
مدیریت دقیق
و موثر منابع
با راهکار نرم افزاری صنعت سیمان





)ERP+BPM+BI( سبد جامع راهکار صنعت سیمان
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صندوق خرده فروشی خرده فروشی

(CMMS) نگهداری و تعمیرات

وب سرویس فروش اینترنتی 



تسهیل فرایندهای سازمان 
با راهکار صنعت سیمان همکاران سیستم

با تغییر وضعیت و رقابتی شدن بازار صنعت سیمان، فرایندهای تولیدکنندگان این 

ضرورت  موضوع  این  است.  یافته  تغییر  محصوالت  عرضه ی  زمینه ی  در  صنعت 

به کارگیری راهکارهای ERP ویژه ی این صنعت را بیش تر کرده است.  

بهره وری   می توانید  سیستم  همکاران  سیمان  صنعت  جامع  راهکار  از  بهره گیری  با 

سازمان را افزایش دهید؛ ارتباط مکانیزه با مشتریان داشته باشید؛ به نیازهای آنان 

سریع تر پاسخ دهید و فرایندها را بهینه تر رصد کنید.
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 نیازهای خاص صنعت سیمان 
•  تولید انبوه و پیوسته

•  برنامه ریزی فروش بر مبنای تولید

•  لزوم کنترل، تعمیر و نگهداشت تجهیزات و ماشین آالت

•  تنوع اندک محصوالت تولیدی و نیم ساخته 

•  تحویل تدریجی محصول به مشتریان

•  تمرکز تولید در یک گستره ی جغرافیایی

•  پیچیدگی  های بارگیری، حمل و توزیع

•  مانیتورینگ خطوط تولید، موجودی دپوها و سیلوهای مواد

ویژگی های راهکار صنعت سیمان همکاران سیستم
•  پاسخ گویی منعطف به رویه های متنوع فروش

•  کنترل و مدیریت حساب طرف های تجاری

•  برنامه ریزی و مدیریت تحویل محصوالت به مشتریان

•  برنامه ریزی و مدیریت دقیق و به موقع تدارکات و انبار قطعات 

•  تسهیل محاسبات و کنترل قراردادهای پیمانکاری

•  مدیریت موثر در خطوط تولید و تجهیزات

•  کمک به تحلیل بهتر کسب و کار و ارائه ی تصویر 360 درجه از وضعیت سازمان به مدیران ارشد 

•  گردش اتوماتیک کارها در سازمان

•  طراحی و توسعه سیستم های خاص مورد نیاز به کمک ابزار فرایار 

۳ راهکار صنعت سیمان
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پاسخ گویی منعطف به رویه های متنوع فروش 
بازار صنعت سیمان رقابتی و تغییرات فصلی در فرایند فروش آن ها تاثیرگذار است. از این رو؛ برای 

کنترل  و  ثبت  برای  نرم افزاری  منعطف  و  جامع  راهکار  به  مشتریان  نیازهای  به  چابک تر  پاسخ گویی 

اسناد نیاز است. 

راهکار سیمان انواع فرایندهای فروش داخلی و صادراتی را پوشش می دهد. در بخش فروش صادراتی، 

امکان ثبت فرایندها از زمان صدور تا توزین و ترخیص کاال فراهم است.

کنترل و مدیریت حساب طرف های تجاری
کنترل وضعیت حساب طرف های تجاری فروش در تمام مراحل فروش، در کنار یکپارچگی با ماژول های 

دریافت  و  پرداخت و مدیریت وصول مطالبات، امکان کنترل نقدینگی حاصل از فروش را در راهکاران 

فراهم می کند.

همچنین می توان فروش از طریق عاملین فروش را با کنترل حساب عامل فروش و مشتری نهایی، 

مدیریت کرد.

برنامه ریزی و مدیریت تحویل محصوالت به مشتریان
به  توزیع  کنترل  امکان  زیر  امکانات  از  استفاده  با  تحویل  برنامه ریزی  فرایند  در  با تسهیل  راهکاران 

موقع محصوالت را فراهم کرده است:

•  تغییر ظرفیت تحویل با توجه به تولید و تعمیرات  

•  اعمال سیاست های مختلف مشتری از نظر دوره تحویل )برنامه ریزی حمل(

•  انعطاف پذیری در برنامه ریزی با توجه به پارامترهای توزیع

با  از راهکاران می توان در کم ترین زمان ممکن  با بهره گیری  انجام برنامه ریزی مناسب  با  این رو؛   از 

توجه به شرایط جاری، به بهترین برنامه ریزی برای اعالم بار به موسسات حمل دست یافت.

 





برنامه ریزی و مدیریت دقیق و به موقع تدارکات و انبار قطعات   
عدم وجود ارتباط سیستمی مناسب بین واحدهای مختلف سازمان و واحد تدارکات، سبب می شود تا 

پس از برنامه ریزی و اعالم ملزومات موردنیاز به این واحد ، چالش پیگیری های چندباره و عدم امکان 

ردیابی آخرین وضعیت سفارش ها به وجود آید. در این وضعیت، ریسک کمبود کاال در زمان موردنیاز 

و دوباره کاری ثبت درخواست ها یا انباشت کاال در انبار و افزایش هزینه های انبارداری ایجاد می شود.

را فراهم  تا تحویل کاال بین واحدها  از سفارش  یکپارچگی  فرایندی راهکاران، امکان پوشش فرایندها 

می کند. به این ترتیب، سفارش های در راه )Outstanding( کنترل شده و از سفارش بی مورد کاالها  

امکان   ،)Action Notice( امکان توصیه عملکرد  از  بهره مندی  با  این،  بر  افزون  پیشگیری می شود. 

تنظیم تقاضا و برنامه ریزی خرید کاالها را فراهم می کند. همچنین بر اساس تحرک واقعی کاال در انبار، 

میزان بیشترین )Maximum( و کمترین )Minimum( مقدار موجودی کاالها را پیشنهاد می دهد.

تسهیل محاسبات و کنترل قراردادهای پیمانکاری 
شرکت های صنعت سیمان  به دلیل همکاری با طیف گسترده ای از پیمانکاران، نیاز به کنترل حساب 

پیمانکاران به تفکیک هر قرارداد دارند.

کنترل قراردادهای پیمانکاری، امکان پوشش انواع قراردادهای خرید خدمات مطابق با نیاز سازمان 

را فراهم می کند. همچنین می توان انواع ضمانت نامه های بانکی و پیش پرداخت قراردادها را به شکل  

سیستمی ثبت و مانده ی تعدادی و مبلغی کارت پیمان را به شکل اتوماتیک محاسبه کرد.

مدیریت موثر و کارا در خطوط تولید و تجهیزات 
به دلیل الزامات شدید زیست محیطی و حجم باالی تجهیزات و فرایندهای پیچیده  تعمیرات؛ نگهداری 

و تعمیرات تجهیزات موضوع مهمی در صنعت سیمان است. 

راهکار نگهداری و تعمیرات )CMMS( راهکاران، با امکان پوشش استانداردها و ارتباط موثر با سایر 

را  سیمان  صنعت  نیاز  مورد  تعمیرات  و  نگهداری  اصلی  فرایندهای  راهکاران،  محصولی  بخش های 

پوشش می دهد.
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کمک به تحلیل بهتر کسب و کار و ارائه ی تصویر ۳۶۰ درجه از 
وضعیت سازمان به مدیران ارشد

افزایش روز افزون حجم داده های سازمانی و محیطی در صنعت سیمان، مدیران ارشد سازمان را با 

چالش رصد آخرین روند و وضعیت شاخص های کالن سازمان روبه رو می کند.

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم این امکان را به مدیران می دهد تا بر اساس شاخص های 

ساختار  با  دقیق  اطالعات  فیزیکی،  حضور  به  نیاز  بدون  و  موردنظر  زمان  در  خود،  سازمان  کلیدی 

دلخواه را در اختیار داشته باشند. این اطالعات کمک می کند تا تصویری دقیق و شفاف از وضعیت 

شاخص های کلیدی عملکرد  کسب و کار )KPI( در اختیار مدیران قرار بگیرد و امکان تصمیم گیری های 

درست و به موقع براساس این اطالعات فراهم شود. 

گردش اتوماتیک فرایندها در سازمان
با بهره گیری از ابزار گردش ساز )Workflow( راهکاران امکان  ثبت و به جریان انداختن اسناد سیستمی  

و ارجاع اتوماتیک تمامی کارها به افراد ذی ربط فراهم می شود. با این ابزار، امکان ردیابی، محاسبه ی 

زمان دقیق انجام کارها و شناسایی گلوگاه های فرایندی سازمان فراهم می شود.

توسعه ی سیستم های خاص مورد نیاز به کمک ابزار فرایار
امکان  راهکاران،  فرایار  ابزار  دارند.  خاص  نیازمندی های  خود،  جاری  فرایندهای  به  توجه  با  شرکت ها 

طراحی و توسعه سیستم های منحصر به   فرد سازمان ها و قرار دادن آنها همانند یک ماژول راهکاران 

به منظور پوشش این رویه های خاص را فراهم کرده است.

بستر توسعه نرم افزار فرایار به سازمان های این صنعت کمک می کند تا بتوانند نرم افزارهای ویژه ی 

موردنیاز خود مانند سیستم نگهبانی، سیستم های رفاهی و... را مطابق با رویه و روال خود توسعه 

دهند. این کار به وسیله ی تیم های فناوری اطالعات )IT( سازمان ها نیز امکان پذیر است.
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پاسخ به نیازهای خاص 
نرم افزاری صنعت سیمان 
در بازار همکاران سیستم

راهکاران،   ERP در  موجود  سیستم های  مجموعه 

سازمان ها  و  صنایع  اصلی  نیازهای  عمده  بخش 

را پاســخ می دهنــد. امــا تعــدد صنایــع و تفــاوت در 

مزیت های رقابتی شرکت ها در هر صنعت، به مرور 

باعث  تعدد فرایندهای خاص و به دنبال آن مطرح 

شدن نیازهای خاص نرم افزاری از طرف سازمان ها و 

صنایع مختلف شده است.

اکوسیســتم »بــازار همــکاران سیســتم« بــه عنوان 

اولیــن مارکــت پلیــس نرم افــزاری کســب وکار، بــرای 

پاسخ به این نیازها ایجاد شده است. 

ایــن اکوسیســتم دارای مجموعــه ای از محصــوالت 

نرم افــزاری توســعه یافته توســط شــرکای توســعه 

شرکت  این  نظارت  با  که  است  سیستم  همکاران 

نیاز  مورد  نرم افزاری  راهکارهای  تکمیل  هدف  با  و 

کاربران تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد.

شرکت های نرم افزاری عضو این شبکه با استفاده 

نرم افزارهای  سیمان،  صنعت  در  خود  تخصص  از 

 ERP خـاص ایـن صنعـت را بـه شـکل یکپارچـه بـا 

راهـکاران، تولیـد و از طریـق سـایت بـازار همـکاران 

اختیـار مشـتریان قـرار داده انـد. سیسـتم در 
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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.


