMMS(	در	سال	13۹7	انجام	شد	
نیازهای	صنایع	پتروشیمی	و	فوالد	 با	 آن	به	منظور	تطبیق	 و	متناسب	سازی	
در	سال	13۹8	به	بازار	عرضه	شد	و	این	عرضه	در	جهت	تکمیل	پوشش	دهی	

نیازهای	این	صنعت	در	سال	13۹۹	نیز	ادامه	خواهد	داشت.
-		یکی	دیگر	از	توسعه	هایی	که	از	منظر	یکپارچگی	با	راهکاران	صورت	گرفت،	ارتباط	
و	 اطالعات	 شدن	 ردوبدل	 جهت	 در	 نفت	 جامع	 سیستم	 با	 راهکاران	 مکانیزه	

محاسبات	مربوط	به	حوزه	های	مالی	و	اداری	بوده	است.
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  تکمیل راهکار تدارکات و لجستیک به منظور پوشش بیشتر نیازهای مشتریان 
به	عنوان	یک	سیستم	هوشمند	 انبارداری	پیشرفته	 در	 عرضه	ماژول	جانمایی	
در	مدیریت	فیزیک	انبارها	و	بهینه		سازی	استفاده	از	فضاهای	انبار	در	سال	13۹8 

  توسعه کاربری ماژول صورت های مالی
به	تسهیالت	عمده	ای	در	جهت	 راهکاران	 راه	حل	صورت	های	مالی	 در	سال	13۹8	
اطالعات	 با	 تعامل	 در	 اکسل	 فرمت	 از	 استفاده	 توسعه	 و	 سیستم	 ساده	سازی	

مالی	مندرج	در	راهکاران	مجهز	شد.

فرایارراهکاریجهتتوسعهمتناسبسازیو
پوششفرایندهایخاصشرکتها

اصلی	 فرایندهای	 در	 موجود	 	)Best Practice( به	روش	های	 اساس	 بر	 هرچند	
شرکت	ها،	در	هسته	مرکزی	ERP	راهکاران،	فرایندهای	اصلی	شرکت	ها	پوشش	داده	
متناسب	سازی	 به	 نیاز	 بزرگ،	 شرکت	های	 و	 صنایع	 ضرورت	های	 از	 اما	 است	 شده	
با	فرایندها	و	سناریوهای	کسب	و	کاری	خاص	 انطباق	پذیری	بیشتر	 محصول	برای	
خصوصا	در	شرایط	پرنوسان	اقتصادی	است	که	این	نیاز	در	صنایع	مختلف	پررنگ	
فرایندهای	 خود،	 ساختار	 و	 کسب	وکار	 نوع	 دلیل	 به	 شرکتی	 هر	 همچنین	 است.	
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	سازی	راهکاران	تحت	عنوان	»فرایار«	این	امکان	را	فراهم	
می	کند	تا	عالوه	بر	متناسب	سازی،	شرکت	ها	بتوانند	فرایندها	و	سیستم	های	خاص	
کرده	 پیاده	سازی	 خود	 نرم	افزارهای	 سایر	 و	 راهکاران	 با	 یکپارچه	 صورت	 به	 را	 خود	
ابزار	 از	مزیت	یکپارچگی	اطالعات	در	سطح	سازمان	بهره	مند	شوند.	در	واقع	این	 و	
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	
ابزارها	در	کنار	کارکردهای	استاندارد	موجود،	مزايای	عمده	ای	برای	 از	این	مجموعه	

صنایع	و	شرکت	ها	به	شرح	زیر	ایجاد	می	کند:

		امکان	متناسب	سازی	راهکاران	بر	اساس	فرایندهای	دلخواه	مشتریان
							افزایش	تعامالت	سیستمی	محصوالت	راهکاران	بدون	نیاز	به	تغییر	در	نرم	افزار	اصلی

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

		امکان	اتصال	سیستم	های	داخلی	سازمان	ها	با	پرتال	ها	و	سیستم	های	بیرونی
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همچنین	بعضا	مشاهده	شده	است	که	محصوالتی	که	در	قالب	متناسب	سازی	و	از	
طریق	فرایار	و	برای	یک	مشتری	یا	صنعت	خاص	ایجاد	شده	است،	می	توانند	برای	برخی	
صنایع	دیگر	نیز	الگوبرداری	شده	و	به	بهبود	مدیریت	کسب	و	کار	آنها	کمک	شایانی	
این	راهکارها	و	تشویق	توسعه	دهندگان	 نمایند.	توانایی	استفاده	مجدد	و	عرضه	
بیرونی	به	عنوان	شریک	این	توسعه	جزء	اولویت	هایی	بوده	که	همکاران	سیستم	در	
سال	13۹8	به	آن	پرداخته	است.	»بازار	همکاران	سیستم«	یک	اکوسیستم	باز	جهت	
عرضه	راه	حل	های	فرایاری	عرضه	شده	توسط	شرکای	توسعه	همکاران	سیستم	است	
که	به	جهت	گسترش	شبکه	متناسب	سازی	و	به	اشتراک	گذاری	راه	حل	های	خالقانه	
صنایع	طراحی	شده	و	در	سال	13۹۹	به	بازار	عرضه	خواهد	شد.	این	فضای	اختصاصی	
امکانی	را	ایجاد	خواهد	نمود	که	توسعه	دهندگان	نرم	افزار	بتوانند	محصوالت	مکمل	
یا	تخصصی	در	صنایع	مختلف	را	در	بستر	راهکاران	تولید	و	به	کلیه	مشتریان	همکاران	

سیستم	عرضه	نمایند.

هوشمندیراهکاران
تصمیم	گیری	 برای	 را	 تحلیلی	 و	 دقیق	 اطالعات	 امروزه	 که	 مهمی	 ابزارهای	 دیگر	 از	
مدیران	سازمان	ها	فراهم	می	آورد،	ابزارهای	هوشمندی	کسب	وکار	است.	خصوصا	
در	شرایط	فعلی	و	با	وجود	نوسانات	پیش	بینی	نشده	در	زنجیره	کسب	وکار	شرکت	ها،	
لزوم	تصمیمات	دقیق	مدیریتی	با	اطمینان	بر	صحت	اطالعات	عملیاتی	دوچندان	
می	شود.	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	در	سازمان	ها	نموده	و	اطالعات	دقیقی	را	برای	

مدیران	در	جهت	اتخاذ	تصمیمات	هوشمندانه	مهیا	می	سازد.	
در	سال	13۹8،		امکان	گزارش	سازی	تحلیلی	برای	مشتریان	حوزه	خرده	فروشی	فراهم	شد.	

راهکارتلفیق
بخش	قابل	توجهی	از	شرکت	های	هلدينگ،	مشتری	همکاران	سيستم	هستند	که	
همواره	سعی	شده	نیازهای	خاص	این	طیف	از	مشتریان	در	محصوالت	لحاظ	و	راه	حل	
مناسبی	برای	آنها	ارائه	شود.	محصول	»حسابداری	تلفیقی	همکاران	سیستم«،	با	
جمع	آوری	اطالعات	شرکت	های	زیرمجموعه،	امکان	تهیه	صورت	های	مالی	تلفیقی	در	
شرکت	های	هلدینگ	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	13۹8	تکمیل	کارکردهای	این	محصول	در	زمینه	توسعه	امکانات	محاسباتی	
در	تبادالت	فی	مابین	شرکت	های	گروه	و	گزارشات	ماتریسی	در	تطبیق	حساب	های	

فی	مابین	در	جهت	کنترل	و	اثبات	مغایرت	ها	صورت	گرفته	است.	
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راهکاربخشعمومی
با	 تحت	وب	 صورت	 به	 و	 	ERP رویکرد	 با	 دولتی	 محصوالت	 توسعه	 	13۹7 سال	 از	

عنوان»راهکاران	بخش	عمومی«	شروع	شد.	
عرضه	 و	 سبد	 تکمیل	 روی	 بر	 سیستم	 همکاران	 تمرکز	 	13۹8 سال	 ابتدای	 از	
حوزه	 این	 محصولی	 سبد	 تکمیل	 و	 است	 بوده	 بازار	 به	 تولیدشده	 سیستم	های	
همچنان	در	برنامه	تولیدی	همکاران	سیستم	قرار	دارد.	طی	سال	های	اخير،	راهکار	
تغییرات	 که	 بود	 شده	 متناسب	سازی	 نحوی	 به	 همکاران		سیستم،	 دولتی	 بخش	
و	 داده	 پوشش	 را	 تعهدی	 به	 نقدی	 از	 سازمان	ها	 این	 مالی	 نظام	 تبدیل	 از	 ناشی	
این	راهکار،	امکان	استقرار	 این	راستا	به	سازمان	ها	کمک	نماید.	در	حال	حاضر	 در	
که	 می	نماید	 فراهم	 متمرکز	 صورت	 به	 نیز	 را	 سازمان	 کل	 در	 سیستم	ها	 یکپارچه	
 IT بخش	 در	 سازمان	ها	 از	 دسته	 این	 هزینه	های	 در	 صرفه	جویی	 ضمن	 می	تواند	

دسترسی	و	انسجام	اطالعات	را	در	سطح	باالی	سازمان	فراهم	نماید.
اعتبار،	 تأمین	 و	 بودجه	 کنترل	 تحت	وِب	 و	 یکپارچه	 سیستم	های	 	13۹8 سال	 در	
شد.	 عرضه	 بازار	 به	 بودجه	ریزی	 و	 دولتی	 پرداخت	 و	 دریافت	 دولتی،	 حسابداری	
همچنین	در	طی	این	سال	سیستم	های	کارگزینی	و	تشکیالت،	جبران	خدمات	دولتی	و	
دارایی	ثابت	دولتی	نیز	توسعه	یافت	و	سیستم	های	حوزه	پشتیبانی	)انبار	و	تدارکات	
دولتی	به	صورت	یکپارچه	با	فرایندهای	تأمین	اعتبار(	نیز	به	بلوغ	مناسبی	جهت	عرضه	
به	این	بازار	رسید.	تکمیل	توسعه	امکانات	و	تسهیالت	سبد	محصوالت	حوزه	دولت	
در	برنامه	تولید	همکاران	سیستم	قرار	دارد	و	به	تدریج	به	بازار	عرضه	خواهد	شد.		

راهکاراتوماسیوناداریتحتوب
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	
انواع	فرم	های	سازمانی،	پیگیری	دقیق،	گزارش	 مناسب	برای	ثبت	و	گردش	نامه	و	
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	13۹8		در	کنار	بهبود	عملکرد	موبایل	اتوماسیون	با	نام	»اتوماسیون	همراه«	
که	به	دورکاری	در	این	شرایط	کمک	قابل	توجهی	خواهد	نمود،	امکانات	جدیدی	به	
نرم	افزار	اتوماسیون	اداری	تحت	وب	همکاران	سیستم	اضافه	شد.	از	مهم	ترین	آن	ها	
می	توان	به	توسعه	امکان	شناسه	ملی	سند	)شمس(	که	با	هدف	ایجاد	سهولت	در	
ثبت	مکانیزه	مکاتبات	و	قابلیت	پیگیری	به	هر	نامه	تخصیص	می	یابد،	اشاره	نمود.	
دریافت	 و	 ارسال	 شیوه	 تکمیل	 فکس،	 مدیریت	 به	 مربوط	 امکانات	 این،	 بر	 عالوه	
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و	 داخلی(	 اتوماسیون	های	 بین	 مکاتبات	 الکترونیکی	 )تبادل	 	ECE پروتکل	 طریق	 از	
بهبود	کاربری	پیام	دولت	جهت	پاسخ	به	نیازمندی	های	مشتریان	دولتی	نیز	در	این	

سیستم	بهبود	داده	شده	است.	

محصوالِت بازار شرکت های متوسط

راهکارانابری
با	 و	 تثبیت	شد	 بازار	 در	 ابری	همکاران	سیستم،	 راهکاران	 در	سال	13۹8	محصول	
افزایش	آگاهی	مشتریان	از	مزایای	چنین	راهکاری،	با	استقبال	خوبی	روبه	رو	گردید.	
در	این	سال	در	جهت	توسعه	سبد	محصوالت	ابری،	راه	حل	های	هوشمندی،	پخش	
و	خرده	فروشی	راهکاران	نیز	به	سبد	محصوالت	ابری	اضافه	شد	که	پس	از	طی	شدن	
مراحل	پایلوت	در	سال	13۹۹	به	بازار	عرضه	خواهد	شد.	همچنین	اقدامات	توسعه	ای	
مناسبی	نیز	در	زمینه	تسهیالت	گزارش	سازی	و	توسعه	پایداری	محصوالت	راهکاران	
ابری	صورت	گرفت.	در	حال	حاضر	بالغ	بر	7۰۰	مشتری	با	کمترین	هزینه،	به	صورت	

شبانه	روزی	و	از	هر	مکانی	از	جهان	از	این	محصول	استفاده	می	کنند.	
ابر،	 بستر	 بر	 سیستم	 همکاران	 خدمات	 توسعه	 راستا	 در	 گزارش،	 مورد	 سال	 در	
سرویس	های	متنوع	دیگری	در	حوزه	راهکاران	ابری	شکل	گرفت	و	همکاران	سیستم	
ارائه	 به	مشتریان	 که	 نیز	توسعه	خدماتی	 و	 راستای	گسترش	کسب	وکار	خود	 در	
را	در	سه	ماهه	سوم	 ابرآمد	 با	مشارکت	شرکت		افزارپرداز	رمیس،	شرکت	 می	دهد،	
13۹8	تأسیس	و	ارائه	خدمات	زیر	را	نیز	به	سبد	محصوالت	و	خدمات	خود	اضافه	

نموده	است:
)Abramad	VDC(	ابرآمد	مجازی	دیتاسنتر		

)Abramad VPC(	ابرآمد	مجازی	خصوصی	ابر		
)Abramad	Platform-as-a-Service(	ابرآمد	پلتفرم	سرویس		

)Abramad	Backup-as-a-Service(	ابرآمد	گیری	پشتیبان	سرویس		
)DR-as-a-Service(	بحرانی	شرایط	سرویس		

)Abramad	Desktop(	ابرآمد	دسکتاپ		
چشم	انداز	 و	 ایران	 در	 مناسب	 اینترنتی	 و	 مخابراتی	 زیرساخت	های	 فراهم	شدن	 با	
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	 استقباِل	 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.	

افزودنقابلیتارائه
خدماتزیرساخت
بهصورتابری
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محصوالِت بازار شرکت های کوچک و اصناف

سپيدار
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	
باال	 دقت	 و	 سهولت	 با	 تا	 می	دهد	 امکان	 مشتریان	 به	 آن	 در	 موجود	 متنوع	
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	متمایز	در	حوزه	نرم	افزارهای	کاربردی	برای	شرکت	های	کوچک	
تبدیل	کرده	است.	در	سال	13۹8،	تکمیل	و	بهبود	امکانات	متعدد	در	سبد	محصولی	
سپیدار	بر	اساس	نقشه	راه	توسعه		این	محصول	صورت	گرفته	است.	در	این	راستا،	
سیستم	مدیریت	پیمانکاری	سپیدار	بازنگری	و	تکمیل	شد.	همچنین	سیستم	های	
عرضه	شده	و	 بازار	 به	 موبایل	 امکانات	 همراه	 به	 و	پخش	سپیدار	 تردد	 مدیریت	
مشتریان	متعددی	به	صورت	عملیاتی	در	حال	استفاده	از	این	سیستم	ها	هستند.

دشت
از	سال	13۹۰	محصولی	برای	اصناف	با	نام	»دشت«	به	بازار	ارائه	شد	که	تا	کنون	به	
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	ارائه	محصول	دشت،	شرکت	همکاران	سیستم	وارد	بازار	اصناف	شد	و	با	هدف	
با	نيازمندی	های	جديد	بازار	و	 آنها	 توسعه	عملکرد	سيستم	های	دشت	و	انطباق	
امکان	 کاربرد،	 در	 سهولت	 و	 سادگی	 چون	 ویژگی	هایی	 حفظ	 همچنین	 و	 مشتري	
ارتباط	با	سایر	سخت	افزارهای	فروشگاهی	نظیر	دستگاه	POS	و	غیره	نیز	به	امکانات	
این	محصول	اضافه	شد.	با	توجه	به	نوپا	بودن	و	گستردگی	این	بازار	و	نیز	توجه	
و	اقدامات	اخیر	دولت	در	خصوص	توسعه	به	کارگیری	ابزارهای	مکانیزه	در	اصناف،	
از	این	سگمنت	 پیش	بینی	می	شود	در	ادامه	مسير،	سهم	بازار	همکاران	سیستم	
لوازم	و	قطعات	یدکی	 امکانات	خاص	اصناف	 یابد.	در	سال	13۹8	توسعه	 افزایش	
و	قنادی	صورت	پذیرفته	است.	همچنین	قابلیت	ID	Caller	جهت	استفاده	اصناف	
بر	 اضافه	شده	است.	عالوه	 به	محصول	دشت	 آژانس	مسکن	و	سوپر	مارکت	ها	
با	سامانه	 این	در	راستای	بهبود	و	تسهیل	عملیات	سفارش	گذاری،	اتصال	دشت	
»فرسان«	نیز	در	این	سال	بررسی	شده	و	در	نیمه	اول	سال	13۹۹	به	بازار	عرضه	

خواهد	شد.
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دستگاهکنترلترددوحضوروغيابپایوفای
در	سال	13۹8	عرضه	دستگاه	مدیریت	تردد	پایوفای	که	اولین	محصول	سخت	افزاری	
همکاران	سیستم	بوده		است،	توسط	شرکت	پایوند	به	بازار	ادامه	یافت.	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	دستگاه	قابلیت	ثبت	تردد	از	طریق	اثر	انگشت،	موبایل،	کارت	
تردد	و	شناسه	کاربری	را	داراست.	همچنین	قابلیت	شناسایی	چهره	و	شناسایی	از	
طریق	موبایل	افراد	نیز	در	فاز	عرضه	محدود	قرار	دارد	و	در	اوایل	سال	13۹۹	به	بازار	

عرضه	خواهد	شد.	
این	دستگاه	با	محصوالت	راهکاران	و	سپیدار	به	صورت	یکپارچه	متصل	می	باشد.	
و	 بزرگ	 مشتری	 	28۰ مجموعه	 در	 پایوفای	 دستگاه	 	48۰ از	 بیش	 	13۹8 سال	 در	
کوچک	به	صورت	عملیاتی	استفاده	شده	است	که	این	میزان	نسبت	به	سال	13۹7 
در	حوزه	تعداد	دستگاه،	رشد	بیش	از	دو	برابر	و	در	حوزه	تعداد	مشتری	رشد	بیش	

از	6	برابری	داشته	است.

خدمات همکاران سیستم

استقرارمحصوالتهمکارانسیستم
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	

و	عملیاتی	نماید.

منجر	 بزرگ،	 پروژه	های	 در	 خصوص	 به	 پروژه	ها	 استقرار	 در	 فرایار	 ابزار	 به	کارگیری	
امکان	 همچنین	 و	 شده	 گذشته	 به	 نسبت	 پروژه	ها	 استقرار	 کیفیت	 افزایش	 به	
متناسب	سازی	های	خاص	منطبق	با	نیاز	مشتریان	را	فراهم	آورده	است.	همچنین	
تا	 شده	 موجب	 پروژه،	 مدیران	 و	 استقرار	 کارشناسان	 تخصص	 بهبود	 بر	 تمرکز	
افزایشی	داشته	و	در	سال	 تحویل	پروژه	های	استقرار	نسبت	به	سال	13۹7،	روند	
13۹8	همکاران	سیستم	بتواند	استقرار	76	پروژه	بزرگ	را	به	اتمام	رسانده	و	نسبت	

به	سال	13۹7	رشد	38%	درصدی	را	تجربه	نماید.

 75+
پروژهبزرگ
استقراریافته
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 13۹8 سال	 در	 بزرگ،	 پروژه	های	 پیشبرد	 برای	 الزم	 زیرساخت	های	 بهبود	 بر	 عالوه	
تمرکز	ویژه	ای	بر	چابک		سازی	اجرای	پروژه	های	استقرار	ابری	از	طریق	افزایش	مهارت	
گرفت.	 صورت	 حوزه	 این	 در	 استقرار	 ابزار	 تکمیل	 نیز	 و	 اجرایی	 تیم	های	 تخصص	 و	
همکاران	سیستم	در	سال	13۹8	نسبت	به	سال	13۹7،	با	تحويل		365	پروژه	در	
حوزه	راهکاران	ابری،	شاهد	رشد	بالغ	بر	دو	برابر	میزان	تحویل	پروژه	های	ابری	نسبت	

به	سال	13۹7	بوده	است.	

در	انتهای	سال	13۹8	و	با	توجه	به	شیوع	بیماری	کرونا،	شرکت	همکاران	سیستم	به	
منظور	حفظ	سالمت	پرسنل،	مشتریان	و	نیز	حفظ	سالمت	محیط	کار	و	همکاری	در	
رعایت	پروتکل	های	بهداشتی	جامعه	و	همچنین	در	راستای	تالش	برای	عدم	توقف	
کسب	وکار	مشتریان،	تهیه	ابزارها	و	مکانیزم	های	الزم	برای	ایجاد	امکان	پیاده	سازی	
نرم	افزارها	از	راه	دور	را	در	دستور	کار	خود	قرار	داد؛	به	نحوی	که	از	ابتدای	اسفندماه	با	
تکیه	بر	ابزار	تهیه	شده،	فرایندهای	طراحی	شده	و	نیز	زیرساخت	های	ایجادشده	در	
این	حوزه،	اجرای	بخش	قابل	توجهی	از	پروژه	های	استقرار	ضمن	رعایت	استانداردها	

و	کیفیت	های	مورد	انتظار	در	این	حوزه،	از	راه	دور	اجرا	می	شوند.

پشتیبانیمحصوالتهمکارانسیستم
به	 پشتیبانی	 خدمات	 ارائه	 سیستم،	 همکاران	 کسب	وکار	 اصلی	 خطوط	 از	 یکی	
مشتریان	است	و	شرکت	تالش	می	کند	با	ارائه	مدل	های	نويِن	مراقبت	و	حمایت	های	
خدمات	 ارائه	 برای	 الزم	 شرایط	 و	 بوده	 خود	 مشتریان	 کنار	 در	 همواره	 مستمر	
نهایتا	 و	 سیستم	 همکاران	 راهکارهای	 از	 مشتریان	 بهینه	تر	 استفاده		 و	 باکيفيت	

افزایش	رضایت	ایشان	را	فراهم	کند.
همکاران	سیستم	هم	سو	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	
شکل	دهی	 و	 شکل	گیری	 اصلی	 کانال	 مشتریان«،	 »پرتال	 که	 است	 نموده	 طراحی	
تجربه		ارتباط	مشتریان	با	گروه	همکاران	سیستم	قرار	گرفته	و	مدل	های	ارائه		خدمات	
پشتیبانی،	بر	محوریت	این	کانال	ارتباطی	توسعه	یابد.	هم	اکنون	پرتال	مشتریان،	
درگاه	اصلی	دریافت	خدمات	پشتیبانی	است.	در	سال	13۹8،		همچون	سال	13۹7	تالش	
همکاران	سیستم	بر	آن	بوده	است	تا	با	تداوم	فعالیت	های	خود	در	راستای	تقویت	
برای	 پاسخگویی	 سرعت	 افزایش	 سلف	سرویس،	 توسعه	 مشتریان،	 پرتال	 کانال	
طیف	متنوع	مشتریان	و	در	نهایت،	افزایش	کیفیت	ارائه	خدمات	در	کنار	توجه	به	نیاز	
مشتریان	خاص	و	صنایع	استراتژیک	و	طراحی	و	ارائه	خدمات	خاص	برای	این	دسته	
از	مشتریان،	توسعه	سودآوری	شرکت	از	محل	خدمات	پشتیبانی	را	حاصل	نماید.	

رشد
بیشازدوبرابری
پروژههایتحویل

شدهراهکارانابری

2510+
پروژهتحویلشده

٪38
رشددرحجمتحویل
پروژههایراهکاران
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سرخط	عمده	اقدامات	انجام	شده	در	سال	13۹8،	در	راستای	افزایش	رضایت،	کیفیت	
و	سرعت	ارائه	خدمات	و	همچنین	افزایش	و	توسعه	ظرفیت	و	گسترش	شبکه	ارائه	

خدمات	پشتیبانی،	به	صورت	زیر	بوده	است:
		ارائه	خدمات	پشتیبانی	مبتنی	بر	درخواست،	به	منظور	ایجاد	تناسب	میان	هزینه	

و	خدمات	دریافتی
		رشد	ظرفیت	ارائه	خدمات	پشتیبانی	از	طریق	تأسیس	2	شرکت	پشتیبان	یار	که	

مجموع	تعداد	شرکت	های	پشتیبان	یار	را	به	5	شرکت	رساند.
با	 پیشگیرانه	 سرویس	های	 جنس	 از	 	)Vas( ارزش	افزوده	ای	 سرویس	های	 ارائه	 	 	

هدف	افزایش	رضایت	مشتریان	
سیستم،	 همکاران	 مشتریان	 به	 پشتیبانی	 خدمات	 کیفیت	 ارتقای	 ادامه	 در	
هوشمند	سازی	بخشی	از	خدمات	پشتیبانی	و	گسترش	ارائه	خدمات	پیشگیرانه	در	

دستورکار	سال	13۹۹	قرار	دارد.	
با	توجه	به	شیوع	ویروس	کرونا	و	علی	رغم	دورکاری	جهت	حفظ	سالمت	پرسنل،	
خدمات	پشتیبانی	همکاران	سیستم	در	این	بازه،	مطابق	روال	معمول	و	با	کیفیت	به	
مشتریان	ارائه	شد.	در	این	بازه	زمانی	علی	رغم	عدم	کاهش	چشم	گیر	حجم	سرویس،	

سطح	رضایت	مشتریان	از	خدمات	پشتیبانی	رشد	داشته	است.

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

استفاده	از	محصوالت	برای	مخاطبان	است.	
که	 هستند	 سیستم	 همکاران	 نرم	افزارهای	 کاربران	 مؤسسه،	 مخاطبین	 اوِل	 گروه	
از	خدمات	آموزشی	مرتبط	با	راهبری	و	کاربری	محصوالت	بهره	مند	می	شوند.	این	
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.	
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محیط	 داخل	 از	 الکترونیکی	 آموزش	های	 به	 دسترسی	 ارائه	 امکان	 	13۹7 سال	 در	
کاربری	نرم	افزار	راهکاران	برای	تمامی	مشتریان	راهکاران	ارائه	شده	بود	که	در	سال	
13۹8	این	امکان	برای	مشتریان	راهکاران	ابری	نیز	ایجاد	شد.	همچنین	با	افزودن	
دوره	های	جدید	به	مجموعه	دوره	های	سال	13۹7،	در	سال	13۹8	حدود	7۰6۰	نفر	
به	عنوان	کاربر	جدید	از	آموزش	های	الکترونیکی	استفاده	نموده	و	مجموع	کاربران	
این	آموزش	ها	به	تعداد	بیش	از	11۰۰۰	نفر	رسید	که	نسبت	به	سال	13۹7	رشدی	بالغ	

بر	دو	برابر	داشته	است.

همکاران	 مشتریان	 از	 شرکت	 	781 سال،	 همین	 حضوری	 آموزش	های	 بخش	 در	
سیستم	در	تهران	از	این	خدمات	استفاده	کرده	اند.	این	آموزش	ها	عمدتا	در	محل	
برگزار	 ایشان	 محل	 در	 مشتریان	 درخواست	 به	 یا	 و	 آموزش	 و	 پژوهش	 مؤسسه	

شده	است.
گروه	دوم	از	مخاطبین	مؤسسه،	نیروی	انسانی	جویای	کار	و	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	
هستند	که	به	واسطه	استفاده	از	این	خدمات	و	با	افزایش	سطح	تخصص	کاربردی	
خود،	احتمال	اشتغال	و	یا	ارتقای	شغلی	خود	را	باال	خواهند	برد.	خدمات	آموزشی	این	
حوزه	عالوه	بر	ارائه	مستقیم	در	مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	سیستم،	به	طور	
غیرمستقیم	نیز	توسط	مجموعه	ای	از	دانشگاه	های	سراسری،	آزاد	و	نمایندگی	های	
آموزشی	و	با	نظارت	همکاران	سیستم	صورت	می	گیرد.	در	سال	13۹8	مؤسسه	آموزش	
آموزشی	 نمایندگی	 و	 دانشگاه	 	11 با	 خود	 آموزشی	 برند	 و	 ارتباط	 توسعه	 هدف	 با	
همکاری	مشترک	داشته	و	برای	توسعه	ارتباط	با	دانشجویان،	در	5	دانشگاه	نیز	تور	

دانشگاهی	برگزار	کرده	است.

ــوری	 ــای	حض ــب	دوره	ه ــر	دوره	در	قال ــزاری	5368	نف ــران	آزاد،	برگ ــروه	فراگی در	گ
و	الکترونیکــی	منجــر	بــه	رشــد	حــدود	3۰	درصــدی	درآمــد	ریالــی	مؤسســه	
نســبت	بــه	ســال13۹7	شــده		اســت.	بــه	طــور	کلــی	تعــداد	شــرکت	کنندگانی	)نفــر	
دوره(	کــه	بــه	صــورت	حضــوری	از	کالس	هــای	آموزشــی	در	ســال	13۹8	اســتفاده	
ــب	 ــراه	2۰2۰۰	مخاط ــه	هم ــه	ب ــت	ک ــوده	اس ــردوره	ب ــش	از	72۰۰	نف ــد،	بی کرده	ان
اســتقبال	 شــده	اند،	 اضافــه	 	13۹8 ســال	 در	 کــه	 الکترونیکــی	 آموزش	هــای	
ــب	 ــداد	مخاط ــن	تع ــد.	ای ــان	می	ده ــه	را	نش ــای	مؤسس ــری	از	آموزش	ه بی	نظی
ــب	 ــازار	مناس ــوزش	و	ب ــب	وکار	آم ــاالی	کس ــیل	ب ــی	از	پتانس ــد	آن،	حاک ــرخ	رش و	ن
ــات	 ــاوری	اطالع ــوزه	فن ــتم	و	ح ــکاران	سیس ــوالت	هم ــه	محص ــد	ب ــراد	عالقه	من اف

می	باشــد.	

برگزاری

20200
نفردورهآموزش
الکترونیکیبرای
مشتریانراهکاران

درسال98،رشد
بیشازدوبرابر
نسبتبهسال97
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مؤسسه	پژوهش	و	آموزش	همکاران	سیستم	با	شروع	شیوع	بیماری	کرونا،	در	
راستای	حفظ	و	مراقبت	از	سالمت	فراگیران	و	اساتید	خود،	اقدام	به	لغو	دوره	های	
در	 وقفه	 ایجاد	 عدم	 و	 فراگیران	 رضایت	مندی	 هدف	 با	 و	 نمود	 حضوری	 آموزشی	
فضای	 بستر	 در	 را	 جریان	 در	 آموزشِی	 دوره	های	 برگزاری	 سرعت	 به	 آنها،	 آموزش	
و	 اسرع	وقت	 در	 که	 آنالین	 برگزاری	دوره	های	 زیرساخت	 داد.	 ادامه	 آنالین	 آموزشی	
به	صورت	کامال	کیفی	فراهم	شد،	بستری	ایجاد	نموده	است	تا	تمامی	امکانات	و	
و	 مدرس	 با	 ارتباط	 برقراری	 نرم	افزار،	 با	 کار	 شامل	 حضوری	 دوره	های	 قابلیت	های	

سایر	فراگیران	و	سایر	موارد	مربوطه،	در	بستر	آموزش	آنالین	نیز	فراهم	باشد.
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