
از تامین تا توزیع را یکپارچه مدیریت کنید

راهکار صنعت غذایی
همکاران سیستم



)ERP+BPM+BI Tools( سبد جامع راهکار صنعت غذایی



با راهکار صنعت غذایی همکاران 
سیستم، زنجیره  ارزش سازمان را 

یکپارچه کنید.

تامین بهترین مواد اولیه در زمان مناسب، تولید کنترل شده و قابل ردیابی و توزیع 
به موقع مواد غذایی دغدغه های همیشگی مدیران این صنعت است و این دغدغه ها 

در مورد کاالهای سریع فاسد شونده دو چندان می شود.
راهکار صنعت غذایی همکاران سیستم، یک ERP جامع است که برای پوشش نیازهای 
صنایع مختلف غذایی همچون لبنیات، شیرینی، پروتئینی، غذای آماده، آشامیدنی و 

نوشیدنی متناسب شده و تمام زنجیره ارزش از تامین تا توزیع را پوشش می دهد.



• پشتیبانی از فرآیندهای فروش و پخش سرد و گرم، فروش عمده و فروش درب کارخانه 

• مدیریت بهینه فرآیندهای تولید در کنار ردیابی محصول از مشتری تا تامین کننده 

• مدیریت بهینه تامین و کنترل هوشمند موجودی 

• افزایش توان رقابتی سازمان با محاسبه دقیق بهای تمام شده 

• ارائه دیدگاه جامع و دقیق از کسب وکار در داشبوردهای مدیریتی 

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

• کنترل و مدیریت حساب  طرف های تجاری

ویژگی های راهکار صنایع غذایی
همکاران سیستم 

• انجام عملیات فروش سرد و گرم و فروش درب کارخانه 

• پیش برد سیاست های متفاوت فروش محصوالت 

• توزیع محصوالت به پایانه های فروش 

• برنامه ریزی و سفارش گذاری دقیق مواد 

• امکان برون سپاری بخشی از فرایند تولید و توزیع محصوالت 

• مدیریت بانک اطالعاتی مشتریان

• ارتباط با واحد مالی در جهت تسویه به موقع فاکتورها

• مدیریت ارتباط با نمایندگان فروش و عوامل پخش و فروش شرکت

• ردیابی محصوالت فروش رفته تا مواد اولیه تامین کننده

• محاسبه قیمت تمام شده محصوالت

نیازهای خاص صنعت غذایی



برنامه ریزی و مدیریت بهینه فرآیندهای تولید
در کنار ردیابی محصول از مشتری تا تامین کننده

مدیریت بهینه تامین و کنترل هوشمند موجودی

از  انبار، تصویری شفاف  انبار و حسابداری  راهکار تولید راهکاران به دلیل یکپارچگی با سیستم های 

اطالعات موجودی و خروجی دقیق انبار در اختیارتان می گذارد. این راهکار با امکان تعریف سیاست 

را  FEFO، کاالها  تا با سیاست گذاری های مناسب همچون  را فراهم می کند  این امکان  مصرف مواد 

به موقع  انبار،  گزارش هایی مانند توصیه عملکرد سیستم  با  و  انبار خارج  از  انقضا  تاریخ  براساس 

سفارش گذاری کنید.

برنامه میان مدت تولید -همچون برنامه ساالنه به تفکیک ماه- در راهکار کنترل تولید راهکاران ثبت 

نظر  در  و  برنامه  در  تمام محصوالت موجود  نیاز  برآورد مواد مورد  با  و شما می توانید  می شود 

گرفتن موجودی مواد اولیه، کمبود مواد اولیه را محاسبه کنید و سفارش گذاری دقیق تری برای تامین 

آنها داشته باشید. 

در این راهکار همچنین با ثبت دقیق عملکرد واقعی تولید مانند عملکرد پرسنل روی هر برنامه یا 

دوباره کاری و ضایعات تولید؛ می توانید شاخص های مدیریتی کنترل تولید از جمله راندمان پرسنل 

تولید و خروجی کیفی فرایند تولید را بهتر کنترل کنید. 

اطالعات کنترل موجودی در راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران با روش های گوناگونی همچون کنترل 

آتی و... نظارت و کنترل کاملی بر مدیریت  minimum، برآورد مصارف  با نقطه سفارش،  موجودی 

موجودی سازمانتان را فراهم می کندو از انباشت موجودی یا کمبود کاال، در نتیجه اختالل در پروسه 

تولید جلوگیری می کند.

امکان ثبت اسناد انبار با به کارگیری راهکار بارکد به شما کمک می کند تا فرآیند شناسایی کاالها در 

 Hand( انبار و ثبت اسناد مورد نظر را با سرعت بیشتری انجام دهید. همچنین، ابزار ترمینال دستی

Held( در راهکار لجستیک، این امکان را فراهم می کند تا به شکل آفالین در قالب دریافت و ارسال فایل 

یا به  شکل آنالین و با استفاده از Wi-Fi، اسناد انبار را به دو شکل، با مبنا و بدون مبنا، ثبت کنید.

پشتیبانی از فرآیندهای فروش و پخش سرد و گرم
فروش عمده و فروش درب کارخانه 

از جمله  توزیع  اعمال سیاست های متنوع فروش و  امکان  راهکار صنایع غذایی همکاران سیستم 

توزیع سرد و گرم محصوالت را فراهم می کند.

عملیات  مختلف  فرآیندهای  تا  می دهد  را  امکان  این  فروشندگان  و  موزعین  مدیران،  به  همچنین 

توزیع از سفارش گیری، بارگیری و توزیع محصوالت، مدیریت مانده موجودی محصوالت و مدیریت 

ظروف امانی را با دقت و سهولت بهتری پیش ببرند.

افزایش توان رقابتی سازمان با محاسبه دقیق
بهای تمام شده 

راهکار بهای تمام شده راهکاران با گزارش های متعددی که دارد، محاسبه پیوسته بهای تمام شده را 

در مراحل مواد اولیه به نیمه ساخته تا تبدیل به محصول نهایی پوشش می دهد. در نتیجه، شما 

ریز مواد  تاثیر  تولید، می توانید  بین مراحل  فرآیندهای  و  نیمه ساخته ها  به  بدون مشغول شدن 

اولیه و دستمزد و سربار را در محصول نهایی مشاهده کنید. 

به عالوه اطالعات مورد نیاز برای تحلیل گران بهای تمام شده در گزارشی تعاملی به نام کارت محصول 

داشته  متعدد  گزارش های  بین  جابه جایی  به  نیاز  آنکه  بدون  کاربر  آن  طریق  از  و  می شود  گردآوری 

باشد، می تواند بهای تمام شده پیش بینی و واقعی محصول، انواع انحرافات و... را مشاهده کند یا 

به شکل برگشت به عقب، از محصول تا نیمه ساخته ها و مواد اولیه را ببیند.



پاسخ به نیازهای خاص نرم افزاری صنایع غذایی
در بازار همکاران سیستم

مجموعه سیستم های موجود در ERP راهکاران، بخش عمده نیازهای اصلی صنایع و سازمان ها را 

پاسـخ می دهنـد. امـا تعـدد صنایـع و تفـاوت 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.

اکوسیسـتم »بازار همکاران سیستم« بـه عنوان اولیـن مارکـت پلیـس نرم افـزاری کسـب وکار، بـرای  

پاسخ به این نیازها ایجاد شده است. ایـن اکوسیسـتم دارای مجموعـه ای از محصـوالت نرم افـزاری 

با هدف  و  این شرکت  نظارت  با  که  توسـعه همکاران سیستم است  توسـعه یافته توسـط شـرکای 

تکمیل راهکارهای نرم افزاری مورد نیاز کاربران تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد.

ارائه دیدگاه جامع و دقیق از کسب وکار با گردآوری، تحلیل
و نمایش اطالعات در داشبوردهای مدیریتی

با توجه به اینکه هر یک از واحدهای اصلی صنایع غذایی، به نوعی با فرآیند پخش مرتبط هستند، 

مدیران کسب وکار پخش نیاز دارند تا از لحظه دریافت سفارش تا توزیع و تسویه حساب، افزون بر 

کنترل ها و گزارش های عملیاتی، نسبت به گردش فرآیندها دیدی جامع داشته باشند و از درستی 

عملکرد آنها مطمئن شوند.

ابزارها و گزارش های تحلیلی خاص در هوشمندی تجاری )BI( به این نیازهای اطالعاتی مدیران ارشد و 

میانی پاسخ می دهد. با این راهکار اطالعات عملکردی فرآیندهای گوناگون شرکت که در ERP یا سایر 

منابع اطالعاتی ثبت و نگهداری می شوند، تجمیع و یکپارچه شده و در ساختاری مناسبِ تحلیل و 

تصمیم سازی، در داشبوردهای مدیریتی نمایش داده می شوند. 



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.


