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بهبود عملیات معدنی 
با راهکارهای یکپارچه 

معدنکاری و صنایع وابسته به آن می تواند با ایجاد اشتغال و تولید ثروت، نقش ارزشمند و مثبتی 
در توسعه داشته باشد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که دارای منابع غنی معدنی 

است به عنوان یک فرصت برای پیشرفت و رشد کشور محسوب می شود.
نیاز روز افزون جامعه جهانی برای تامین مواد اولیه معدنی و تاکید بر توسعه پایدار و حفاظت 
از منابع طبیعی، لزوم عارضه یابی و رعایت استانداردهای سخت گیرانه، بهینه سازی خطوط تولید 
با هدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی، چالش های اساسی را در این صنعت به وجود 
آورده است. راهکار پیشنهادی برای مقابله با این چالش ها، ایجاد جریان اطالعاتی آنی بین بخش 

برنامه ریزی منابع سازمانی)ERP( با سطوح متعدد فنی و پایین دستی محیط های معدنی است.
معدنکاری دیجیتال فرآیندی است که از یک دهه قبل به تدریج جای خود را در بخش معدن باز کرده  
و به معنای تحول از تولید مکانیزه به  دیجیتال است. سیستم های دیجیتال باعث بهبود در بهره وری 
عملیات معدنی از اتوماسیون و برنامه ریزی لحظه ای تا مدیریت کل عملیات شده است. در نتیجه 
شرکت های معدنکاری به سمت معادن هوشمندتر پیش رفته اند که چهار نتیجه اساسی در بر 

داشته است:

•  بهبود عملکرد در مدیریت هزینه های عملیاتی و اجرا )به خصوص در مورد ماشین آالت( 

•  تصمیم گیری بهتر لحظه به لحظه بر اساس اطالعات به  دست  آمده در خصوص منابع و مخارج   

   و حصول سودآوری بیشتر

•  ایجاد عملیات خودکار و قابل پیش بینی و افزایش کارایی ماشین آالت و ردیابی آن ها
•  گذر از عملیات کارگری سنتی به نیروی کاری متخصص





•  افزایش راندمان کاری تجهیزات و کاهش توقف حین کار با انجام تعمیرات به موقع 

•  نیاز به داده های کافی برای تصمیم گیری مناسب در مورد الستیک های ماشین آالت معدن

•  کنترل درآمد و هزینه صورت وضعیت های پیمان )کنترل قراردادها، مناقصات و استعالم ها( 

•  کنترل موجودی قطعات  و ملزومات مصرفی و تامین به موقع آنها

•  تهیه بهای تمام شده هزینه های عملیات، ماشین آالت و تجهیزات 

•  دیسپچینگ ماشین آالت در بخش تولید و بهره برداری به دلیل پیچیدگی های حمل و بارگیری 

•  موضوعات مربوط به حضور غیاب و جبران خدمات پرسنل 

•  نیاز به گزارش گری های مدیریتی به ویژه تطابق منابع و بودجه با درآمد و هزینه 

نیازهای خاص صنعت معدنکاری



- نگهداری و تعمیرات
•  تعریف ساختار درختی ماشین آالت، شناسنامه های فنی و بانک اطالعات خرابی ماشین آالت 

•  دسترسی پذیری باالی تجهیزات با برنامه ریزی سرویس های پیش گیرانه بر اساس تقویم یا کارکرد  

یا ترکیب تقویم و کارکرد

•  کاهش هزینه های تعمیراتی با مدیریت سرویس های هم پوشان تقویمی و کارکردی

•  افزایش بهره  وری فرایند تعمیرات با متناسب سازی گردش کار دستور کارها طبق نیاز واحدها

در  جانمایی الستیک ها  امکان  با  مناسب  خرید الستیک های  تصمیم گیری  در  مدیریت  به  کمک    •

از تجهیز والد، نگهداری تاریخچه جابجایی های الستیک و گزارش های  ماشین آالت، دریافت کارکرد 

مقایسه ای برندهای مختلف

•  مدیریت موجودی قطعات از طریق ارتباط دستور کارها با قطعات انبار و مدیریت انبارهای پای کار 

فنی

•  کنترل هزینه های تعمیرات از طریق ارتباط دستور کارها با انبار قطعات، فراخوانی هزینه پرسنل بر 

اساس کارکرد پرسنل، امکان برون سپاری تعمیرات و محاسبه هزینه تعمیرات انجام شده

•  کنترل فعالیت های پروژه با تخصیص تجهیزات به پروژه های مختلف، جابجایی بین پروژه ها، صدور 

دستور کار در سطح پروژه و کنترل مصرف مواد در سطح پروژه

•  هوشمندی سیستم در زمینه کمک به تصمیم گیری اولویت انجام عملیات های حساس بر روی 

تجهیزات حیاتی

ویژگی های راهکاران 
برای شرکت های صنعت معدنکاری



•  کمک به مدیریت و کاهش توقفات عملیاتی و غیرعملیاتی با ارائه شاخص های موثر 

•  امکان مدیریت سرریزات و پایش وضعیت تجهیزات بر اساس ورودی هایی مانند آنالیز روغن

•  امکان ارائه سابقه استفاده از قطعات یدکی و تعمیرات انجام شده بر روی آن

 OEE کمک به تصمیم گیری در حفظ یا از رده خارج کردن تجهیز با ارائه شاخص های کارایی و  •

•  کمک به شناسایی انحراف عملکردی پرسنل و انحراف مصارف اقالم مصرفی با مقدار برنامه ریزی 

شده

- حسابداری مدیریت و بهای تمام شده
•  محاسبه بهای تمام شده در سطح فعالیت، تولید و سایر موارد  

•  تطابق بودجه با صورت وضعیت و بهره برداری انجام شده  

•  محاسبه هزینه های تولید به خصوص در سطح ماشین آالت، دستگاه و سایر موارد 

•  پیاده  سازی سیستمی مکانیزه با توجه به ضرورت مالی و حسابرسی 

- مدیریت دارایی ها
•  تجدید ارزیابی، تعمیرات اساسی و بیمه دارایی با توجه به باال بودن ارزش تجهیزات به کار رفته در 

صنعت معدن و شناسایی هزینه های مربوطه 

•  امکاناتی مانند محل استقرار، مسئول و جمع دار اموال در دارایی ثابت برای تسریع جستجوی دارایی 

توسط کاربران



- مالی و قراردادها و پیمان 
•  ثبت و کنترل صورت وضعیت ها و پیمان های منعقد شده با کارفرما و پیمانکار 

•  محاسبه اتوماتیک اضافات و کسور صورت وضعیت ها براساس شرایط پیمان

•  پوشش دهی فرایند پیش پرداخت و استهالک آن در صورت وضعیت

•  ثبت و نگهداری تضامین و ضمانت نامه های پیمان

•  صدور اتوماتیک اسناد حسابداری صورت وضعیت ها

•  پوشش دهی فرایند دریافت و پرداخت صورت وضعیت ها به کارفرما و پیمانکار 

•  تهیه کارت پیمان و سایر گزارش های مورد نیاز

- تردد 
•  مدیریت سیاست های تردد و کنترل ورود و خروج کارمندان به دفاتر و مراکز مختلف شرکت

•  پشتیبانی از انواع شیفت ها و گروه های کاری 

•  محاسبه کارکرد دوره ای کارمندان منطبق با قوانین کارکردی خاص شرکت ها

•  پوشش دهی تنوع و پیچیدگی های شیوه های متنوع محاسبات کارکرد

•  مکانیزه کردن ثبت و گردش انواع درخواست ها و مجوزهای حضور و غیاب 

•  تهیه گزارش های حضور و غیاب و سایر گزارش های مورد نیاز

- تدارکات و لجستیک
•  تامین قطعات و لوازم یدکی به موقع و با صرفه از درخواست تا تامین کننده 

•  تهیه اجناس باکیفیت و قابل آنالیز براساس ویژگی های کاال و دسترسی به گزارش های مربوطه 

با بخش  آن  ارتباط مستقیم  و  آنها  و موجودی  انبار  در کف  اطالعات  و  از سطح موجودی  اطالع    •

نگهداری و تغییرات و مدیریت دارایی های ثابت 







تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643515

تلفن فروش: 85۲۰- ۰۲1

info@systemgroup.net
 www.systemgroup.net

برای دریافت نسخه الکترونیک 
کاتالوگ اسکن کنید.


