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همکارانسیستم.پیامهیأتمدیره2 ��

 سهامداران محترم

سال1399سالیمتفاوتبرایایرانوجهانبود.پاندمیکروناتجربهایجدیدبود
کهدرایران،آثارآندرکنارآثاراقتصادیناشیازتحریمهایتحمیلشدهبرکشور،
در نمود. ایجاد کسبوکار محیط و اقتصادی بنگاههای برای را دشوار شرایطی
اینشرایط،اصلیتریندغدغههمکارانسیستماینبودهاستکهمشتریانش
بتوانندکسبوکارخودراحفظنمودهوحتیآنراتوسعهدهندوشرایطحاضر
وقفهایدرکارشانایجادنکند.مابااتکابهاعتمادمشتریانخود،منابعانسانی
متمایزوشایستهوهمچنینزیرساختهاییکهبادوراندیشیازگذشتهفراهم
آوردهبودیم،مسیرتوسعهسهدههگذشتهراادامهدادهواهدافسال1399را
فراترازبرنامهریزیهایانجامشدهمحققنمودیم.توسعهشبکهفروشوشبکه
پشتیبانیازطریقبرونسپاریوتمرکزهستهداخلیشرکتبرتولیدمحصول،
از بخشی پشتیبانی و فروش استراتژیک بخشهای و مشتریان رضایت ایجاد

اقداماتزیربناییهمکارانسیستمدرمسیرتوسعهبودهاست.

درسال1399علیرغمشرایطدشوار،همکارانسیستمتوانستبادرکوتحلیل
کاری، فرآیندهای و مدلها در ضروری تغییرات انجام و پیشرو شرایط بههنگام
تطابقالزمراباشرایطمحیطایجادنمودهوموفقعملکند.تحقق117درصدی
در است داشته رشد درصد سال87،1398 به نسبت که تلفیقی عملیاتی سود
کنار16درصدافزایشتعدادمشتریان،بیانگراینموفقیتهستند.اینموفقیت
نهتنهاحاصلشناختدقیقوبههنگامنیازهایمشتریانوارائهراهکارهایمناسب
برایپاسخگوییبهنیازآنان،بلکهحاصلتحلیلوشناختدقیقشرایطمحیطی
تفکر ظرفیت وجود از حاکی که است بوده مختلف مناظر از پیشرو روندهای و
در غنی سازمانی فرهنگ و عملیاتی زیرساختهای و ظرفیت کنار در استراتژیک

همکارانسیستماست.

همکاران کسبوکار مشتریان، و کارکنان سالمت حفظ به کمک کنار در دورکاری
سیستموبهتبعآنکسبوکارهزارانمشتریاینشرکترابرقراروفعالنگهداشته
است.اگرچهامروزدرهمکارانسیستم،دورکاریتنهایکضرورتناشیازشرایط
نیست،بلکهیکظرفیتاستراتژیکاساسیومهماستکهباافزایشتوانعملیاتی،
مقیاسپذیریکسبوکارهمکارانسیستمراتقویتمیکند.درسال1399،همکاران
سیستمعالوهبرتحققفراترازانتظاراهدافکسبوکار،اهدافاستراتژیکمهمی
ابری پردازش خدمات عهدهدار که ابرآمد شرکت تأسیس است. ساخته محقق را
استوقراراستکهتوسعهاینخدماترادرکسبوکارهارهبریکند،گاممهمی
درشکلدهیحرکتآیندهاینخدماتدرکشوراست.همکارانسیستمبااستفاده
کرد. تولید »فانوس« نام به را زیرساختی نرمافزار، تولید سطح پیشرفتهترین از
نرمافزارهای کاربری رابط فناوریسرآمد،توسعه بهعنوانیک فانوس زیرساخت
همکارانسیستمرامتحولمیکندوباتکمیلاینمجموعهدرسال1۴۰۰،مشتریان

ازروانیوسادگیکهتوسطایننرمافزاردرکارایجادمیشود،سودخواهندبرد.

بهمنظورمشارکتباسایرتولیدکنندگاننرمافزار،زیرساختیتولیدشدتابتوان
نرمافزارهایخاصیکصنعتیاگروهیازمشتریانراخارجازراهکارانتولیدوبا

پیام
هیأتمدیره
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مجموعهراهکارانیکپارچهنمود.بدینترتیبتیمهای
مختلفوحتیمشتریانمیتوانندمحصوالتمبتنی
برنیازهایخاصخودرابهصورتیکپارچهباراهکاران
»بازار بنام پلتفرمی منظور این به کنند. تولید
همکارانسیستم«ایجادشدهاستکهتولیدکنندگان
از پس میتوانند مختلف صنایع خاص محصوالت
کنترلکیفیتهمکارانسیستم،محصوالتخودرابه

دیگرانعرضهکنند.

بازار توسعه برای که مدتهاست سیستم همکاران
کسبوکارهای دارد قصد و است کرده برنامهریزی
مرتبطراایجادکند،توسعهدهدودرمرحلهبلوغآنها
راواردبورسنماید.شرکتسپیدارکهتولیدوعرضه
راهکارهایسازمانیبهصنایعکوچکراعهدهداراست

درسالگذشتهواردفرابورسشد.

تولید صنعت پرچمدار عنوان به سیستم همکاران
ERPدرایران،افتخارمیکندکهباتکیهبرکاملترین
متغیر نیازهای پاسخگوی بازار، در محصولی سبد
شرکتهای همچنین و بزرگ شرکتهای روزافزون و
میباشد. مختلف صنایع در کوچک و متوسط
و بزرگ شرکتهای بازار در سیستم همکاران امروز،
بوده رقابتی قابل غیر مزیتهای دارای استراتژیک
اکنون دارد. اختیار در را بازار این از مناسبی سهم و
صنایع از بزرگی گستره در مشتری 71,۰۰۰ از بیش
کشوربهویژهصنایعاستراتژیکوهمچنیندرگستره
تا بزرگ خیلی شرکتهای از کسبوکارها از وسیعی
سیستم همکاران سازمانی راهکارهای از اصناف،
حوزه در شرکت 8,۰۰۰ از بیش میکنند. استفاده
در شرکت ۴2,۰۰۰ از بیش ابری، راهکاران و راهکاران
اصناف از 21,۰۰۰ بر بالغ و سپیدار محصول حوزه
نیزدرحوزهنرمافزاردشت،مجموعهبزرگمشتریان

همکارانسیستمراتشکیلمیدهند.

حفظ و تأمین و مشتریان نیازهای به پاسخگویی
سیستم همکاران تمرکز و ثقل نقطه آنها رضایت
برای سیستم همکاران سرمایه اساسیترین است.
تحققاینهدف،سرمایههایانسانیهستند.نیروی
از بهرهبرداری کنار در کارآمد و متخصص انسانی
نرمافزار تولید و تحلیل در دنیا روز تکنولوژیهای
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نرمافزار برسهدههتجربهحضوردرصنعت بالغ و درصنایعمتنوعمشتریان
کشور،اساسیترینمنابعوقابلیتهایهمکارانسیستمرابرایتولیدمحصوالت
جامعویکپارچهتشکیلمیدهند.بههمیندلیل،توسعهسطحکاراییسازمان
باسیاستهایتوسعهمنابعانسانیگرهخوردهاست.درکنارسیاستگسترش
مسیر در کیفی توسعه بر تمرکز با انسانی سرمایههای ظرفیت توسعه شبکه،
بهبودمستمرقراردارد.دراینمیان،برنامههایتوانمندسازیمدیرانوتوسعه
ظرفیتمدیریتازاهمیتویژهایدرسال1399برخورداربودودرسال1۴۰۰نیز

ادامهپیداخواهدکرد.

ازسالیانگذشتههمکارانسیستمباایجادشبکهایازکارآفرینانمختلفتشکیل
شرکتهاییراتشویقنمودهکهاکنوندرقالبشرکایتجاری،فعالیتمیکنند.با
وجودچنیناستراتژی،ضرورتیبهافزایشتعدادکارکنانهستهمرکزیشرکتوجود
ندارد.افزایشچابکیدرسازمانکاروتوسعهسهمبازاربخشیازدستاوردهای
ایناستراتژیبودهاستکهشرکترابهنتایجدرخشانیرساندهوایناستراتژی،
هسته است. داشته قرار دستورکار در روال همین به نیز گزارش مورد سال در
شکل همکارانسیستم کلیدی شایستگیهای پایه بر که شرکت سازمان داخلی
ازطریقتوسعهشبکهشرکای را بازارهایجدید یافتهاستکه گرفته،مأموریت
از بهینه استفاده و بهرهوری ارتقای بر عالوه رویکرد این نماید. مدیریت تجاری
ظرفیتمنابعانسانی،منجربهتسریعرشدسهمبازارهمکارانسیستموارائه
خدماتمطلوبتروگستردهتربهمشتریانشدهاست.درسالموردگزارشنیز

اینشرکایتجاریهمازنظرتعدادوهمظرفیتبیشازپیشتوسعهیافتهاند.

همکارانسیستمدرسال1399بهظرفیتعملیاتیمستحکمبرایسودآوریو
دیدگاهاستراتژیکقویبرایپرداختنبهآیندهبرپایهتکنولوژیهایجدیددست
ارائه و بازار،توسعهمحصول آنتوسعه اساسیترینمحرکهای که یافتهاست
خدماتگستردهتربهمشتریانونهایتاًموفقیتکسبوکارهایمشتریاناست.
رویکرداصلیهمکارانسیستمتوسعهفعالیتهادرمسیرتکنولوژیهایبرترو
ارائهخدماتبهروزوپیشرفتهدنیاوباالبردنکیفیتخدماتبهمشتریاناست.
ازجملهدرسال1399، اینرویکرد،هرسالهو برایحرکتدرمسیرپیادهسازی
سهامداران مجمع به و تهیه شرکت سرمایه افزایش و سرمایهگذاری طرحهای
پیادهسازیرویکردهایاستراتژیکهمکارانسیستمدر تازمینه تقدیممیشود
سال1۴۰۰رافراهمسازد.بسطوتوسعهخدماتمبتنیبررایانشابری،نوآوری
و شبکه بیشتر توسعه و خدمت ارائه و محصول تولید در تکنولوژی مبتنیبر

تقویتهستهمرکزیتخصصی،اصلیتریناینرویکردهاراتشکیلمیدهند.

اینرویکردهایاستراتژیکدرکنارموفقیتامروز،مسیرموفقیتهمکارانسیستم
درآیندهراشکلمیدهندوخانوادهبزرگهمکارانسیستمراکهشاملمشتریان،
تیمکارکنانوشبکهبزرگشرکتهایهمراهاست،بیشازپیشبهتکرارموفقیت

درآیندهامیدوارمیسازد.

بااحترام

هیأتمدیرهگروههمکارانسیستم

بهارسال1۴۰۰    
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مأموریت

همکارانسیستمباباورعمیقبهاهمیت
راهکارهای مبنای بر خردمند مدیریت
فناوری کاربرد توسعه به هوشمند،
اطالعاتدرسازمانهاوشرکتهایکشور

میپـــردازد.ازایـــنرومـــاخـــودراشـــریک
استراتژیکموفقیتمشتریانمانمیدانیم.

همــکارانسیســتمبــاتمرکــزبــرفنــاوری
ارائهراهکارهایسازمانیکارآمد اطالعات،
این در روزآمد تکنولوژیهای بر مبتنی
حوزهراتعهدخوددانستهواینتعهد،ما
رادرمسیربهبودمستمرقرارمیدهد.
مسیر، این در که دریافتهایم روشنی به
مشتریانآگاه،کارکنانحرفهایوباانگیزه
مسیر در را ما متعهد تجاری شرکای و

موفقیتیاریمیدهند.
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داشبوردهاواطالعاتکلیدیبراساس
صورتهایمالیتلفیقی

مبنای بر مدیریت به اعتقاد با سیستم همکاران مدیریتی تیم و هیأتمدیره

و پایش مدیریتی داشبوردهای اساس بر را کلیدی اطالعات همواره اطالعات،

تحلیلمیکنندوبرچگونگیحرکتشرکتبراساسشاخصهاوهدفگذاریها

تعریف برای را اهمیتی با ورودیهای اطالعات، این تحلیل دارند. نظارت و تمرکز

بخش، این در ارائهشده نمودارهای میکند. ایجاد بعدی گامهای برنامهریزی و

نمونهایازداشبوردهایمذکورمیباشند.

شرکتدرسال1399،موفقشدباتکیهبرقابلیتها،منابعسازمانیوسرمایههای

بودجهپیشبینیشده، از فراتر را سهامداران به خود تعهدات ارزشمند، انسانی

محققنماید.روندسوددهیشرکتواستفادهازبخشبااهمیتیازآندرجهت

رابرای افزایشسرمایه،پتانسیلخوبی سرمایهگذاریوتوسعهشرکتدرقالب

ادامهاینرشددرسالهایآتیفراهممیکند.درحالحاضرشرکتاقدامبهافزایش

مبلغ به زمین( )طبقه ثابت داراییهای ارزیابی تجدید مازاد محل دو از سرمایه

6,86۰میلیاردریالوسودانباشتهبهمبلغ2,11۰میلیاردریالریالنمودهاست

کهدرمرحلهدریافتمجوزازسازمانبورسواوراقبهادارمیباشد.

روند رشد سرمایه شرکت اصلی-میلیارد ریال

1394 600

1395 750

1396 950

1397 1,260

1398 1,260

1399 1,700

0 500 1000 1500 2000
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درآمدخالصتلفیقیگروهبا65درصدرشداز3,286میلیاردریالدرسال1398به

5,۴25میلیاردریالدرسال1399افزایشیافت.افزایشدرآمدهاعمدتاًبهدلیل

رفتن باال بدون نرمافزارو3۴درصدیدرآمدپشتیبانی رشد95درصدیدرآمد

هزینههایمرتبطبههمیننسبتبودهاست.عمدهرشددرآمدنرمافزار،ناشیاز

رشدفروشتعدادیبهمشتریان،توسعهفروشبهمشتریانبزرگ،افزایشدرآمد

و رشد عالوه، به میباشد. خودرو و قطعهسازی پتروشیمی، غذایی، صنایع در

توسعهبازاردرمحصوالتسپیدارودشتنیزازدیگردالیلافزایشدرآمدبودهاست.

همچنیندرسال1399،استقبالبازارازخطوطجدیدکسبوکارمانندراهکارانابری

نسبتبهسال1398افزایشداشتهواینامرمیتواندرشدسهمخطوطمذکور

رادرترکیبدرآمدیهمکارانسیستمدرسالهایآیندهبههمراهداشتهباشد.

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

منظورایجادهستهایچابکوقویدرکنارساختارشبکهایبزرگ،منجرشدتا

بابرونسپاری۴شرکتمنطقهایدیگروتأسیسیکشرکتپشتیبانیارجدید

ثابت هزینههای داخلی، ظرفیتهای از بهینه استفاده و بهرهوری ارتقای کنار در

سازمانبههزینههایمتغیرومتناسبباعملیاتشرکتتبدیلشود.

روند رشد درآمدهای عملیاتی-میلیارد ریال

1394 1,114

1395 1,382

1396

1397 2,253

1398 3,286

1399 5,425

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,757
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روند رشد سود خالص-میلیارد ریال

روند رشد حاشیه سود عملیاتی- درصد

درهمینراستاحاشیهسودعملیاتیاز۴8درصددرسال1398بهحدود5۴درصد

درسال1399افزایشیافتوسودعملیاتینیزبهحدود2,9۴7میلیاردریالرسید.

همچنینسودخالصتلفیقیدورهنیزاز1,615میلیاردریالدرسال1398باحدود

125درصدرشد،به3,636میلیاردریالدرسال1399افزایشیافت.

1394 357

1395 499

1396 680

1397 931

1398 1,615

1399

0 2000 4000 6000 8000

1394 %34

1395 %35

1396 %38

1397 %43

1398 %48

1399 %54

%0 %20 %40 %60 %80

3,۶۳۶
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روند رشد سود عملیاتی-میلیارد ریال

روند رشد درآمد، هزینه و سود عملیاتی- میلیارد ریال

EPS  براساس آخرین سرمایه - ریال
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1396 670
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1398 1,575

1399 2,947

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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1395 298

1396 406
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1398 964

1399 2,043

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
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 رویکرد 
همکاران سیستم، 
عملکرد سال 1۳99 
و اهداف سال 1400

1
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رویکرد 
همکاران سیستم
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است. شده تعریف توسعه محور بر همواره سیستم همکاران کالن رویکردهای
درسال1399نیزاینرویکردهایتوسعهمحوربررویخطوطاستراتژیکشرکت
ادامهیافتوبهدستاوردهایمطلوبیرسید.درسال1۴۰۰اینرویکردهاعمدهتر
خواهندشدوباتکیهبرموفقیتهاییکهدرسال1399درکسبوکارحاصلشد،
برتوسعهزیرساختهاوتوسعهکسبوکاربرایآیندهتمرکزخواهدشد.درادامه
کلیاتاینرویکردهادرسال1۴۰۰وبانگاهتحلیلعملکرد،دستاوردهایآنهادر

سال1399نیزارائهشدهاست.

همکارانسیستمازسال1395وبارویکردانطباقباروندهایجهانیدرحوزه 
فناوریاطالعات،بهتدریجبهسمتارائهمحصولوخدماتمبتنیبررایانش
ارائه رااصلیترینخطاستراتژیک ابری ازسال1398رایانش ابریحرکتکردو
به را سیستم همکاران گذشته سال انتخاب، این نمود. انتخاب خود محصول
پیشروترینارائهکنندهخدماتابریسازمانیتبدیلکردوروندفناوریونیازهای
مشتریان،خصوصاًدرسالپاندمیبهدرستِیاینانتخابمهم،صحهگذاشت.
امروزمسئولیتتأمیننیازهایحوزهفناوریاطالعاتشاملنرمافزار،سختافزار
وزیرساختمشتریانابریبرعهدههمکارانسیستماستومشتری،مشترک
اینسرویسواستفادهکنندهآسودهآنخواهدبود.همچنیناینمسیر،جریان
تغییر سرویس از استفاده اشتراک حق سمت به فروش از را شرکت درآمدی
پایداریبسیارمناسبیدرخطوط میدهدکهدرکنارخطدرآمدیپشتیبانی،

درآمدیشرکتایجادمیکند.
توسعهراهکارمبتنیبررایانشابریدرکنارتمرکزبرفروشبهشرکتهایبزرگ
وصنایعاستراتژیک،یکیازاساسیترینرویکردهایهمکارانسیستمدرسال
را سرویس این سیستم همکاران جدید مشتریان از نیمی بر بالغ بود. 1399
انتخابنمودهوفروشاینسرویسدرادامهمسیررشدسال1398،درسال
1399ازشتاببیشتریبرخورداروبارشد68درصدیدرتعدادمشتریجدید
نسبتبهسالقبلهمراهبودهودرپایانسال1399بهحدود13۰۰مشتری
رسیدهاست.رشد81درصدیتعدادمشتریانابریهمکارانسیستم،حاکیاز
پتانسیلمناسباینبازاراست.درحالحاضر،مشترکینابریهمکارانسیستم

باسطحسرویس99/8درصدازاینخدمتاستفادهمیکنند.
رویکردهمکارانسیستمدراینراهکاربرایسال1۴۰۰،افزایشسهمبازاردربخش
متوسطوباالبردنقدرترقابتدرمواجهبارقبایموجودوتسلطکاملبراینبازار
میباشد.همچنینهمراستابارویکردهمکارانسیستمبرایبهروزآوریتکنولوژی
محصوالت،محصولسپیدارکهپوششدهندهنیازهایبخششرکتهایکوچک
وکارگاههااست،درسال1۴۰۰بربسترابرتولیدوآمادهارائهبهبازارخواهدشد.

رویکرد 
همکاران سیستم

همکارانسیستم.رویکردهمکارانسیستم

CloudFirst
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همکارانسیستمدرچندسالاخیرنرمافزارابریرابهبازارارائهکردهبود.ازاواخر
اینحوزهوجودداشت بازاریکهدر باتوجهبهجذابیتوپتانسیل سال1398
وباتوجهبهرویکردایجادتنوعدرکسبوکاروکاملکردنسبدخدماتابری،با
حوزههای سایر وارد ابرآمد« فناورانه زیرساختهای توسعه »شرکت تأسیس
خدماتابریشدوعالوهبرارائهخدماتSaaSبهارائهخدماتIaaS)زیرساختبه
عنوانسرویس(وPaaS)پلتفرمبهعنوانسرویس(نیزواردشدتاجایگاهخودرا

بهیکCloud Service Providerکاملارتقادهد.
شرکتابرآمددرسال1399مسیرتثبیتساختارهاوفرایندهاراطیکردهوارائه
خدماتزیرساختابریبهکسبوکارهاراآغازنمودهاست.درسال1۴۰۰بارویکرد
حرکتبهسمتپوششکلیهنیازهایITکسبوکارهادرحوزهرایانشابری،تمرکز
برتقویتزیرساختها،تکمیلسبدمحصولیوارائهخدماتباسطحکیفیتباال
دردستورکارشرکتابرآمدخواهدبود.افزایشسرمایههمکارانسیستمدرسال
1399باهدفایجادزیرساختهایالزمبرایتوسعهخدماتابرآمدوبااتکاءبه
پتانسیلدرآمدیمناسباینشرکتوآیندهروشنبازارخدماتمبتنیبررایانش
ابریانجامشدهاستکهمیتواندطیسهتاپنجسالآینده،رشدمناسبیرادر
رادرسبددرآمدی مناسبی ایجادکردهوهمچنینسهم ابرآمد درآمدشرکت

همکارانسیستمبهدستآورد.
پاندمـیکرونا،کسـبوکارهایمختلـفدرجهانوایرانرابـامحدودیتهایفراوان
ناشـیازعـدمامـکانحضـوردرمحـلکارمواجهنمـود.دراینشـرایط،مجموعه
خدمـاترایانـشابـریهمکارانسیسـتممشـتریانراقادرسـاختدرطولسـال
1399کسـبوکارخـودرابیوقفـهوبـدونبـهخطـرانداختنسـالمتکارکنـانخود
ادامـهدادهوآنراادارهنماینـد.بـهعبـارتدیگـرهمـکارانسیسـتمتوانسـتبـا
ارائـهراهـکارانابـریوسـایرخدمـاتخـوددرایـنحـوزه،کسـبوکارهارادرعبوراز

شـرایطموجـودوحفظپایـدارییاریرسـاند.
ــتراتژی ــتماس ــکارانسیس ــی،هم ــوژیجهان ــیرتکنول ــتدرمس ــاحرک ــگامب هم

Cloud-Fir�tرادرسـال1۴۰۰نیـزهمچنـاندردسـتورکارخـودقـراردادهاسـتو
بـرتوسـعهبـازاروافزایشسـهمبازارخـوددراینحـوزهتمرکزمیکنـد.همچنین
همـکارانسیسـتمقصـدداردتـادرادامـهموفقیتهـایبـهدسـتآمـدهدرایـن
 Cloud Service Providerحوزه،درسـال1۴۰۰بهتوسـعهنقـشخوددرقالـب

بپردازد.

  توسـعهوخلـقمحصـوالتجدیـددرکنـاربهبودمسـتمرمحصـوالتوخدمات
بـابهکارگیـریتکنولوژیهـایبـهروز،ازرویکردهـایاصلـیهمـکارانسیسـتمدر
سـهسـالآینـدهخواهـدبـود.خلـقمحصـوالتجدیـدمبتنـیبـرتکنولـوژیروز
جهـانکـهدرعیـنمناسـببودندرجهـانآزمودهشـدهنیـزباشـند،طـولعمـر

نوآوریمبتنیبر
تکنولوژیدرتولید
محصولوارائه
خدمت

CloudService
Provider

تسلطبربازار
کسبوکارهای
متوسطباتوسعه
کسبوکارابری
همکارانسیستم

همکارانسیستم.رویکردهمکارانسیستم
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توسعهکسبوکار
)همکارانسیستم(
ازطریقتولیدو
عرضهمحصوالت
دراکوسیستمبازار

همکارانسیستم.رویکردهمکارانسیستم

محصـوالتراافزایـشدادهوامـکانایجـادسـودمناسـبازایـنسـرمایهگذاریرا
نیـزفراهممیسـازد.ایناسـتراتژیبادورویکـرد»بهروزآوریتکنولـوژیراهکاران«
و»تأکیـدبـرتحقیـقوتوسـعهدرحـوزهفناوریهـاینرمافـزاری،محصولـیوارائه

خدمـت«درسـال1۴۰۰تعریـفودردسـتورکارقـرارگرفتـهاسـت.
همکارانسیسـتمازسـال1398،بهبودعملکردسیسـتمهایراهکارانوسهولت
کاربـریآنهـارابـاتمرکـزبیشـترینسـبتبـهگذشـتههدفگـذارینمـودهوبـه
عنـوانیکسـرمایهگذاریجدیـد،بهروزرسـانیتکنولوژیراهـکارانرادردسـتورکار
خـودقـرارداد.درایـنراسـتادرسـال1399وپـسازآمادهشـدنزیرسـاختها،
متناسبسـازیاولیـنمـاژولسـبدمحصولـیراهـکارانبـاتکنولـوژیجدیـدبـه
اتمـامرسـیدودرسـال1۴۰۰نیـزسـایرماژولهـابهتدریـجبـهزیرسـاختجدیـد

منتقـلوآمـادهعرضـهبـهبـازارخواهندشـد.
همـکارانسیسـتمدرسـال1399،زیرسـاختتوسـعهنرمافـزارجدیـدخـودرابـا
عنـوان»فانـوس«کـهبـرپایـهفناوریهـایآزمونشـدهجهـانتهیهشـدهاسـت،
بـهبخشـیازجامعـهبرنامهنویسـانمعرفـینمودودرسـال1۴۰۰نیـزادامهاین
مسـیراسـتراتژیکرادردسـتورکارخـودخواهـدداشـت.اسـتمرارحرکـتدرایـن
مسـیردرسـال1۴۰۰موقعیـتهمـکارانسیسـتمرابـهعنوانشـرکتپیشـرودر
تولیـدنرمافزارهـایسـازمانیحفـظنمـودهومزیـترقابتـیبـرایبرنـدشـرکتدر

ایـنحـوزهایجـادمینمایـد.

تقاضایروبهرشدمشتریاندرحوزهنیازمندیهایخاصمنظورهومکمل،نیاز
بهوجودیکپلتفرمبرایگسترشهمکاریباشرکتهایچابِکتوسعهدهنده
محصولی،جهتتولیدوعرضهمحصوالتجانبییکپارچهباراهکارانرابیشاز
پیشنمایانساخت.ایجاداینپلتفرمکهاکوسیستمبازارهمکاراننامیدهمیشود
درسال1398دردستورکارهمکارانسیستمقرارگرفتودرسال1399،»بازار
Marketplaceنرمافزارهایسازمانیایرانی همکارانسیستم«بهعنواناولین
بهبازارعرضهشد.اینپلتفرم،ضمنتوانمندسازیشرکتهایتوسعهدهنده
ایشان برایعرضهمحصوالت یکپارچهای کانال ،)Build Partner�( محصولی
سوی از و مینماید فراهم را راهکارها این به مشتریان دسترسی تسهیل و
دیگرتوانپاسخگوییبهانتظاراتمشتریانراافزایشدادهوهمگامبامسیر
شرکتهایبینالمللیدرسالهایاخیرقرارمیدهد.بازارهمکارانسیستمهر
روزرونقبیشتریمیگیردوبااستقبالروبهرشدمشتریانوتوسعهدهندگان
استراتژیکدرسال1۴۰۰،شبکه رویکرد این محصولمواجهاست.چشمانداز
کهمیتواند کنارهمکارانسیستماست در ازشرکایتوسعهمحصول فعالی
طیفوسیعتریازنیازهایخاصمشتریاندرسگمنتهایمختلفراباسرعت
باالتروبااستفادهازبازویشبکهبیرونیدرکنارظرفیتتولیدداخلپاسخدهد.
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درسال22،1399محصولدراینبستربامشارکت12توسعهدهندهبیرونی
عرضهوبرایبرخیمشتریانپیادهسازیشد.درسال1۴۰۰باتمرکزبرافزایش
حرکت تولیدی، محصوالت تعداد افزایش همچنین و توسعه شرکای تعداد
در محصول توسعه شرکای از فعالتر و گستردهتر شبکهای ایجاد سمت به
عرضه و تولید طریق از سیستم همکاران کسبوکار »توسعه استراتژی قالب

محصوالتدراکوسیستمبازار«دنبالخواهدشد.

با سیستم همکاران حرکت سرعت تطبیق در مهمی عنصر همواره چابکی  
اساسی رویکردهای از دیگر یکی همینراستا در و است بوده محیط تغییرات
بزرگ شبکهای ساختار کنار در قوی و چابک هستهای ایجاد سیستم، همکاران
برایموفقیتوتوسعهکسبوکاربودهاست.بااجرایایناستراتژی،همکاران
سیستممیتواندتوان،منابعوظرفیتهایخودرابیشتردرسطوحاستراتژی،
برنامهریزی،سازماندهی،تکنولوژیوبهویژهدرحوزهتولیدوطراحیمحصولو
خدماتاستفادهنمودهوفرایندهایاجراییمانندفروش،استقراروپشتیبانیرا
بهشبکهگروهواگذارنمایدوخود،نقشتسهیلگروناظررادراینفرایندهابه
عهدهداشتهباشد.توسعههمهجانبهشبکهمیتواندبهافزایشسرعترشد
همکارانسیستموافزایشسهمازبازارموجودمنجرشود؛بهرهبرداریبیشتر
ازفرصتهایموجوددربازارودستیابیبهبخشهایجدیدبازاررامیسرکند

وبهپایداریموفقیتهمکارانسیستمدرشرایطمتغیرامروزیکمکنماید.

همکاران دلفی سیستمهای مشتریان از عمدهای بخش 1399 سال پایان تا  
سیستمبهراهکارانارتقاپیداکردهاندواتمامارتقاءمشتریاندلفیدردستور

کارسال1۴۰۰قراردارد.

دانشمحور سازمان یک عنوان به انسانی، منابع زمینه در سیستم همکاران 
هموارهدرراستایافزایشاثرگذاریمنابعانسانیدرموفقیتسازمان،برتوسعه
باهمهگیریکووید،همکارانسیستم انسانیخودتمرکزداشتهاست. منابع
حفظسالمتکارکنانومشتریانخودرادراولویتکاریقراردادهومسیرهای

جدیدیرادرمدلهایدورکاریکارکنانتعریفواجرایینمود.
آیندهخود بازه5سال باتوجهبهمسیرتوسعهایکههمکارانسیستمبرای
از چه و تعداد منظر از چه شرکت مدیریتی الیه تقویت است، کرده تصویر
است. ترسیمشده موفقیت پیشنیاز و الینفک جزء مدیریت، کیفیت منظر
همکاران اساسی رویکردهای از 1۴۰۰ سال در مدیران توسعه همینراستا در
سیستماستتاضمنتقویتتوانمدیریتیدرالیههایمیانیوارشدسازمان،

سطحمدیرانمیانیرارشددادهوبهمدیرانارشدنزدیکنماید.
 

چابکسازیو
توسعهساختار
شبکهای

ارتقاء
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پیشبرد در مذکور رویکردهای اساس بر سیستم همکاران عملکرد 
اهداف،منجرشدتاعلیرغمشرایطدشوارسال1399،بتواندبارشد
87درصدیسودعملیاتیتلفیقیخودنسبتبهسالگذشتهوتحقق
117درصدیسودعملیاتیپیشبینیشدهتلفیقی،بهحاشیهسود5۴ 
بوده یابد.حاشیهسودعملیاتیسال۴8،1398درصد درصددست
است.همچنینشرکتدرسال1399،با16درصدرشدتعدادمشتریان،
توانستبهتوسعهبازارپرداختهوتعهداتخودنسبتبهسهامدارانرا

برآوردهساختهوعملکردمطلوبیرارقمبزند.

از بازار گستردگی به نسبت سیستم همکاران یکپارچه و جامع بینش 
نرمافزارهای به مختلف ابعاد در کسبوکارها متنوع نیازهای و یکسو
ازتولیدوبهبود ازسویدیگر،مسیری بازارگسترده این سازمانیدر
امروزپوشش و دادهاست اینشرکتشکل در را مستمرمحصوالت
با بازار، در موجود نرمافزاری متنوع نیازمندیهای جامع و یکپارچه
رقابتی مزیت اصلیترین متنوع، و متناسب محصوالت از استفاده

همکارانسیستمدرصنعتتولیدERPاست.
اینمزیتموجبمیشودهمکارانسیستمعالوهبرپایداری،ازپتانسیل
اتخاذ با هشتاد، دهه در باشد. برخوردار نیز مناسبی رشد و توسعه
ازجمله بازار بهبخشهایمختلف استراتژیهایهوشمندانهنسبت
اصناف، و کوچک شرکتهای بازار به توجه با همچنین  و دولت حوزه
بهتدریجمحصوالتمتناسببرایهربخشتولیدوعرضهشد.درحال
حاضر،سهمبازارهمکارانسیستمدرکلیهبخشهایاینگسترهوسیع
ومزیت بهمحصوالتوخدماتهمکارانسیستم بازار اقبال از حاکی

رقابتیحاصلازآنهااست.

راهکارهایهوشمند،
مدیریتخردمند

بینشعمیق،
تصمیمدقیق

همکارانسیستم.رویکردهمکارانسیستم

مدیریتکارآمد
فناوریاطالعات
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تعدادکلمشتریان
راهکارانوراهکاران
ابری

+۸000

تعدادمشتریان
سپیدار

+42000

تعدادمشتریان
دشت

+21000

درمجموع،پوششنیازمندیوکیفیتباالیمحصوالتتخصصیراهکاران،در
سالهایاخیرموجباعتمادبههمکارانسیستموهمراهیروزافزونمشتریان
درصنایعمختلفبهویژهدرصنایعمهمواساسیبااینشرکتشدهوتوسعه
بازار سهم هماکنون است. آورده ارمغان به را صنایع این در بازار توجه قابل

همکارانسیستمدرصنایعمختلفبهصورتزیراست:

نزدیکبه67درصدشرکتهایصنعتپتروشیمیوفرآوردههاینفتی)رشد%2(

نزدیکبه61درصدشرکتهایصنعتسیمان)رشد%1(

نزدیکبه69درصدشرکتهایصنعتکاشیوسرامیک)رشد%۴(

بیشاز58درصدشرکتهایصنعتغذایی)رشد%8(

بیشاز38درصدشرکتهایصنعتقطعهسازی)رشد%3(

نزدیکبه5۴درصدشرکتهایصنعتداروسازی)رشد%۴(

  21درصدفروشگاههایزنجیرهایوبرندهایتخصصی)رشد%1(

همچنین،

  68درصدازشرکتهایحاضردربورسوفرابورس)رشد%3(
در شده اعالم شرکتهای )طبق ایران برتر شرکت 5۰۰ از درصد 58 حدود  

آخرینارزیابیسازمانمدیریتصنعتی(ازراهکارهایهمکارانسیستماستفاده

میکنند.
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61٪صنعتسیمان 67٪صنعتپتروشیمی
وفرآوردههاینفتی

69٪صنعتکاشیوسرامیک

+5۸٪صنعتغذایی

+3۸٪صنعتقطعهسازی

5۸٪شرکتهایبرترایران 6۸٪شرکتهایبورس
)طبقشرکتهایاعالمشدهدرآخرینوفرابورس

ارزیابیسازمانمدیریتصنعتی(

54٪صنعتداروسازی

21٪فروشگاههایزنجیرهای
وبرندهایتخصصی
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راهکاران

اتوماسیون

دولتی

خصوصی

سپیدار

راهکارانابری

همکارانسیستم.رویکردهمکارانسیستم

1399

%70

%75

%1
%1 %4

%13%6

%15

%9

%2
%1
%3

نمودار سهم فروش محصوالت در سال 1399 و مقایسه با سال 1398
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ساختار گروه 
همکاران  سیستم

2
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خاص، سهامی شرکت قالب در 1368/۰6/۰7 تاریخ در سیستم همکاران شرکت
باشماره76396وباسرمایهایمعادل1,2میلیونریالتأسیسشد.درسال
1383بهشرکتسهامیعامتبدیلشدهودرشهریورماهسال139۰برایاولین
بارسهامشرکتدربازارفرابورسعرضهگردید.درسال1395باتوجهبهسابقه
مطلوبعملکرددرفرابورس،اینشرکتدربورساوراقبهادارپذیرفتهشدهودر
مردادماهسال1397شرکتبااحرازشرایطتابلویفرعیبازاراول،ازبازاردومبه

اینبازارمنتقلشد.

برایانطباقفعالیتهابارویکردهایگروههمکارانسیستموهمچنیندستیابی
قالب در سیستم همکاران کسبوکار ساختار عملیاتی، و استراتژیک اهداف به
شرکتمادروشبکهایازشرکتهایتخصصی،منطقهای،همپیمان،تحتلیسانس،
محصول توسعه شرکای و پشتیبانیار شرکتهای فروش، همکاران نمایندگان،
شکلگرفتهاستکهبهصورتشبکههایگستردهویکپارچهدرحوزههایفروش،
کارکنانی و مدیران حضور با ساختار این میکنند. فعالیت پشتیبانی و استقرار
رابهیکبرند اینشرکت بااجرایمدلهایموفقمدیریتجهانی، نیز کارآمدو

ملیدرحوزهرشدوتوسعهزیرساختهایمدیریتیکشورتبدیلکردهاست.

سپیدار شرکت خود، زیرمجموعه شرکت اولین سیستم همکاران ،1399 سال در
سیستمآسیاراباموفقیتواردبازارسرمایهکردوبخشیازسهامآنرادرفرابورس
عرضهنمود.بدینترتیبمسیربرایورودسایرشرکتهایزیرمجموعهگروهدر
و اعتبار و گروه توسعه به میتواند خود که شد هموار آینده در سرمایه بازار
توانمندیآنبیافزایدوقابلیتسرمایهگذاریهایبیشتروبهتبعآنسودبیشتر

برایسهامدارانراایجادکند.

همکارانسیستم.ساختارگروههمکارانسیستم
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مدیریت طرح های عمومی

پیمان الوند

پیمان دماوند

پیمان البرز

اطالعات مدیریت

سپیدار سیستم آسیا

پناه تهران (مركز پشتیبانی)

موسسه پژوهش و آموزش

مهندسی فناوری های نوین پایوند

هوشمندی تجاری

توسعه كسب وكارهای دانه

توسعه شبكه فروشتامین آتیه كاركنان

تأمین آتیه كاركنان

۷۵ نماینده فروش و استقرار راهكاران ابری

Build Partner ۱۲ شركت

۱۳ همكار استقرار

۳٢ شركت تحت لیسانس

۸ شركت هم پیمان

۲۰۰ همكار فروش

۶ شركت پشتیبان یار

۱۳۸ نماینده آموزشتامین آتیه كاركنان۲۹٩ نماینده فروش سپیدار و دشت

۲۵۶ دانشگاه  طرف قرارداد

توسعه زیرساخت های فناورانه 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

۱۰ شركت منطقه ای

سپیدزدلینوسرو نو

شركت های فرعی گروه ـ تخصصی و منطقه ای

شركت های وابسته گروه

شركای تجاری

گروههمکارانسیستممتشکلازشرکتهایزیرمجموعه،وابسته،فرعیوشرکای
تجاریبهشکلزیراستکهدرسراسرکشورودرقالبیکمجموعهوتحتیک

استاندارد،محصوالتوخدماتخودرابهبازارهدفارائهمیکند.



26

تخصصهاو
پراکندگی
جغرافیایی
شرکتهای
زیرمجموعه

همکارانسیستم.ساختارگروههمکارانسیستم

فروش، بازاریابی، مسئولیت که هستند شرکتهایی منطقهای، شرکتهای  
بر را استانها در سیستم همکاران نرمافزارهای آموزش و پشتیبانی استقرار،

عهدهدارند.

همکارانسیستمبارویکردافزایشچابکیدرسازمانکاروتوسعهسهمبازار  
خوددرکشور،برآنشدتازمینهایفراهمآوردکهدرآنعالوهبرتوسعهکمی
وکیفیکانالهایفروشخود،مشتریاندرسراسرکشوربتوانندازخدماتیبا
شرکت 8 ،1399 سال انتهای تا همینراستا در شوند. بهرهمند یکسان کیفیت
فعال »همپیمان« نام با و مستقل تجاری شریک عنوان به را خود منطقهای
به مربوطه استانهای به مربوط پشتیبانی خدمات که توضیح این با نمود.
طورمتمرکزوازطریقپناهتهرانویاتیمیمستقربهنمایندگیازپناهتهران
استقرار و درحوزهفروش

ً
ارائهشدهوشرکتهایهمپیمانصرفا درمنطقه،

متمرکزمیباشند.

 شرکتهایتخصصی»پیماندماوندهمکارانسیستم«،»پیمانالوندهمکاران
سیستم«و»پیمانالبرزهمکارانسیستم«بهطورتخصصیدرحوزهفروش
تهران، در واقع دماوند، و الوند پیمان شرکت دو میباشند. فعال استقرار و

مسئولیتفروشواستقرارپروژههایبزرگرابرعهدهدارند.

تجاری هوشمندی راهکارهای استقرار پیادهسازی، طراحی، تحلیل، خدمات  
)Bu�ine��   Intelligence(توسطشرکت»هوشمندیتجاریهمکارانسیستم«
بهمدیرانمشتریانخصوصاًشرکتهایهلدینگوسرمایهگذاریارائهمیگردد.

شرکت یک قالب در سیستم« همکاران عمومی طرحهای »مدیریت شرکت  
و دولت درحوزه نرمافزارها پشتیبانی و استقرار فروش، مسئولیت تخصصی،

نهادهایعمومیرابرعهدهدارد.
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  شــرکت»اطالعــاتمدیریــتهمــکارانسیســتم«بــهعنــوانمرکــزاصلــیتولیــد
ــره، ــمهیأتمدی ــهتصمی ــاب ــال1399بن ــتم،درس ــکارانسیس ــوالتهم محص
بــاتغییــرعمــدهایدرمأموریــتخــودمواجــهشــد.ایــنشــرکتهمچــون
گذشــتهمســئولیتتحقیــقدرتکنولــوژی،طراحــیوتولیــدمحصــوالتهمــکاران
سیســتمرابــهعهــدهداردوعــالوهبــرآنبــهمنظــورایجــادچابکــیوانســجام
بیشــتردربــهثمــررســاندنفراینــدایــدهتــامحصــول،مســئولیتجدیــدیرانیز
عهــدهدارشــدهاســت.بــراســاسایــنمســئولیتجدیــد،ارتبــاطایــنشــرکتبــا
بــازارومشــتریانبیشــترشــدهودرچرخــهکوتاهتــرینظــراتودرخواســتهای
مشــتریانبــهتیمهــایتولیــدمنتقــلمیشــود.اضافهشــدنایــنمســئولیت
جدیــدبــهوظایــفایــنشــرکت،کمــکمیکنــدتــامشــتریاناتصــالقویتــریبــا
بدنــهتولیــدهمــکارانسیســتمداشــتهباشــندوموفقیــتانتشــارمحصــوالت

دربــازاررابــااحتمالــیبیــشازگذشــتهرقــممیزنــد.
ازاهــموظایــفایــنشــرکت،میتــوانبــهتمرکــزبــرمکانیزمهــایتوســعه
ظرفیــتپاســخگوییبــهمشــتریان،تولیــدمحصــوالتجدیــد،نگهداشــتو
ــوزه ــتدرح ــااهمی ــایب ــدتکنولوژیه ــودورص ــوالتموج ــانیمحص بهروزرس
تولیــدنرمافــزاراشــارهکــرد.بــرعهــدهداشــتنایــنمســئولیتهاباعــثشــده
شــرکتاطالعــاتمدیریــتبــهعنــوانیــکموجودیــتاســتراتژیکوتخصصــیدر

ــد. ــتهباش ــژهایداش ــگاهوی ــتمجای ــکارانسیس ــرکتهایهم ــهش مجموع

  »همــکارانسیســتمپنــاهتهــران«بــاتیمــیمتشــکلازکارشناســانمتخصــص،
مســئولیتارائــهخدمــاتپشــتیبانیبــهتمامــیمشــتریانهمــکارانسیســتم
درســطحاســتانتهــرانونیــزاســتانهاییکــهشــرکتهایمنطقــهایآنهــابــه
همپیمــان،تغییــرماهیــتدادهانــدرابــرعهــدهدارد.درســال1397ایــنشــرکت
بــاهــدفباالبــردنچابکــیســازمانوافزایــشکیفیــتپاســخگوییبــهمشــتریان،
ــام ــهن ــرکتهاییب ــادش ــهایج ــدامب ــود،اق ــدیازدرونخ ــرادکلی ــکاف ــاکم ب
ــارت ــتنظ ــاتح ــردآنه ــتعملک ــهکیفی ــرکتهاک ــنش ــود.ای ــتیبانیار«نم »پش
وکنتــرلدقیــقپنــاهتهــراناســت،بــادراختیــارداشــتننیروهــایمتخصــص

ــد. ــهمیکنن ــتریانارائ ــهمش ــرانراب ــاهته ــدهپن ــاتتعهدش ــیازخدم بخش

  »مؤسســهپژوهــشوآمــوزشهمــکارانسیســتم«درســال1381وبــاهــدف
اولیــهارائــهخدمــاتدرزمینــهآمــوزشنرمافزارهــایهمــکارانسیســتمبــه
کارشناســانهمکارانسیســتمومشــتریانشــرکت،تأســیسشــدهاســت.هدف
ــراد ــیاف ــهتمام ــتک ــتمآناس ــکارانسیس ــوزشهم ــشوآم ــهپژوه مؤسس
ــکاران ــبوکاریهم ــایکس ــبفعالیته ــیمخاط ــرترتیب ــهه ــهب ــیک وگروههای
سیســتمهســتند،بــهواســطهکیفیــت،بــهروزبــودنودردســترسبــودن
خدمــاتومحصــوالتآموزشــی،مؤسســهرابــهعنــوانمرجــعتوســعهدهنده
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خــوددرمســیرشــغلیانتخــابکننــد.
ــر ــالوهب ــوزشع ــشوآم ــهپژوه مؤسس
شــامل مختلــف حوزههــای در آمــوزش
و IT حــوزه مفاهیــم بازرگانــی، مالــی،
ــورت ــهص ــهب ــزاریک ــاینرماف تکنولوژیه
دورههــایحضــوریوهمچنیــندورههــای
آنالیــنوالکترونیکــیدراختیــارمخاطبیــن
ــای ــارکتابه ــهانتش ــت،ب ــهاس ــرارگرفت ق
ایــن میپــردازد. نیــز نرمافــزار کاربــری
خدمــاتآموزشــیبــهکاربــرانمحصــوالت
و آزاد متقاضیــان سیســتم، همــکاران
کارکنــانهمــکارانسیســتمدرســطوح

میشــوند. عرضــه مختلــف

نفر 270 داشتن اختیار در با مؤسسه
حضوری کالسهای برگزاری ظرفیت
برگزاری ظرفیت نفر 16۰ از بیش همزمان،
و همزمان سیستمی آنالین دورههای
دورههای برگزاری برای نامحدود ظرفیت
مجهزترین از یکی غیرسیستمی، آنالین
 IT حوزه در کشور آموزشی مؤسسات
استکهدارایکادریمجربازکارشناسان
نفر 290 بر بالغ طیفی با و بوده آموزشی
کشور سطح در اساتید و مدرسین از
همکاریمیکند.هماکنوندفاترآموزشی
در19استاننیزطیهمکاریبامؤسسه
سیستم، همکاران آموزش و پژوهش
به را اشاره مورد آموزشی خدمات تمامی
مخاطبینارائهمینمایند.تعدادمخاطب
باالی پتانسیل از حاکی آن، رشد نرخ و
بازار باالی پتانسیل و آموزش کسبوکار
محصوالت به عالقهمند افراد آموزش
همکارانسیستموحوزهفناوریاطالعات
دورههای ارائه آنکه ضمن میباشد.
آموزشآنالینبهدلیلرعایتپروتکلهای
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پیش از بیش استقبال و آنالین آموزشی برنامههای توسعه امکان بهداشتی،
مقیاس در کسبوکار این رشد زمینه که آورده فراهم را دورهها این از کاربران

جدیدرابرایسالآیندهفراهممینماید.

و RFID فناوری بر مبتنی نیز پایوند« نوین فناوریهای مهندسی »شرکت  
بیومتریک)Biometric(باپیادهسازیسیستمهایجامعمدیریتیوامنیتی،به
اجرایراهکارهایانبارمکانیزه،مدیریتامنیتسازمانیوکنترلترددبهتکمیل

چرخهارزشراهکارهایموجودهمکارانسیستممیپردازد.

  شرکت»توسعهشبکهفروشهمکارانسیستم«باهدفبازارگشاییوافزایش
سهمبازاربهتوسعهکمیوکیفیشرکتهایتحتلیسانسوسایرکانالهای
متنوعفروشمیپردازد.سیاستهمکارانسیستمدرحالحاضرتوسعهشرکت
و تجاری شریک که است مستقلی شرکتهای شبکه توسعه و ایجاد طریق از
بسیارنزدیکگروههستندواستقاللآنهادرعملیات،امکانتوسعهسریعرابه
همکارانسیستمخواهدداد.شرکت»توسعهشبکهفروشهمکارانسیستم«
نقشکلیدیرادرپیادهسازیایناستراتژیهمکارانسیستمدرسالهایآینده

ایفامینماید.
هستند گروه تجاری شرکای سیستم، همکاران تحتلیسانس شرکتهای _
بر را سیستم همکاران محصوالت پیادهسازی و استقرار فروش، فعالیت که
اساساستانداردهایکیفیتعریفشده،انجاممیدهند.اینشرکتهاتوسط
متخصصانباتجربهوباسابقهدرزمینهمحصوالتهمکارانسیستمتأسیس
واستقرار انسانیماهردرزمینهفروش نیروهای از شدهاندومجموعهای
سیستمهاینرمافزاریدرآنهابهارائهخدمتمیپردازند.عالوهبرشرکتهای
تحتلیسانس،شبکهفروشهمکارانسیستمازنمایندگانیدرقالب»همکار
بیشتر گستردگی به که نمایندگان از شبکه این میگیرد. بهره نیز فروش«
شبکهکمکمیکنند،درزمینهفروشمحصوالتهمکارانسیستمدرسراسر

کشورفعالمیباشند.
پشـتیبانی شـبکه و فـروش شـبکه ایجـاد کنـار در سیسـتم همـکاران _
برونسپاریشـده،شـبکهفعالـیازشـرکایتوسـعهمحصـولدرکنـارخـود
ایجـادنمـودهاسـتکـهبتوانـدنیازهـایمشـتریاندرسـگمنتهایمختلفرا
بـاسـرعتبیشـتروبااسـتفادهازبازویشـبکهبیرونـیدرکنارظرفیـتتولید
داخـلپاسـخدهـد.ایـنشـبکهدرسـال1398بـااسـتفادهازظرفیتبیـروناز

ً
بدنـهسـازمانجهـتپاسـخگوییکاملتـربـهنیازمنـدیمشـتریانخصوصـا

درتولیـدنرمافزارهـایخاصمنظـورهآغـازبـهکارنمـود.ایـنشـرکایتجـاری
میشـوند شـناخته »)Build Partner( بیرونـی »توسـعهدهنده عنـوان بـا
کـهبـهنوعـیشـرکایتوسـعهمحصـولهمـکارانسیسـتممحسـوبشـده



31

شـرکتهای همچـون آنهـا عملکـرد بـر نظـارت و مدیریـت مسـئولیت و
میباشـد. توسـعه شـرکت عهـده بـر تحتلیسـانس،

ابری راهکاران محصول فروش توسعه هدف با سیستم همکاران _
به متخصص و باتجربه شرکتهای اثربخش مشارکت از گرفت تصمیم
نمایندگان گیرد. بهره ابری« راهکاران استقرار و فروش عنوان»نمایندگان
مالی، خدمات حوزه در فعال شرکتهای ابری، راهکاران استقرار و فروش
ارتباطات از برخورداری با که هستند اطالعات فناوری یا مدیریت مشاوره
رابر ابری بازار،مسئولیتپیشبردفروشوپیادهسازیراهکاران گستردهدر

اساساستانداردهایکیفیشرکت،برعهدهدارند.

Corporate Venture Capitalشرکت»توسعهکسبوکارهایدانه«بهعنوانیک  
درســال1396تأســیسشــد.مأموریتاینشرکتســرمایهگذاریدراکوسیستم 
اســتارتاپهابــاهــدفایجــادســودونیــزتوســعهشــبکهایهمــکارانسیســتم

اســت.ایــنشــرکتدرســال1399فعالیتــینداشــتهاســت.

ــشو ــهنق ــهب ــاتوج ــتم«ب ــکارانسیس ــانهم ــهکارکن ــنآتی ــه»تأمی   مؤسس
ــال ــروه،درس ــبوکارگ ــبردکس ــتآندرپیش ــانیواهمی ــرمایهانس ــگاهس جای
ــا ــاب ــتت ــاوراس ــنب ــرای ــوارهب ــتمهم ــکارانسیس ــد.هم ــیسش 1396تأس
ــتو ــعه،نگهداش ــدفتوس ــاه ــازمانوب ــودس ــایموج ــتفادهازظرفیته اس
رشــدافــراددرســازمان،خدماتــیرادرزمینههــایرفاهــیتعریــفوارائــهنمایــد.
درهمیــنراســتا،اصلیتریــنرویکــردایــنمؤسســه،ارائــهتســهیالتمتناســب

ــد. ــانمیباش ــروریکارکن ــایض ــانیازه ب

ــه ــخگوییب ــدفپاس ــاه ــال1387ب ــیا«درس ــتمآس ــپیدارسیس ــرکت»س   ش
نیازهــاینرمافــزاریبــازارشــرکتهایکوچــکواصنــافوارائــهخدمــاتبــه
مشــتریانایــنبخــشازبــازارتأســیسشــد.موضــوععملیــاتشــرکتمطابــق
درزمینــهاجــرایطرحهــایجامــعفنــاوریاطالعــات

ً
اساســنامهآنعمدتــا

ــر ــیب ــایمبتن ــتیبانیراهکاره ــدازیوپش ــتقرار،راهان ــد،اس ــل،تولی ــاملتحلی ش
نرمافــزاروهمچنیــنتجــارتالکترونیــکدربازارهــایکســبوکارکوچــکواصنــاف
شــاملتحلیــل،طراحــی،تولیــد،فــروش،اجــارهوپشــتیبانینرمافزارهــایجامــع
کاربــردیوایجــادبســترهایالزم،انجــامخدمــاتمشــاورهدرزمینههــایفنــاوری

اطالعــاتوســایرموضوعــاتمرتبــطبــاموضــوعشــرکتاســت.
ــو  ــتم ممل ــپیدار سیس ــرکت س ــول ش ــیر تح ــته، مس ــال       های گذش ــول س در ط
از اقدامــات برنامه       ریزی       شــده موفــق بــرای افزایــش ســهم بــازار و رفــع نیــاز 
مشــتریان از طریــق توســعه و نگهداشــت محصــوالت موجــود و همچنیــن 
تولیــد و ارائــه محصــوالت جدیــد نظیــر دارایــی ثابــت، پخــش، سفارشــات خارجــی،
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تــردد و ...  بــوده اســت. از ســوی دیگــر، رونــد رشــد ســهم بــازار شــرکت ســپیدار 
سیســتم نیــز حاکــی از ظرفیــت خــوب عملیــات و تــوان بهره       بــرداری و ســودآوری 
از عملیــات اســت. امــروز بخــش بزرگــی از مدیــران کســب       وکارهای کوچــک در 
صنایــع مختلــف، تصمیمــات خــود را بــر اســاس داده       هــای نرم       افزارهــای ســپیدار 

ــد. ــاذ می       کنن اتخ
در ســال 1399 نیــز علی       رغــم شــرایط خــاص موجــود در کشــور، شــرکت ســپیدار 
سیســتم توانســت بــا توجــه بــه رویکردهــای اتخاذشــده، در تحقــق اهــداف، 
ــد. در  ــی 78 درصــدی را کســب نمای موفــق عمــل کنــد و حاشــیه ســود عملیات
مجمــوع رشــد 106 درصــدی کســب وکار و 149 درصــدی ســود عملیاتــی در کنــار 
ایــن موفقیــت  از 10,500 مشــتری، اساســی       ترین شــاخص       های  جــذب بیــش 

ــتند. هس
شــرکت همــکاران سیســتم، در نیمــه دوم ســال 1396 تصمیــم گرفــت تــا بــا ورود 
شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا بــه بــورس اوراق بهــادار، نســبت بــه ارزش       گــذاری 
ــدان  ــوم عالقمن ــه عم ــت آن ب ــفاف وضعی ــش ش ــرکت و نمای ــهام ش ــی س واقع
ــذا بدیــن منظــور اقدامــات  بــه ســرمایه       گذاری در ایــن صنعــت، اقــدام نمایــد. ل
اولیــه جهــت تأمیــن الزامــات بــورس از قبیــل افزایــش ســرمایه شــرکت، انجــام و 
ورود شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا بــه فرابــورس ایــران در تاریــخ 10 شــهریور 
ــر  ــس از تغیی ــت و پ ــرار گرف ــورس ق ــرش فراب ــد هیأت       پذی ــورد تأیی ــاه 1398 م م
نــوع شــرکت بــه ســهامی عــام، در 17 دی       مــاه ســال 1399 بــرای اولیــن بــار ســهام 

شــرکت ســپیدار سیســتم در بــازار فرابــورس عرضــه گردیــد.

  درهمــکارانسیســتم،توســعهمحصــوالتدربازارهــایمختلــفعــالوهبــر
گســترشســبدمحصولــی،ازطریــقسیاســتمشــارکتبــاشــرکایاســتراتژیک
ــرمایهگذاریدر ــاس ــتمب ــکارانسیس ــتاهم ــنراس ــود.درای ــیش ــالم ــزدنب نی
شــرکت»توســعهراهکارهــایمدیریــتســرونــو«،محصــول»مدیریــتارتبــاط
بــامشــتریان)CRM(«ایــنشــرکترابــاســبدمحصولــیراهــکارانیکپارچــه
ــرونو«در ــرکت»س ــذاش ــود.ل ــهنم ــتریانارائ ــهمش ــال1398ب ــودهودرس نم
حــالحاضــربــهعنــوانیکــیازشــرکایتجــاریهمــکارانسیســتممشــغولبــه

ــد. ــوزهCRMمیباش ــتدرح ــهخدم ارائ

ــیرادر ــاپیــشازایــن،ازطریــق»راهــکارانابــری«،خدمات همــکارانسیســتمت  
قالــبرایانــشابــریودرالیــه»Software a� a Service«یــاSaaS)نرمافــزار
بــهعنــوانخدمــت(دراختیــارکاربــرانقــرارمــیداد.حــالآنکــهدردنیــایامــروز
ــر ــود؛بناب ــدودنمیش ــامح ــنج ــههمی ــریب ــشاب ــتریانازرایان ــتفادهمش اس
ایــنبــاتوجــهبــهماهیــتخدمــاتابــریکــهمیبایســتقابلیــتمقیاسپذیــری،
کیفیــتوامنیــتبــاالداشــتهباشــد،همــکارانسیســتمدرســال1398تصمیــم
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گرفــتتــاواردبخشهــایجدیــدیازارائــهخدمــاترایانــشابــریشــودو
)زیرســاختبــهعنــوانخدمــت(و Infra�tructure a� a Service الیههــای
ــتریان ــهمش ــزب ــت(رانی ــوانخدم ــهعن ــرمب Platform a� a Service)پلتف
 a� a ServiceبــهصــورتITخــودعرضــهکنــد؛بــهعبــارتدیگــربــاارائــهخدمــات
ــادو ــهایج ــدوندغدغ ــرکتهاب ــهش ــدک ــمکن ــرایطیرافراه ــتریان،ش ــهمش ب
مدیریــتخدمــاتIT،بــرحوزههــایتخصصــیکســبوکارخــودمتمرکــزشــوند.

رونــدجهانــینشــانمیدهــدکــهبــازارابــریوخدمــاتمربــوطبــهآن،بــازاربــزرگو
درحــالرشــدیاســتکــههــرســالکــهمیگــذردگرایــشومهاجــرتکســبوکارها
بــهایــنفنــاوریبهصــورتجهشــیافزایــشمییابــد.تقاضــادرایــنبــازاردر
حــالرشــداســتومنابــعمعتبــرنیــزایــنرونــدراتأییــدمیکننــد.شــرایطایــن
ــازارباعــثشــدهاســتتعــدادپرشــماریازشــرکتهایپیشــگامحــوزهفنــاوری ب
اطالعــاتدرســطحجهــان،بهصــورتجــدیرویایــنموضــوعتمرکــزکــردهو

ســرمایهگذاریهاوبرنامهریزیهــایدقیقــیدرایــنجهــتانجــامدهنــد.

بــازارموجــوددرکشــورایــراننیــزازایــنقاعــدهمســتثنینیســتوخوشــبختانه
ــد ــریدارن ــاتاب ــتفادهازخدم ــهاس ــبتب ــینس ــلباالی ــیتمای ــرکتهایایران ش
وهرســالنیــزایــنتمایــلبیشــترازگذشــتهافزایــشمییابــدوپتانســیل
بســیارخوبیوجــودداردکــههنــوزبــهانــدازهکافــیبــهآنپرداختــهنشــدهاســت.
نیازهایروبهرشدکسبوکارهابهخدماتابری،اندازهبزرگبازارابریوهمچنین
روندجهانیرشدآن،عواملبسیارمهمیبودندکهباعثشدندهمکارانسیستم

استراتژیتمرکزبرارائهخدماتابریوتسلطبراینبازارراانتخابنماید.

یکــی از گام       هــای مهــم در اجــرای ایــن اســتراتژی، تأســیس »شــرکت توســعه 
زیرســاخت های فناورانــه ابرآمــد« بــود کــه بــا همــکاری شــرکت افزارپــرداز رمیــس 
ــیس  ــال 1398 تأس ــر س ــد در اواخ ــد. ابرآم ــام ش ــاری انج ــریک تج ــوان ش ــه عن ب
شــده و عمــاًل فعالیــت خــود را در ســال 1399 آغــاز کــرد. این شــرکت در ســال 1399 
عمــده تمرکــز خــود را بــه ایجــاد و گســترش زیرســاخت       هایی کــه بــرای شــروع ایــن 
کســب       وکار الزم بودنــد معطــوف نمــود؛ ســال 1400 نیــز ســال توســعه خدمــات 
ــود  ــد ب ــرکت خواه ــن ش ــای ای ــاخت ه ــترش زیرس ــت و گس ــوالت باکیفی و محص
ــوالت  ــد محص ــری بتوان ــکاران اب ــاز راه ــورد نی ــاخت م ــن زیرس ــر تأمی ــالوه ب ــا ع ت

متنــوع مــورد نیــاز بــازار را نیــز فراهــم نمایــد.
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منابع انسانی
ــمدر ــرمه ــیازعناص ــهیک ــتک ــدهاس ــنعقی ــرای ــوارهب ــتمهم ــکارانسیس هم
آنچــهطــیســالهایگذشــتهدرقالــبموفقیــتبــهآندســتیافته،نیــروی
انســانیمتخصــصوکارآمــدبــودهاســت.ازهمیــنروبهبــودمســتمروضعیــت
منابــعانســانیورضایــتشــغلیایشــانهمــوارهدردســتورکارهمــکارانسیســتم
ــیدر ــتمربرنامههای ــورمس ــهط ــرکتب ــتا،ش ــنراس ــت.درهمی ــتهاس ــرارداش ق
خصــوصبهبــودفراینــداســتخداموجامعهپذیــری،آموزشهــایتخصصــی
ومهارتــی،توســعهمســیرهایشــغلی،مدیریــتاثربخــشعملکــرد،توســعه
ــد ــهبرآین ــودداردک ــتورکارخ ــطرادردس ــواردمرتب ــایرم ــرانوس ــتمرمدی مس
ــانیو ــعانس ــرهوریمناب ــیوبه ــشکارای ــرافزای ــتهب ــاتتوانس ــناقدام ــهای هم
میــزانرضایــتشــغلیایشــانتأثیرگــذارباشــدوهمــکارانسیســتمرابــهیکــیاز

ــد. ــلنمای ــوزهITتبدی ــتغالدرح ــتاش ــرجه ــرکتهایبرت ش

درســال1399،کمیتــهســالمتعــالوهبــرانجــاموظایــفجــاریشــاملپایشهــای
ــرروی ــدیب ــورج ــهط ــکی،ب ــاورههایپزش ــهمش ــانوارائ ــالمتکارکن دورهایس
موضــوعقطــعزنجیــرههمهگیــریبیمــاریکرونــابــراســاستوصیههــایمراجــع
ــا ــهب ــنکمیت ــازندهای ــکوس ــکارینزدی ــد.هم ــزگردی ــیمتمرک ــیوبینالملل مل
مدیــرانشــرکتمنجــربــهکاهــشحضــورکارکنــاندردفاتــروتوســعهوترویــج
ــزی ــالمتوبرنامهری ــشس ــونپای ــیهمچ ــدوموضوعات ــرکتش دورکاریدرش
بــرایتولیــدوانتشــاراخبــارمربــوطبــهپروتکلهــایبهداشــتیدرســطحشــرکت

نیــزتوســطایــنکمیتــهاجــراشــد.

ــای ــدراهکاره ــرودرتولی ــرکتپیش ــکش ــوانی ــهعن ــتمب ــکارانسیس ــروزهم ام
در نرمافــزار تولیــد نویــن تکنولوژیهــای از اســتفاده بــا ســازمانی یکپارچــه
ــد ــوزهتولی ــیدرح ــایتخصص ــاباولنیروه ــهانتخ ــدک ــتمیکن ــیریحرک مس

باشــد. نرمافــزار



36

نمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک نقش

٪18

%49

٪6

%16

٪۸
٪۳

استقراروپشتیبانی

سایر

ستاد

فروشوبازاریابی

مالی

محصولوتولید

همکارانسیستم,ساختارگروههمکارانسیستم

باتشکیل اتخاذاستراتژیتوسعهشبکههمکارانسیستموبهویژه به باتوجه
شرکتهایهمپیمان،تعدادپرسنلدرهستهاصلینزدیکبه2۰درصدکاهش
شبکه به پشتیبانی و استقرار فروش، عملیات از مالحظهای قابل حجم و یافته

برونسپاریشدهاست.

تحصیلی مقاطع در تخصصها از مناسبی و همگن ترکیب سیستم همکاران
مختلفرابراساسمصاحبههایتخصصیوتواناییهایعلمیوعملیآنهادر
حوزههایمختلففعالیتشرکتجذبمیکند.نمودارزیرتوزیعنیرویانسانیبه

تفکیکمقاطعتحصیلیرادرپایانسال1399نشانمیدهد.
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نمودار نیروی انسانی به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار نیروی انسانی به تفکیک جنسیت

دکترا

سایر

فوقلیسانس

لیسانس

خانم

آقا

٪۳

%43%52

٪۲

%45%55

همکارانسیستم,ساختارگروههمکارانسیستم

تبع به سیستم همکاران انسانی نیروی ترکیب فوق، موارد مجموعه کنار در
در تناسب این و است برخوردار متعادلی جنسیتی تناسب از فعالیت حوزههای

الیههایمختلفکارشناسیومدیریتینیزدرحالمتعادلشدنمیباشد.
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3
فعالیت های  بازاریابی 
همکاران  سیستم 
در سال 1۳99
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ــتاز ــاومراقب ــنفرصته ــردنای ــد،بالقوهک ــایجدی ــففرصته ــازار،کش ــدب رص
برنــد،مهمتریــنفعالیتهــایبازاریابــیهــرکســبوکارراتشــکیلمیدهنــد.
فعالیتهــایبازاریابــیهمــکارانسیســتمدرســال1399نیــزدرهمیــنچارچــوب
بــودهاســت.درســال1399بــاتوجــهبــهمحدودیتهــایپاندمــی،بازاریابــی
همــکارانسیســتمبــایــکبرنامهریــزیمتفــاوتومتناســببــاشــرایط،بــر
ــن ــایجایگزی ــت،برنامهه ــالشتوانس ــات ــودوب ــزنم ــیتمرک ــیدیجیتال بازاریاب
ــر، ــهکمت ــاهزین ــردهوب ــمک ــیفراه ــداولبازاریاب ــایمت ــرایفعالیته ــبیب مناس
پیــامســازمانرابــهمخاطبیــنبیشــتریبرســاند.اهــمفعالیتهــایبازاریابــیدر

ــراســت: ــهشــرحزی ســال1399ب

برندینــگهمــکارانسیســتمدرســال1399درســه مجموعــهفعالیتهــای
حــوزهمشــتریان،ســهامدارانوکارکنــانمتمرکــزبــودهوهــدفنهایــیآنآشــنایی
ــکاران ــهمآوایهم ــایس ــرکتوارتق ــایش ــافعالیته ــوزهب ــهح ــنس ــترای بیش
سیســتمبــودهاســت.همــکاریبــاانجمنهــاونهادهــایفعــالومعتبــردر
ــران ــیای ــاقبازرگان ــهایوات ــیحرف ــرانمال ــش،مدی ــنپخ ــونانجم ــتهمچ صنع
وآلمــان،انتشــارویژهنامــهبــامحوریــت»مالکیــتفکــریدرکســبوکارهای
کوچــکومتوســط«وهمچنیــناطالعرســانیعملکــردشــرکتبــهبــازارســرمایه
وســهامدارانازطریــقهمــکاریبــارســانههایتخصصــیبــورسوانتشــار
ــژهســهامدارانعمــدهشــرکت،ازجملــه ــاعنــوان»هــمســهم«وی خبرنامــهایب

ــت. ــودهاس ــشب ــنبخ ــهدرای ــورتگرفت ــایص ــته ــنفعالی مهمتری

ایــن ارزشهــای و ویژگیهــا بــا مشــتریان آشــنایی و ابــری راهــکاران ترویــج
محصــولبخــشمهمــیازاســتراتژیCloud-Fir�tهمــکارانسیســتمراتشــکیل
ــتردهتری ــایگس ــهفعالیته ــال1399مجموع ــل،درس ــندلی ــههمی ــد.ب میده
بــرایبازاریابــیراهــکارانابــریبرنامهریــزیوانجــامشــدوتــالشگردیــدتــا
ــری ــشاب ــازاررایان ــتمدرب ــکارانسیس ــعهایهم ــایتوس ــماندازوبرنامهه چش
بــهنحــومناســبیبــهاطــالعمشــتریانونیــزفعــاالنصنعــتITرســاندهشــود.

ــوان ــهعن ــکارانب ــگاهراه ــنجای ــرتبیی ــشب ــنبخ ــیای ــزاصل ــال1399تمرک درس
راهــکارییکپارچــهوفرآیندمحــوربــرایپاســخبــهنیازهــاینرمافــزاریشــرکتهادر
ــیاز ــعتخصص ــژهدرصنای ــهوی ــزرگ(،ب ــط،ب ــک،متوس ــف)کوچ ــایمختل اندازهه

ــت. ــودهاس ــیب ــشوخردهفروش ــهپخ جمل

حفظوتقویت
ارتباطات
بیرونیوجایگاه
برندهمکاران
سیستم

تقویتجایگاه
راهکارانابریدر
بازار

تبیینجایگاه
راهکاراندربازار

همکارانسیستم,فعالیتهایبازاریابیهمکارانسیستم



41

ــاوویژگیهــایراهــکاران ــامزای آشــنانمودنمشــتریانمحصــوالتنســلقبلــیب
ــدف ــقه ــتتحق ــیدرجه ــاتبازاریاب ــیازاقدام ــول،یک ــایمحص ــورارتق بهمنظ
اســتراتژیکتعیینشــدهدرایــنحــوزهاســت.درهمیــنراســتادرســال1399،
کمپینهــاووبینارهــایهدفمنــدیدرایــنخصــوصتــدارکوبرگــزارشــدهاســت.

تهیــهپروفایــلرقبــادربازارهــایمختلــفوانتقــالآنبــهداخــلشــرکتبــهمنظــور
ــازار، ــهتفکیــکبخشهــایمختلــفازب ــهاتخــاذتصمیمــاتاســتراتژیکب کمــکب
ــتم ــکارانسیس ــدههم ــموهدفگذاریش ــایمه ــدازهبازاره ــتمران ــیمس بررس
وســهمبــازارایــنشــرکتدرهــربخــشوهمچنیــنرفتارشناســیمســتمر
مشــتریانهمــکارانسیســتمدربازارهــایمختلــفبــهمنظــورافزایــشاثربخشــی
برنامههــایبازاریابــیازجملــهمهمتریــنمــواردیاســتکــهدرایــنحــوزهانجــام

شــدهاســت.

ــبکههای ــهدرش ــورفعاالن ــال،حض ــهدیجیت ــتهاومجل ــارپادکس ــدوانتش تولی
اجتماعــیوتولیــدمحتــوادرلینکدیــنواینســتاگرامهمکارانسیســتموهمچنین
راهانــدازیشــبکههایاجتماعــیبخشــیازاقدامــاتانجامشــدهدرســال1399در

ایــنحــوزهبــودهاســت.

درســال1399،بیــشاز6۰درصــدبــهمخاطبــانجدیــدوبســایتهمــکاران
ــتجوگر ــهدرجس ــیک ــدمخاطبان ــندرص ــت.همچنی ــدهاس ــزودهش ــتماف سیس
ــشاز ــد،بی ــتجوکردهان ــتمراجس ــکارانسیس ــاتهم ــوالتوخدم ــوگل،محص گ
ــب ــرمخاط ــتراز5,۰۰۰نف ــالبیش ــهدیجیت ــت.مجل ــتهاس ــدداش ــدرش ۴۰درص
داشــتهومجمــوعدنبالکننــدگانهمــکارانسیســتمدرشــبکههایاجتماعــی
بــهبیــشاز۴۰,۰۰۰نفــررســیدهاســت.همچنیــندرمجمــوعبیــشاز11,۰۰۰نفــر
ــشاز2,۰۰۰  ــدوبی ــامکردهان ــتمثبتن ــکارانسیس ــایهم ــاورویداده دروبیناره
فــرمبــرایدریافــتمشــاورهیــااطالعــاتدربــارهمحصــوالتشــرکتدروبســایت

ثبــتشــدهاســت.

ترغیبمشتریان
محصوالتنسل
قبلیبهاستفاده
ازراهکاران

تحقیقاتبازار

حضوردر
فضایدیجیتال
وبهبودجایگاه
همکارانسیستم
درشبکههای
اجتماعی

همکارانسیستم,فعالیتهایبازاریابیهمکارانسیستم
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گزارش نظام 
حاکمیت  شرکتی

4
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نظام  حاکمیتی
شرکت 

هیأتمدیره

مدیرعامل،
معاونینو

مدیرانستـاد

وظایف  هیأت مدیره:
هدایتاستراتژیک

نظارتوکنترلاستراتژیک
ارائهپشتیبانیومشاورهجمعیبهمدیرعاملدرحوزههایمختلف

نظارتبرعملکردمدیریتارشد
شرکتهای عامل مدیران و هیأتمدیره عملکرد بر استراتژیک نظارت 

زیرمجموعه
اطمینانازوجودزیرساختهایمناسببرایموفقیتبرنامههایاجرایی

تقویتارتباطاتبرونسازمانیوشبکهسازیبامحیطبیرونی
شناساییاستعدادهایمدیریتی

وظایف:
هدفگــذاریوبرنامهریــزیدرجهــتســرفصلهایاســتراتژیکمصــوب،
بودجهریزیومدیریتستادها،سازماندهی،گزارشگیری،کنترلومدیریت

منابعانسانی

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی

شرکتهمکارانسیستمبااعتقادبهتفکیکحوزهمدیریتکهبرعملیاتوتحقق
گزارش است، نظارتی مفهوم یک که شرکتی حاکمیت از میکند، تمرکز اهداف
ازگزارشهیأتمدیرهبهمجمعقلمداد رایکجزءالینفک نظامحاکمیتشرکتی
میکند.حاکمیتشرکتیهماننظامراهبریبنگاهاستوبایدساختاریرافراهم
ازتحقق ازطریقآن،اهدافبنگاهتنظیموامکانکسباطمینانمعقول تا آورد
اهدافونظارتبرعملکردمیسرشود.حاکمیتشرکتیدرهمکارانسیستماز
طریقکمیتههایهیأتمدیرهاعمالمیگرددووظایفاینکمیتههاوگزارشگری
آنهابههیأتمدیرهبهنوعیبرنامهریزیواجرامیشودتامنافعکلیهذینفعان
حقوق رعایت از اطمینان و شده گرفته نظر در برونسازمانی و درونسازمانی
و ساختار ترتیب بدین شود. ایجاد شرکت در شفافیت و پاسخگویی ذینفعان،
حقوقی محیط ریسکها، بررسی سهامداران، ترکیب کنار در هیأتمدیره ترکیب
شرکتوانجاممسئولیتهایاجتماعی،اساسیترینموضوعاتحاکمیتشرکتِی

همکارانسیستمراتشکیلمیدهندکهگزارشآندرزیرارائهمیگردد.
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مدیرانعامل
شرکتهای

زیرمجموعه

وظایف:
مدیریتکسبوکارهایزیرمجموعهبراساسسیاستهاواستراتژیهایگروه

کمیته
منابعانسانی

کمیته
استراتژی

کمیته
حسابرسی

وظایف:
تدویناستراتژیهاوسیاستهایکلیمنابعانسانیدرسطحگروهونظارت

براجرایآن

وظایف:
ایجــادهمســوییبیــناعضــایهیأتمدیــرهدرخصــوصچشــماندازآینــده
کسبوکارواطمینانازتطابقمنابعوقابلیتهایهمکارانسیستمبرای

تحققچشمانداز

وظایف:
مالی، گزارشگری سالمت کنترل، و ریسک راهبری، نظام وضعیت بررسی
استقاللواثربخشیحسابرسمستقلوحسابرسداخلیوچگونگیرعایت

قوانینومقررات

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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اعضایهیأتمدیرهومدیرعامل

شهریاررحیمی
نایبرئیسهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  31سال
تخصص: برنامهریزیاستراتژیک،مدیریتفروشومدیریتعملکرد

تحصیالت: کارشناسیریاضیوفیزیکدانشگاهتربیتمعلم

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیتهمنابعانسانی

فریدفوالدی
مدیرعاملوعضوهیأتمدیره

سابقه فعالیت در سمت مدیرعاملی گروه همکاران سیستم :  2سال
سابقه عضویت در هیأت مدیره همکاران سیستم:  8سال

تخصص:مدیریتبازاریابی،مدیریتمحصولومدیریتاستراتژیهایبازاروسازمان
تحصیالت:کارشناسیمهندسیکامپیوتردانشگاهتهران

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
کمیتهمنابعانسانی

کمیتهاستراتژی

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی

مهدیانصاریان
رئیسهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  19سال
تخصص:مدیریتمالی،مدیریتمحصولومدیریتاستراتژیک

تحصیالت:کارشناسیحسابداریدانشگاهقزوین

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیتهحسابرسی
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آراسباحمدیان
عضوهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  2سال
پروژه، مدیریت استراتژیک، برنامهریزی استراتژیک، مدیریت مدیریت، تخصص: 

مدیریتبرند،مدیریتکیفیت
کارشناسیفیزیکدانشگاهتهران،کارشناسیارشدژئوفیزیکدانشگاه تحصیالت: 
آزادتهران،دکترایمدیریتکسبوکاردانشگاهBORDEAUXفرانسه،پستدکترای

مدیریتکسبوکاردانشگاهGrenobleفرانسه

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
کمیتهحسابرسی کمیتهاستراتژی

محمدمهدیمیرمطهری
عضوهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  2سالو۴ماه
تخصص:مدیریتمالی،مدیریتبازارهایمالیوسرمایهگذاری،

مدیریتاقتصادومدیریتاستراتژیک
تحصیالت:کارشناسیحسابداریدانشگاهعالمهطباطبایی

کارشناسیارشدبهرهوریوسیستمهادانشگاهعلموصنعت

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیتهحسابرسی

محمدعزیزاللهی
عضوعلیالبدلهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  ۴سال
تخصص:مدیریتفروش،مدیریتعملکردومدیریتمنابعانسانی

تحصیالت:کارشناسیمهندسیکامپیوتردانشگاهآزاداسالمیواحدمیبد

سایر سمت های کنونی:
  معاونتتوسعهبازار

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
   کمیتهمنابعانسانی

محسنطالئی
عضوعلیالبدلهیأتمدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  ۴سال
تخصص:طراحیوتوسعهنرمافزار،فناوریاطالعاتومدیریتاستراتژیک

تحصیالت:کارشناسیمهندسیکامپیوتردانشگاهعلموصنعت
کارشناسیارشدمهندسیکامپیوتر،هوشماشینورباتیکدانشگاهتهران

سایر سمت های کنونی:
  معاونتتوسعهمحصول

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیتهاستراتژی

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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بـرایادارهیـکشـرکتبـزرگتولیدکننـدهنرمافـزاردرابعـادگـروههمکارانسیسـتم،
بـاشـبکهایازشـرکتها،نماینـدگان،سـهامدارانومشـتریان،تخصصهایـینظیر
رهبری،هوشـمندیکسـبوکار،مهارتهایتحلیلاقتصادی،مالیوسرمایهگذاری،
شـناختازبـازار،محصـولوتکنولوژیضروریاسـت.هیأتمدیرهشـرکتمتشـکل
از۴عضـوغیرموظـف،1عضـوموظـفوهمچنیـن2عضـوموظـفعلیالبـدل
میباشـدکـهترکیـبآنهـاتخصصهـایمتنـوعمـوردنیـازبـرایادارهشـرکتراگـرد

آوردهاسـت.
عـالوهبـرظرفیـتداخلـیهیأتمدیـره،همکارانسیسـتمهمـوارهبرآنبودهاسـت
تـابـراسـاسدانـشوتخصصافـرادصاحبنظـردرحوزههـایمختلفکسـبوکار
خـود،تصمیمـاتراهگشـاییدرمسـیرحرکـتروبـهجلـویشـرکتاتخـاذنماید.بر
همیناسـاس،اسـتفادهازنظرمشـاوراندرسـطوحمختلفاسـتراتژیوعملیاتی
شـرکتازسـالیانپیـشدردسـتورکارهیأتمدیـرهقـرارداشـتهودرسـال1399نیـز

ادامهداشـتهاسـت.
هیأتمدیـرهدربـازهسـال1399تاتاریخارائهگزارش،58جلسـههیأتمدیرهداشـته
اسـت.تعـدادوفاصلـهزمانـیمیـانجلسـاتهیأتمدیره،متناسـببـاموضوعات
وشـرایطهـرمقطـعزمانـی،توسـطدبیرخانـههیأتمدیـرهمشـخصوبـاتأییـد
رییـسهیأتمدیـرهبـهنحـویتنظیمشـدهاسـتکهدرهـرماهحداقلیکجلسـه
هیأتمدیـرهبرگـزارشـود.ترتیـبوتاریـخبرگـزاریجلسـاتهیأتمدیـرهدرقالـب
تقویـمهیأتمدیـرهوتوسـطدبیرخانـههیأتمدیـرهمشـخصودراولیـنجلسـه

بـرایدورههـایشـشماههبـهتصویـبهیأتمدیـرهرسـاندهمیشـود.

و حقوق و مجمع مصوب تصمیمات اساس بر غیرموظف اعضای حضور حق
مزایایمدیرعاملومعاونینویمطابقباآییننامههایداخلیگروهوبراساس

تصویبهیأتمدیرهپرداختمیشود.

حقحضوراعضای
هیأتمدیرهو

حقوقومزایای
مدیرعامل

تحلیلترکیب
اعضاازنظر
تخصصو
سوابق

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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اهمموضوعاتراهبردیمطرحشدهدرجلساتهیأتمدیرهوکمیتههایتخصصی
کهنقاطتمرکزهیأتمدیرهرادرسال1399تشکیلمیدهند،عبارتنداز:

تدوینبرنامهوبودجهکالنومراقبتازتحققهدفگذاریهایمصوب

تنظیمرابطهباسهامدارانوبازارسرمایه

تدویناستراتژیبرایدورهپاندمیوراهبردمؤثرشرکتدرشرایطخاصاقتصادی
سال1399

توجهبهمنابعانسانیشرکتوتدویناستراتژیهاوسیاستهایمناسببا
شرایطوتوجهبهمعیشتپرسنل

بازنگریدرساختارتوسعهمحصوالتشرکت

تقویتنظامحاکمیتشرکتیبهویژهدرحوزهحسابرسیداخلی

نظارتبرتحققاهدافاستراتژیکوحفظرویکردهایاصلیگروه

نظارتبرفروش،مدیریتواجرایپروژههایبزرگواستراتژیک

پایشفعالیتهایرقبایتجاریدربازار

بررسیونظارتهایمستمرمالیوعملیاتی

مراقبتازجایگاهبرندهمکارانسیستمدرحوزهتوسعهمحصولوافزایشظرفیت
توسعهمحصول

تحلیلمحیطبیرونیوبررسیمستمروضعیتبازارومشتریان

نظارتبربهینهسازیمدلکسبوکارشرکت

نقاطتمرکز
هیأتمدیرهدر
سال1399

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی

کمیتههای
زیرمجموعه
هیأتمدیره

هیأتمدیــرههمــکارانسیســتمدرچارچــوبنظــامحاکمیــتشــرکتیوبــهمنظــور
ــال139۰  ــرکت،ازس ــانش ــیذینفع ــالتمام ــوددرقب ــفخ ــاموظای ــانازانج اطمین
اقــدامبــهایجــادکمیتههــایزیرمجموعــههیأتمدیــرهنمــودهاســت.درســال1399 
کمیتــهحسابرســی،کمیتــهاســتراتژیوکمیتــهمنابــعانســانیبــهمنظــورکمــکبــه
تصمیمســازیدراصلیترینوظایفهیأتمدیرهدراینســهحوزهفعالبودهاســت.

درادامــهگزارشــیازعملکــردهــریــکازســهکمیتــهحسابرســی،اســتراتژیومنابــع
انســانیآوردهشــدهاســت.
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مأموریت
کمیته
حسابرسی

فعالیتهاو
دستاوردهایکمیته
درسال1399

اهمفعالیتهایکمیتهحسابرسیدرراستایایفایوظایفخوددرسال1399شامل
مواردزیربودهاست:

تصویببرنامهکاریواحدحسابرسیداخلی،زمانبندیآنوتعییناولویتهای
رسیدگی

کسباطمینانمعقولازکفایتدامنهارزیابیورسیدگیهایحسابرسانداخلیاز
نظامکنترلهایداخلی

ارزیابیفعالیتهایواحدحسابرسیداخلیوبررسیگزارشهایصادرشدهدرزمینه
کنترلهایداخلی،مدیریتریسکوفرآیندهایعملیاتیشاملفعالیتهایمهم

ستادیوعملیاتشرکتهایزیرمجموعهوفعالیتهایمشاورهای

کسباطمینانمعقولازارائهیافتههاوتوصیههایمهمازسویحسابرسانداخلی
بهمدیریتوپیگیریاقداماتالزم

کسباطمینانمعقولازاثربخشیفرآیندمدیریتریسکمشتملبرشناسایی،
اندازهگیری،تجزیهوتحلیل،ارزیابیمدیریتونظارتبرسیستممدیریتریسک

بررسیسالمتگزارشگریمالیدرسطحگروه

شرکتهای و اصلی شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش بررسی 
اثربخشی از اطمینان حصول منظور به آنها مدیریت نامههای و زیرمجموعه
گزارشهایصادرهوبرگزاریجلساتیجهترفعاختالفنظراحتمالیبینحسابرسان

مستقلباهیأتمدیرههاومدیران

کمیته  حسابرسی

کمیتــهحسابرســیدرســال139۰بــهمنظــوراجــرایاصــولحاکمیــتشــرکتیو
اعمــالنظــارتمؤثــربــرفعالیتهــایشــرکتایجــادگردیــدهاســت.درحــالحاضــر
ــتقلو ــانمس ــتآن ــهاکثری ــتک ــواس ــجعض ــکلازپن ــهمتش ــنکمیت ــایای اعض
دارایتخصــصمالــیبــودهوتوســطهیأتمدیــرهانتخــابشــدهاند.ایــنکمیتــه
ــج ــامپن ــرهوانج ــیهیأتمدی ــفنظارت ــهوظای ــکب ــتایکم ــال1399،درراس درس
ــرل، ــکوکنت ــری،ریس ــامراهب ــتنظ ــیوضعی ــاملبررس ــودش ــیخ ــهاصل وظیف
ــی،اســتقاللواثربخشــیحســابرسمســتقل،اثربخشــی ســالمتگزارشــگریمال
ایجــاد کارحسابرســیداخلــیوچگونگــیرعایــتقوانیــنومقــررات،ضمــن
هماهنگیهــایالزمبــاکلیــهاعضــایکمیتــهدرخصــوصموضوعــاتمرتبــطبــا

وظایــفکمیتــهحسابرســی،تعــداد6جلســهبرگــزارنمــودهاســت.
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جایگزینیتعدادیازحسابرسانمستقلشرکتهایزیرمجموعهبرایسالمالی
1399

بررسیکلیهشرایطقراردادهایحسابرسیوتناسبحقالزحمهدریافتیحسابرسان
مستقل

بررسیعملکردحسابرسانمستقلوپایشاستقاللآنها

نظارتبررعایتقوانینومقرراتوالزاماتدرونسازمانیوبرونسازمانی

برگزاریجلساتدورهایمابیناعضایکمیتهحسابرسیوهیأتمدیرهوهمچنین
مدیرانارشدشرکتجهتبررسیگزارشاتحسابرسیداخلیوآشنانمودنآنهابه

نقشواهمیتحسابرسیداخلیدرنظامحاکمیتشرکتی

سپیدار شرکت حسابرسی واحد فیمابین تعامالت چگونگی مشخصنمودن 
سیستمآسیاوشرکتهمکارانسیستم؛باتوجهبهپذیرفتهشدنشرکتسپیدار
سیستمآسیادربازارفرابورسوالزاماینشرکتبهتشکیلکمیتهحسابرسیوواحد

حسابرسیداخلی

حسابرسمستقلوبازرسقانونیگروهدرسال1399،مؤسسهحسابرسیبیاترایان
وبازرسعلیالبدلمؤسسهحسابرسیرایمندوهمکارانمیباشد.

حضوردرلیستحسابرسانمعتمدسازمانبورسواوراقبهاداروعدمتعلیقاز
فهرستمذکور

امتیازکنترلکیفیتجامعهحسابدارانرسمیدرخصوصمؤسساتحسابرسی
شرایطوتمهیداتالزمجهتاستقرارگروهحسابرسیمتناسبباوضعیتشرکتو

شرایطصنعت
مؤسسات توسط حرفهای ضوابط و اصول و حسابرسی استانداردهای رعایت 

حسابرسی

اطالعاتمربوط
بهحسابرس
مستقل
وبازرسقانونی

معیارهایگروه
برایگزینش
حسابرسمستقل
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مأموریت
کمیته
استراتژی

فعالیتهاو
دستاوردهای
کمیتهدرسال
1399

تعیین رقبا، تحلیل بهویژه و محیطی شرایط تحلیل هدف با استراتژی کمیته
رویکردهایاستراتژیکشرکتبرایاطمینانازتطابقمنابعوقابلیتهایهمکاران
سیستمباشرایطمحیطی،تعیینوهدفگذاریمعیارهایموفقیتاستراتژیهاو
تعیینرویکردهایاجراییآنهاتشکیلشدهاست.کمیتهاستراتژیکهبهعنوانبازوی
مشورتیهیأتمدیرهعملمیکندوظیفهمراقبتازاستراتژیهارانیزبرعهدهدارد.
درحالحاضرکمیتهاستراتژیازسهعضوهیأتمدیرهتشکیلشدهاستودرکنار
آن،بهتناسبموضوعاتیکهدردستورکارقرارمیگیردازظرفیتمشاورانخبرهداخلی

یابیرونیاستفادهمیکند.

ازعواملمختلفمحیطی،تحلیلمجددمحیطوبازبینی شرایطمتغیرحاصل
همین اساس بر ساخت. ضروری را شرایط اساس بر استراتژیک رویکردهای
و است نموده برگزار جلسه 15 تعداد ،1399 سال در استراتژی کمیته ضرورت،

عمدهاقداماتوفعالیتهایآنعبارتنداز:

پایشوضعیتکالناقتصادیکشوروتحلیلمجددشرایطسال1399درابتدای
در بازنگری و کرونا پاندمی تحریمها، از ناشی شرایط اساس بر مذکور سال

رویکردهایاستراتژیک

مراقبتازموفقیتاستراتژیهایمصوبسال1399

به 1۴۰۰ سال استراتژیک اهداف پیشنهاد و رقبا و محیط مستمر تحلیل 
هیأتمدیره

معیارهای هدفگذاری و تعیین شامل 1۴۰۰ سال اهداف شناسنامه تدوین 
موفقیتوتعیینرویکردهایاجراییوپیشنهادآنهابههیأتمدیره

بازبینیدورهایاهدافاستراتژیکوبهروزرسانیآنهابراساسشرایطمحیطی
جدیددرطولسال1399

ایجاداطمیناندرهیأتمدیرهگروهازحفظتناسبساختارگروهونحوهتخصیص
منابعبااهدافاستراتژیکورویکردهایاجراییآنها

انتخاب پیشنهاد و مختلف صنایع در سیستم همکاران بازار وضعیت بررسی  
صنایعهدفبرایسال1۴۰۰بههیأتمدیره

افزایشظرفیتتفکراستراتژیکدربدنهسازمانوجلبمشارکتبدنهسازمان
درکشفوخلقایدههایاستراتژیک

کمیته  استراتژی

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی



53



54

کمیته منابع  انسـانی 

مأموریت
کمیتهمنابع
انسانی

اهدافاصلیکمیتهمنابعانسانیدرسال1399،بازطراحیوتدوینچارچوبهای
جدیدترین همچنین و بازار مستمر رصد انسانی، منابع سیاستهای اصلی
مدلهایبهکارگرفتهشدهدرحوزهمنابعانسانیدرسطحجهانیوتهیهاطالعات
اجرای بر نظارت حوزه، این در هیأتمدیره تصمیمگیری برای الزم ورودیهای و
کالنمصوباتهیأتمدیرهمرتبطبامدیریتمنابعانسانی،نظارتبرسیاستها
توان افزایش از مراقبت همچنین و میکند کمک اجرا بلوغ به که موضوعاتی و

مدیریتیبودهاست.

کمیتهمنابعانسانیدرسال1۴،1399جلسهتشکیلدادهاستکهاهمفعالیتها
ودستاوردهایآنبهشرحزیراست:

بازبینیسیاستهایکالنمنابعانسانیوتناسبآنباشرایطموجود،اززاویه
رقابتپذیریدربازار،تمرکزبرتوانمندسازیمدیرانونگهداشتوتوسعهافراد

مؤثرسازمان

مراقبتازسالمتروانیپرسنلدرشرایطکنونیوتمرکزبرارتقایسطحروحیه
ونشاطعمومیدرسازمان

پایشونظارتبروضعیتفرهنگسازمانیبهویژهدرشرایطدورکاریوتمرکز
برحداقلنمودنتأثیراتدورکاریوفاصلهفیزیکیبرفرهنگسازمانی

بازنگریسیاستهایحاکمبرمدلجبرانخدماتباتمرکزبررقابتپذیریدر
بازارونیزارتقایسطحرفاهمعیشتیپرسنل

با آن اجرایی سازوکارهای تدوین و سازمان در خالقیت توسعه مکانیزم ایجاد 
هدفشناساییومدیریتاستعدادها

تعییناستراتژیهاوسازوکارنظارتبرفرایندتوسعهوتوانمندسازیمدیران

نظارتبرمکانیزمهایجانشینپروریمدیرانارشدومیانیدرسازمان

 

»کمیته ایجاد انسانی منابع حوزه در سیستم همکاران مهم اقدامات از یکی
از مراقبت آن مأموریت که سالمت کمیته است. بوده 1395 سال در سالمت«
کارکناندر باحفظسالمت پروتکلهایمرتبط اجرای از کارکناناطمینان سالمت
اسفند اواسط در کرونا ویروس همهگیری روزهای اولین از میباشد، کار محیط
نیز 1399 سال در روند این داد. افزایش هدفمند بهطور را خود فعالیت 1398

فعالیتها
ودستاوردهای

کمیتهدرسال
1399

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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تداومداشتهوکمیتهسالمتفعالیتخودرابهطورمستمروباتمرکزبرموارد
زیرادامهدادهاست:

تدوینوانتشاردستورالعملهایمراقبتیونظارتیموردنیازونظارتبراجرای
صحیحآنهادرمحیطکار

با منطبق و حساس زمانی مقاطع در حداکثری دورکاری پیشنهاد ارائه 
دستورالعملهایستادمبارزهباکرونا

کارحداقلیپرسنلدرسال1399و به بازگشت تدویندستورالعملچگونگی  
تأکیدبرتداومدورکاری

انجاممعایناتبالینیاولیه،مراقبتمستمرازوضعیتسالمتکلیهپرسنلو
ارائهخدماتومشاورههایمستمرپزشکیبهپرسنلوخانوادههایهمکاران

سرمایهوترکیب
سهامداران

ریال میلیون 1,2 مبلغ 1368/۰6/۰7 تاریخ در تأسیس بدو در شرکت سرمایه
شاملتعداد12۰سهمبهارزشاسمیهرسهم1۰,۰۰۰ریالبودهاستکهطی
چندینمرحلهبهشرحنمودارزیربهمبلغ1,7۰۰میلیاردریال)شاملتعداد1,7۰۰ 
میلیونسهم،بهارزشاسمیهرسهم1,۰۰۰ریال(درپایانسالمالیمنتهیبه
انباشته ازمحلسود 

ً
افزایشسرمایهشرکتعمدتا 1399/12/3۰رسیدهاست.

صرف آن محل از و ایجاد سال هر در خوبی سود که است آن از حاکی که بوده
منجربهافزایشتوانساختارمالیشرکت

ً
سرمایهگذاریمجدددرشرکتونهایتا

شدهاست.

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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روند رشد سرمایه-میلیارد ریال
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تغییراتسریعدرصنعتتکنولوژیوایجادنیازهایجدیدمشتریاندراستفاده
ازنرمافزارهایعملیاتی،مالیومدیریتی،گروههمکارانسیستمرابرآنمیدارد
تاهموارهسرمایهگذاریهایجدیدوایجادکسبوکارهاینوآورانهرادردستورکار
درآمدهای افزایش و ابر بستر بر خدمات ارائه اخیر، سالهای در باشد. داشته
تکرارپذیرازاصلیتریننقاطتمرکزبودهاست.همچنینایجادمحصوالتجدید
باتوجه راهدورکه از ارائهخدماتیماننداستقرار یا و نیازشرکتها با متناسب
بهشرایطحاکمبرجامعهودرراستایحفظسالمتیمشتریانوکارکنانتعریف
راستای در بودهاند. سرمایهگذاری سرفصلهای دیگر از است، شده اجرایی و
برنامههایتوسعهای،شرکتسپیدارسیستمآسیاشهریورماه1399دربازاردوم
اولیه فرابورسپذیرششد.گفتنیاستدرسال1399سهام2۴شرکت،عرضه
محسوب سال وارد تازه شرکت پنجمین و بیست آسیا سیستم سپیدار و شده

میشود.

برای را سیستم همکاران کنون، تا ابتدا از شرکت خوب عملکرد و پایدار توسعه
سرمایهگذاران،جزءشرکتهایکمریسکودارایافقمناسببرایرشدآتیسهام
با مقایسه در را شرکت سهام بازار ارزش تغییرات زیر نمودار است. کرده تبدیل
شاخصبورسنشانمیدهدکههمراستاییافزایشارزششرکتباشاخصکل

بورس،نمایانگرثباترشداینسهممیباشد.

همانطورکهدرنمودارباالمشاهدهمیشود،روندحرکت»سیستم«روندیباثبات
وروبهرشدبودهاست؛ضمنآنکهپسازتغییربازاردرانتهایمردادماهوتعدیل
شاخصکل،شیبتعدیل»سیستم«بسیارکمترازشیبشاخصبودهاستوبه
اینصورتامنیتبیشتریرادرسرمایهگذاریبرایسهامدارانخودایجادکردهاست.

مقایسه شاخص کل با ارزش بازار سهم همکاران سیستم
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سهامداراندارایمالکيتبيشاز1درصدسهامشرکتدرپايانسالمالی1399/12/3۰ودرتاريختأييدگزارشدر
جدولزيرمشخصشدهاند.

سهامداراناصلی 

سهامدارانعمدهشرکتدرپایانسالمالی99وتاریختأییدگزارش

نامسهامدار
تاریختأییدگزارش1399/12/3۰

1۴۰۰/۰2/31

درصدتعدادسهامدرصدتعدادسهام

61.66%61.661,۰۴8,199,799%1,۰۴8,199,799شرکتمدیریتسرمایهگذاریآیندهنگردانا

5.۰%5.۰8۴,736,۰81%8۴,736,۰81شرکتبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران

۴.۴%۴.۴7۴,678,386%7۴,678,386شرکت.گ.م.اقتصادوسرمایهگذاریپاسارگاد

2.۴%2.3۴۰,۴38,982%39,138,982شرکتجیآیاف.اسپیسی.

بازارگردانی اختصاصی سرمایهگذاری شرکت
1.3%۰.922,62۴,762%16,۰28,۰33آیندهنگردانا

11.۴%11.۴193,۴28,۴57%193,۴28,۴57جمعاشخاصحقیقی)باالی1درصد(

13.9%1۴.3235,893,533%2۴3,79۰,262سایر

1۰۰%1۰۰1,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰%1,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰جمع
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واحدامورسهامدرشرکتهمکارانسیستمبهمنظورتسهیلارتباطباسهامداران
عالوه واحد این است. گرفته شکل سرمایه، بازار به سیستم همکاران معرفی و
اسناد سهامداران، نیاز مورد اطالعات و روندها آنالیز و بهروزرسانی گردآوری، بر
افشایاطالعاتمالیوبودجهریزیشرکتدرمقاطعمختلفسالمالیرادربخش
امورسهامبهآدرسwww.systemgroup.net/stockوسایتکدالبهآدرس

www.Codal.irبارگذاریودراختیارسهامدارانوعمومقرارمیدهد.

ارتبـاط
باسهامداران

تماس
باامورسهام

تلفن:8۴372222 
فکس:83382222

 stock@systemgroup.net:ایمیل
نشانیواحدامورسهام:

تهران،خیابانولیعصر،باالترازمیدانونک،خیابانعطار،پالک8
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وضعیت
معامالتو
قیمتسهام

نماد چهلوچهارمین عنوان به 139۰ شهریورماه بیستودوم تاریخ در شرکت
معامالتیوبانماد»سیستم«درفهرستنرخهایبازاراولفرابورسایراندرگروه
رایانهوفعالیتهایوابستهدرجشدوبهبازارمعامالتسهامراهیافت.سهامشرکت

برایاولینباردرتاریخ139۰/۰6/28موردمعاملهقرارگرفتهاست.

درتاریخ1395/۰8/۰8درخواستشرکتدرهیأتپذیرشبورساوراقبهاداربررسیو
ورودشرکتبهفهرستشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار،تأییدونماد
»سیستم«درمورخ1395/۰8/23بهبازاربورساوراقبهادارتهرانراهیافتودر
مردادماهسال1397توانستبااحرازشرایطتابلویفرعیبازاراول،ازبازاردومبهاین

بازارمنتقلشود.

وضعیتمعامالتسهامشرکتدرسهسالاخیربهشرحجدولزیراست.شرکت
درتمامیسالهاسعیبراینداشتهتانماد»سیستم«درتمامیروزهایقابل
معاملهازنقدشوندگیالزمبرخوردارباشدوهمانطورکهقابلمشاهدهاست،روند
را بیشتریننسبت سال1399 »سیستم«در نماد معامالت وحجم نقدشوندگی
داشتهوافزایش3برابریتعدادسهامداراندرانتهایسال1398نسبتبهسال1397 
وهمچنینحفظروندصعودیتعدادسهامدارانتاپایانسال1399وتوجهآنهابه
ایننمادازشهریورماهسال1398تاکنونازموضوعاتقابلتوجهدرافزایشمیزان

معامالتدرایننمادبودهاست.

وضعیتمعامالت

وضعیتنقدشوندگیسهاموکیفیتافشاءاطالعاتشرکت

تعدادسهامدورهمالی
معاملهشده

ارزشسهام
معاملهشده

)میلیارد
ریال(

تعداد
روزهای

معامالتی
کلبازار

تعدادروزهایی
کهنمادباز
بودهاست

تعدادروزهایی
کهنماد
معامله

شدهاست

نسبتحجم
معامالتبه

میانگینموزون
سرمایه

ارزشبازار
)میلیارد

ریـال(

قیمت
سهم
)ریـال(

سرمایه
)میلیارد

ریـال(

1397/12/292۴3,999,8931,2۴82۴1229228%2۴.36,279۴,9831,26۰

1398/12/293۰9,231,۰5۴3,6۰۰23823۴23۴%2۴.517,8291۴,15۰1,26۰

1399/12/3۰5۰۰,152,61۴1۴,7712۴3233233%38.6۴5,79826,9۴۰1,7۰۰
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هیأتمدیرهپیشنهادمیکندمبلغ3،298میلیاردریالازسودقابلتوزیع)مبلغ
1،9۴۰ریالبرایهرسهم(تقسیمومابقیسودانباشتهبهمبلغ2،17۴میلیارد
ریالدرحسابهاباقیبماندتاپسازکسبمجوزهایالزمدرخصوصشناسایی
اینسودوامکانتوزیعآنازمراجعفنیوذیصالحدراینخصوصتصمیمگیری
صورتبگیرد.درضمنهمانطوریکهدرسودوزیانتلفیقیاعالمشدهاست،
درتاریختهیهصورتهایمالیوباتوجهبهمفادپرسشوپاسخفنیشماره115 
سازمانحسابرسی،سودناشیازعرضهسهامشرکتسپیدارسیستمآسیادر
بازارفرابورسبهمبلغ2،۴26میلیاردریالدرسوددورهمنظورنشدهاستکه
برای رادرحقوقمالکانهشرکت اینمحل از باقیماندهمنابعناشی هیأتمدیره
برنامههایتوسعهایوسرمایهگذاریآتیکهازقبلپیشبینیشدهوهمچنیندر
نظرگرفتنشرایطاقتصادیشرکتمنطقینمیداند.لذادرحالحاضرمدیریت
شرکتدرحالپیگیریموضوعبامراجعمربوطهجهتامکانتوزیعسودتامبلغ

۴،۰۰۰میلیاردریالمیباشد.

روند افزایش سود خالص ساالنه و تقسیم شده-میلیارد ریال

درنمودارزیرروندافزایشسودخالصساالنهوهمچنینسودتقسیمیازسال
139۴تاکنوننشاندادهشدهاست.

سودخالصشرکتاصلی              سودتقسیمشده  
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نمودارزیر،تغییراتسرمایهوارزشبازارسهامشرکتدرطولسال1399رانشانمیدهد.



65

شرکتهمکارانسیستم)سهامیعام(وشرکتهایزیرمجموعهآن،برایاطمینان
بیشتربازارازشفافیتاطالعاتصورتهایمالیهریکازشرکتهایزیرمجموعه
تهران بهادار اوراق تلفیقی،توسطحسابرسانمعتمدبورس وصورتهایمالی
گزارش ضمیمه قانونی بازرس و حسابرس گزارشهای و میشوند حسابرسی

صورتهایمالیهرشرکتمیباشد.

صورتهایمالیشرکتهایگروهونیزشرکتاصلیبهانضمامگزارشحسابرس
وبازرسقانونیدرسایتکدالبورسبهآدرسwww.codal.irقابلمشاهده

است.

میزانشفافیتاطالعاتدرگروهشرکتهایهمکارانسیستمدرسطحیاستکه
تمامیاطالعاتحیاتیشرکتهااعمازمالی،عملیاتیومنابعانسانیبهصورت
دائم،روزآمدوازطریقمجموعهایازگزارشهایپیشرفتهمدیریتیکهداشبورد
و اصلی شرکت ستادی و مدیریتی ردههای اختیار در است، مدیریت پیشرفته
باالترین دستآوردن به اقدامات، این نتیجه دارند. قرار زیرمجموعه شرکتهای
تا بازار5,۰۰۰ اتکابودنناشرانبورسیدر امتیازدرشاخصاطالعرسانیوقابل
 1397 سال در بورسی« ناشر »شفافترین عنوان کسب و ریال میلیارد 2۰,۰۰۰

بودهاست.

شفافیتو
قابلیتدسترسی
گزارشهاو
مستنداتبرای
سهامداران
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گزارشریسکها
شامل ریسکها، سطح کاهش و شناسایی بر عالوه ریسک مدیریت هدف
شناساییوبهرهبرداریازامکاناتوفرصتهانیزمیباشدکهاینمهمدرگروه
همکارانسیستمازطریقکمیتههایمختلفوطیفرآیندهایمشخصیکنترل
میشود.چابکیدرشناساییودرکتغییراتمحیطبیرونیودرونیشرکتبرای
کمیتههای این بنابر است، بوده برخودار باالیی ضرورت از همواره هیأتمدیره
مربوطهباهدففراهمآوریاطالعاتوتحلیلهاییازشرایطاقتصادیوسیاسی
حاکمبرکشورووضعیتپیشبرداستراتژیهادرداخلشرکت،هیأتمدیرهرادر
شناساییمتغیرهایتأثیرگذاربرکسبوکارشرکتوایجاددرکمناسبیازآنیاری
میکنند.ازسویدیگر،کمیتهحسابرسیباایجادمحیطهایکنترلیونظارتبر
فعالیتهایشرکت،قوتتصمیماتهیأتمدیرهدرواکنشهایچابکنسبتبه

عواملریسکوتغییراتراارتقامیدهد.

سازوکارمدیریتریسک،همکارانسیستمرادربرابرسهدستهازریسکهامجهز
کردهاستکهبهشرحذیلارائهمیگردد:

الف(ریسکبازار،نقدینگیواعتباری
ریسکبازار،عمدتاًازرکودها،تغییردرنرخبهره،تحریمهایبینالمللیو...ناشی
میشود.علیرغمتنوعوتعددمشتریانشرکتوصنایعمختلفیکهدرآنفعالیت
میکند،رکودویاکاهشفعالیتبرخیصنایعبهویژهدرشرایطکنونیوبهدلیل
اثراتناشیازاستمرارشیوعکرونامیتوانستبرکسبوکارتأثیرگذارباشد،لیکن
باتوجهبهاقداماتگروهدرشناساییفرصتهاوبازارهایجدید،ریسکهایاین

حوزهدرسطحقابلقبولیمدیریتشدهاست.

مواجه ریسک با را سازمانها تعهدات ایفای و فعالیت تداوم نقدینگی، کمبود
میسازد.باتوجهبهطیفوسیعمشتریانهمکارانسیستموحضوردرصنایع
وضعیت گذشته سوابق اساس بر و معمول طور به مختلف، کسبوکارهای و
در گروه دیگر، طرف از میباشد. برخوردار مناسبی شرایط از شرکت نقدینگی
سختافزار خرید استثنای )به خود جاری فعالیتهای اجرای و محصوالت تولید
مشتریان که این به توجه با اما نمیباشد، متکی ارز به سرورها(، بهخصوص
تأمین به نیاز محصوالت، این از استفاده برای سیستم، همکاران محصوالت
قیمت افزایش آن تبع به و ارز نرخ نوسانات لذا دارند؛ مربوطه سختافزارهای
تجهیزاتسختافزاری،درمیزانتوانخریدمشتریانهمکارانسیستمتأثیرگذار
بودهاست.ازسویدیگر،درسالجاریباتوجهبهاثراتاستمرارشیوعبیماری
کرونابرتولیداِتصنایعمختلف،اینموضوعدرحوزهسختافزار،عالوهبرافزایش

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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قیمتمنجربهچالشهاییدرزمینهتأمینآنبهخصوصدرحوزهسرورهانیز
اخیر، سالهای همانند نیز جاری سال در شرکت راستا همین در است. شده
توسعهراهکارانابریوایجادامکاناستفادهازمحصوالتراهکارانابریخودراکه
وابستگیمشتریانبهسختافزاروبهویژهبهسرورراکاهشمیدهد،برایطیف
وسیعتریازمشتریاندردستورکارقراردادکهمنجربهافزایشقابلمالحظهای

درتعدادمشتریانحوزهابریشدهاست.

همچنینریسکاعتباریناشیازناتوانیمشتریاندرپرداختبهموقعبدهیهای
خودازمهمترینریسکهامحسوبمیشودکهبهدلیلتأخیردروصولمطالبات
ناشیازدرآمدهایعملیاتیایجادوبااستفادهازمتوسطدورهوصولمطالبات
شامل مطالبات وصول در گروه سیاستهای به توجه با میشود. محاسبه
الیسنسنرمافزارها،خدماتاستقرار،پشتیبانیوآموزش،دورهوصولمطالبات
بیماری شیوع استمرار است. رسیده حداقل به اعتباری ریسک و شده کنترل
ازمجموعهاقتصادیکشوروبه کرونادرسال1399باعثشدبخشعمدهای
تبعآن،تعدادقابلتوجهیازمشتریانشرکتتحتتأثیراینشرایطقرارگیرند،
ازاقداماتمقتضیجهتمدیریتاینشرایطبهکارگرفتهشد؛ لذامجموعهای

بهگونهایکهریسکاعتباریدرسطحقابلقبولیتحتکنترلقرارگرفت.

ب(ریسـکهایمرتبـطبـاتأثیـراتشـرایطاقتصـادیحاکـمبـرکشـوربـرفعالیـت
مشـتریانهمـکارانسیسـتم

فعالیت بر کشور اقتصادی شرایط تأثیرات موجود، ریسکهای از دیگر یکی
مشتریانهمکارانسیستموبهتبعآنتوانخریدمشتریاست.همکارانسیستم
ارائهبستههای به اقدام مذکور، اثرریسک برایکاهششدت اخیر سالهای در
محصولیوخدماتیمتناسبباتوانمالیمشتریاندرطیفهایمختلفنموده

است.استمراراینامردردستورکارسالآتینیزقراردارد.

پ(ریسکهایعملیاتی
عملیات حوزه در که است ریسکهایی از دسته آن شامل عملیاتی ریسکهای
آنتأثیرمیگذارد.ریسکسیستمهایاطالعاتی یابرفعالیتهایاجرایی بودهو
وزیرساختی،ریسککنترلهایحسابداری،ریسکحقوقیوریسکمنابعانسانی
و کنترل تحت اخیر، سالهای اقدامات به توجه با که میگیرند قرار گروه این در

مدیریتقراردارند.
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درحوزهمنابعانسانی،علیرغموجودشرایطاقتصادیتورمیوناپایدار،سیاستها
وتصمیماتاتخاذشدهشاملجذب،نگهداشت،آموزشوتوسعهکارکنان،جهت
ازاثربخشیالزم شناساییوکنترلریسکهایسال1399وریسکهایپیشرو،
برخورداربودهاست؛ضمنآنکهمدیریتگروه،باانجامسرمایهگذاریهایالزمو
ایجادبسترمناسب،حفظسالمتکارکنانومشتریانرادراولویتکاریخودقرار
دادهوسیاستهایخاصیازجملهپیشبردفعالیتهاازطریقدورکاری،باحفظ

کیفیِتخدماتورضایتمشتریرادردستورکارخودقراردادهاست.

محیطحقوقیشرکت
و مدیران به الزم مشاورههای ارائه با سیستم، همکاران شرکت حقوقی دفتر
کارشناسانبخشهایمختلفسازمان،مجموعهمدیریتیشرکترادرمواجهه
در میدهد. یاری شرکت، فعالیتهای با مرتبط قانونی و حقوقی ریسکهای با
اینراستادفترحقوقیفعالیتهایخودرادرچندحوزهدنبالمیکندکهبهشرح

ذیلاست:

شناساییمقرراتحاکمبرحوزهکسبوکار
دفترحقوقیشرکتهمکارانسیستمباشناساییمقرراتحاکمبرحوزهکسبوکار
خودسعینمودهاستمقرراتیادشدهرابهطورکاملرعایتواجرانماید.مقررات
برفعالیتهایشرکتحاکمبودهورعایتمیشوند،عبارتنداز:

ً
عمدهایکهمشخصا

قانونتجارتوالیحهاصالحقسمتیازقانونتجارت

مجموعهقوانینومقرراتناظربربازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایران

بر مالیات مستقیم، مالیاتهای قانون از )اعم مالیاتی قوانین مجموعه 
ارزشافزودهوغیره(

قوانینکاروتأمیناجتماعی

قانونمدنی

قانونچک

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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قانونمبارزهباجرائمرایانهای

قانونتجارتالکترونیک

قانونحمایتازحقوقپدیدآورندگاننرمافزارهایرایانهای

قانونثبتعالئم،اختراعاتوطرحهایصنعتی

قراردادها
با قراردادها حداکثری تطبیق منظور به سیستم همکاران شرکت حقوقی دفتر
شرکت و مشتریان حقوق حداکثری رعایت همچنین و مرتبط مقررات و قوانین
با است نموده سعی همواره آن زیرمجموعه شرکتهای و سیستم همکاران
قراردادهای متنهای در را الزم اصالحات اجرایی، و عملی ضرورتهای شناسایی
و استقرار در همکاری و »فروش قرارداد 1399 سال در نماید. اعمال تنظیمی
آموزشنرمافزارهایهمکارانسیستم«بازبینیشد.دراینراستانقاطقابلبهبود
قراردادوموانعاجراییازسمتطرفین،شناساییواصالحاتالزمچهدرمتنو
چهدرساختارقرارداداعمالشدتاهمکارانسیستمونیزمشتریباخطمشی
روشنتر،نسبتبهانجاممذاکراتوانعقادقراردادبایکدیگراقدامکنند.همچنین
باتوجهبهشرایطویژهناشیازشیوعویروسکروناانطباققراردادهابامدلارائه
خدماتبهصورتدورکاربرایآندستهازمشتریانکهمدلدورکارراجهتدریافت

خدماتاستقرارانتخابنمودهاندنیزصورتپذیرفت.

برگزاریکارگاهآموزشیبرایمدیرانجدید
از حمایت و مدیرعامل از بعد الیه مدیران توسعه سیستم همکاران شرکت در
نیرویهایجوانومتخصصهموارهدردستورکارقرارداشتهاست.دراینراستا
هرسالمدیرانجدیدیبهتیممدیریتیگروهشرکتهایهمکارانسیستماضافه
میشوندکهمسئولیتآموزشاینمدیرانبهجهتایجادآگاهیالزمباقوانین،
ازجملهمفاهیمحقوقیدرقراردادها، مقرراتومسئولیتهایقانونیمربوطه
این است بدیهی میباشد. شرکت حقوقی دفتر عهده به امثالهم و چک قانون
در را گروه کارآزموده،ریسکشرکتهای تربیتنسلمدیران بر آموزشهاعالوه

خصوصمسئولیتهایحقوقیبهحداقلممکنخواهدرساند.

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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حقوقمالکیتفکری
فکری دارایی است. فکری داراییهای دانشبنیان، شرکتهای داراییهای از یکی
که میگیرد بر در را غیرمحسوسی و غیرمادی ارزشمند اموال از وسیعی طیف
حاصلفکر،تالش،ایدهوخالقیتمجموعهمدیرانوکارکنانشرکتاست.شرکت
همکارانسیستم،شرکتیپیشرودرحوزهمالکیتفکریاستوازحدود15سال
پیشتاکنوندراینحوزهفعالیتمیکندوهموارهبرایمعرفیوشناساندناین
حقوقبهفعاالنبازارکوششکردهاست.دراینراستاشرکتهمکارانسیستمو
بهطورویژهدفترحقوقیآنباهمکاریکمیتهایرانیاتاقبازرگانیبهانتشارساالنه
ویژهنامهایدرروزجهانیمالکیتفکریاقداممینماید.درویژهنامه1۴۰۰مانند
)SME(بهکسبوکارهایکوچکومتوسط)WIPO(سازمانجهانیمالکیتفکری

ومدیریتمالکیتفکریدرایننوعکسبوکارهاپرداختهشد.

الزمبهذکراستدفترحقوقیشرکتهمکارانسیستمدرراستایحفظوحراست
ازداراییهایفکریمتعلقبهشرکتهمکارانسیستممانندکپیرایتنرمافزارها،
اسرارتجاری،عالئمتجاری،نامتجاریونامدامنههایشرکت،اقداماتذیلراانجام

دادهودرصورتلزومنسبتبهتمدیداعتبارآناقداممیکند:

دسترسی میزان اساس بر )NDA( افشاء عدم مختلف توافقنامههای انعقاد 
اشخاصبهاطالعاتمحرمانه

ثبتنرمافزارهادرشورایعالیانفورماتیک،بررسیوپیگیریمواردنقضکپیرایت

ثبتعالئمتجاریشرکتوبررسیمواردناقضحقوققانونیشرکتدرفضای
مجازیوفیزیکی

مراقبتدائمیوهمیشگیبرایجلوگیریازمواردسوءاستفادهازنامتجاریو
نامدامنهاینترنتی

مسئولیتهایاجتماعی
شرکتهمکارانسیستمازبدوتأسیستاکنون،هموارهبهایفاینقشاجتماعی
درکنارکسبوکاراصلیخودتوجهنمودهومجموعهایازنقشآفرینیاجتماعی
رادرکارنامهدرونسازمانیوبرونسازمانیخوددارد.باورودهمکارانسیستمبه
به و ازگذشته اجتماعی،هدفمندتر اقداماتشرکتدرحوزهمسئولیت بورس،
صورتسیستماتیکدرچارچوبموضوعاتپیشنهادشدهازسویاستانداردهای
عملکرد همچنین و پرسنل ایمنی و سالمت است. کرده پیدا ادامه حوزه این
توجه و عامالمنفعه و عمومی سازمانهای و مؤسسات با ارتباط در اجتماعی
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در شرکت توجه حوزههای مهمترین کارکنان آموزشی و رفاهی سطح افزایش به
آنها تشریح به زیر در که است بوده 1399 درسال اجتماعی مسئولیت موضوع

میپردازیم.

سالمتوایمنیپرسنل
کمیتهسالمتکهدرسال1395وزیرمجموعهکمیتهمنابعانسانی،آغازبهکار
نمودهاست،تأمینسالمتافرادرامهمترینوظیفهخوددانستهوبرایناساس،
رویکرداینکمیتهبهسالمتافرادومحیطکار،ابتداکنشیوپیشگیرانهوسپس

واکنشیودرمانیاست.

درسال1399بهمنظورمراقبتازسالمتیجسموروانپرسنلدردوراندورکاری،
کمیتهسالمتاقدامبهبرگزاریوبینارهایآموزشیوهمچنینبرگزاریکالسهای
ورزشآنالینبرایپرسنلشرکتنمودهاست.تأمینسالمت،ایمنیورفاهکارکناناز
موضوعاتبنیادینومهمدرمدیریتمنابعانسانیوازسیاستهایشرکتهای
بزرگوموفقاست.رویکردواهتمامهمکارانسیستمبهموضوعسالمتکارکنان

نیزیکیازارکانموفقیتاینشرکتمحسوبمیگردد.

دانشگاههاومراکزآموزشی
جامعه، آینده انسانی سرمایه به روز دانش انتقال هدف با سیستم، همکاران
دورههاومحصوالتآموزشیخودرابهشکلرایگانیاباقیمتیمناسبدراختیار
ارتباط ایجاد هدف با 1399 سال در میدهد. قرار دانشگاهها و آموزشی مراکز
مستقیمبادانشجویاندانشگاهها،مؤسسهآموزشوپژوهشهمکارانسیستم
همچونسالگذشته،اقدامبههمکاریبا1۰دانشگاهدرقالببرگزاریدورههای
آموزشیبهصورترایگانویاباتخفیفویژهبرایحدود9۰۰دانشجونمودهاست.

سازمانهایمردمنهادوخدماتعامالمنفعه
حمایتازسازمانهاومؤسساتمردمنهادازطریق:

توانمندسازیساختارهایمالی62مؤسسهعامالمنفعهازطریقپیادهسازی
نرمافزارهایهمکارانسیستموسپیدارسیستمبهصورترایگانویابادریافت

حداقلهزینه

مؤسساتو
سازمانهای
عمومیو
عامالمنفعه
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آنها فعالیت محور که مؤسساتی فعالیتهای از حمایت و نقدی کمکهای 
تجهیز و تأمین آموزش، طریق از کار کودکان توانمندیسازی حوزه در عمدتاً

زیرساختهایآموزشیبودهاست.

درسال1399،همکارانسیستمباانجمنحمایتازکودکانکارهمکاریمستمر
نرم1   مهارتهای و خواندن مهارتهای تقویت هدف با را کار کودک 2۰۰ و داشته

تحتپوششقراردادهاست.

دومؤسسهمحکومادرانامروزازجملهمؤسساتدیگریهستندکههمکاران
سیستمدرسالگذشتهباآنهاهمکاریداشتهاست.کلیهفعالیتهایانجامشده
درصفحهای2کهباموضوعمسئولیتهایاجتماعیهمکارانسیستمدرسایت

اصلیشرکتطراحیشدهاست،دردسترسعمومقراردارد.

عرضهراهکارنرمافزاریویژهمؤسساتنیکوکاری
همکارانسیستموبرخیازشرکتهایزیرمجموعهآنشاملشرکتهایابرآمد،
سپـیداروسرونـو)SarvCRM(درنتیجـههمکـارینزدیکبامؤسـسه»حامیـان
نواندیشافرا«،راهکارنرمافزاریباعنوان»واره«راویژهمؤسساتنیکوکاریارائه
اطالعات فناوری زیرساختهای توسعه به کمک هدف با نرمافزار این کردهاند.
 ۴ در »واره« نرمافزار ،1399 سال در است. شده عرضه نیکوکاری مؤسسات در

مؤسسهنیکوکاریمستقرشدهاست.

حمایتازشرکتهایاستارتاپ
همکارانسیستمهموارهباشناساییوحمایتازشرکتهاینوپاوتازهتأسیس
نسبتبهتجهیزآنهابهتکنولوژینرمافزاریاقداممینماید.درسال1399بیش
از۴۰شرکتودرمجموعتاکنون2۴۰شرکتاستارتاپباتخفیف5۰درصدازاین
نرمافزارهایسپیدارتجهیزشدهاند.همچنینشرکت به و استفادهنموده طرح
سپیدارسیستم،سمینارهایآموزشیرایگانیبرایاینشرکتهادرحوزهمدیریت

مالیوکسبوکاربرگزارکردهاست.

همکارانسیستم,گزارشنظامحاکمیتشرکتی
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حمایتازحقوقمالکیتفکری
واحدحقوقیشرکتهمکارانسیستمبهمنظورتحققمسئولیتاجتماعیخود
در انجامشده قبلی فعالیتهای تأثیرگذاری افزایش راستای در ،1398 سال در
اتاق ایرانی اقداماتیجهتتشکیلکمیسیونمالکیتفکریدرکمیته اینحوزه،
بازرگانیانجامدادوتفاهمکلیدراینخصوصحاصلشد.دراینراستاضمن
رایزنیومذاکرهبافعاالنوذینفعانمالکیتفکری،هستهاولیهکارگروهبهکمیته

ایرانیمعرفیگردید.
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خالصهایازعملکردمالیشرکتطیسالهای1398،1397و1399بهشرحجداولپیوستتقدیممیگردد.

گزارشمالی

1۳991۳9۸1۳97

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

2,253,376   5,۴25,۰263,286,3۴۰درآمدخالص

2,9۴6,9791,575,1۴5978,85۴سودعملیاتی

937,6۰73۰1,6۰11۴9,696خالصدرآمدهایغیرعملیاتی

3,636,2991,615,156931,۰78سودخالص

3,871,9261,786,8621,121,۰9۰وجوهنقدحاصلازفعالیتهایعملیاتی

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

11,2۰7,83۰5,۰9۴,1533,66۰,651جمعداراییها

1,37۰,787 3,32۰,7851,896,۴86جمعبدهیها

1,7۰۰,۰۰۰1,26۰,۰۰۰1,26۰,۰۰۰سرمایهثبتشده

2,289,86۴    3,197,668 7,887,۰۴5جمعحقوقمالکانه

ج( نرخ بازده )درصد(:

29%37%۴5%نرخبازدهداراییها

۴6%59%66%نرخبازدهحقوقمالکانه

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,6771,6771,677تعدادسهامبراساسآخرینسرمایه)میلیون(

2,۰۴396۴555سودواقعیهرسهم–ریال)براساسآخرینسرمایه(

۴,7۰۴1,9۰71,366ارزشدفتریهرسهم–ریال

ه( سایر اطالعات:

1,۰161,۰981,173تعدادکارکنان–نفر)پایانسال(

گزیدهاطالعاتمالی–تلفیقی

همکارانسیستم,گزارشمالی
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گزیدهاطالعاتمالی–شرکتاصلی

 1۳991۳9۸1۳97

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

3,۴58,5752,1۴۰,63۰1,325,۰72درآمدخالص)شاملدرآمدسرمایهگذاریدرسهامشرکتهایفرعی(

2,۴9۴,3581,۴52,9۰2827,89۴سودعملیاتی

3,198,۰1728۴,317162,2۴3خالصدرآمدهایغیرعملیاتی

5,۴3۰,5171,59۴,28۴895,615سودخالص

2,112,12۴1,236,۴6۰713,891وجوهنقدحاصلازفعالیتهایعملیاتی

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

9,861,316۴,7۴3,2813,185,325جمعداراییها

2,773,6۴71,571,828852,156جمعبدهیها

1,7۰۰,۰۰۰1,26۰,۰۰۰1,26۰,۰۰۰سرمایهثبتشده

7,۰87,67۰3,171,۴532,333,169جمعحقوقمالکانه

ج( اطالعات مربوط به هر سهم:

1,68۴1,68۴1,68۴تعدادسهامبراساسآخرینسرمایه)میلیون(

3,2259۴7532سودواقعیهرسهم–ریال)براساسآخرینسرمایه(

1,۰۰۰6۰۰-سودنقدیهرسهم–ریال

21,17۰18,33۰5,539آخرینقیمتهرسهمدرتاریختأییدگزارشدرهرسال–ریال

۴,2۰91,8831,386ارزشدفتریهرسهم–ریال

7191۰نسبتقیمتبهدرآمدواقعیهرسهم–مرتبه

د( سایر اطالعات:

219238231تعدادکارکنان–نفر)پایانسال(
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صورتسودوزیانشرکتاصلی

سال1399 
میلیونریال

سال1398 
میلیونریال

درصدتغییرات

62%3,۴58,5752,1۴۰,63۰درآمدهایعملیاتی

68%)279,223()۴68,222(بهایتمامشدهدرآمدهایعملیاتی

61%2,99۰,35۴1,861,۴۰7سودناخالص

21%)۴۰8,5۰5()۴95,996(هزینههایفروش،اداریوعمومی

72%2,۴9۴,3581,۴52,9۰2سودعملیاتی

1۰25%3,198,۰1728۴,317سایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی

228%5,692,3751,737,219سودقبلازمالیات

83%)1۴2,935()261,858(هزینهمالیاتبردرآمد

241٪5,430,5171,594,2۸4سودخالص

همکارانسیستم,گزارشمالی
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صورتوضعیتمالیشرکتاصلی

داراییها

داراییهایغیرجاری

2,565,1091,291,104دارایی های ثابت مشهود

165,476135,441دارایی های نامشهود

1,150,137375,758سرمایه گذاری های بلندمدت

41,04840,202دریافتنی های بلندمدت

39.77313,731سایر دارایی ها

3,961,5431,856,235جمعداراییهایغیرجاری

داراییهایجاری

38,6222,695پیش پرداخت ها

1389,057موجودی مواد و کاال

1,260,826806,240دریافتنی های تجاری و و سایر دریافتنی ها

4,214,3241,939,700سرمایه گذاری های کوتاه مدت

385,864129,353موجودی نقد

5,899,7742,887,045جمعداراییهایجاری

9,861,3164,743,281جمعداراییها

حقوقمالکانهوبدهیها

حقوقمالکانه

1,700,0001,260,000سرمایه

169,5850صرف سهام خزانه

170,000126,000اندوخته قانونی

5,471,9701,785,453سود انباشته

0)423,885(سهام خزانه

7,087,6703,171,453جمعحقوقمالکانه

همکارانسیستم,گزارشمالی
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1399/12/30
میلیونریال

1398/12/29

میلیونریال

بدهیها

بدهیهایغیرجاری

73,60859,232ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

73,60859,232جمعبدهیهایغیرجاری

بدهیهایجاری

1,518,668783,681پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

259,863193,440مالیات پرداختنی

30,26712,307سود سهام پرداختنی

891,239523,167پیش دریافت ها

2,700,0381,512,595جمعبدهیهایجاری

2,773,6471,571,828جمعبدهیها

9,861,3164,743,281جمعحقوقمالکانهوبدهیها
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سال1399

میلیونریال

سال1398

میلیونریال

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایعملیاتی

2,307,5461,264,012نقد حاصل از عملیات

)27,552()195,422(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

2,112,1241,236,460جریانخالصورودنقدحاصلازفعالیتهایعملیاتی

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری

50,616544دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)93,098()1,364,458(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

915دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)49,512()53,607(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

)92,145()774,379(پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

3,664,290620,189دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)1,459,890()5,938,914(پرداخت های نقدی برای  خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

3,112,415226,465دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)847,431()1,304,028(جریانخالصخروجنقدحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری

808,096389,029جریانخالصورودنقدقبلازفعالیتهایتامینمالی

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایتامینمالی

)750,607()1,242,040(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-)375,000(پرداخت های نقدی حاصل از خرید سهام خزانه

-137,058دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

914,745381,762دریافت های نقدی  از شرکت های فرعی

)368,844()565,237(جریانخالصخروجنقدحاصلازفعالیتهایتامینمالی

242,85920,184خالصافزایشدرموجودینقد

129,353105,033مانده موجودی نقد در ابتدای سال

13,6524,136تاثیر تغییرات نرخ ارز

385,864129,353ماندهموجودینقددرپایانسال

صورتجریانهاینقدیشرکتاصلی

همکارانسیستم,گزارشمالی

سال1399

میلیونریال

سال1398

میلیونریال
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صورتسودوزیانتلفیقی

همکارانسیستم,گزارشمالی

سال1399 
میلیونریال

سال1398 
میلیونریال

درصدتغییرات

65%5,۴25,۰263,286,3۴۰درآمدهایعملیاتی

51%)1,132,6۰۴()1,7۰7,179(بهایتمامشدهدرآمدهایعملیاتی

73%3,717,8۴72,153,736سودناخالص

33%)578,591()77۰,868(هزینههایفروش،اداریوعمومی

87%2,9۴6,9791,575,1۴5سودعملیاتی

211%937,6۰73۰1,6۰1سایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی

1۰7%3,88۴,5861,876,7۴6سودقبلازاحتسابسهمگروهاززیانشرکتهایوابسته

17۰6%)9,6۰7(15۴,3۰۰سهمگروهازسود)زیان(شرکتهایوابسته

116%۴,۰38,8861,867,139سودقبلازمالیات

6۰%)251,983()۴۰2,587(هزینهمالیاتبردرآمد

125٪3,636,2991,615,156سودخالص
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تنوعوتعددمشتریانهمکارانسیستمدرصنایعوحوزههایمختلفباعثشد
تاکسبوکاراینشرکتکمترتحتتأثیرهمهگیریبیماریکروناواقعشود.ضمن
آنکهدرچنینشرایطی،خدماتابرییکیازمهمترینحوزههاییاستکهتوجه
کسبوکارهارابهخودجلبنمودهاست.ازآنجاکههمکارانسیستمدرسالهای
اخیرراهکارانابریرابهعنوانبسترنرمافزاریحرفهای،امنوبادسترسیآسانبرای
شرکتهامعرفیوارائهنمودهاست،بااستنادبهمزیتهایاینفناورینوینبرای
کسبوکارها،پیشبینیمیشودکهبتواندفرصتمناسبیبرایتوسعهکسبوکار

ونیزتوسعهسبددرآمدیهمکارانسیستمدرسالهایآیندهفراهمنماید.

افزایش65درصدیدرآمدهایعملیاتی،عمدتاًبهدلیلرشد95درصدیدرآمد
نرمافزارو3۴درصدیدرآمدپشتیبانیبودهاست.ازدالیلرشددرآمدنرمافزار

میتوانبهمواردزیراشارهنمود:

رشد11۴درصدیفروشمحصوالتسپیدارودشت -

افزایشحدود۴2درصدیمیانگینقیمتمحصوالت -

رشدحدود۴2درصدیفروشبهمشتریانبزرگ -

رشد63درصدیتعدادمشتریانجدید -

رشدحدود2۰3درصدیفروشبهصنایعقطعهسازوخودرو -

رشدحدود13۴درصدیفروشبهصنایعغذایی -

رشدحدود129درصدیفروشبهصنایعسیمان -

رشدحدود۴3درصدیفروشبهصنایعنفتوپتروشیمی -

به مربوط 1399 سال در سیستم همکاران درآمدی سبد از درصد 35 حدود 
درآمدپشتیبانیبودهاست.اینبخشازدرآمدها،ایناطمینانرابهصاحبان
با سیستم همکاران کسبوکار از بخش این توسعه روند که میدهد سهم

وضعیتپایدارادامهداشتهباشد.

همکارانسیستم,گزارشمالی
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سودعملیاتیتلفیقیحدود87درصدنسبتبهسالقبلافزایشداشتهاست.
همکارانسیستمبارشد65درصدیدرآمدهادرمقابلرشد۴5درصدیهزینهها،
هزینههای عمده است. نموده سود حاشیه مثبت افزایش به بهسزایی کمک
و متخصص انسانی سرمایههای نگهداشت و آموزش جذب، حوزه در شرکت

کارآمدمیباشدکهدررشداقتصادیپایدارشرکتنقشبهسزاییدارند.
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صورتوضعیتمالیتلفیقی

1399/12/30

میلیونریال

1398/12/29

میلیونریال

داراییها

داراییهایغیرجاری

3,205,7761,400,308داراییهایثابتمشهود

-336,321سرقفلی

195,214131,368داراییهاینامشهود

65,85252,493سرمایهگذاریدرشرکتهایوابسته

720,574109,791سایرسرمایهگذاریهایبلندمدت

62,14659,855دریافتنیهایبلندمدت

44,72120,079سایرداراییها

4,630,6041,773,853جمعداراییهایغیرجاری

داراییهایجاری

65,19228,573پیشپرداختها

55,72437,464موجودیموادوکاال

822,251617,212دریافتنیهایتجاریوسایردریافتنیها

4,828,0022,284,136سرمایهگذاریهایکوتاهمدت

806,058352,915موجودینقد

6,577,2273,320,300جمعداراییهایجاری

11,207,8305,094,153جمعداراییها

حقوقمالکانهوبدهیها

حقوقمالکانه

1,700,0001,260,000سرمایه

-2,426,314مازاد ناشی از معامالت با منافع فاقد حق کنترل

291,32297,213صرف سهام خزانه

188,053149,169اندوخته قانونی

3,299,9471,760,649سود انباشته

)83,120()528,662(سهام خزانه

7,376,9743,183,911حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

510,07113,758منافع فاقد حق کنترل

7,887,0453,197,668جمعحقوقمالکانه

همکارانسیستم,گزارشمالی
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افزایشسرفصلسرمایهگذاریهایکوتاهمدتعمدتاًبهدلیلتوسعهکسبوکارشرکتوافزایشحجم 
قراردادهایفروش،خدماتوپشتیبانیووصولبخشیازآنقبلازآغازسالمالیوسرمایهگذاریاینوجوه

نزدبانکوصندوقهایسرمایهگذاریمیباشد.
افزایشسرفصلسرمایهگذاریهایبلندمدتعمدتاًمربوطبهسرمایهگذاریدرسبدهایسرمایهگذاری

بودهاست.
افزایشسرفصلپیشدریافتهاعمدتاًبهدلیلافزایشحجمقراردادهایفروش،خدماتوپشتیبانیو 

وصولبخشیازآنقبلازآغازسالمالیمیباشد.

همکارانسیستم,گزارشمالی

بدهیها

بدهیهایغیرجاری

70,08753,239پرداختنی های بلندمدت

348,962218,330ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

419,049271,569جمعبدهیهایغیرجاری

بدهیهایجاری

393,100230,904پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

391,644295,978مالیات پرداختنی

30,26712,307سود سهام پرداختنی

2,086,7251,085,728پیش دریافت ها

2,901,7361,624,917جمعبدهیهایجاری

3,320,7851,896,486جمعبدهیها

11,207,8305,094,153جمعحقوقمالکانهوبدهیها

1399/12/30

میلیونریال

1398/12/29

میلیونریال
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صورتجریانهاینقدیتلفیقی

سال1399

میلیونریال

سال1398

میلیونریال

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایعملیاتی

4,178,6041,916,749نقد حاصل از عملیات

)129,887()306,678(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

3,871,9261,786,862جریانخالصورودوجهنقدحاصلازفعالیتهایعملیاتی

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری

5,5251,265دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)104,077()1,904,531(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

2142دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)47,773()91,804(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

)109,304()947,332(پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

5,571,290745,622دریافت های نقدی برای  فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)1,815,000()8,115,073(پرداخت های نقدی برای  خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

900,305283,942دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)1,045,283()4,581,598(جریانخالص)خروج(نقدحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری

741,579)709,672(جریانخالص)خروج(نقدقبلازفعالیتهایتامینمالی

 جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایتامینمالی

-2,426,314دریافت های نقدی حاصل از عرضه سهام شرکت فرعی در فرابورس

173,34615,750دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی -سهم منافع فاقد حق کنترل

)10,089(10,089تامین مالی شرکت توسعه کسب و کار دانه از طرف فناوری های نوین سپیدز ایرانیان

2,068,695212,630دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

)187,370()2,320,128(پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

)742,963()1,209,604(پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

)6()1(پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

)712,048(1,148,711جریانخالصورود)خروج(نقدحاصلازفعالیتهایتامینمالی

439,03929,531خالص افزایش در موجودی نقد

352,915319,161مانده موجودی نقد در ابتدای سال

14,1044,223تاثیر تغییرات نرخ ارز

806,058352,915ماندهموجودینقددرپایانسال

همکارانسیستم,گزارشمالی
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1399139۸عنوان

نقدینگی

3,675,4911,695,383سرمایه در گردش-میلیون ریال

2.272.04نسبت جاری

2.252.02نسبت آنی

اهرمی

0.30.37نسبت بدهی

0.420.59نسبت بدهی به حقوق مالکانه

0.70.63نسبت مالکانه

سودآوری

0.450.37نسبت بازده مجموع دارایی ها

0/660.59نسبت بازده حقوق مالکانه

1.311.13نسبت نقدشوندگی سود

2.3091.066جریان نقدی هر سهم-ریال

2.043964سود هر سهم )EPS(-ریال

66%69%نسبت سود ناخالص

48%54%نسبت سود عملیاتی

57%74%نسبت سود قبل از کسر مالیات

49%67%نسبت سود خالص

نسبتهایمالیتلفیقی 

باتوجهبهافزایشسود،سرمایهگذاریهایانجامشدهوتوانمالیشرکت،نسبتهایمالیاعمازنقدینگی،
اهرمیوسودآورینسبتبهسالقبلبهبودیافتهاند.

نسبتهایاهرمیوسودآوریشرکتروندمثبتقابلتوجهیرادرسالمالیموردگزارشنسبتبهسالقبل
نشانمیدهد.افزایشفروشوکسبدرآمدبیشترازیکطرف،استفادهبهینهازظرفیتوباالبردنکاراییاز

طرفدیگرمنجربهافزایشسودوحاشیهسودعملیاتیشرکتشدهاست.
بابتعرضهسهامشرکتسپیدار

ً
افزايشدرآمدغيرعملياتیسال1399بهنسبتسالگذشته،عمدتا  

سیستمدربورس،سرمایهگذارینزدبانکوصندوقهایسرمایهگذاریاست.

همکارانسیستم,گزارشمالی
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سایراطالعاتشرکتبهشرحزیراست:
آدرسدفترمرکزی:تهران،خیابانولیعصر،باالترازمیدانونک،خیابانعطار،پالک8

۰21-83382۰۰1 تلفندفترمرکزی:
۰21 -83382222 نمابردفترمرکزی:

www.systemgroup.net:سایتاینترنتی
Info@systemgroup.net:پستالکترونیک

هیأتمدیــرهپیشــنهادمیکنــدمبلــغ3,298میلیــاردریــالازســودقابــلتوزیــع
)مبلــغ1,9۴۰ریــالبــرایهــرســهم(تقســیمومابقــیســودانباشــتهبــهمبلــغ
2,17۴میلیــاردریــالدرحســابهاباقــیبمانــدتــاپــسازکســبمجوزهــایالزم
درخصــوصشناســاییایــنســودوامــکانتوزیــعآنازمراجــعفنــیوذیصالحدر
ایــنخصــوصتصمیمگیــریصــورتبگیــرد.درضمــنهمانطــوریکــهدرســود
وزیــانتلفیقــیاعــالمشــدهاســت،درتاریــختهیــهصورتهــایمالــیوبــاتوجــه
بــهمفــادپرســشوپاســخفنــیشــماره115ســازمانحسابرســی،ســودناشــیاز
عرضــهســهامشــرکتســپیدارسیســتمآســیادربــازارفرابــورسبــهمبلــغ2,۴26 
میلیــاردریــالدرســوددورهمنظــورنشــدهاســتکــههیأتمدیــرهباقیمانــده
ایــنمحــلرادرحقــوقمالکانــهشــرکتبــرایبرنامههــای از منابــعناشــی
توســعهایوســرمایهگذاریآتــیکــهازقبــلپیشبینــیشــدهوهمچنیــندر
ــالحاضــر ــذادرح ــد.ل ــینمیدان ــرکتمنطق ــادیش ــرایطاقتص ــنش ــرگرفت نظ
ــکان ــتام ــهجه ــعمربوط ــامراج ــوعب ــریموض ــالپیگی ــرکتدرح ــتش مدیری

ــامبلــغ۴,۰۰۰میلیــاردریــالمیباشــد. توزیــعســودت
ــه ــهکلی ــقب ــدیمتعل ــهامنق ــودس ــاس ــتت ــیدهاس ــیاندیش ــرکتتمهیدات ش
ســهامدارانحقیقــیوحقوقــی)بــهجــزســهامدارعمــده(،از7تیرمــاهازطریــق

ســامانهســجامپرداخــتگــردد.
همچنیــنطبــقمصوبــههیأتمدیــره،درتاریــخ1۴۰۰/۰1/۰7طــرحتوجیهــی
افزایــشســرمایهشــرکتازمبلــغ1,7۰۰میلیــاردریــالبــه1۰,67۰میلیــاردریــالاز
دومحــلمــازادتجدیــدارزیابــیداراییهــایثابــت)طبقــهزمیــن(بــهمبلــغ6,86۰ 
میلیــاردریــالوســودانباشــتهبــهمبلــغ2,11۰میلیــاردریــالبــرایســازمانبورس
ــه ــوزمرحل ــتمج ــتدریاف ــاتالزمجه ــت.اقدام ــدهاس ــالش ــادارارس واوراقبه
اولطــرحتوجیهــیافزایــشســرمایه)ازمحــلمــازادتجدیــدارزیابــیداراییهــای
ــوز، ــتمج ــسازدریاف ــد.پ ــاممیباش ــالانج ــرمدرح ــازمانمحت ــت(ازآنس ثاب
ــهامداران ــهس ــبب ــتتصوی ــهام،جه ــانس ــادهصاحب ــعفوقالع ــنمجم دراولی

محتــرمارائــهخواهــدشــد.

اطالعات
تماسبا
شرکت

پیشنهاد
هیأتمدیره

برایتقسیم
سود

همکارانسیستم,گزارشمالی
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معرفیمحصوالتوخدماتهمکاران
سیستموآخرینتغییراتآنهادرسال1399

نگاهیکپارچههمکارانسیستمبهچهارفرایندتولیدمحصوالت،فروش،استقرارو
پشتیبانیدرطولسهدههگذشتهمنجربهتوسعهمتوازنظرفیتاینشرکتدر
هرچهاربخششدهاست.اینتوسعهمتوازنمنجربهگستردگیبازاروپوشش
نیازمندیهاینرمافزاریموجوددربخشهایمختلفاینبازاربااستفادهازمحصوالت
متناسبومتنوعشدهکهیکیازاصلیترینمزیتهایرقابتیهمکارانسیستماست.
اینمزیتموجبمیشودهمکارانسیستمعالوهبرپایداری،پتانسیلتوسعهورشد
داشتهباشد.اگرچهدرابتدا،بازارهدفهمکارانسیستمشرکتهایمتوسطوبزرگ
بود،امادرادامهودردهههشتاد،بااتخاذاستراتژیهایهوشمندانهبهبخشهای
دیگربازارازجملهدولتودراواخرایندههبازارشرکتهایکوچکواصنافنیزتوجه
وبهتدریجمحصوالتمتناسببرایهریکازاینبخشهاراتولیدوعرضهنمود.
سبدمحصولیگستردههمکارانسیستمدرگسترهاصنافتاشرکتهایخیلیبزرگ
واستراتژیکودرصنایعمختلف،بااقبالبازارمواجهبودهوداستانهایموفقیت
سیاستهای مجموعه است. نموده ایجاد بازار بخشهایمختلف در را پرشماری
محصولیمنبعثازتحلیلنیازهایبازارازیکسوورویکردهایاستراتژیکشرکتاز
سویدیگرمجموعهاقداماتتولید،تکمیلوبهبودمحصوالتهمکارانسیستمرا

شکلمیدهند.عمدهترینایناقداماتدرسال1399بهشرحزیربودهاست:

محصوالت بازار شرکت های بزرگ

راهکاران
 ERPمحصول»راهکاران«محصولاصلیهمکارانسیستماستکهبهعنوانیک
جامعایرانیازسال1391بهبازارعرضهشد.تیمتحقیقوتوسعههمکارانسیستم
بااستفادهازتجربیاتچندینسالهاینشرکتدرارائهمحصوالتمتنوعبهصنایع
مختلفکشور،راهکارانرابهگونهایطراحیکردهاندکهدرکنارقابلیتپاسخگوییبه
نیازهایاساسیخاصصنایعمرجع،قابلیتارائهرویههایاستانداردکسبوکاری
بهاینصنایعوسایرصنایعرانیزداراباشد.راهکاراندارایسبدمحصولیمتنوعی
درحوزههایمالی،حسابداریمدیریت،اداری،بازرگانی،ومدیریتکارخانهوبخش
عمومی)دولت(استکهبهطورمستمردرحالتوسعهوبهبودمیباشد.دراین
راستا،اهمتوسعههاییکهدرسال1399درسبدمحصولیراهکارانایجادشده،

بهصورتخالصهدرادامهبیانشدهاست.

پیوست

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

همانطورکهدربخشرویکردهانیزتوضیحدادهشد،موضوعارتقاتکنولوژی
بهعنوانیکیازمحورهایاستراتژیکشرکتازسال1398آغازودرسال1399 
زیرساخترابطکاربریراهکارانمطابقباآخرینتکنولوژیهایروزدنیاتغییریافته
وپلتفرمطراحیU�er interfaceسیستمتعریفوپیادهسازیشد.درنسخه
جدیدراهکاران،عالوهبربهروزرسانیتکنولوژیرابطکاربری،یکدیزاینسیستم
جهتاستانداردسازیوبهبودتجربهکاربری)U�er Experience(نیزطراحیو
پیادهسازیشدهاست.درسهماههسومسال1399،رابطکاربریماژولدفترکل
بهروزشدهودربهمنماهتکنولوژیواسطکاربریجدیدراهکارانبهبازارمعرفی
شد.اینموضوعبهعنوانسرخطاستراتژیکبرنامهسال1۴۰۰قرارگرفتهودر
اینسالرابطکاربریماژولهایپایهراهکارانبهتدریجبهتکنولوژیجدیدبهروز
خواهدشد.بابهرهگیریازاستانداردهایروزدنیادرطراحیرابطکاربریواستفاده
ازتجربیاتکاربرانجاری،مشتریانراهکارانتجربهکاربریمتفاوتیدراستفاده
ازسیستمخواهندداشتوتسهیالتیجهتبهبودکارکاربرایجادخواهدشد.

  توسعه ارتباط ERP راهکاران با سیستم بانکی در حوزه مالی و اداری
بارشدتکنولوژیدرصنعتبانکداریواهمیتانجامکارهایمالیشرکتهابا
کمترینهزینهودرسریعترینزمان،رویکردیجدیددراستفادهازسرویسهای
آنالینبانکیایجادشدهاست.دراینرویکرد،تیمهایمالیشرکتهامیتوانند
ببرند. پیش کاربران احتمالی خطاهای بدون و سریعتر را مالی فرایندهای
و نبوده اینترنتبانک محیط به نیازی مالی فرایندهای ردیابی برای همچنین،
امکان 1399 سال در است. امکانپذیر شرکتها داخلی نرمافزارهای در امر این
مدیریتآنالینتبادالتبانکیبهمنظورسهولتوسرعتدرانجامپرداختهادر
ماژولدریافتوپرداختراهکارانایجادوعرضهشدهاست.همچنین،سرویس
پرداختآنالینحقوقازطریقماژولجبرانخدماتراهکاراننیزبهبازارعرضه

شدهاست.

  عرضه امکانات تکمیلی ماژول خرده فروشی 

عرضهماژولخردهفروشیدرقالبیکراهکارجامعوتحتوبکهمشتملبر
)Back End(وسیستمهایعملیاتی راهکارهایسیستمهایپشتیبانیدهنده
)Front End(میباشد،براینخستینباردرسطحکشوروباتمرکزبرپاسخدهی
در راهکاران ERP عرضه و تکمیل و برندها و تخصصی فروشگاههای نیاز به
این توسعه همزمان بهطور پذیرفت. صورت خردهفروشی بازار به پاسخ حوزه
محصولدرجهتپوششدهیبهنیازهایبازارخردهفروشیادامهیافتهاست.

همکارانسیستم,پیوست

تولیدزیرساخت
فانوس؛
تکنولوژیجدیدرابطو
تجربهکاربریراهکاران

ارائهسرویسمدیریت
تبادالتآنالینبانکی

درنرمافزاردریافتو
پرداختراهکاران
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  تکمیل امکانات فرسان

راهــکار»فرســان«بــهعنــوانپــلارتباطــیمیــانفروشــگاههایمــوادغذایــیو
بهصورت فروشگاهها سفارشدهی فرایند تسهیل هدف با تأمینکنندگان،
بازارعرضهشد.درسال1399باتوجهبه یکپارچهباماژولپخشراهکارانبه
نیازمندیشرکتهامبنیبرعدمامکانسوءاستفادهوجعلهویتیمشتریان
درسامانهفرسان،سازوکارصحتسنجیوکنترلورودومحدودیتهایزمانی
راهبراصلی و راهبریشرکتها پنل امکانات ایجادشد.همچنین آن با مرتبط
ارسال سازوکار مشتریان، اطالعرسانی راستای در شد. تکمیل فرسان سامانه
و ایجاد سند وضعیت تغییر و عضویت تغییر حالتهای در Notification
منتشرشد.درادامهبهمنظورپاسخگوییبهنیازشرکتهایبازرگانیدرزمینه
ایجادچندبرنددریکراهکارانواحدبرایشرکتهایبازرگانی،امکانحضوراین

شرکتهاباچندبرنددرفرسانفراهمشد.

  تکمیل راهکار تولیدی همکاران سیستم برای صنعت لوازم خانگی

تکمیلماژولهایکنترلکیفیت،نگهداریوتعمیراتدرسال1399

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنایع دارویی و غذایی

ادامهتکمیلماژولکنترلکیفیتمتناسببانیازهایصنایعداروییوغذاییدر
سال1399

  تکمیل راهکار همکاران سیستم در صنعت شیمیایی

ادامهتکمیلماژولکنترلکیفیتمتناسببانیازهایصنعتشیمیاییدرسال1399

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنعت پیمانکاری

تکمیلماژولکنترلقراردادهایپیمانکاریمتناسببانیازهایصنعتپیمانکاری
درسال1399

همکارانسیستم,پیوست

Front،کارکرد OfficeوBack Officeیکپارچگیاطالعاتدرحوزههایفرآیندی
بهکارگیری و حوزه این مشتریان نیازمندیهای پوشش و امکانات مناسب
ابزارهایمتناسبسازیموجبشده،مشتریانرضایتیبیشازگذشتهدرانجام

فعالیتهایجاریومدیریتفرایندهایسازمانیداشتهباشند.

درسال1399تمرکزاصلیرویافزایشامکاناتمحصولبرایبازارهدفبرندهای
تخصصیوبهبودکیفیتعملکردامکاناتدراینحوزه،ایجادآمادگیهایتحلیلی
رقابتی توان افزایش همچنین و هایپرمارکتها بازار به ورود برای فرآیندی و
خردهفروشیدرمقایسهباسایررقباوافزایشسهمهمکارانسیستمدراین

بازاربودهاست.
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  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنعت پتروشیمی و فوالد

و نیازهایصنعتپتروشیمی با -تکمیلماژولنگهداریوتعمیراتمتناسب
فوالددرسال1399

جهت در جنوب و شمال نفت جامع سیستم با ارتباط نیازمندیهای تکمیل -
ردوبدلشدناطالعاتومحاسباتمربوطدرحوزهاداری

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنعت سیمان

درسال1399،پرتالتوزیعوحملباهدفقراردادننیازمندیصنعتسیمان
برایبرقراریارتباطبامؤسساتحملوپایانههامنتشرشدهوبااستفادهاز
اینماژول،شرکتهامیتوانندبرایتحویلمحصوالتبهمشتریانخودضمن
به کنند. مدیریت را تحویل بارگیری، پایانه و حمل مؤسسات با آنالین تعامل
بهصورت بارگیری جهت ماشینها ورود و تخصیص فرایند ماژول این وسیله

کنترلشدهانجاممیشود.

  تکمیل راهکار تدارکات و لجستیک به منظور پوشش بیشتر نیازهای مشتریان 

ماژول اندروید، عامل سیستم بر مبتنی دستگاههای فراگیری به توجه با
ثبت سادهسازی برای تسهیلگر سیستمی عنوان به انبار اندرویدی هندهلد
 1399 سال در انبارها، فیزیکی موقعیتهای در انباردار توسط عملیاتی فرایند
عملیات و مبنادار اسناد فرایند ثبت انبار، عملیات ماژول، این در شد. عرضه

انبارگردانیقابلانجاماست.

پتروشیمی، صنعت در بهمشتریان مؤثر راهکارهای ارائه و امکانات تکمیل با
اینصنعتبهدست رادر راهکارانجایگاهمطلوبی تدارکاتولجستیک راهکار

آوردهودرشرکتهایمطرحپتروشیمیعملیاتیشدهاست.

  تکمیل سبد محصول راهکاران

درجهتپوششنیازهایشرکتهادرخصوصمدیریتارتباطآنهابامشتریان
راهکاران محصوالت اتصال برقراری و سرونو شرکت با مشارکت طی ،)CRM(
مذکور نیازهای پوشش جهت در جدید گامی شرکت، این CRM و سیستم به
برداشتهشدودرسال1398محصول»مدیریتارتباطبامشتریان)CRM(«به
سبدمحصولیهمکارانسیستمافزودهشد.درسال1399تسهیالتارتباطی

بینسیستمفروشراهکارانوCRMاضافهشد.

همکارانسیستم,پیوست
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فرایار،راهکاریجهتتوسعهمتناسبسازیو
پوششفرایندهایخاصشرکتها

هرچندبراساسبهترینشیوههایکاری)Be�t Practice(موجوددرفرایندهای
اصلیشرکتهادرهستهمرکزیERPراهکاران،فرایندهایاصلیشرکتهاپوشش
دادهشدهاستاماازضرورتهایصنایعوشرکتهایبزرگ،نیازبهمتناسبسازی
بافرایندهاوسناریوهایکسبوکاریخاص محصولبرایانطباقپذیریبیشتر
پررنگ مختلف صنایع در نیاز این است. اقتصادی پرنوسان شرایط در 

ً
خصوصا

استوهرشرکتیبهدلیلنوعکسبوکاروساختارخود،مجموعهایازفرایندهای
جانبیداردکهعمومیتندارندوخاصآنشرکتهستند.یکیازارزشافزودههای
یکERPپیشرفتهآناستکهعالوهبرایجادامکانپوششدهیچنینفرایندهایی،

امکانیکپارچهکردنآنهاباخودرانیزفراهمکند.
رافراهم اینامکان ابزارهایمتناسبسازِیراهکارانتحتعنوانفرایار، مجموعه
سیستمهای و فرایندها بتوانند شرکتها متناسبسازی، بر عالوه تا میکند
پیادهسازی خود نرمافزارهای سایر و راهکاران با یکپارچه بهصورت را خود خاص
کردهوازمزیتیکپارچگیاطالعاتدرسطحسازمانبهرهمندشوند.درواقعاین
آینده»راهکاران«ترسیمکردهاستکهطی برای را ارزشمند،مسیرجدیدی ابزار
سالهایآیندهجایگاهیمتفاوترادربازارنرمافزارهایکاربردیبرایآنرقمخواهد
زد.بهرهگیریازاینمجموعهابزارهادرکنارکارکردهایاستانداردموجود،مزایای

عمدهایبرایصنایعوشرکتهابهشرحزیرایجادمیکند:

  امکانمتناسبسازیراهکارانبراساسفرایندهایدلخواهمشتریان
  افزایشتعامالتسیستمیمحصوالتراهکارانبدوننیازبهتغییردرنرمافزار

اصلی
  امکانتوسعهماژولهایموردنیازمشتریاندربسترراهکارانتوسطنیروهای

آموزشدیدهمشتری
  امکاناتصالسیستمهایداخلیسازمانهاباپورتالهاوسیستمهایبیرونی

زمینهساز فرایار، متناسبسازی ابزار طریق از جانبی نرمافزارهای عرضه و تولید
شکلگیریایدهاکوسیستموبازارهمکارانسیستمبودهاست.همانطورکهدر
رویکردایجاداکوسیستمتوسعهوعرضهنرمافزاربربسترفرایارتوضیحدادهشد،
بعضاًمشاهدهشدهاستکهمحصوالتیکهدرقالبمتناسبسازیوازطریق
فرایاروبراییکمشترییاصنعتخاصایجادشدهاست،میتوانندبرایبرخی
صنایعدیگرنیزالگوبرداریشدهوبهبهبودمدیریتکسبوکارآنهاکمکشایانی
راهکارهاوتشویقتوسعهدهندگان این تواناییاستفادهمجددوعرضه نماید.
بیرونیبهعنوانشریکاینتوسعه،جزاولویتهاییبودهکههمکارانسیستم
درسال1398بهآنپرداخت.»بازارهمکارانسیستم«یکاکوسیستمبازجهت
سیستم همکاران توسعه شرکای توسط عرضهشده فرایاری راهحلهای عرضه
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راهحلهای اشتراکگذاری به و متناسبسازی شبکه گسترش جهت به که است
فضای این شد. عرضه بازار به 1399 سال در و شده طراحی صنایع خالقانه
بتوانند نرمافزار توسعهدهندگان که است نموده ایجاد را امکانی اختصاصی
محصوالتمکملیاتخصصیدرصنایعمختلفرادربسترراهکارانتولیدوبه

کلیهمشتریانهمکارانسیستمعرضهنمایند.
بستر بر نرمافزار عرضه و توسعه اکوسیستم »ایجاد قالب در 1399 سال در
فرایار«واحدراهبریاکوسیستمتأسیسشدوباتمرکزاینواحد،سایتبازاردر
تیرماه1399راهاندازیشد.جذبوآموزششرکایتوسعهجدید،ارزیابیوتأیید
ازسمتشرکایتوسعهوپایشمسیر ارائهشده پروپوزالهایمحصولیجدید

توسعهوعرضهمحصوالتازجملهوظایفواحدراهبریاکوسیستممیباشد.
باجذب9شریکتوسعهدرسال1399،درحالحاضر12شریکتوسعهمحصوالت
گذشته سال در میکنند. عرضه و پیادهسازی راهکاران محصول کنار در را خود
18دورهآموزشیبرایشرکایتوسعهبرگزارو22محصولتوسطشرکایتوسعه

تولیدوازطریقسایتبازارعرضهشدهاند.

هوشمندیراهکاران
ازدیگرابزارهایمهمیکهامروزهاطالعاتدقیقوتحلیلیرابرایتصمیمگیریمدیران
سازمانهافراهممیآورد،ابزارهایهوشمندیکسبوکاراست.خصوصاًدرشرایط
لزوم شرکتها، کسبوکار زنجیره در پیشبینینشده نوسانات وجود با و فعلی
تصمیماتدقیقمدیریتیبهویژهتصمیماتاستراتژیکبااطمینانبرصحتاطالعات
عملیاتیدوچندانمیشود.ماژول»هوشمندیراهکاران«باقابلیتگردآوریاطالعات
بهروز،ترکیبوتحلیلآنهاونمایشآنهادرقالبنمودارهاوداشبوردهایمتنوع،کمک
شایانیدرجهتنظارتبرعملیاتکسبوکارومدیریتبرمبنایاطالعاتدرسازمانها
هوشمندانه تصمیمات اتخاذ جهت در مدیران برای را دقیقی اطالعات و نموده
است. داشته قرار دستورکار در راهکار این نگهداشت سال1399، در میسازد. مهیا

راهکارتلفیق
بخشقابلتوجهیازشرکتهایهولدینگ،مشتریهمکارانسیستمهستندکه
هموارهسعیشدهنیازهایخاصاینطیفازمشتریاندرمحصوالتلحاظوراهحل
مناسبیبرایآنهاارائهشود.محصول»حسابداریتلفیقیهمکارانسیستم«،با
جمعآوریاطالعاتشرکتهایزیرمجموعه،امکانتهیهصورتهایمالیتلفیقیدر
شرکتهایهولدینگرافراهممیکند.اینراهکاربرپایهنیازمندیهایخاصتلفیق
وبراساسمطالعهفرآیندها،استانداردهاونیازهایمشتریان،عرضهشدهاست.

درسال1399،نگهداشتاینراهکاردردستورکارقرارداشتهاست.
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راهکاربخشعمومی
ازسـال1397،توسـعهمحصـوالتدولتـیبـارویکـردERPوبـهصـورتتحـتوببا
عنوان»راهکارانبخشعمومی«شـروعشـد.ازابتدایسـال1398تمرکزهمکاران
سیسـتمبررویتکمیلسـبدوعرضهسیسـتمهایتولیدشدهبهبازاربودهاست
وتکمیـلسـبدمحصولـیاینحوزههمچنـاندربرنامهتولیدیهمکارانسیسـتم
قـراردارد.طـیسـالهایاخیـر،راهـکاربخـشدولتـیهمکارانسیسـتم،بـهنحـوی
متناسبسازیشدهبودکهتغییراتناشیازتبدیلنظاممالیاینسازمانهااز
نقدیبهتعهدیراپوششدادهودراینراستابهسازمانهایبخشدولتیکمک
نماید.درحالحاضر،اینراهکار،امکاناستقراریکپارچهسیستمهادرکلسازمان
رابهصورتمتمرکزفراهممینمایدکهمیتواندضمنصرفهجوییدرهزینههای
ایندستهازسازمانهادربخشIT،دسترسیوانسجاماطالعاترادرسطحباالی

سازمانرانیزفراهمنماید.
نام با دولت حوزه راهکار پیادهسازی بر سیستم همکاران تمرکز 1399 سال در
»راهکارانبخشعمومی«درانواعسازمانهایدولتیدرابعادمختلفبودهاست.
عرضهوپیادهسازیراهکارچندسازمانیدرحوزهمالیبهمنظورپاسخگوییبه
سازمانهایدولتیکهدرابعادملیفعالیتمیکنندوهمچنینپیادهسازیراهکار
مالی،اداریوتدارکاتوپشتیبانیحوزهدولتدرانواعدستگاههایدولتیوطیف

گستردهایازانواعشرکتهایدولتیازجملهاقداماتاینسالبودهاست.
نیازمندیهای به توجه با عرضهشده راهکارهای امکانات تکمیل ،1399 سال در
مطرحشدهازسویمشتریانهدفمانندامکانثبتاطالعاتسپردههایدولتی،
امکانپشتیبانیازفرایندرسیدگیپرداختدرارتباطباماژولبودجهوابزارتهیه

گزارشتفریغبودجهبرایسازمانهایدولتینیزصورتپذیرفت.

راهکاراتوماسیوناداریتحتوب
راهکار»اتوماسیوناداریتحتوبهمکارانسیستم«ضمنساماندهیفرایندهای
سازمانی،امکانانجاممکاتباتاداریرابهصورتالکترونیکازهرنقطهجغرافیایی،
باسهولتدرکاربریودرمحیطیامنفراهممیکند.اینراهکارباایجادبستری
انواعفرمهایسازمانی،پیگیریدقیق،گزارش مناسببرایثبتوگردشنامهو
اقداماتالزمومدیریتبهینهجلسات،ضمنسرعتبخشیدنبهروندمکاتبات

درونسازمانی،امکانتعاملالکترونیکبرونسازمانیرانیزفراهممیکند.
امکانات توسعه اداری، اتوماسیون سیستم کاربری بهبود جهت 1399 سال در
دورنویسوپیامدولت،تکمیلآیتمهایاطالعاتیدرشناسهملینامه)شمس(،
امکانثبترسیدنامههایECEبهصورتگروهی،امکانآرشیوپیامدولتوECEو

ایمیلهایعادیدرسیستمایجادشدهاست.
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محصوالت بازار شرکت های متوسط

راهکارانابری
راهکارانابریباهدفپاسخگوییبهنیازهایبازارشرکتهایمتوسطتولیدشده
است.شرکتابرآمدسرویسهایمتنوعیبرایپاسخگوییبهبخشهایمختلف
بازارطراحیوارائهمیکند،مهمترینخدماتومحصوالتشرکتابرآمددرسال

1۴۰۰شاملمواردزیراست:

)Abramad VDC   رایانشابرآمدیتام)

)Abramad VPC   رایانشابرآمدی)

)Abramad Backup-a�-a-Service   پشتیبانگیریابرآمدی)

)Abramad De�ktop   دسکتاپابرآمدی)

ابری پلتفرم سرویس حوزه در را خود تحقیقات ابرآمد فوق، خدمات کنار در
)Platform a� a Service(پیشخواهدبرد.

بازارعرضه ابرآمداستکهدرسال1۴۰۰به ابرآمدی«سرویسجدید »رایانش
میشود.هدفاینسرویسایجادزیرساختفناوریاطالعاتشاملسرورمجازی،
شبکهوامنیتبربسترابر،بدوننیازبهسرمایهاولیه،باسادهترینوسریعترین
روشممکناست.اینسرویسبهصورتSelf-Serviceارائهشدهوهزینههای

آنبراساسمیزانمنابعدرخواستیمحاسبهخواهدشد.
بازهزمانی5ساله بازارومدلکسبوکاردریک اندازه به باتوجه ابرآمد شرکت
را گروه درآمد از قابلتوجهی کردهوسهم ایجاد بازدهبسیارمناسبی میتواند
تشکیلدهد.بنابراین،ازسالگذشتهبخشقابلتوجهیازسرمایهگذاریهمکاران
سیستممعطوفبهاینکسبوکارگردیدهودرسال1۴۰۰نیزاینمسیرادامه

خواهدیافت.
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سپیدارودشت
محصوالتبازارشرکتهایکوچکواصناف

توسعه خود، ساالنه تولید برنامه مطابق نیز 1399 سال در سپیدار محصول
بخش در پخش حوزه نیازمندیهای پوششدهی است. کرده پیدا بهبود و
کسبوکارهایکوچکدرسال1397دربرنامهتولیدقرارداشتوامکاناتآندر
سال1398بهبازارعرضهگردید.درسال1399سیستمپخشگرمنیزدرراستای
پخش سیستم شد. عرضه بازار به و تولید پخش، مشتریان به پاسخگویی
سپیدارافزونبربرخورداریازامکاناتاصلیماژولفروشدرکنارسایرماژولها
باال،امکان انعطافپذیری با رابهخوبیپاسخمیدهدو نیازمندیهایکسبوکار
است. کرده فراهم را مویرگی فروش فرآیندهای پیچیدگیهای به پاسخگویی
همچنینسیستمسفارشاتخارجینیزدرراستایپاسخگوییبهمشتریانتولید
ودرزمستان1399بهبازارارائهگردید.امکانحسابداریدشتنیزجهتافزایش
تغییرات آخرین از اطالع برای گردید. عرضه بازار به 1399 زمستان در بازار سهم
محصولیدرحوزهمحصوالتشرکتسپیدارسیستمآسیا،بهگزارشهیأتمدیره
شرکتسپیدارسیستمآسیابهمجمعبرایدورهمالیمنتهیبه1399/12/3۰که

رویسایتکدالقراردارد،مراجعهنمایید.

دستگاهکنترلترددوحضوروغیابپایوفای
سختافزاری محصول اولین که پایوفای تردد مدیریت دستگاه 1398 سال در
همکارانسیستممیباشد،توسطشرکتپایوندبهبازارعرضهشد.ایندستگاه
و امکانات نظر از که است ملی تولید یک میشود، تولید پایوند شرکت در که
پشتیبانیبهتروسریعتربهمشتریان،درجایگاهیباالترازبسیاریازنمونههای
مشابهخارجیخودقرارمیگیرد.ایندستگاهقابلیتثبتترددازطریقانگشت،

موبایل،کارتترددوشناسهکاربریراداراست.
درسال1399،امکانتشخیصچهرهدرسختافزارپایوفایتکمیلوعرضهشد.
برایکاهشقیمت الگوریتمهایهوشمصنوعی،مدلی از بااستفاده همچنین
و متوسط شرکتهای برای دستگاه این شدن بهصرفه مقرون جهت دستگاه

کوچکایجادوبهمشتریانسپیدارعرضهشد.
و بزرگ مشتری 5۰۰ از بیش مجموعه در پایوفای دستگاه 63۰ ،1399 سال در
کوچکبهصورتعملیاتیاستفادهشدهاستکهنسبتبهسالگذشتهبهترتیب

رشد3۰%و78%داشتهاست.
درسال1399،ماژولگیتثابتتکمیلشدهوامکانخواندنبارکدعالوهبرخواندن
اطالعاتRFIDبهاینماژولاضافهشد.جهتارتباطماژولگیتباسختافزارهای
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مختلفوفراخوانیاطالعاتبارکدازسختافزارمشتریان،APIهاییبهاینماژول
اضافهشد.

که شده انجام مصنوعی هوش زمینه در زیر پروژه دو 1399 سال در همچنین
خروجیآنهادرسال1۴۰۰عرضهخواهندشد:

مانیتورینگ جهت اشیا اینترنت از استفاده با محیطی شرایط مانیتورینگ  
بهصورت حساس مکانهای سیستم، این طریق از سرور. اتاقهای هوشمند
ارسال اتوماتیکمانیتورشدهودرصورتبروزمشکالتمحیطی،یکهشدار
کارشناسانجهتبررسیشرایط بهمراجعهحضوری نیاز کار، این با میشود.

محیطیبهمیزانقابلتوجهیکاهشخواهدیافت.
  پروژهارائهراهکاراینترنتاشیاجهتردیابیداخلیداراییهایسازماندرارتباط
کاالهای سازمان، داراییهای آنالین ردیابی با که راهکاران ثابت دارایی ماژول با
خاص مکانهای از مدنظر کاالهای جابهجایی و نموده ردیابی را سازمان مهم
بااهمیت اینکاردرمدیریتونگهداشتداراییهای رااطالعرسانیمینماید.

سازمانهاتأثیربهسزاییخواهدداشت.

خدمات همکاران سیستم

استقرارمحصوالتهمکارانسیستم
همکارانسیستمبابهرهگیریازدانشروزمدیریتپروژه،ظرفیتگستردهتیمهای
استقرار،شبکهسازیدرسطحگروهوباتأکیدبرتجاربآموختهشدهدراستقرار
پروژههایگذشته،توانستهاستسیستمهاینرمافزاریرادربازهزمانیمناسبو

باکیفیتموردنظربرایکسبوکارهایمختلفپیادهسازیوعملیاتینماید.
بهکارگیریابزارفرایاردراستقرارپروژههابهخصوصدرپروژههایبزرگ،منجربه
افزایشروزافزونکیفیتاستقرارپروژههانسبتبهگذشتهشدهوهمچنینامکان
آورده فراهم پیش از بیش را مشتریان نیاز با منطبق خاص متناسبسازیهای
است.وجودفرایاربهعنوانیکمزیترقابتیباعثاقبالروزافزونمشتریانبازار
بزرگبهERPهمکارانسیستمشدهاستوهمینامرمنجربهرشدساالنهفروش
سال هر در بزرگ پروژههای استقرارهای تعداد رشد آن تبع به و بزرگ پروژههای
میشود.برهمیناساسهمکارانسیستمهرسالهباتمرکزمستمربربهبود
تخصصکارشناسانومدیرانپروژههایاستقرار،ظرفیتالزمبرایپاسخگوییبه

افزایشتعداداستقرارپروژههایبزرگوتحویلبهموقعآنهارافراهممیآورد.
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همکارانسیستمدرسال1399،باتحویل775پروژهدرحوزهراهکارانابری،برای
ابری پروژههای تحویل میزان برابر دو بر بالغ رشد شاهد متوالی، سال دومین

نسبتبهسالگذشتهبودهاست.
پروتکلهای رعایت ضرورت و 1399 سال در کرونا بیماری شیوع به توجه با
بهداشتیجهتحفظسالمتمشتریانوپرسنل،بخشقابلتوجهیازپروژههای
راه از حوزه، این در انتظار مورد کیفیتهای و استانداردها رعایت ضمن استقرار
دوراجراشدهاند.همکارانسیستمتوانستباافزایشبهرهوریوچابکیدرحین
دورکاری،ضمنحفظسالمتمشتریانونیرویانسانیشرکت،عملکردیمطابق
باهدفگذاریهایازپیشتعیینشدهداشتهباشد.اطالعاتحاکیازآناستکه
حوزه در مناسب زیرساختهای فراهمآوردن با سیستم همکاران ،1399 سال در
استقرار،نزدیکبه6۰%فعالیتهایاستقراردراغلبپروژههاراضمنحفظکیفیت

استقرارورعایتتعهداتزمانیارائهشدهبهمشتریان،ازراهدورپیشببرد.
دراواسطتابستان1399نیزدرراستایتوسعهخدماتاستقراربهصورتدورکارو
باهدفرعایتپروتکلهایبهداشتیمقابلهبابیماریکرونا،متناسبکردنهزینه
استقرار،کمکبهپایداریوگسترشکسبوکاروتداومرضایتمشتریان،بسته
خدماتجدیدیتحتعنوان»بستهخدماتاستقرارازراهدور«بهبازارعرضهشد.
بستهمذکوراینامکانرابرایمشتریانایجادنمودتاباپرداختهزینهکمتر،در
عینحفظسالمتیبتوانندازخدماتاستقرارهمکارانسیستمباکیفیتیهمانند

استقرارحضوریبهرهمندشوند.
مجموععواملفوقمنجرشدتاهمکارانسیستمدرسال1399بتواندعلیرغم
شرایطناشیازپاندمیکرونا،عملکردیباالترازانتظاراتازپیشتعیینشدهدر

حوزهاستقرارداشتهباشد.

پشتیبانیمحصوالتهمکارانسیستم
پشتیبانیبهعنوانآخرینبخشازمجموعهفرآیندهاییکپارچههمکارانسیستم
برایمشتریان،یکیازخطوطاصلیکسبوکارهمکارانسیستمراتشکیلمیدهد.
شرکتتالشمیکندباارائهمدلهاینویِنمراقبتوحمایتهایمستمر،همواره
استفاده و باکیفیت ارائهخدمات برای بودهوشرایطالزم کنارمشتریانخود در
گسترده شبکه کند. فراهم را سیستم همکاران راهکارهای از مشتریان بهینهتر
ومتنوعپشتیبانیهمکارانسیستمیکیازمزیتهایرقابتیاساسیشرکتدر

حوزهخدماتاست.

همکارانسیستم,پیوست

رشدبیشازدوبرابری
پروژههایتحویلشده
راهکارانابریبرای
دومینسالمتوالی

3,635
تعدادپروژهتحویل
شده،

۸2٪رشد
درحجمتحویلپروژهها



101

شرکتهای از الگوگیری با و جهانی تغییرات روند با همسو سیستم همکاران
ارائهخدماتپشتیبانیخود پیشرودردنیا،استراتژیتعددوتوسعهکانالهای
رابهگونهایطراحینمودهاستکه»پرتالمشتریان«،کانالاصلیشکلگیریو
شکلدهیتجربهارتباطمشتریانباگروههمکارانسیستمقرارگرفتهومدلهای
ارائهخدماتپشتیبانی،برمحوریتاینکانالارتباطیتوسعهیابد.هماکنون،پرتال
همچون ،1399 سال در است. پشتیبانی خدمات دریافت اصلی درگاه مشتریان،
سالگذشتهتالشهمکارانسیستمبرآنبودهاستتاباتداومفعالیتهایخود
سرعت افزایش ،Self-Service توسعه مشتریان، پرتال کانال تقویت راستای در
خدمات ارائه کیفت افزایش نهایت، در و مشتریان متنوع طیف برای پاسخگویی
درکنارتوجهبهنیازمشتریانخاصواستراتژیکوطراحیوارائهخدماتخاص
برایایندستهازمشتریان،توسعهسودآوریشرکتازمحلخدماتپشتیبانیرا

حاصلنماید.
سرخطعمدهاقداماتانجامشدهدرسال1399،درراستایتداومرضایتمشتریان
وبهبودمستمرآن،افزایشکیفیتوسرعتارائهخدماتوهمچنینافزایشو
توسعهظرفیتوگسترششبکهارائهخدماتپشتیبانی،بهصورتزیربودهاست:

تناسب ایجاد منظور به درخواست، بر مبتنی پشتیبانی خدمات ارائه توسعه  
میانهزینهوخدماتدریافتی

  تداومرویکردرشدظرفیتارائهخدماتپشتیبانیازطریقتأسیسیکشرکت
پشتیبانیارکهمجموعتعدادشرکتهایپشتیبانیاررابه6شرکترساند.

   توسعهارائهسرویسهایارزشافزودهای)�Va(ازجنسسرویسهایپیشگیرانه
باهدفتداومرضایتمشتریانوبهبودمستمرآن

درادامهارتقایکیفیتخدماتپشتیبانیبهمشتریانهمکارانسیستم،پایههای
هوشمندسازیبخشیازخدماتپشتیبانیدرجهتافزایشسرعتپاسخگویی

بهمشتریاندرسال1399انجامشدهودردستورکارسال1۴۰۰نیزقراردارد.
باتوجهبهشیوعویروسکروناوعلیرغمدورکاریجهتحفظسالمتپرسنل،
خدماتپشتیبانیهمکارانسیستمدراینبازه،مطابقروالمعمولوباکیفیت
بهمشتریانارائهشد.درسال1399علیرغمافزایشتعدادمشتریانوبهتبعآن
افزایشحجمسرویس،سطحرضایتمشتریانازخدماتپشتیبانیمانندسال

قبلدرسطحمناسبیقرارداشتهاست.

همکارانسیستم,پیوست
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آموزش
خدمات ارائه سیستم، همکاران آموزش و پژوهش مؤسسه اصلی مأموریت
استفاده جهت کسبوکارها آموزشی نیازهای پوششدهی هدف با آموزشی
بهینهازمحصوالتهمکارانسیستماست.ارائهاینخدماتآموزشیبارویکرد
نرمافزارهای با عملی کار کنار در مفاهیم و اصول یادگیری و مهارتآموزی
همکاران نرمافزاری سیستمهای شناخت میپذیرد. صورت سیستم همکاران
سیستموکسبمهارتدراستفادهازآنها،یکیازعواملمؤثردرکاربردیشدن

وسهولتاستفادهازمحصوالتبرایمخاطباناست.
مؤسسهباشروعپاندمیکرونا،درراستایحفظومراقبتازسالمتفراگیران
هدف با اما شد حضوری آموزشی دورههای لغو به ناچار خود، اساتید و
برگزاری بهسرعت آنها، آموزش در وقفه ایجاد عدم و فراگیران رضایتمندی
داد. ادامه آنالین آموزشی فضای بستر در را جریان در آموزشِی دورههای
کیفیفراهم کامالً بهصورت و اسرعوقت در آنالین برگزاریدورههای زیرساخت
نرمافزار، با کار شامل حضوری دورههای قابلیتهای و امکانات تمامی و شد
فراهم نیز آنالین آموزش بستر در فراگیران، سایر و مدرس با ارتباط برقراری
گردید.باتوجهبههمینرویکرد،عمدهفعالیتهایبازاریابیدیجیتالمؤسسه

نیزدرجهتترویجاستفادهازدورههایآنالینوالکترونیکیانجامشد.
مخاطبین اوِل گروه میکنند؛ استفاده مؤسسه خدمات از مخاطبین گروه دو
مؤسسه،کاربراننرمافزارهایهمکارانسیستمهستندکهازخدماتآموزشی
مرتبطباراهبریوکاربریمحصوالتبهرهمندمیشوند.اینگروهازمشتریان
مجموعه از حضوری، و آنالین آموزشهای خدمات از بهرهمندی بر عالوه
راهکاران کاربران تمامی اختیار در فراگیر بهصورت که الکترونیکی آموزشهای

قرارمیگیردنیزاستفادهمیکنند.
خدمات از سیستم همکاران مشتریان از شرکت 1,1۰7 مجموعاً  1399 سال در
به نسبت مقدار این که کردهاند استفاده مؤسسه حضوری و آنالین آموزشی
سالقبل۴2%رشدداشتهاست.همچنینباتغییررویکردبهسمتدورههای
آنالین،رشدنفر-دورههمنسبتبهسالگذشته92%رشدداشتهاست.درسال
مدیران با بیشتر ارتباط هدف با نیز شرکتها این سازمانی آموزشهای آینده،

آموزشومنابعانسانیمشتریانتوسطمؤسسهصورتخواهدپذیرفت.
همچنینباتوجهبهنیازاینگروهمخاطبینبهآموزشهایالکترونیکیدورههای
تردد، سیستمهای الکترونیکی آموزشهای محتوای تولید به نسبت تخصصی،

سهامفصل،GIS،گردشسازوقواعدسازاقدامشد.

همکارانسیستم,پیوست
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برگزاری

+34000
نفر-دورهآموزشیدر
سال99



رشد٪5۸
نسبتبهسال
گذشته

فارغالتحصیالن و جویایکار انسانی نیروی مؤسسه، مخاطبین از دوم گروه
دانشگاهیهستندکهبهواسطهاستفادهازاینخدماتوباافزایشسطحتخصص
کاربردیخود،احتمالاشتغالویاارتقایشغلیخودراباالخواهندبرد.خدمات
آموزشیاینحوزهعالوهبرارائهدرمؤسسهپژوهشوآموزشهمکارانسیستم،
بهطورمستقیم،توسطمجموعهایازدانشگاههایسراسری،آزادونمایندگیهای
سال در میگیرد. صورت مؤسسه نظارت با و غیرمستقیم بهصورت آموزشی،
1399،مؤسسهآموزشباهدفتوسعهارتباطوبرندآموزشیخودبا1۰دانشگاه

همکاریمشترکداشتهکهنتیجهآنبرگزاریحدود975نفر-دورهبودهاست.
سال با مقایسه در که دیدهاند آموزش نفر-دوره 7,63۰ 

ً
مجموعا گروه، این در

قبل۴2%رشدداشتهاستوازاینتعداد5,966نفر-دورهمعادل78%ازدورههای
غیرحضوریاستفادهکردهاند.توسعهفروشبستههایبازارکار،فروشدورههای
عمده از مهارتی دورههای روی بر تمرکز و کشور سطح در الکترونیکی و آنالین
آن،حاکی اینتعدادمخاطبونرخرشد اینبخشبودهاستکه دالیلرشددر
ازپتانسیلباالیکسبوکارآموزشوبازارمناسبافرادعالقهمندبهمحصوالت

همکارانسیستموحوزهفناوریاطالعاتمیباشد.
بهطورکلیدرسال1399تعدادشرکتکنندگانیکهازخدماتآموزشیموسسه
استفادهکردهاندبهبیشاز3۴,۰۰۰نفر-دورهرسیدهاستکهرشد58%نسبتبه

سالگذشته،استقبالبینظیریازآموزشهایمؤسسهرانشانمیدهد.

همکارانسیستم,پیوست
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