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 با احترام

ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران  یهااطالعات شركت یافشا ییدستورالعمل اجرا 7ماده مفاد  یدر اجرا
 06/08/1397و  14/09/1396 ، 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388 مورخ یهاهیو اصالح 03/05/1386مصوب 

 ایران فرابورس یا و تهران بهادار اوراق بورس نزد هاآن سهام كه هاییشركت ره سازمان بورس اوراق بهادار،یات مدیه
 همچنین و ماهه 9 و 6 ،3 ایدوره میان مقاطع در مدیریت تفسیری گزارش افشای و تهیه به موظف ،اند شده پذیرفته

 .باشندمی ساالنه مقطع

 مدیریت تفسیری گزارش تهیه ضوابط با مطابقشركت همكاران سیستم )سهامی عام(  مدیریت تفسیری گزارش
 راهنمای و( بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره هیات 06/08/1397 مورخ اصالحیه و 04/10/1396 مورخ مصوب)

 رسیده شركت مدیره هیات تایید به 31/02/1399 تاریخ در و شده تهیه مدیریت تفسیری گزارش تهیه ضوابط بكارگیری
 .است
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 مقدمن

 شامل گزارش این. شود مطالعه آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت با همراه باید مدیریت تفسیری گزارش
 نظیر كلماتی. باشدمی ارتباط در شركت آتی مالی عملكرد یا آتی رویدادهای با كه است نگریآینده مفاهیم

 شركت به كه مشابهی اصطالحات و «احتماال» ،«خواسته» ،«تمایل» ،«انتظار» ،«برآورد» ،«باور» ،«بینیپیش»
 .است نگرآینده جمالت بیانگر است مربوط

 جمالت این. است آتی مالی عملكرد و رویدادها از جاری هایبینیپیش یا باورها انتظارات، دهندهنشان نگرآینده مفاهیم
 از متفاوت است ممكن واقعی نتایج بنابراین. دارند قرار قطعی غیر مفروضات و هاقطعیت عدم ها،ریسک معرض در

 .باشند انتظار مورد نتایج

 هبیریخالصن مد
  1398سال  هتلفيقعملکرد در  خالصدرصد رشد سود  73

 73شده، در تحقق اهداف، موفق عمل كند. اتخاذ یكردهایتوانست با توجه به رو 1398در سال  ستمیهمكاران س
باالتر  درصد 27 و تحقق 1397نسبت به سال درصد رشد سود عملیاتی تلفیقی  61و  خالص تلفیقیرشد سود  درصد

همكاران  تیموفق هایشاخص نترییاساس، انیتعداد مشتر شیافزا درصد 18در كنار ، شدهینیبشیپخالص سود  از
 یهاو ارائه راهكار انیمشتر یهاازین هنگامو به قیحاصل شناخت دق تیموفق نی. اباشدمی 1398سیستم در سال 

 بوده است. آنان ازیبه ن ییپاسخگو یمناسب برا
 

با درک گیری جهانی بیماری كرونا همراه بود. همكاران سیستم با شرایط ایجادشده ناشی از همه 1399ورود به سال 
های بهداشتی با اجرای رویه دوركاری و رعایت پروتكل ،1398های حاصل از این شرایط، از اواسط اسفندماه سال ریسک

را در اولویت  گیری بیماری، مشتریان و كمک به قطع زنجیره همه، حفظ سالمتی كاركنانمرتبطاعالمی از سوی مراجع 
و اصالح  یوكار به بازبینبا تحلیل آثار این بیماری بر شرایط محیط كسب ،زمان با آنهم .های خود قرار دادبرنامه
های دوركاری و همچنین توسعه ها و اهداف استراتژیک شركت پرداخت و تمركز بیشتر بر توسعه زیرساخترویكرد

ای كه پایه 1كارهای ابریبرای تمركز بر تدارک راهقرار داد. خود ا و خدمات مبتنی بر بستر ابر را در دستور كار هساختزیر
 1398سال از طریق مشاركت، در را « ابرآمد»همكاران سیستم شركت های مجازی است، برای دوركاری و سازمان

های زیرساخت و پلتفرم بر بستر ابر ارائه به صورت تخصصی خدمات جدیدی در حوزه . شركت ابرآمدتأسیس نمود
های . خدمات بر بستر ابر به عنوان یكی از سرخطهای دوركاری استتهبس شده آناولین محصول ارائهنماید كه می 

 نیز ادامه پیدا خواهد نمود. 1399توسعه در برنامه های سال 
 

ها در گذاریدر عین سرمایهتلفیقی درصدی سود خالص  127و تحقق  درصدی درآمدهای عملياتی تلفیقی 107تحقق 
دهد و این جدید به طور مشخص موفقیت همكاران سیستم را نشان میزمینه محصوالت جدید و گسترش بازارهای 

 ریزی كنیم.را برنامه ۱۳۹۹ای سال های توسعهدرجه از دستیابی به اهداف، ما را بیشتر آماده نموده است تا برنامه
در كنار نیز  1399در سال  همكاران سیستمیابنده نیروی انسانی و توان تكنولوژیک، با استقبال بازار و ظرفیت توسعه

، شناسایی وكارپایش مستمر محیط برای حفظ انطباق خود با شرایط محیط كسبهای جاری سازمان، به ادامه رویكرد
 خواهد نمود. مصمم و مشتاقانه مسیر موفقیت را دنبالها، ها به فرصتهای جدید و تبدیل تهدیدفرصت
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 كار و كسب تیماهبخش اول: 
 

 افزارنرمصنعت 
 

تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی در طی چندین سال گذشته نقش كلیدی كه فناوری اطالعات و ارتباطات می
افزار در جهان بسیار سریع و به نوعی رشد صنعت نرمكشورها ایفا نماید، مشخص و قطعی شده است. در این میان 

رشد این صنعت كه نقشی انكارناپذیر در اقتصاد بسیاری از كشورهای پیشرفته داشته است. به صورتیبوده سابقه كم
تنها در حوزه سازمانی بلكه در زندگی اجتماعیِ اقشار مختلف جامعه نیز چشمگیر بوده است. از همین رو است  نه

دانند. امروزه، مسأله اتكا به را نامحدود می افزار را صنعتی رو به توسعه دانسته و حد و مرز توسعه آنكه صنعت نرم
 وكارها در شرایط كنونی است. ها، رمز موفقیت كسباطالعات و ارتباطات و همچنین بدون مرز بودن فعالیت

ها وكار به آنكه برای اداره و مدیریت كسبهای امروز، نقشی بارز و حائز اهمیت داشته و عالوه بر آنافزار در سازماننرم
اصوال آن ها، كند و بدون حضور آنگذاری شده و رشد میها پایهكار بر مبنای آنویاز هست، در بسیاری موارد كسبن

ای پر رونق و های اقتصادی، آیندهداشت. بنابراین آینده این صنعت، با تمام پستی و بلندیوكار معنایی نخواهد كسب
 مدت است.بلندمدت و های میانگذاریمحلی برای سرمایه

های نوین، های انسانی خود و تحقیق و پژوهش در فناوریحوزه سرمایهگذاری درافزاری باید با سرمایههای نرمشركت
و با توجه به تغییرات  در این میان،دارند. نگه مشتریان گویی به نیازهای روز و مستعد برای پاسخهمواره خود را به

هایی كه آزمون خود را پس ها، فناوریشوند كه از میان آنمطرح می متنوعیهای این صنعت، فناوری سریع تحوالت
از سوی دیگر  .قطعی است، قابل اطمینان بوده و می تواند سازمان را به سمت موفقیت سوق دهد داده و بقای آن

ها ت خارج كرده و بقای آنافزاری را از گردونه رقابهای نرمتواند شركتهای روز نیز به سرعت میهمراه نشدن با فناوری
 را به خطر بیاندازد.

، به طور تدریجی به اطالعات یفناورو با رویكرد انطباق با روندهای جهانی در حوزه  1395همكاران سیستم از سال 
ابری حركت كرده است. در این حركت تدریجی، مسئولیت تأمین  رایانشسمت ارايه محصول و خدمات مبتنی بر 

افزار و زیرساخت بر عهده همكاران سیستم بوده و مشتری، مشترک این شامل نرم اطالعات یفناورنیازهای حوزه 
كننده از آن خواهد بود. این مسیر، جریان درآمدی شركت را از فروش به سمت حق اشتراک استفاده سرویس و استفاده

كند. ی در خطوط درآمدی شركت ایجاد میآمدی پشتیبانی، پایداری مناسبدهد كه در كنار خط دراز سرویس تغییر می
 Salesforceو  SAPهای توان به شركتنمایند میهایی كه این سرویس را در سطح جهان ارائه میترین شركتاز مهم

استراتژیک  صنایع های بزرگ وباشد، در كنار تمركز فروش بر شركتاشاره نمود. این راهكار كه مبتنی بر رایانش ابری می
 دهد. را شكل می 1399ترین رویكردهای همكاران سیستم در سال اساسی یكی از

 در همواره محصوالت یتكنولوژ یارتقا خدمات، و محصوالت مستمر بهبود یبرا ستمیس همكاران كردیرو به توجه با
استقبال مشتریان بزرگ از راهكاران همكاران سیستم نیز لزوم این امر را برای همكاران  .دارد قرار شركت دستوركار

های عملكرد سیستم»است. در همین راستا، همكاران سیستم بهبود دو موضوع تر از قبل نموده سیستم پررنگ
خود قرار داده است. الزمه  آن را با تمركز بیشتری نسبت به گذشته در دستور كار« سهولت كاربری»و نیز « راهكاران

گذاری جدیدی در حوزه توسعه راهكاران روزرسانی تكنولوژی راهكاران است كه همكاران سیستم آن را سرمایهاین امر، به
تلقی نموده و با هدف افزایش رضایت مشتری و افزایش كیفیت ارائه خدمات به بازار، در دستور كار خود قرار داده 

اند و این موضوع در یمی از بهترین متخصصین شركت در این حوزه مشغول به فعالیت بوده، ت1398است. در سال 
 نیز در دستور كار همكاران سیستم قرار خواهد داشت.  1399سال 
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  روه همکارا  سیسبم در یک نگاهگ
 

 61.000 از بیش ایرانی، وكارهایكسب به افزارینرم راهكارهای عرضه سال ۳۰ از بیش گذشت با سیستم، همكاران شركت
 ابتدا از و دارد ( و اصنافهای دولتیو سازمان كوچک، متوسط بزرگ، وكارهایكسبهای مختلف بازار )بخش در مشتری

 . استكرده تعریف هاآن ترسریع توسعه و ترخردمندانه مدیریت برای اقتصادی هایبنگاه به كمک را خود نقش

تحت ای، منطقه تخصااصاای، هایشااركت از ایشاابكه و مادر شااركت قالب در ساایسااتم همكاران وكاركسااب ساااختار
 هایمدل نیز اجرای و ساارآمد كاركنانی و مدیران حضااور و همچنین بااساات  نمایندگان و همكاران فروشلیسااانس، 

سعه و رشد حوزه در ملی برند یک به را شركتاین  ،جهانی مدیریت موفق شور مدیریتی هایزیرساخت تو  تبدیل ك
 .است كرده

 معادل ایسرمایه با و ۷۶۳۹۶ شماره با خاص، یسهام شركت قالب در ۰۷/۰۶/۱۳۶۸ خیتار در ستمیس همكاران شركت
 اولین برای 1390 سال ماه شهریور در و شد لیتبد عام سهامی شركت به 1383 سال در. شد سیتأس لایر میلیون 1.2
به سابقه مطلوب عملكرد در فرابورس، این با توجه  1395در سال  .گردید عرضه فرابورس بازار در شركت سهام بار

 دوم بازار از اول، بازار فرعی تابلوی شرایط احراز با 1397 سال ماه مرداد در شركت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و
 .شد منتقل بازار این به

های وابسته، فرعی و شركای تجاری است كه در سراسر كشور و در قالب یک متشكل از شركت  ستمیگروه همكاران س
زیر كند. اطالعات تفصیلی این شبكه تجاری، در تصویر مجموعه محصوالت و خدمات خود را به بازار هدف ارائه می

 باشد.قابل مشاهده می
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 های مخبلف بازارمحصوالت و خدمات همکارا  سیسبم برای بخش
 

 هایافزاری موجود در بخشهای نرمنیازمندی پوشش و بازار گستردگی سیستم، همكاران رقابتی هایمزیت از یكی
 عالوه سیستم همكاران شودمی موجب مزیت این. است متنوع و متناسب استفاده از محصوالت با بازار این مختلف

 و متوسط هایشركت سیستم همكاران هدف بازار ابتدا، در اگرچه. باشد داشته رشد و توسعه پتانسیل پایداری، بر
 جمله از بازار دیگر هایبخش نسبت به هوشمندانه هایاستراتژی اتخاذ با هشتاد، دهه در و ادامه در اما بود، بزرگ

 متناسب به تدریج محصوالت و كرده توجه اصناف نیز و كوچک هایشركت ن دهه نسبت به بازاریو در اواخر ا دولت
 . استكرده كسب توجهی قابل هایموفقیت هابخش این تمام در كه هنمود عرضه و تولید، بخش هر برای

. تیم گردیده استعرضه به بازار  1391ایرانی از سال  جامع ERPبه عنوان یک  ،همكاران سیستم« راهكاران»محصول 
این شركت در ارائه محصوالت متنوع به صنایع تحقیق و توسعه همكاران سیستم با استفاده از تجربیات چندین ساله 

گویی به نیازهای اساسی صنایع مرجع، قابلیت ای طراحی كرده كه در كنار قابلیت پاسخمختلف كشور، راهكاران را به گونه
 باشد. راهكاران دارای سبد محصولی متنوعی دروكاری به این صنایع را نیز دارا میهای استاندارد كسبارائه رویه

 باشد.كه به طور مستمر در حال توسعه و بهبود میهای مالی، اداری، بازرگانی و مدیریت كارخانه است حوزه

تاكنون در سبد محصولی راهكاران ایجاد شده، به صورت خالصه  1398ماه هایی كه از فروردیندر این راستا، اهم توسعه
 در ادامه بیان شده است:

 جدید در مجموعن راهکار فروش و پخش همکارا  سیسبم بن منظور سهولت  تولید و ارائن فرسا ، راهکار
 گیری در این صنعتسفارش

كنندگان، با هدف تسهیل های مواد غذایی و تأمینبه عنوان پل ارتباطی میان فروشگاه« فرسان»راهكار 
ضه شد. همچنین در ها به صورت یكپارچه با ماژول پخش راهكاران به بازار عردهی فروشگاهفرایند سفارش

های پخش دهی فعالیتدهی به نیازهای مشتریان بزرگ پخش مواد غذایی و پوششراستای بهبود پاسخ
صورت گرفته است. این محصول، با كاهش نیاز به مراجعات حضوری  1398دارویی نیز اقدامات مؤثری در سال 

ای در میزان تماس ناس، كاهش قابل مالحظهسازی فرایند تحویل كاالها و اجگیری و بهینهدر فرایند سفارش
با توجه به شیوع بیماری كرونا، این رو نماید. از همینداران ایجاد میآمد مُوَزِّعین و ویزیتورها با مغازهوو رفت

وكاری مشتریان های كسبافزار تأثیر قابل توجهی در حفظ سالمت و تسهیل پیشبرد غیرحضوری فعالیتنرم
 دارد.

 هاراهکارا  با هدف ارتقای عملکرد و بهبود تجربن كاربری سیسبم تکنولوژی وریروز بن 
ها در سال روزآوری تكنولوژی راهكاران در جهت ارتقای عملكرد و بهبود تجربه كاربری سیستمفاز اول پروژه به

ه نحوی های الزم در جهت تحقق این مهم به صورت مطلوبی فراهم شده است بآغاز شد و زیرساخت 1398
 های راهكاران خواهیم بود.های آتی و به صورت تدریجی شاهد تغییرات تكنولوژی در سیستمكه در سال

  توسعن ارتباطERP  با سیسبم بانکه در حوزه ماله راهکارا 
محل تمركز  1398در سال 1توسعه ارتباط راهكاران با سیستم بانكی در حوزه مالی و توسعه بانكداری باز 

 سعه همكاران سیستم بوده و در این جهت تسهیالت متنوعی ارائه شده است.تحقیق و تو

  تکمیل سبد محصول راهکارا  و افزود  سیسبم مدیریت ارتباط با مشبری(CRM) 
طی مشاركت با شركت (، CRMها در خصوص مدیریت ارتباط آنها با مشتریان )شركت نیازهایدرجهت پوشش 

این شركت، گامی جدید در جهت پوشش  CRMواتصال محصوالت راهكاران به سیستم سرونو و برقراری 

                                                           

داری محدود به محل رویكرد جدیدی است كه به سرعت در دنیا در حال رواج است. در این روش، عملیات بانک )Open Banking(داری باز بانک 1
امكان را میداری باز به مشتریان این گیرد. بانکبرای عملیات بانكی در اختیار مشتریان قرار می (Platform)ها نیست و یک بستر فیزیكی بانک

افزار یكپارچه با بستر بانكی، تمامی امور دهد كه بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک یا واردكردن اطالعات به صورت دستی، از طریق یک نرم
 افزارهای داخلی خود انجام دهند.بانكی را در نرم
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« (CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان »محصول  1398بر همین اساس، در سال نیازهای مذكور برداشته شد. 
 به سبد محصولی همكاران سیستم اضافه شد.

 تحت پوشش دههفروشه و توسعن در جهت گسبرش محدوده پاسخعرضن ماژول خرده 
های در قالب یک راهكار جامع و تحت وب كه مشتمل بر راهكارهای سیستمفروشی عرضه ماژول خرده

باشد، برای نخستین بار در سطح می (front end)های عملیاتی و سیستم (back end)دهنده پشتیبانی
راهكاران در  ERPو عرضه  های تخصصی و برندها و تكمیلدهی به نیاز فروشگاهبا تمركز بر پاسخ كشور و

زمان توسعه این محصول در جهت گسترش فروشی صورت پذیرفت و به طور همحوزه پاسخ به بازار خرده
 دهی به نیازهای بازار خرده فروشی ادامه یافته است.محدوده قابل پوشش

مشتریان و  فروشی و ارتباط باها در بازار خردهدلیل گستردگی حجم فعالیتمدیران فروشگاهی، به
ها كنندگان نهایی، با نیازهای گوناگونی مانند انجام سریع و دقیق عملیات، پایش و هماهنگی فروشگاهمصرف

ها، گردآوری اطالعات پراكنده و تحلیل اطالعات برای تعیین با وجود گستردگی و پراكندگی جغرافیایی آن
-رو هستند كه راهكار یكپارچه خردهروبه هاهای فروش و تأمین موجودی كاالی فروشگاهگذاریسیاست

سازی تحلیلی برای مشتریان فروشی همكاران سیستم به همراه ماژول هوشمندی راهكاران كه امكان گزارش
 باشد.جانبه پاسخگوی نیاز مشتریان در این حوزه میآورد، به طور كامل و همهاین حوزه را فراهم می

 برای صنعت لوازم خانگه تکمیل راهکار تولیدی همکارا  سیسبم 
؛ ماژول مدیریت سریال به صورت یكپارچه 97های كنترل تولید و كنترل كیفیت در سال در ادامه عرضه ماژول

ساز در سال های كنترل تولید و انبار در جهت بهبود پاسخگویی به صنایع تولید لوازم خانگی و قطعهبا ماژول
 به بازار عرضه شد. 1398

 مکارا  سیسبم برای صنایع دارویه و غذایهراهکار ه تکمیل 
 صورت گرفت. 97تكمیل ماژول كنترل كیفیت متناسب با نیازهای صنایع دارویی و غذایی در سال 

  تکمیل راهکار همکارا  سیسبم برای صنعت سیما 
های سیمانی در محصول راهكاران و اتمام گویی به نیازهای شركتفروش سیمان در جهت پاسخ راهكارعرضه 

 صورت پذیرفت. 1398راهكاران به صنعت سیمان در سال  ERPتولید و عرضه 

 تکمیل راهکار همکارا  سیسبم در صنعت شیمیایه 
 صورت گرفت. 1398عرضه ماژول كنترل تولید به صنایع شیمیایی و در سال 

  و فوالدتکمیل راهکار همکارا  سیسبم برای صنعت پبروشیمه 
سازی آن به منظور و متناسبانجام شد  97در سال ( CMMSماژول نگهداری و تعمیرات ) عمومیعرضه  -

به بازار عرضه شد و این عرضه در جهت  1398صنایع پتروشیمی و فوالد در سال با نیازهای  تطبیق
 نیز ادامه خواهد داشت. 1399دهی نیازهای این صنعت در سال تكمیل پوشش

هایی كه از منظر یكپارچگی با راهكاران صورت گرفت، ارتباط مكانیزه راهكاران با سیستم از توسعه یكی دیگر -
 های مالی و اداری بوده است.جامع نفت در جهت رد و بدل شدن اطالعات و محاسبات مربوط به حوزه

   تکمیل راهکار تداركات و لجسبیک بن منظور پوشش بیشبر نیازهای مشبریا 
جانمایی در انبارداری پیشرفته به عنوان یک سیستم هوشمند در مدیریت فیزیک انبارها و  ماژولعرضه 

  1398سازی استفاده از فضاهای انبار در سال بهینه

 های مالهتوسعن كاربری ماژول صورت 
سازی سیستم و توسعه ای در جهت سادههای مالی راهكاران به تسهیالت عمدهحل صورتراه 1398در سال 

 ستفاده از فرمت اكسل در تعامل با اطالعات مالی مندرج در راهكاران مجهز شد.ا
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سااازی، كند تا عالوه بر متناسااباین امكان را فراهم می سااازیِ راهكاران تحت عنوان فرایار،مجموعه ابزارهای متناسااب
افزارهای خود و ساااایر نرم های خاص خود را به صاااورت یكپارچه با راهكارانها بتوانند فرایندها و سااایساااتمشاااركت

سازمان بهرهپیاده سطح  سیر سازی كرده و از مزیت یكپارچگی اطالعات در  شوند. در واقع این ابزار ارزشمند، م مند 
افزارهای های آینده جایگاهی متفاوت را در بازار نرمترسااایم كرده اسااات كه طی ساااال« راهكاران»جدیدی را برای آینده 

 واهد زد. كاربردی برای آن رقم خ

 آورد،می فراهم هاسازمان مدیران گیریتصمیم برای را تحلیلی و دقیق اطالعات امروزه كه مهمی ابزارهای دیگر از
 نشده در زنجیره كسببینیدر شرایط فعلی و با وجود نوسانات پیشخصوصا . است وكاركسب هوشمندی ابزارهای

 ماژول اطمینان بر صحت اطالعات عملیاتی دوچندان می شود.ها، لزوم تصمیمات دقیق مدیریتی با وكار شركت
 و نمودارها قالب در آنها نمایش و آنها تحلیل و تركیب روز،به اطالعات گردآوری قابلیت با «راهكاران هوشمندی»

 برای را دقیقی اطالعات و نموده هاسازمان در وكاركسب عملیات بر نظارت جهت در شایانی كمک متنوع، داشبوردهای
 . سازدمی هوشمندانه مهیا تصمیمات اتخاذ جهت در مدیران

  شد. فراهم فروشیخرده حوزه مشتریان برای تحلیلی سازیگزارش امكان ،1398 سال در

 تهیه امكان زیرمجموعه، هایاطالعات شركت آوریجمع با ،«سیستم همكاران تلفیقی حسابداری» محصول
 و تلفیق خاص هاینیازمندی پایه بر راهكار این. كندمی فراهم را هلدینگ هایشركت در تلفیقی مالی هایصورت

 این كاركردهای تكمیل 1398 سال در. استشده عرضه مشتریان، نیازهای و استانداردها فرآیندها، مطالعه براساس
گزارشات ماتریسی در تطبیق های گروه و مابین شركتمحصول در زمینه توسعه امكانات محاسباتی در تبادالت فی

  ها صورت گرفته است.مابین در جهت كنترل و اثبات مغایرتهای فیحساب

 

شروع « یراهكاران بخش عموم»وب با عنوانو به صورت تحت ERP كردیبا رو ی، توسعه محصوالت دولت1397از سال 
 شد. 

 است شده به بازار بودهدیتول یهاستمیسبد و عرضه س لیتكم یبر رو همكاران سیستم تمركز 1398سال  یاز ابتدا
راهكار  هاي اخير،سال طی. داردقرار  ستمیهمكاران س یدیهمچنان در برنامه تول وزهح نیا یسبد محصول لیو تكم

 هاسازمان این مالی نظام تبدیل از ناشی تغییرات بود كه شده سازیمتناسب نحوی به سیستم،بخش دولتی همكاران
در حال حاضر، این راهكار، امكان استقرار . نماید كمک هاسازمان به راستا این در و داده پوشش را تعهدی به نقدی از

جویی در تواند ضمن صرفهنماید كه میها در كل سازمان را نیز به صورت متمركز فراهم مییكپارچه سیستم
 دسترسی و انسجام اطالعات را در سطح باالی سازمان فراهم نماید. ITها در بخش های این دسته از سازمانهزینه

وبِ كنترل بودجه و تأمین اعتبار، حسااابداری دولتی، دریافت و پرداخت های یكپارچه و تحت، ساایسااتم1398در سااال 
خدمات های كارگزینی و تشكیالت، جبران ریزی به بازار عرضه شد. همچنین در طی این سال سیستمدولتی و بودجه

های حوزه پشتیبانی )انبار و تداركات دولتی به صورت یكپارچه دولتی و دارایی ثابت دولتی نیز توسعه یافت و سیستم
سهیالت  سعه امكانات و ت سبی جهت عرضه به این بازار رسید. تكمیل تو با فرایندهای تأمین اعتبار( نیز به بلوغ منا

 مكاران سیستم قرار دارد و به تدریج به بازار عرضه خواهد شد.  سبد محصوالت حوزه دولت در برنامه تولیدی ه

امكان انجام مكاتبات  ی،سازمان یندهایفرا یضمن سامانده «یستموب همكاران ستحت یادار یوناتوماس» راهكار
 ین راهكارا. كندیامن فراهم م یطیو در مح یكاربردر سهولت با  یایی،از هر نقطه جغراف یکرا به صورت الكترون یادار
 یریتگزارش اقدامات الزم و مد یق،دق یگیریپ ی،سازمان یهاثبت و گردش نامه و انواع فرم یمناسب برا یبستر یجادبا ا
 یزرا ن یسازمانبرون یکامكان تعامل الكترون ی،سازمانبه روند مكاتبات درون یدنجلسات، ضمن سرعت بخش ینهبه

  .كندیفراهم م

كه به دوركاری در این شاارایط كمک « اتوماساایون همراه»بهبود عملكرد موبایل اتوماساایون ، در كنار 1398در سااال 
وب همكاران ساایسااتم اضااافه شااد. از افزار اتوماساایون اداری تحتقابل توجهی خواهد نمود، امكانات جدیدی به نرم

لت در ثبت مكانیزه ایجاد سااهوتوان به توسااعه امكان شااناسااه ملی سااند )شاامس( كه با هدف ها میترین آنمهم
عالوه بر این، امكانات مربوط به مدیریت  یابد، اشااااره نمود.تخصااایص می به هر نامه مكاتبات و قابلیت پیگیری

و ( داخلی هایاتوماسیون بین مكاتبات الكترونیكی تبادل)  ECEتكمیل شیوه ارسال و دریافت از طریق پروتكلفكس، 
 نیز در این سیستم بهبود داده شده است. نیازمندی های مشتریان دولتیبهبود كاربری پیام دولت جهت پاسخ به 
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محصول راهكاران ابری همكاران سیستم، در بازار تثبیت شد و با افزایش آگاهی مشتریان از مزایای چنین  1398در سال 
های هوشمندی، حل رو گردید. در این سال، در جهت توسعه سبد محصوالت ابری، راهراهكاری، با استقبال خوبی روبه

 1399شدن مراحل پایلوت در سال فروشی راهكاران نیز به سبد محصوالت ابری اضافه شد كه پس از طیپخش و خرده
سازی و توسعه پایداری ای مناسبی نیز در زمینه تسهیالت گزارشبه بازار عرضه خواهد شد. همچنین اقدامات توسعه

روزی و از ، به صورت شبانهبا كمترین هزینهمشتری  700حال حاضر بالغ بر محصوالت راهكاران ابری صورت گرفت. در 
 كنند. هر مكانی از جهان از این محصول استفاده می

های متنوع دیگری در حوزه در سال مورد گزارش، در راستا توسعه خدمات همكاران سیستم بر بستر ابر، سرویس
وكار خود و نیز توسعه خدماتی كه به مشتریان راستای گسترش كسبراهكاران ابری شكل گرفت و همكاران سیستم در 

تأسیس و ارائه خدمات زیر  1398افزارپرداز رمیس، شركت ابرآمد را در سه ماهه سوم دهد، با مشاركت شركت ارائه می
 را نیز به سبد محصوالت و خدمات خود اضافه نموده است:

 ( دیتاسنترمجازی ابرآمدAbramad VDC) 
 صوصی مجازی ابرآمدابر خ (Abramad VPC) 
 ( سرویس پلتفرم ابرآمدAbramad Platform-as-a-Service) 
 سرویس پشتیبان( گیری ابرآمدAbramad Backup-as-a-Service) 
 ( سرویس شرایط بحرانیDR-as-a-Service) 
 ( دسكتاپ ابرآمدAbramad Desktop) 

انداز توسعه آنها و نیز سهولت و هزینه اسب در ایران و چشمهای مخابراتی و اینترنتی منبا فراهم شدن زیرساخت
رود ظرف سه تا پنج سال آینده، استقبالی متفاوت از این فناوری را شاهد باشیم. از زمان پایین این مدل، انتظار می

ا، تمایل بیشتری هرو شده و این شركتوكارهای متوسط روبهراهكارهای ابری، این فناوری با استقبال ِخوب كسب ارائه
 افزار و استقرار آن روی سرورهای داخلی خود دارند. كارگیری راهكارهای ابری نسبت به خرید نرمبرای به

 

وكارهای كوچک است كه افزارهای سازمانی ویژه كسبای از نرمهمكاران سیستم، شامل مجموعه« سپیدار»محصول 
دهد تا با سهولت و دقت تنوع موجود در آن به مشتریان امكان میهای ماندازی آسان، سهولت استفاده و گزارشراه

های شركت خود را انجام دهند. سادگی و پوشش نیازهای این بخش از بازار در كنار امكان استفاده از انواع باال فعالیت
افزارهای كاربردی برای در حوزه نرم متمایزها، آنها را به محصوالتی كارگیری این سیستماندازی و بهخدمات برای راه

، تكمیل و بهبود امكانات متعدد در سبد محصولی سپیدار بر 1398های كوچک تبدیل كرده است. در سال شركت
این محصول صورت گرفته است. در این راستا، سیستم مدیریت پیمانكاری سپیدار بازنگری  اساس نقشه راه توسعه

و پخش سپیدار به همراه امكانات موبایل به بازار عرضه شده و  های مدیریت ترددو تكمیل شد. همچنین سیستم
 ها هستند.  مشتریان متعددی به صورت عملیاتی در حال استفاده از این سیستم

به بازار ارائه شد كه تا كنون به اصناف مختلف عرضه گردیده است. « دشت»محصولی برای اصناف با نام  1390از سال 
 های یک فروشگاه با یک یا چند صندوق فروشگاهی تهیه شده است. ان كلیه فعالیتاین محصول برای انجام آس

 هايسيستم عملكرد توسعه ، شركت همكاران سیستم وارد بازار اصناف شد و با هدف«دشت» محصول با ارائه
سهولت در هایی چون سادگی و مشتري و همچنین حفظ ویژگی و بازار جديد هاينيازمندي با انطباق آنها و دشت

و غیره نیز به امكانات این محصول اضافه  POSافزارهای فروشگاهی نظیر دستگاه كاربرد، امكان ارتباط با سایر سخت
كارگیری به نوپا بودن و گستردگی این بازار و نیز توجه و اقدامات اخیر دولت در خصوص توسعه به شد. با توجه

د در ادامه مسير، سهم بازار همكاران سیستم از این سگمنت افزایش شوبینی میابزارهای مكانیزه در اصناف، پیش
، توسعه امكانات خاص اصناف لوازم و قطعات یدكی و قنادی صورت پذیرفته است. همچنین قابلیت 1398یابد. در سال 

Caller ID ین ها به محصول دشت اضافه شده است. عالوه بر اجهت استفاده اصناف آژانس مسكن و سوپر ماركت
نیز در این سال بررسی شده و « فرسان»گذاری، اتصال دشت با سامانه در راستای بهبود و تسهیل عملیات سفارش

 به بازار عرضه خواهد شد. 1399در نیمه اول سال 

افزاری همكاران سیستم بوده، توسط كه اولین محصول سخت عرضه دستگاه مدیریت تردد پایوفای 1398در سال 
بازار ادامه یافت. تولید این دستگاه در داخل كشور یک تولید ملی است كه از نظر امكانات و پشتیبانی  شركت پایوند به

گیرد. این دستگاه های مشابه خارجی خود قرار میتر به مشتریان، در جایگاهی باالتر از بسیاری از نمونهبهتر و سریع
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ناسه كاربری را داراست. همچنین قابلیت شناسایی چهره و قابلیت ثبت تردد از طریق انگشت، موبایل، كارت تردد و ش
 به بازار عرضه خواهد شد.  1399شناسایی از طریق موبایل افراد نیز در فاز عرضه محدود قرار دارد و در اوایل سال 

اه دستگ 480، بیش از 1398باشد. در سال این دستگاه با محصوالت راهكاران و سپیدار به صورت یكپارچه متصل می
مشتری بزرگ و كوچک به صورت عملیاتی استفاده شده است. كه این میزان نسبت به سال  280پایوفای در مجموعه 

 برابری داشته است. 6در حوزه تعداد دستگاه، رشد بیش از دو برابر و در حوزه تعداد مشتری رشد بیش از  1397
 

 خدمات همکارا  سیسبم
 اسبقرار محصوالت همکارا  سیسبم

 گذشته، هایپروژه استقرار در شدهآموخته تجارب بر تأكید و پروژه مدیریت روز دانش از گیریبهره با سیستم همكاران
 مختلف وكارهایكسب برای ،نظر مورد كیفیت با و مناسب زمانی بازه در را افزارینرم هایسیستم است توانسته

 مشتریان سازمان در فرآیندها اجرای زمان كاهش و وریبهره افزایش باعث امر همین كه نماید، عملیاتی و سازیپیاده
 است. شده آنان برای ارزش خلق نتیجه در و

 مدیریت مهارت و دانش گسااترش ضاارورت ساایسااتم، همكاران افزارهاینرم از بزرگ هایشااركت روزافزون اسااتقبال
ستم همكاران در متفاوت سطحی در بزرگ هایپروژه ست آورده وجود به را سی ستم همكاران هایموفقیت. ا  در سی

  .است داشته زمینه به همراه این را در زیادی هایآموزیدرس بزرگ، هایسازمان برای افزارنرم استقرار
 

 پشبیبانه محصوالت همکارا  سیسبم
با  كندیاست و شركت تالش م انیبه مشتر یبانیارائه خدمات پشت ستم،یوكار همكاران سكسب یاز خطوط اصل یكی

ارائه خدمات  یالزم برا طیخود بوده و شرا انیمستمر همواره در كنار مشتر یهاتینوينِ مراقبت و حما یهاارائه مدل
 تر مشتریان از راهكارهای همكاران سیستم و نهایتا افزایش رضایت ایشان را فراهم كند.بهینه باكيفيت و استفاده

 های پیشرو در دنیا، استراتژی تعدد و توسعهسو با روند تغییرات جهانی و با الگوگیری از شركتهمهمكاران سیستم 
گیری ، كانال اصلی شكل«پرتال مشتریان»ای طراحی نموده است كه گونهخدمات پشتیبانی خود را به های ارائهكانال

خدمات پشتیبانی، بر  های ارائهگرفته و مدل ارتباط مشتریان با گروه همكاران سیستم قرار دهی تجربهو شكل
درگاه اصلی دریافت خدمات پشتیبانی است. در  ،اكنون، پرتال مشتریانمحوریت این كانال ارتباطی توسعه یابد. هم

های خود در راستای ، همچون سال گذشته تالش همكاران سیستم بر آن بوده است تا با تداوم فعالیت1398سال 
گویی برای طیف متنوع مشتریان و در سرویس، افزایش سرعت پاسخرتال مشتریان، توسعه سلفتقویت كانال پ

نهایت، افزایش كیفت ارائه خدمات در كنار توجه به نیاز مشتریان خاص و استراتژیک و طراحی و ارائه خدمات خاص 
 ل نماید. برای این دسته از مشتریان، توسعه سودآوری شركت از محل خدمات پشتیبانی را حاص

، در راستای افزایش رضایت، كیفیت و سرعت ارائه خدمات و همچنین 1398شده در سال سرخط عمده اقدامات انجام
 افزایش و توسعه ظرفیت و گسترش شبكه ارائه خدمات پشتیبانی، به صورت زیر بوده است:

 ه و خدمات دریافتیارائه خدمات پشتیبانی مبتنی بر درخواست، به منظور ایجاد تناسب میان هزین 
   های یار كه مجموع تعداد شركتشركت پشتیبان 2رشد ظرفیت ارائه خدمات پشتیبانی از طریق تأسیس

 شركت رساند. 5یار را به پشتیبان
 ای افزودههای ارزشارائه سرویس(Vas) های پیشگیرانه با هدف افزایش رضایت مشتریان از جنس سرویس 

سازی بخشی از خدمات پشتیبانی خدمات پشتیبانی به مشتریان همكاران سیستم، هوشمنددر ادامه ارتقای كیفیت 
 رد. اقرار د 1399و گسترش ارائه خدمات پیشگیرانه در دستوركار سال 

رغم دوركاری جهت حفظ سالمت پرسنل، خدمات پشتیبانی همكاران سیستم با توجه به شیوع ویروس كرونا و علی
ل معمول و با كیفیت به مشتریان ارائه شد. در این بازه زمانی علیرغم عدم كاهش چشمگیر دراین بازه، مطابق روا

 حجم سرویس، سطح رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی رشد داشته است.
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  موزش
 ها، یكی از عوامل مؤثر در كاربردیافزاری همكاران سیستم و كسب مهارت در استفاده از آنهای نرمشناخت سیستم

 و سهولت استفاده از محصوالت برای مخاطبان است. شدن

. استشده دنبال جدی صورت به همواره متقاضیان از گروه دو بر تمركز با آموزش موضوع به سیستم همكاران توجه 
، افزارهای همكاران سیستم هستند كه از خدمات آموزشی مرتبط با راهبری و كاربری محصوالتكاربران نرم اول، گروه

 مخاطبین از دوم گروه شوند.مند میبهره های غیرحضوری )الكترونیكی(،های حضوری و یا دورهطریق دورهاز 
سازی خود در این قل از استفاده كنندگان نرم افزارهای شركت كه با هدف توانمندكنندگان آزاد و مسترا شركت مؤسسه

 دهد. ، تشكیل میكنندها شركت میهدور

حوزه عالوه بر ارائه در مؤسسه پژوهش و آموزش همكاران سیستم، به طور مستقیم، توسط دمات آموزشی این خ
های آموزشی، به صورت غیرمستقیم و با نظارت همكاران های سراسری، آزاد و نمایندگیای از دانشگاهمجموعه

 گیرد.سیستم صورت می
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 ه شركب تیگزارش نظام حاكم

كند، از حاكمیت سیستم با اعتقاد به تفكیک حوزه مدیریت كه بر عملیات و تحقق اهداف تمركز میشركت همكاران 
مدیره به مجمع شركتی كه یک مفهوم نظارتی است، گزارش نظام حاكمیت شركتی را یک جزء الینفک از گزارش هیأت

های را فراهم آورد تا از طریق آن، هدفكند. حاكمیت شركتی همان نظام راهبری بنگاه است و باید ساختاری قلمداد می
مدیره در كنار ها و نظارت بر عملكرد تعیین شود. ساختار و تركیب هیأتبنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف

ترین موضوعات های اجتماعی، اساسیها، محیط حقوقی شركت و انجام مسئولیتتركیب سهامداران و بررسی ریسک
 گردد.دهند كه گزارش آن در زیر ارائه میسیستم را تشكیل می حاكمیت شركتیِ همكاران

 های زیرمجموعهشرکتمدیران عامل 

ها وکارهای زیرمجموعه بر اساس سیاستمدیریت کسبوظایف: 

 های گروهو استراتژی

 مدیرههیأت

 : مدیرههیأتوظایف 
 هدایت استراتژیك-

 نظارت و کنترل استراتژیك-

 های مختلفارائه پشتیباني و مشاوره جمعي به مدیرعامل در حوزه-

 نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد-

 های اجرایيهای مناسب برای موفقیت برنامهاطمینان از وجود زیرساخت-

 سازی با محیط بیرونيسازماني و شبکهتقویت ارتباطات برون-

 شناسایي استعدادهای مدیریتي-

 

کمیته 

 حسابرسی

 وظایف کمیته:

بررسیییي وتیییعیت 

نییظییاه راهییبییری  

کنترل   و ریسیییك

سیییییییی میییییت 

گری مییا،ي  گزارش

استق ل و اثربخشي 

حسابرس مستقل و 

حسییابرس داخلي و 

چگونگي رعییایییت 

 قوانین و مقررات

کمیته 

 استراتژی

 وظایف کمیته:

 یيسیییوهم جادیا

 یاعضییییا نیییبیی

در  رهیمییدییی ته

-خصییوچ چشییم

 نیییدهییییانیییداز  

وکییار و کسییییب

 یبرا یسازمیتصم

 یاعضییییییییییییا

 مدیرههی ت

 

کمیته 

منابع 

 انسانی

 وظایف کمیته:

تییییییدوییییییین 

ها و اسیییتراتژی

های سییییاسیییت

کییلییي میینییابیی  

سطح  ساني در  ان

گروه و نظارت  بر 

 اجرای  ن

 

 مدیرعامل، معاونین و مدیران ستاد

های ریزی در جهت سرفصلهدفگذاری و برنامهوظایف: 

ریزی و مدیریت ستادها  سازماندهي  استراتژیك مصوب  بودجه

 گیری و کنترل و مدیریت  مناب  انسانيگزارش
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  اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
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 تحلیل تركیب اعضا از نظر تخصص و سوابق

هایی ها و نمایندگان آن، تخصصای از شركتافزاری در ابعاد گروه همكاران سیستم، با شبكهیک شركت نرم برای اداره
گذاری، شناخت از بازار، محصول و های تحلیل اقتصادی، مالی و سرمایه، مهارتكاروكسبنظیر رهبری، هوشمندی 

باشد كه البدل میعضو موظف علی 2عضو غیرموظف و  5مدیره شركت متشكل از تكنولوژی ضروری است. هیأت
 باشند. های متنوعی میهر یک دارای تخصص

سیستم همواره بر آن بوده است تا بر اساس دانش و تخصص افراد مدیره، همكاران عالوه بر ظرفیت داخلی هیأت
گشایی در مسیر حركت رو به جلوی شركت اتخاذ نماید. وكار خود، تصمیمات راههای مختلف كسبنظر در حوزهصاحب

بر همین اساس، استفاده از نظر مشاوران در سطوح مختلف استراتژی و عملیاتی شركت از سالیان پیش در دستور 
 مدیره قرار داشته است.كار هیأت

تعداد و فاصله زمانی میان مدیره داشته است. جلسه هیأت 47و تا تاریخ ارائه گزارش،  1398مدیره در سال هیأت
مدیره مشخص و با مدیره، متناسب با موضوعات و شرایط هر مقطع زمانی، توسط دبیرخانه هیأتجلسات هیأت

مدیره برگزار شود. ترتیب تنظیم شده است كه در هر ماه حداقل یک جلسه هیأت مدیره به نحویتأیید رییس هیأت
مدیره مشخص و در اولین مدیره و توسط دبیرخانه هیأتمدیره در قالب تقویم هیأتو تاریخ برگزاری جلسات هیأت

 شود.مدیره رسانده میماهه به تصویب هیأتهای ششمدیره برای دورهجلسه هیأت
 مدیره و مدیرعاملای اعضای هیأتحقوق و مزای

حق حضور اعضای غیرموظف بر اساس تصمیمات مصوب مجمع و حقوق و مزایای مدیرعامل، معاونین وی مطابق 
 شود. میمدیره پرداخت های داخلی گروه و بر اساس تصویب هیأتنامهبا آیین

 
  1398 مدیره در سالنقاط تمركز هیأت

های تخصصی كه طی سال مورد گزارش، برگزار مدیره و كمیتهشده در جلسات هیأتاهم موضوعات راهبردی مطرح 
 شده است به شرح مطالب زیر است:

 های مصوبتدوین برنامه و بودجه كالن و مراقبت از تحقق هدفگذاری -
 تنظیم رابطه با سهامداران و بازار سرمایه -
 پذیری شركتوكار و حفظ رقابتهای كسبتدوین استراتژی -
 های كالن منابع انسانی ین استراتژی و سیاستتدو -
 تقویت نظام حاكمیت شركتی -
 نظارت بر تحقق اهداف استراتژیک و حفظ رویكردهای اصلی گروه -
 های بزرگ و استراتژیک، مدیریت و اجرای پروژهنظارت بر فروش -
 بررسی تغییرات ساختاری و مدیریتی -
 های رقبای تجاری در بازارپایش فعالیت -
 های مستمر مالی و عملیاتی و نظارتبررسی  -
 مراقبت از جایگاه برند همكاران سیستم  -
 تحلیل محیط بیرونی و بررسی مستمر وضعیت بازار و مشتریان -
 وكار شركتسازی مدل كسبنظارت بر بهینه -
 تناسب ساختار سازمانی با اهداف استراتژیک گروه -

 مدیره هیأت های زیرمجموعنكمیبن

همكاران سیستم در چارچوب نظام حاكمیت شركتی و  به منظور اطمینان از انجام وظایف خود در قبال مدیره هیأت
 1398مدیره نموده است. در سال های زیرمجموعه هیأتاقدام به ایجاد كمیته 1390نفعان شركت، از سالتمامی ذی

ترین وظایف سازی در اصلیتصمیم كمیته حسابرسی، كمیته استراتژی و كمیته منابع انسانی به منظور كمک به
 مدیره در این سه حوزه فعال بوده است.هیأت

 حسابرسی، استراتژی و منابع انسانی آورده شده است.  در ادامه گزارشی از عملكرد هر یک از سه كمیته
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 كمیبن حسابرسه 

 مأموریت كمیبن حسابرسه

های شركت، شركتی و اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت به منظور اجرای اصول حاكمیت 1390كمیته حسابرسی در سال 
ایجاد گردیده است. در حال حاضر اعضای این كمیته متشكل از پنج عضو است كه اكثریت آنان مستقل و دارای 

، در راستای كمک به وظایف نظارتی 1398اند. این كمیته در سال مدیره انتخاب شدهتخصص مالی بوده و توسط هیأت
كنترل، سالمت گزارشگری  و انجام پنج وظیفه اصلی خود شامل، بررسی وضعیت نظام راهبری، ریسک مدیره وهیأت

مالی، استقالل و اثربخشی حسابرس مستقل، اثربخشی كار حسابرسی داخلی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات، 
ظایف كمیته حسابرسی، های الزم با كلیه اعضای كمیته در خصوص موضوعات مرتبط با وضمن ایجاد هماهنگی

 جلسه برگزار نموده است. 5تعداد 
 1398ها و دسباوردهای كمیبن در سال فعالیت

 1397تداوم فعالیت های كمیته در سال  1398های كمیته حسابرسی در راستای ایفای وظایف خود در سال اهم فعالیت
 بوده است كه شامل موارد زیر بوده است:

 های رسیدگیبندی آن و تعیین اولویتابرسی داخلی، زمانتصویب برنامه كاری واحد حس 
 های داخلیهای حسابرسان داخلی از نظام كنترلكسب اطمینان معقول از كفایت دامنه ارزیابی و رسیدگی 
 های داخلی، مدیریت های صادرشده در زمینه كنترلهای واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارشارزیابی فعالیت

هاي هاي زيرمجموعه و فعاليتهاي مهم ستادي و عمليات شركتفرآیندهای عملیاتی شامل فعاليتریسک و 
 ايمشاوره

 هاي مهم از سوي حسابرسان داخلي به مديريت و پيگيري ها و توصيهكسب اطمينان معقول از ارائه يافته
 اقدامات الزم

 گیری، تجزیه و تحلیل، ر شناسایی، اندازهكسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل ب
 ارزیابی مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک

 بررسی سالمت گزارشگری مالی در سطح گروه 
 های مدیریت آنها و نامههای زیرمجموعه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت اصلی و شركت بررسی گزارش

نظر احتمالی بین  ای صادره و برگزاری جلساتی جهت رفع اختالفهبه منظور حصول اطمینان از اثربخشی گزارش
 ها و مدیرانمدیرههیأتحسابرسان مستقل با 

 1398مجموعه برای سال مالی های زیرجایگزینی تعدادی از حسابرسان مستقل شركت 
 الزحمه دریافتی حسابرسان مستقلبررسی كلیه شرایط قراردادهای حسابرسی و تناسب حق 
  عملكرد حسابرسان مستقل و پایش استقالل آنهابررسی 
 سازمانیسازماني و بروننظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون 
 مدیرهپیشنهاد عضو جدید كمیته حسابرسی به هیأت 
 مدیره و همچنین مدیران ارشد شركت جهت ای مابین اعضای كمیته حسابرسی و هیأتبرگزاری جلسات دوره

رشات حسابرسی داخلی و آشنا نمودن آنها به نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در نظام حاكمیت بررسی گزا
 شركتی

 اطالعات مربوط بن حسابرس مسبقل و بازرس قانونه

البدل نگر مانا و بازرس علینوین ، مؤسسه حسابرسی1398حسابرس مستقل و بازرس قانونی گروه در سال 
 باشد. میرایان مؤسسه حسابرسی بیات

 

 باشد:مهمعیارهای گروه برای گزینش حسابرس مسبقل بن شرح ذیل 

 حضور در رتبه یک لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم تعلیق از فهرست مذكور 
 لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم تعلیق از فهرست مذكور 
  امتیاز كنترل كیفیت جامعه حسابداران رسمی در خصوص مؤسسات حسابرسی 
 شرایط و تمهیدات الزم جهت استقرار گروه حسابرسی متناسب با وضعیت شركت و شرایط صنعت 
 ای توسط مؤسسات حسابرسیرعایت استانداردهای حسابرسی و اصول و ضوابط حرفه 
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  كمیبن اسبراتژی

 مأموریت كمیبن اسبراتژی

مدیره در خصوص سویی بین اعضای هیأتو با هدف ایفای دو نقش كلیدی ایجاد هم 1395كمیته استراتژی در سال 
مدیره تشكیل گردید. همچنین چهار وظیفه اصلی برای سازی برای اعضای هیأتوكار و تصمیمانداز آینده كسبچشم

 این كمیته تعریف شده است كه عبارتند از:

 شده های تعیینمراقبت از استراتژی 
 های جدیددادن ایده ایجاد استراتژیشكل 
 ها و ارائه راهكار پیش گیرندهسازی استراتژیهای پیادهشناسایی ریسک 
 مدیره بازنگری منشور كمیته و تهیه برنامه كمیته در ابتدای هر سال و اخذ تأیید هیأت 

ر سااازمان، حصااول اطمینان از وجود سااازوكار شااده، پایش پیشاارفت اهداف اسااتراتژیک دعالوه بر موضااوعات ذكر
ها های اجرای استراتژیگیری موضوعات استراتژیک و همچنین اطمینان از ایجاد زیرساختمشاركت سازمانی در شكل

 از دیگر نقاط تمركز این كمیته هستند. 

 1398ها و دسباوردهای كمیبن در سال فعالیت

های كمیته استراتژی جلسه برگزار نموده است كه عمده اقدامات و فعالیت 7، بالغ بر 1398كمیته استراتژی در سال 
 به شرح زیر بوده است: 

 وكار شركت و های موثر بر كسبدر حوزه 1399بینی شرایط سال پایش وضعیت كالن اقتصادی كشور و پیش
 مشتریان

 پایش فعالیت رقبا 
  مدیرههیأتبه  1399تهیه و ارائه پیشنهاد اهداف استراتژیک سال 
  های تحقق و تعیین رویكردهای اجرایی و ارائه شامل هدفگذاری شاخص 1399تدوین شناسنامه اهداف سال

 مدیرههیأتآنها به 
  پایش و اعمال توجه به حفظ و بازبینی اهداف استراتژیک و به روز رسانی آنها بر اساس شرایط محیطی جدید 
  اهداف استراتژیکحفظ تناسب ساختار گروه با رویكرد  با 
  بررسی وضعیت بازار همكاران سیستم در صنایع مختلف و بورس و پیشنهاد انتخاب صنایع هدف برای سال

1399 

، ضمن برگزاری جلسات 1398عالوه بر موارد فوق و با توجه به شیوع بیماری كرونا، كمیته استراتژی از اسفند سال 
عوامل محرک داخلی و بیرونی مؤثر بر تحلیل اطالعات میدانی و رصد آوری، بررسی و مدیره، به جمعمشترک با هیأت

های احتمالی مختلف، راهكارهایی را به منظور كاهش اثر وكار همكاران سیستم پرداخت و ضمن بررسی سناریوكسب
ه استراتژی نیز در دستوركار كمیت 1399وكار همكاران سیستم اتخاذ نمود. این امر در سال و آثار هر سناریو بر كسب

 قرار خواهد داشت.

 

 كمیبن منابع انسانه 

 مأموریت كمیبن منابع انسانه

 

های منابع انسانی، چارچوب های  اصلی سیاست باز طراحی و تدوین، 1398سال اهداف اصلی كمیته منابع انسانی در
نظارت بر اجراي كالن مصوبات ، مدیره در حوزه منابع انسانیگیری هیأتهای الزم برای تصمیمتهیه اطالعات و ورودی

كند و یمكه به بلوغ اجرا كمک تی موضوعا ها ومديره مرتبط با مديريت منابع انساني، نظارت بر سياستهيأت
 بوده است. یمديريتهمچنین مراقبت از افزايش توان 
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 1398ها و دسباوردهای كمیبن در سال فعالیت

ها و دستاوردهای آن به شرح زیر تشكیل داده است كه اهم فعالیت جلسه 12، 1398كمیته منابع انسانی در سال 
 است.
 سازی آن با شرایطهای كالن منابع انسانی و متناسببازبینی سیاست 
 پایش و نظارت بر وضعیت فرهنگ سازمانی و بهبود آن 
 های حاكم بر تدوین مدل جبران خدمات با توجه به شرایط موجودكردن سیاستمشخص 
  جذب  های مرتبط با آن با هدف بهبود كیفیتفرایندهای جذب و سیاستبازبینی 
  شناسایی و مدیریت ایجاد مكانیزم توسعه خالقیت در سازمان و تدوین سازوكارهای اجرایی آن با هدف

 استعدادها
 های نگهداشت با تمركز بر نگهداشت منابع انسانی تأثیرگذارِ سازمانبازبینی برنامه 
  توسعه مدیرانا و سازوكار نظارت بر فرایند هاستراتژیتعیین 
 پروری مدیران ارشد و میانی در سازمانهای جانشیننظارت بر مكانیزم 
 نظارت بر چرخه مدیریت دانش در سازمان 

های بزرگ و های شركتتأمین سالمت، ایمنی و رفاه كاركنان از فرآیندهای مهم در مدیریت منابع انسانی و از سیاست
وكار ها به موضوع سالمت كاركنان یكی از اركان موفقیت آنها در كسبگونه سازمانرویكرد و اهتمام اینموفق است. 
توجه « مدیریت منابع انسانی»شود. شركت همكاران سیستم هم در مسیر تكاملی خود در حوزه نیز تلقی می

را تشكیل داده « كمیته سالمت» 1395روشمند و جدی به موضوع سالمت كاركنان داشته و به همین دلیل در سال 
گیری ویروس كرونا فعال گردید و  بررسی شرایط و ابعاد این با گسترش همه 1398است. این كمیته از اواسط اسفند 

 بیماری را با هدف حفظ سالمت محیط كار و پرسنل، در دستور كار خود قرار داد. 
 گیری بیماری كرونا عبارتند از:همهشده توسط كمیته سالمت در طول دوره اهم اقدامات انجام

 ها در محیط كار مراقبتی و نظارتی مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح آن هایتدوین و انتشار دستورالعمل 
 مدیره، اجرای این سیاست تا پایان ارائه پیشنهاد دوركاری حداكثری در اواسط اسفندماه كه با تصویب هیأت

 ید.تمدید گرد 1399ماه اردیبهشت
  1399تدوین دستورالعمل چگونگی بازگشت به كار پرسنل در سال 
 های انجام معاینات بالینی اولیه، مراقبت مستمر از وضعیت سالمت كلیه پرسنل و ارائه خدمات و مشاوره

 های همكارانمستمر پزشكی به پرسنل و خانواده
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 سرماین و تركیب سهامدارا 
 

 لایر افزایش داشته است. میلیون 1.260.000میلیون لایر به  750.000گذشته از طی سه سال ه شركت یسرما

 

 تغییرات سرماین شركت

 محل افزایش سرماین سرماین جدید )میلیو  لایر( درصد افزایش سرماین افزایش سرماینختاری

 سود انباشته 750.000 25% 26/07/1395

 سود انباشته 950.000 26.67% 18/07/1396

 سود انباشته 1.200.000 %26.31 20/05/1397

 سود انباشته 1.260.000 5% 25/12/1397

 

 

 باشد؛ یم ریشركت به شرح جدول ز یسهامدار بیترك نیهمچن

 
 

 و تاريخ تأييد گزارش 1398سهامدارا  عمده شركت در پايا  سال مالي 

 نام سهامدار
 31/02/1399تاريخ تأیید گزارش  29/12/1398

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 %61.44 774,186,495 %61.44 774,186,495 نگر دانا گذاري آيندهشركت مديريت سرمايه

 %4.98 62,804,390 %4.98 62,804,390 شركت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

 %4.39 55,349,863 %4.39 55,349,863 گذاری پاسارگادشركت .گ .م .اقتصاد و سرمایه

 %2.36 29,788,052 %2.36 29,788,052 شركت جي آي اف .اس پي سي.
 %0.65 8,250,964 %0.65 8,250,964 گذاري توسعه نوردناشركت سرمايه

 %11.55 145,465,073 %11.66 146,768,210 درصد( 1جمع اشخاص حقیقی )باالی 
 %14.63 184,155,163 %14.52 182,852,026 ساير

 %100 1.260,000,000 %100 1.260,000,000 جمع
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 بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دسبیابه بن    اهداف 
 1399سال  یهایگذارو تدوين هدف 1398سال  گذاری هایمیزا  دسبیابه بن هدف

بازار با استفاده از محصوالت های مختلف این افزاری موجود در بخشهای نرمنیازمندی گستردگی بازار و پوشش
شود همكاران سیستم عالوه های رقابتی همكاران سیستم است. این مزیت موجب میمتناسب و متنوع، یكی از مزیت

های متوسط و بر پایداری، پتانسیل توسعه و رشد داشته باشد. اگرچه در ابتدا، بازار هدف همكاران سیستم شركت
های دیگر بازار از جمله های هوشمندانه نسبت به بخشهشتاد، با اتخاذ استراتژی دههبزرگ بود، اما در ادامه و در 

های كوچک و اصناف نیز توجه كرده و به تدریج محصوالت متناسب برای هر دولت و در اواخر اين دهه به بازار شركت
 ه است.های قابل توجهی كسب نمودها موفقیتبخش تولید و عرضه نمود كه در تمام این بخش

 توسعن محصوالت راهکارا  ابری و گسبرش ارائن خدمات بر بسبر ابر
راهكاران »، (Cloud Computing)فناوری روز دنیا به سوی استفاده از رایانش ابری  سو با حركت، هم1395در سال 

ازد بدون نیاز به خرید سبرای استفاده مشتریان متوسط به بازار معرفي گردید. این راهكار مشتریان را قادر می« ابری
های نگهداشت و مدیریت آنها و بدون محدودیت در مكان و زمان، بتوانند با پرداخت افزار و هزینهافزار، سختامتیاز نرم

های ایرانی است، بهره ببرند كه این خود ترین شركتبزرگ افزاری قدرتمند كه مورد استفادهاز نرم حق اشتراک ماهیانه
ها خواهد شد. عالوه بر آن، حفظ امنیت این شركت فناوری اطالعاتهای ای در هزینهجویی قابل مالحظهمنجر به صرفه

وكارها است كه استفاده از راهكاران ابری های امروز كسبو نگهداری مطمئن اطالعات حیاتی نیز از جمله دغدغه
خود به ارمغان آورده است. برآوردها حاكی از همكاران سیستم، آسودگی خاطر را در تمامی موارد فوق برای مشتریان 

محسوب « راهكاران ابری»شركت متوسط در ایران وجود دارند كه بسیاری از آنها بازار بالقوه  50،000آن است كه بیش از 
 افزوده متفاوتی را برای آنها ایجاد نماید.تواند ارزشمی« راهكاران ابری»شوند و می

انتخاب نمود. بدین معنی كه تصمیم گرفت  Cloud-Firstترین استراتژی خود را ه، مهمهمكاران سیستم از سال گذشت
عالوه بر توسعه راهكاران ابری، تمامی محصوالت خود را در طی مدت زمانی معین، بر بستر ابر منتقل نماید تا از این 

های روزترین تكنولوژیاستفاده از به طریق بتواند رسالت خود در قبال بازار و اقتصاد كشور را از طریق ایجاد امكان
جهان با كمترین هزینه و برای طیف وسیعی از بازار، به نحو احسن ایفا نماید. این استراتژی مدل درآمدی شركت را 

افزار، به مدل دریافت حق اشتراک تبدیل خواهد نمود. همكاران سیستم با تكیه بر تغییر داده و به جای فروش نرم
تعداد مشتریان خود را در حوزه راهكاران ابری به  1398و افزایش تمركز بر آن توانسته است در سال این استراتژی 

مشتری در حوزه راهكاران ابری جذب كرده و به  700بیش از دو برابر افزایش دهد. در حال حاضر این شركت حدود 
 جایگاه مناسبی در بازار دست یافته است. 

ن سیستم بر بستر ابر و در راستای تكمیل زنجیره ارزش این خدمات به مشتریان، در همكارا ERPپس از عرضه موفق 
،  همكاران سیستم بر آن شد تا خدمات خود را در این حوزه با كمک شركای تجاری استراتژیک گسترش دهد. 1398سال 

 1398سه ماهه سوم سال را در « ابرآمد»جانبه، شركت گذاری و حمایت همهبه همین منظور با مشاركت در سرمایه
های زیرساخت و پلتفرم بر بستر ابر ارائه نماید. ابرآمد تأسیس نمود تا به صورت تخصصی خدمات جدیدی در حوزه

مورد نیاز بر بستر ابر را با كیفیت  ITهای های نوآورانه رایانش ابری را عرضه و زیرساختمجموعه متنوعی از سرویس
 نماید. و قابلیت اتكای باال تأمین می

باشد اما در های قدرتمند میگذاری اولیه مناسب و ایجاد زیرساختوكاری جدید نیازمند سرمایهاگرچه این خط كسب
ای را طی سه تا بل مالحظهتواند افزایش درآمد قاعین حال، پتانسیل درآمدی بسیار خوب و آینده روشنی دارد كه می

 پنج سال آینده در سبد درآمدی همكاران سیستم ایجاد نماید. 
وكارها داشته است، اهمیت كاربرد های اخیر در دنیا و اثراتی كه بر روی مدل فعالیت كسبشیوع بیماری كرونا در ماه

های مشتریان همكاران سیستم نیز در ماه را بیش از گذشته نمایان ساخته است.  و استفاده از تكنولوژی رایانش ابری
وكار، اند بدون توقف كسبآمیزی را در استفاده از محصوالت راهكاران ابری داشته و توانستهاخیر تجربه موفقیت

های خود را به طور مستمر ادامه داده و همچنین از بستر دوركاری كه به واسطه استفاده از محصوالت فعالیت
 ی ایشان فراهم آمده است، به منظور حفظ سالمت پرسنل خود استفاده نمایند.راهكاران ابری برا
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نیز در دستوركار  1399را در سال  Cloud-Firstهمگام با حركت در مسیر تكنولوژی جهانی، همكاران سیستم استراتژی 
تری ان ابری برای طیف وسیعخود قرار داده و با تمركز بیشتری دنبال خواهد نمود تا امكان استفاده از محصوالت راهكار

شود همكاران سیستم در سال آتی، با افزایش دو برابری جذب مشتریان بینی میاز مشتریان فراهم شود. پیش
 . بپردازد حوزه نیا در خود بازار سهم شیافزا بهراهكاران ابری، 

 توسعن جایگاه رقاببه همکارا  سیسبم؛ توسعن محصوالت راهکارا  و سپیدار
 محصوالت راهکارا توسعن 

همكاران سیستم همواره تالش كرده است تا متناسب با نیاز مشتریان حركت نماید و محصوالت جدیدی را با توجه 
وب افزارهای یكپارچه و تحتمنظور با گذر چند سال از عرضه نرمهای مختلف بازار عرضه نماید. بدینبه سگمنت

های خود را در بازارهای تخصصی افزایش كت تصمیم گرفته است تا فعالیتایرانی، این شر ERPراهكاران به عنوان یک 
داده و تمركز خود در ارائه راهكارهای خاص به این حوزه از بازار را گسترش دهد. در این راستا همكاران سیستم پس از 

های خاص ر حوزهب 1398 عرضه موفق محصول راهكاران به صنایع پتروشیمی، دارویی، پخش و مواد غذایی، در سال
 فروشی و بازار بخش عمومی )دولت( و سیمان تمركز داشته است.خرده ،همچون پخش

، اعتماد گویی به نیازهای این حوزه از بازارهای اخیر با ارائه راهكار پخش توانسته است با پاسخهمكاران سیستم در سال
، 1398سازی نماید. در سال را پیاده های موفقینام این صنعت را جلب نموده و پروژه بهی هاتعداد زیادی از شركت

همكاران سیستم با تمركز بر توسعه و بهبود عملكرد این محصول و همچنين ارائه راهكار جدیدی به مجموعه راهكار 
د مشتریان خود در این درصدی در حوزه جذب مشتریان، تعدا 30توانست با رشد  «فرسان»فروش و پخش به نام 

درصد از مشتريان قديمي همكاران  60بيش از  1398شركت افزایش دهد. از طرفي در سال  130حوزه را به بیش از 
اند. این امر گواه اعتماد بازار به همكاران سیستم در سيستم در اين حوزه اقدام به خريد راهكارهاي تكميلي كرده

به همراه  یآت یهاسال یمحصول راهكاران از صنعت پخش را ط یدرآمد تواند رشد سهمخش است و ميصنعت پ
 داشته باشد.

وب كه مشتمل بر راهكارهای ، عرضه ماژول فروش فروشگاهی در قالب یک راهكار جامع و تحت1398همچنین در سال 
و با تمركز بر  باشد، برای نخستین بار در سطح كشورمی 2های عملیاتیو سیستم 1دهندههای پشتیبانیسیستم

فروشی راهكاران در حوزه پاسخ به بازار خرده ERPهای تخصصی و برندها و تكمیل و عرضه دهی به نیاز فروشگاهپاسخ
دهی به نیازهای بازار زمان توسعه این محصول در جهت گسترش محدوده قابل پوششصورت پذیرفت و به طور هم

مشتری،  40و جذب بیش از  فروشیمحصوالت راهكاران حوزه خرده خرده فروشی ادامه یافته است. با تكمیل سبد
 های مشتریان در این حوزه را نیز به خوبی شناسایی و پوشش دهد.همكاران سیستم توانسته است نیاز

، بازار دولت بوده است. بخش دولتی شامل 1398های توسعه راهكاران در سال عالوه بر موارد فوق، یكی دیگر از حوزه
ها، قوای های دولتی، وزارتخانهها و مراكز آموزشی و تحقیقاتی، شركتدولتی، دانشگاههای ها و سازمانی دستگاهتمام

ها، مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای عمومی و غیره است. این بازار، بر اساس مقننه و قضاییه، شهرداری
هاي مختلفي از اين بازار صول همكاران سيستم براي بخشحجم و گستردگی آن، از جذابیت زیادی برخوردار است و مح

وب با و به صورت تحت ERPآفرين بوده است. توسعه محصوالت دولتی با رویكرد هاي بزرگ ارزشاز جمله سازمان
های بخش دولتی به عنوان یكی از رویكردهای جهت پوشش نیازمندی 1397از سال « راهكاران بخش عمومی»عنوان

ستم در حوزه توسعه محصوالت راهكاران، به طور جدی در دستوركار قرار گرفت و بر این اساس نخستین همكاران سی
 به بازار عرضه شد. 1398در سال « راهكاران بخش عمومی»های ماژول

روز و تحت وب، عملیات افزارهای بهگیری از مجموعه نرمراهكار یكپارچه همكاران سیستم در بخش عمومی با بهره
ها، مراكز آموزشی و تحقیقاتی، ها، نهادهای عمومی، دانشگاههای دولتی، وزاتخانههای مختلف دستگاهبخش
هد و ضمن تأمين اطالعات و امكانات الزم ها را به شكل یكپارچه و متمركز پوشش میهای دولتی و شهرداریشركت

روز، دقیق و ایجاد امكان استفاده از فرایندهای بهها، با ارائه اطالعات های این سازمانبرای اجرای درست مسئولیت
های خود را با دقت و سهولت هر چه بیشتر پیش شود تا بخش عمومی بتواند فعالیتیكپارچه و هماهنگ، منجر می

باشد و این شركت قصد برداری توسط مشتریان بازار بخش عمومی میببرد. در حال حاضر این محصول آماده بهره
سازی موفق راهكارهای متناسب با این بخش از بازار، تعداد مشتریان ، با تمركز براین حوزه و پیاده1399 دارد در سال
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خود در این حوزه را افزایش دهد. تكمیل توسعه امكانات و تسهیالت سبد محصوالت حوزه دولت همچنان در برنامه 
 به طور گسترده به بازار عرضه خواهد شد. 1399تولیدی همكاران سیستم قرار دارد و این سبد محصولی در سال 

(، CRMها در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان )همچنین به منظور پوشش هر چه بیشتر نیازهای شركت
، سبد  CRMمشاركتی با شركت توسعه راهكارهای مدیریت سرو نو شكل گرفت و با برقراری اتصال راهكاران به سرو

 تر گردید. محصولی همكاران سیستم كامل
های اخیر موجب اعتماد به در مجموع، پوشش نیازمندی و كیفیت باالی محصوالت تخصصی راهكاران، در سال

همكاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع مختلف به ویژه در صنایع مهم و اساسی با این شركت 
اكنون سهم بازار همكاران سیستم در صنایع رده است. همشده و توسعه قابل توجه بازار در این صنایع را به ارمغان آو

 مختلف به صورت زیر است:

  مشتری بزرگ و جدید  10های نفتی كه شامل جذب های صنعت پتروشيمي و فرآوردهدرصد شركت 65بیش از
 درصد رشد داشته است. 5صنعت پتروشیمی است و نسبت به سال گذشته 

  انهای صنعت سيمدرصد شركت 60بیش از 
  درصد رشد داشته است.  5های صنعت كاشي و سراميك كه نسبت به سال گذشته درصد شركت 65بیش از 
  درصد رشد داشته است.  15های صنعت غذایی كه نسبت به سال گذشته درصد شركت 50بیش از 
  درصد رشد داشته است.  5سازي كه نسبت به سال گذشته های صنعت قطعهدرصد شركت 35بیش از 
 های صنعت داروسازیدرصد شركت 50از  بیش 
  ای و برندهای تخصصیهای زنجیرهدرصد فروشگاه 20بیش از 

 همچنین، 
  درصد رشد داشته  5های حاضر در بورس و فرابورس كه نسبت به سال گذشته درصد از شركت 65بیش از

 است. 
  ر آخرین ارزیابی سازمان مدیریت های اعالم شده دشركت برتر ایران )طبق شركت 500درصد از  60و بیش از

 صنعتی(
 كنند.از راهكارهای همكاران سیستم استفاده می

 توسعن محصوالت سپیدار
های افزاری شركت، توانسته است نیازهای نرم«دشت»و « سپیدار»شركت سپیدار سیستم آسیا، با عرضه محصوالت 

شده های انجامها كمک نماید. فعالیتپایداری آنكوچک و همچنین اصناف كشور را به خوبی پاسخ دهد و به حفظ و 
های كوچک و اصناف، سبب شده تا همكاران سیستم بتواند مشتریان زیادی را در های گذشته در بازار شركتطی سال

این بخش از بازار جذب نماید. در حال حاضر اعتماد این بخش از بازار به محصوالت همكاران سیستم به نحوی شكل 
 تبدیل كرده است.  سگمنتهای فعال در این ت كه محصوالت سپیدار را به انتخاب نخست هر یک از شركتگرفته اس

و همچنین تكمیل و بهبود امكانات متعدد در سبد محصوالت ، منجر شد تا شركت سپیدار سیستم آسیا بازار اعتماد 
شده های درآمدی انجامد، بتواند هدفگذاری، عالوه بر توسعه و افزایش قابل مالحظه سهم از بازار خو1398در سال 

  را نیز باالتر از حد انتظار محقق نماید. 

 افزایش توا  پاسخگویه محصوله و توسعن بازار از طریق فرایار 
همكاران سیستم طی سی سال فعالیت خود در بازار ایران توانسته است به برند و جایگاه مناسبی در بازار دست یابد 

های بازار، های مختلف جذب نماید به نحوی كه در بسیاری از سگمنتتوجهی از مشتریان را در سگمنتو تعداد قابل 
جایگاه رهبری بازار را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث شده تا تقاضای قابل توجهی از سمت بازار برای 

 های متنوع، ایجاد شود.همكاران سیستم به منظور پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان در حوزه

مطابق با  ERPسازی یكی از اقدامات صورت گرفته در این راستا، ارائه ابزار فرایار راهكاران جهت ایجاد امكان متناسب 
افزار و افزارها با راهكاران و ایجاد امكان توسعه نرمسازی سایر نرمنیازهای خاص مشتریان، ایجاد قابلیت برای یكپارچه

وسط خود مشتریان، شركای تجاری و یا افراد بیرون از سازمانِ همكاران سیستم بوده است تا بتوانند ها تسیستم
نیازهای فرایندی و محصولی خود را پوشش دهند. این ابزار با استقبال قابل توجهی از سمت بازار مواجه شده است 

مورد  2800یق ابزار فرایار و انجام حداقل محصول از طر 19همكاران سیستم توانسته است با تولید  1398و در سال 
مشتری در این حوزه پاسخ دهد كه حاكی از رشد مناسب عملكرد این حوزه نسبت  280سازی، به نیاز بالغ بر متناسب
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میلیارد لایر و معادل حدود  160شده از محل فرایار راهكاران، حدود ، فروش محقق1398به سال گذشته است. در سال 
تحقق كل فروش محصوالت بوده است. مراقبت از رضایت مشتریان و ارتقای كیفیت ارائه خدمات استقرار و درصد از  8

 بوده است. 1398پشتیبانی این ابزارها یكی از نقاط تمركز همكاران سیستم در سال 

ی از شركای فعال شبكه 1400انداز را برای خود ترسیم نمود كه تا سال همكاران سیستم در سال گذشته این چشم
های مختلف را با سرعت توسعه محصول در كنار خود داشته باشد به نحوی كه بتواند نیازهای مشتریان در سگمنت

 1398بیشتر و با استفاده از بازوی شبكه بیرونی در كنار ظرفیت تولید داخل پاسخ دهد. بر همین اساس، در سال 
در تولید  تر به نیازمندی مشتریان خصوصان جهت پاسخگویی كاملاقدام به استفاده از ظرفیت بیرون از بدنه سازما

 و جلب رضایت آنها در این حوزه نمود.  1منظورهافزارهای خاصنرم

، جهت معرفی و ایجاد امكان 2اقدام به ایجاد بستری تحت عنوان بازار 1398همچنین، همكاران سیستم در سال 
نموده است. این فضای اختصاصی، امكانی را ایجاد خواهد كرد كه دسترسی مشتریان به این دسته از محصوالت 

افزار بتوانند محصوالت تكمیلی و یا تخصصی در صنایع مختلف را بر بستر راهكاران تولید و به دهندگان نرمتوسعه
دهنده توسعه 4محصول در این بستر توسط  15كلیه مشتریان همكاران سیستم عرضه نمایند. در حال حاضر 

عرضه عمومی آن آغاز خواهد شد. در  1399به بازار عرضه و برای برخی مشتریان پیاده سازی شده و در سال  رونیبی
افزار و عرضه نرم ایجاد اكوسیستم توسعه»ادامه مسیر، همكاران سیستم در سال آینده این استراتژی خود را در قالب 

ای ، این بازار عملیاتی شده و با تعداد قابل مالحظه1399سال  رود دردنبال خواهد نمود. انتظار می« بر بستر فرایار
 محصول در دسترس مشتریان قرار گیرد.

 ارتقای مشبریا  بن راهکارا  
 را امكان نیا «راهكاران» محصول ارائه باهای اخیر، با تغییرات تكنولوژی و نیاز مشتریان، همكاران سیستم در سال

وكار خود وب راهكاران متناسب با فرایند كسبهای یكپارچه و تحتمزایای سیستم تا مشتریان از است ساخته فراهم
های مشتریان به راهكاران را به عنوان مند گردند. در این راستا همكاران سیستم در چند سال اخیر ارتقای سیستمبهره

است ان سیستم توانسته نیز شركت همكار 1398ف استراتژیک سازمان دنبال نموده است. در سال ایكی از اهد
های راهكاران ارتقا دهد. با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع ارتقای مشتری را به سیستم 600های بیش از سیستم

همچنان این هدف را به عنوان یكی از اهداف استراتژیک  1399مشتریان به راهكاران، شركت همكاران سیستم در سال 
كنند همكاران سیستم استفاده می نرم افزارهایمشتری كه از محصوالت نسل قبلی  1900خود در دستوركار دارد. وجود 

بینی راهكاران فراهم خواهد نمود. بر این اساس پیش  ERPتری از مشتریان را بهارتقای بخش گسترده نیز زمینه
 خواهد بود. بازار سهم خوبی از فروش همكاران سیستم مربوط به این بخش از  1399شود در سال می

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

كاری وهای كسببودن آنها، محدودیت در منابع و یا عدم تطابق با استراتژی هستند كه به دلیل موردیافزارهایی منظوره، نرمافزارهای خاصنرم 1
 شوند.قرار داده نمی ERPهمكاران سیستم، در هسته اصلی 

2Market Place  
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  ها و روابطبخش سوم: مهمبرین منابع، ریسک
 

 سرماین انسانه و فکری
 

منابع  یت خود مصمم بوده است كه رویفعال یك سازمان دانش محور از ابتدایستم به عنوان یهمكاران سگروه 
شركت نیروهای انسانی استراتژی ت سازمان شوند. براساس یروها موجب موفقین نیخود تمركز كند تا ا یانسان

ن یشركت شود. صحت عملكرد ا یرقابت یایاز مزا یكیل به یباشند كه وجودشان تبد یاچنان حرفهست آنیبامی
مجموعه  یوكارهام كه خطوط كسبیاشاهد بوده سال 30ش از یر شركت در طول بیگاست را در توسعه چشمیس

 در حال توسعه بوده است. یگروه هر ساله و با شتاب مناسب

 نمودار تعدادی منابع انسانی به تفكیک نقش ) تولید، فروش و بازاریابی، استقرار و پشتیبانی، ستاد، سایر(

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار نیروی انسانی به تفكیک جنسیت

 

 

 

 

 
 

 تركیب نیروهای متخصص شركت 
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    هاریسک گزارش
 و امكانات از برداریبهره ها، شامل شناسایی وریسک سطح كاهش و هدف مدیریت ریسک عالوه بر شناسایی

های مختلف و طی فرآیندهای مشخصی سیستم از طریق كمیته همكاران گروه مهم در این كه باشدها نیز میفرصت
ت همواره از ضرور مدیرههیأتشود. چابكی در شناسایی و درک تغییرات محیط بیرونی و درونی شركت برای كنترل می

هایی از شرایط اقتصادی آوری اطالعات و تحلیلهای مربوطه با هدف فراهمباالیی برخودار بوده است، بنابراین كمیته
متغیرهای در شناسایی را  مدیرههیأت، ها در داخل شركتپیشبرد استراتژیو سیاسی حاكم بر كشور و وضعیت 

حسابرسی با ایجاد  ر، كمیته. از سوی دیگكنندمییاری آن از  مناسبیشركت و ایجاد درک  وكارتأثیرگذار بر كسب
های چابک نسبت به عوامل در واكنش مدیرههیأتهای شركت، قوت تصمیمات های كنترلی و نظارت بر فعالیتمحیط

 دهد. ریسک و تغییرات را ارتقا می

مجهز كرده است كه به شرح ذیل ارائه ها ساز وكار مدیریت ریسک، همكاران سیستم را در برابر سه دسته از ریسک
 گردد:می

 الف( ریسک بازار، نقدینگه و اعبباري
رغم تنوع و تعدد شود. علیالمللی و ... ناشی میهای بیناز ركودها، تغییر در نرخ بهره، تحریم عمدتاریسک بازار، 

الیت برخی صنایع به ویژه در شرایط ، ركود و یا كاهش فعكندمشتریان شركت و صنایع مختلفی كه در آن فعالیت می
كار همكاران سیستم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. از وكنونی و به دلیل اثرات ناشی از بحران شیوع كرونا، بر كسب

ها و بازارهای جدید را در دستور كار قرار داده است و از سوی همین رو همكاران سیستم، موضوع شناسایی فرصت
 های این حوزه نیز در سطح قابل قبولی مدیریت شده است.های اخیر، ریسکامات گروه در سالدیگر با توجه به اقد

 با توجه به سازد.ها را با ريسک نقدينگي مواجه ميعدم كفايت وجوه براي تداوم فعاليت و ايفاي تعهدات، سازمان
ه طور معمول و براساس مختلف، ب یوكارهاطیف وسیع مشتریان همكاران سیستم و حضور در صنايع و كسب

باشد. از طرف دیگر، گروه در تولید محصوالت برخوردار مي یعیت نقدینگی شركت از شرايط مناسبسوابق گذشته وض
باشد، اما با توجه خصوص سرورها(، به ارز متكی نمیافزار بههای جاری خود )به استثنای خرید سختو اجرای فعالیت

افزارهای همكاران سیستم، برای استفاده از این محصوالت، نیاز به تأمین سختبه این كه مشتریان محصوالت 
افزاری، در مربوطه دارند؛ لذا این احتمال وجود دارد كه نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزايش قیمت تجهیزات سخت

با توجه به اثرات بحران میزان توان خرید مشتریان همكاران سیستم تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، در سال جاری، 
افزار، عالوه بر افزایش قیمت منجر ناشی از شیوع بیماری كرونا بر تولیداتِ صنایع مختلف، این موضوع در حوزه سخت

افزار به خصوص سرورها نیز شده است. در همین راستا شركت در سال جاری، هایی در زمینه تأمین سختبه چالش
تری از مشتریان در مكان استفاده از محصوالت راهكاران ابری خود را برای طیف وسیعتوسعه راهكاران ابری و ایجاد ا

 دستوركار قرار داده است.

ها محسوب هاي خود از مهمترين ريسكموقع بدهيناتواني مشتريان در پرداخت به همچنين ريسك اعتباري ناشي از
اي عملياتي ايجاد و با استفاده از متوسط دوره وصول شود كه به دليل تأخير در وصول مطالبات ناشي از درآمدهمي

، خدمات افزارهادر وصول مطالبات شامل اليسنس نرم هاي گروهتوجه به سياست با شود.مطالبات محاسبه مي
استقرار، پشتيباني و آموزش، دوره وصول مطالبات كنترل شده و ريسك اعتباري به حداقل رسيده است. الزم به ذكر 

و تحت تأثیر قرار گرفتنِ بخش  1399و استمرار آن در سال  1398وجه به شیوع بیماری كرونا از بهمن ماه است با ت
ای از مجموعه اقتصادی كشور و به تبع آن، تأثیرپذیری تعداد قابل توجهی از مشتریان شركت از این بیماری، عمده

، تحت 1399و كامل مطالبات گروه در سال موقع است كه ریسک اعتباری مشتریان شركت و عدم وصول به طبیعی
 تأثیر این موضوع قرار خواهد گرفت كه اقدامات الزم در دستور كار مدیریت گروه قرار گرفته است.

 تأثیرات شرایط اقبصادی حاكم بر كشور بر فعالیت مشبریا  همکارا  سیسبم مرتبط با هایب( ریسک
اقتصادی كشور بر فعالیت مشتریان همكاران سیستم و به تبع آن های موجود، تأثیرات شرایط یكی دیگر از ریسک

 هاي اخير برای كاهش شدت اثر ریسک مذكور، اقدام به ارائهتوان خرید مشتری است. همكاران سیستم در سال
های مختلف نموده است. استمرار این امر های محصولی و خدماتی متناسب با توان مالی مشتریان در طیفبسته

 تور كار سال های آتی نیز قرار دارد.در دس
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 های عملیاتهپ( ریسک
آن تأثير  یاجراي یهاهايي است كه در حوزه عملیات بوده و يا بر فعاليتریسک های عملیاتی شامل آن دسته از ريسک

و ريسک منابع  ی، ريسک حقوقیحسابدار یهااطالعاتي و زيرساختي، ريسک كنترل یهاگذارد. ريسک سيستممي
 هاي اخير، تحت كنترل و مديريت قرار دارند.گيرند كه با توجه به اقدامات سالانساني در اين گروه قرار مي

های منابع انسانی شركت شامل رغم وجود شرایط اقتصادی تورمی و ناپایدار، فعالیتدر حوزه منابع انسانی، علی
و ریسک های پیش رو، از  98های سال شناسایی و كنترل ریسک كاركنان، جهت جذب، نگهداشت، آموزش و توسعه

ماه، ریسک سالمتی هم در حوزه منابع انسانی و هم اثربخشی الزم برخوردار است. همچنین با شیوع كرونا از بهمن
در حوزه مشتریان به عنوان یک ریسک جدی تلقی شده و همكاران سیستم، حفظ سالمت كاركنان و مشتریان را در 

های جاری از طریق دوركاری، با حفظ كیفیتِ های خاصی را از جمله پیشبرد فعالیتلویت كاری خود قرار داده و سیاستاو
 خدمات و رضایت مشتری، در دستور كار خود قرار داده است.
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های و مهمبرین معیارها و شاخص اندازهاچشم ،اتیعمل جینبا :چهارم بخش
 عملکرد

 29/12/1398ماله شركت در پایا  سال ماله منبهه بن  وضعیت
 

 تلفیقه ا یز و سود صورت 
 ون لایریلیارقام به م 

 ارقام به میلیون لایر                                                    خالصن صورت وضعیت ماله شركت اصله            
 29/12/1397 29/12/1398 شرح

  1,695,485         1,846,961 های غیرجاریدارایی
  1,489,840         2.896.320 های جاریدارایی

  3,185,325         4.743.281 هاجمع دارایه
  2,333,169         3.171.453 حقوق مالكانه

  47,930               59,233 های غیرجاری بدهی
  804,226            1.512.595 های جاریبدهی

  3,185,325         4.743.281 هابدههمالکانن و جمع حقوق 

 1397سال  1398سال  شرح
درصد 
 رشد

بر ورد  خرین 
 1398سال 

بر ورد سال 
1399 

 4.728.052 3.061.204 %46 2,253,376 3,286,340 یعمليات یهادرآمد

 (1.616.680) (1.191.823) %33 (852.916) (1.132.604) یعمليات یدرآمدهابهای تمام شده 

 3.111.372 1.869.381 %54 1,400,460 2.153.736 سود ناخالص

 (825.880) (581.724) %37 (421.606) (578.591) یعموم, اداری و فروشهای هزینه

 2.285.492 1.287.657 %61 978.854 1.575.145 سود عملیاتی

 - - (%100) (38) - مالیهای هزینه

 403.760 220.000 %101 149,734 301,601 های( غیرعملیاتی)هزینههاسایر درآمد

 2.689.252 1.507.657 %66 1.128.550 1.876.746 سود قبل از احتساب سهم گروه از زیان شركت های وابسته

 (11.380) - %8 (8.863) (9.607) سهم گروه از زیان شركتهای وابسته

 2.677.872 1.507.657 %67 1,119,687 1.867.139 سود قبل از مالیات

 (352.380) (237.387) %34 (188,609) (251.983) مالیات

 2.325.492 1.270.270 %73 931,078 1.615.156 سود خالص 
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 ارقام به میلیون لایر                                                                                                          صورت سود و زیا  شركت اصله

 
 

 . باشدمی ذیلبه شرح  توضیحات مربوط به صورت سود و زیان
 

 حاصل از فروش و خدمات در مد
 

باشد افزار، پشتیبانی و آموزش میدرآمد حاصل از فروش و خدمات شركت اصلی شامل سه بخش درآمد فروش نرم
 كه در ادامه به اختصار تشریح خواهد شد. 

 تلفیقی عملیاتی درآمدداشته است.  افزایشدرصد  62گذشته حدود  سالشركت اصلی نسبت به های عملیاتی درآمد
  .استداشته رشد درصد 46 حدود مشابه سال گذشته دوره به نسبت

 داشته رشد درصد 44حدود  1398 سال به نسبت 1399 سال تلفیقی عملیاتی درآمدهای مجموع شودمی برآورد
 .باشد

 پردازیم:در ادامه به بررسی جزییات درآمدهای حاصل از فروش و خدمات می

 

 افزاردر مد فروش نرم
 

درصد رشد  51درصد و در شركت اصلی حدود  58حدود نسبت به سال گذشته در دوره گزارش تلفیقی افزار درآمد نرم 
 است. داشته

های انجام شده در شركت توسعه شبكه ، توسط فروش1398سال افزار شركت اصلی در از درآمد فروش نرم درصد 47
گذشته حدود  سالنسبت به ، افزار این شركتدرآمد نرمهای زیرمجموعه( حاصل شده است. فروش )یكی از شركت

 درصد رشد داشته است. 63

 
 

 

 1397سال  1398 سال شرح
درصد 
 رشد

بر ورد سال 
1398  

بر ورد سال 
1399 

 2.994.670 1.740.292 %62 1.325.072 2.140.630 یعمليات یهادرآمد 

 (439.910) (311.121) %26 (220.902) (279.188) یعمليات یدرآمدهابهای تمام شده 

 2.554.760 1.429.171 %69 1.104.170 1.861.441 سود ناخالص

 (511.180) (406.960) %48 (276.277) (408.872) یعموم, اداری و فروشهای هزینه

 2.043.580 1.022.211 %75 827,894 1.452.569 سود عملیاتی

 - - (%100) (38) - های مالیهزینه

 391.410 228.556 %75 162,243 284,650 های( غیرعملیاتی)هزینههاسایر درآمد

 2.434.990 1.250.767 %75 990,098 1.737.220 سود قبل از مالیات

 (191.530) (95.767) %51 (94,483) (142.935) مالیات

 2.243.460 1.155.000 %78 895,615 1.594.284 سود خالص 
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 در مد پشبیبانه
 

درصد  45شركت اصلی حدود درصد و در  40حدود گزارش نسبت به سال گذشته  دوره درتلفیقی درآمد پشتیبانی 
  رشد داشته است.

توسط خدمات ارائه شده در شركت همكاران سیستم  1398درصد از درآمد پشتیبانی شركت اصلی در سال  65حدود 
های مابقی درآمد پشتیبانی شركت اصلی توسط خدمات ارائه شده سایر شركت پناه تهران حاصل شده است.
 زیرمجموعه حاصل شده است.

 

 ی عملیاتههاننیهز
 

باشد كه در دو سرفصل های عمومی میهای حقوق و دستمزد و سایر هزینهها متشكل از دو گروه هزینههزینه
های هزینهمجموع است. بندی شده، طبقهعمومیاداری و فروش،  هایو هزینه درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده 

 .است رشد داشتهگذشته  سالدرصد نسبت به  38شركت اصلی در بازه زمانی گزارش حدود 

 . داشته است رشد درصد 34 حدود متوسط طوربه 1397 سال به نسبت 1398 سال یتلفيق یهامجموع هزینه

 برآورد رشد درصد 43 حدود با متوسط طوربه 1398 سال به نسبت 1399 سال یبرای تلفیقی هاهزينه مجموع
 .شودیم

 

 ذاریگحاصل از سرماین سود
 

 94حدود باشد و های زیرمجموعه میگذاری شركت اصلی در شركتگذاری ناشی از سرمایهحاصل از سرمایه سود
 .رشد داشته است 1397درصد نسبت به سال 

  درصد رشد داشته 38نسبت به سال گذشته حدود  1399گذاری در سال شود كه درآمد حاصل از سرمایهبرآورد می
 باشد.

 

 

 در مدهای غیرعملیاته 
 

 75حدود و در شركت اصلی  دو برابر رشد بیش از 1397سال نسبت به  1398سال تلفیقی درآمدهای غیرعملیاتی 
 باشد.گذاری در سبد سهام میرشد داشته است. این رشد عمدتا بدلیل افزایش سود سپرده بانكی و سرمایهدرصد 
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 شركت همكاران سیستم

 گزارش تفسیری مدیریت

 29/12/1398منتهی به   سالبرای 

31 

 

 های ماله تلفیقهنسبت

 
   سود میتقس یبرا رهیمدأتیه شنهادیپ

 همچنین و 1398 اسفند 29 به منتهی مالی سال برای انباشته به سود توجه با و مالی صورتهای براساس مدیرههیأت
 داردمی اعالم و پیشنهاد لایر 1.000 را سهم هر تقسیمی سود نقدي 1399 اردیبهشت 31 مدیره مورخمصوبه هیأت

 سهامدار حقوقی )به جز و حقیقی سهامداران كلیه به نقدی متعلق  سهام سود تا است اندیشیده تمهیداتی شركت
 گردد.  تیرماه پرداخت 3، از عمده(

توسعه آتی را تدارک و پس از دریافت مجوز از های برنامه مدیره در نظر دارد طرح افزایش سرمایهاز طرفی هیأت
العاده صاحبان سهام، جهت تصویب به سهامداران محترم ارائه اوراق بهادار در اولین مجمع فوق و سازمان بورس

 نماید.

 1397سال  1398سال   عنوا 

 نقدينگي

 892,487 1,704,659 سرمايه در گردش
 5.2 6.1 دوره گردش مطالبات تجاري

 1.77 2.05 نسبت جاري
 1.76 2.03 نسبت آني

 اهرمي
 0.37 0.37 نسبت بدهي

 0.60 0.59 مالكانهنسبت بدهي به حقوق 
 0.63 0.63 نسبت مالكانه

 سود وري

 0.29 0.37 نسبت بازده مجموع دارايي ها
 0.46 0.59 نسبت بازده حقوق مالكانه

 1.20 1.11 نسبت نقدشوندگي سود
 896 1,428 جريان نقدي هر سهم

 1,293 745 (EPSسود هر سهم )
 %62 %66 نسبت سود ناخالص

 %43 %48 عملياتينسبت سود 
 %50 %57 نسبت سود قبل از كسر ماليات

 %41 %49 نسبت سود خالص


