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با استفاده از راهکار جامع صنعت 
فوالد همکاران سیستم می توانید  

تقاضای مشتریان خود را در خطوط 
تولید برنامه ریزی و کنترل کنید.

فوالد در شکل های مختلف، پرکاربردترین فلز در اقتصاد جهان به شمار می رود. کاربرد محصوالت 
فوالدی در مواد اولیه ی قطعات مهندسی و ساخت وساز، فوالد را به پایه ای برای توسعه ی صنایع 
دیگر مانند حمل ونقل، انرژی و... تبدیل کرده است. در نتیجه؛ تناژ تولید و بهای تمام شده  این 
فلز، بر رقابتی شدن محصوالت داخلی و رشد اقتصادی کشور اثرگذار است. ایران با تولید سالیانه 

۳۲ میلیون تن فوالد، در رتبه دهم بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده ی فوالد در جهان است.*
با استفاده از راهکار جامع صنعت فوالد همکاران سیستم می توانید  تقاضای مشتریان خود را 
در خطوط تولید برنامه ریزی و کنترل کنید؛ کیفیت محصوالت خود را به شکل آنالین تحت کنترل 
داشته باشید و بهای تمام شده محصوالت را بر اساس اطالعات دقیق شارژ خطوط و آمار تولید 

محاسبه کنید. 

*  تا فوریه 2022





•  تولید بر مبنای سفارش مشتری و پیش بینی بازار

•  مدیریت و پاسخ گویی سریع واحد فروش به مشتریان از میزان و وضعیت سفارش های مشتریان

•  تعریف فرموالسیون مختلف ذوب و شارژ کوره ها بر اساس آن 

•  ردیابی از محصول تا مواد بر اساس شماره ذوب و سریال محصول

•  مانیتورینگ خطوط تولید، موجودی انبار مواد و محصول

•  اطالع به موقع از آمار تولید محصوالت، مصرف مواد، درجه محصوالت و مدیریت دوباره کاری ها

•  انجام سریع و آنالین آنالیزهای کیفی حین تولید ذوب و محصول نهایی به کمک اتصال به ابزارهایی 

مانند کوانتومتر

•  بازیافت ضایعات خطوط تولیدی

•  اهمیت برنامه ریزی دقیق و سیستمی سرویس های PM با توجه به تعدد تجهیزات و ماشین آالت 

برای کاهش توقفات خطوط

•  اهمیت ثبت و ریشه یابی خرابی تجهیزات برای جلوگیری از تکرار در آینده

•  اهمیت فرایند اقدام اصالحی برای حل ریشه ای عدم انطباق ها و شکایت های مشتریان با رویکرد 

ISO9001

•  ارجاع درخواست تعمیر سرویس های اضطراری بین واحدهای بهره بردار و نگهداری وتعمیرات

تولید  آمار  و  تولید  خطوط  شارژ  و  فرموالسیون  اساس  بر  دقیق  تمام شده  بهای  محاسبات    •

محصوالت

•  پیچیدگی  های بارگیری، حمل و توزیع

•  ارزیابی تامین کنندگان به  شکل سیستمی بر اساس سابقه خرید و به تفکیک هر سفارش خرید

•  نیاز به گزارش های متنوع مدیریتی و عملیاتی 

 

نیازهای خاص صنعت فوالد



- مدیریت تولید و عملیات
•  تعریف BOM های متنوع به ازای گرید محصوالت 

•  سفارش گذاری خطوط تولید بر اساس نیاز مشتریان 

BOM شارژ کوره ها و پای کار خطوط بر اساس  •

•  ثبت آمار تولید، مصارف واقعی، شناسایی درجه های محصول

•  ثبت اطالعات تولید براساس شماره های ذوب

•  مشخص کردن ضایعات استاندارد مصرف مواد و عملیات تولیدی

برنامه، دالیل  تاخیر  و منابع، دالیل  ابزار  و ماشین آالت،  )پرسنل، تجهیزات  تکمیلی  اطالعات  ثبت    •

ضایعات(

- خطوط تولید پیوسته و امکان نگهداری و تعمیرات موثر
•  تعریف ساختار درختی تجهیزات، شناسنامه تجهیز، بانک اطالعات خرابی

•  برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه بر اساس تقویم کاری وکارکرد تجهیزات

•  پوشش فرایند تعمیرات اضطراری و متناسب سازی گردش کارها طبق نیاز واحدها

•  ارتباط دستورکارها با انبار قطعات، امکان برون سپاری تعمیرات و محاسبه هزینه تعمیرات انجام 

شده

•  پیوست اسناد، نقشه ها، کاتالوگ و سایر موارد هر تجهیز

ارتعاش سنجی تجهیز،  اندازه گیری هر تجهیز؛ برای نمونه نقاط  یا  •  امکان تعریف نقاط قابل  آنالیز 

صدا، حرارت یا دما

•  پایش عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات و تصمیم گیری بر اساس سرویس های پرتکرار

•  مدیریت انجام سرویس های دوره ای با امکان نمایش دستورکارها چند روز قبل از موعد انجام

•  مدیریت بهینه در تخصیص نیروی انسانی و اقالم مصرفی مربوط به سرویس

•  شاخص های کلیدی عملکرد MTBF ،MTTR و گزارش های مدیریتی، تحلیلی  نگهداری و تعمیرات

ویژگی های راهکاران 
برای شرکت های صنعت فوالد 





- بهبود مداوم کیفیت محصوالت
•  نمونه گیری متنوع در زمان تولید و انجام آنالیزهای محصولی طبق طرح آزمایش

ISO9001 پوشش فرایندهای عدم انطباق و اقدام اصالحی منطبق با الزامات  •

•  پوشش فرایند صدور و گردش عدم انطباق، شکایت مشتری و اخطار به تامین کننده با رویکرد 

)8D(

•  برنامه ریزی و اجرا آزمایشات طبق دستور العمل های مرجع

•  امکان ارزیابی آزمایش ها در سطح سرپرستی و مدیریت کنترل کیفیت

گردش کارهای    طراحی  با  کارشناس  هر  کارتابل  توسط  کیفیت  کنترل  واحد  فعالیت  های  مدیریت   •

منعطف

•   تعریف ساختار و واحدهای کنترل کیفیت به همراه ظرفیت موجود، پرسنل و تجهیزات آزمایشگاهی

- محاسبه بهای تمام شده  و انحراف از استاندارد طبق فرموالسیون

- یکپارچگی و انعطاف هم زمان فرایند ها در ERP راهکاران 

- پاسخ گویی منعطف به رویه های متنوع فروش

- کنترل و مدیریت حساب طرف های تجاری

- برنامه ریزی و مدیریت تحویل محصوالت به مشتریان

- امکان گزارش گیری  لحظه ای و استفاده از ابزارهای مختلف گزارش گیری و 

داشبوردهای آماده BI براساس تحلیل های استاندارد



خطوط تولید پیوسته و 
نقش نگهداری و تعمیرات موثر

در  است.  باال  آن ها  مجدد  راه اندازی  و هزینه  پیوسته اند  شکل  به   معموال  فوالدی  تولیدی  خطوط 

سیستم های پیوسته با خرابی هر تجهیز، کل خط تولید متوقف می شود. از این رو، انجام عملیات 

نگهداری و تعمیرات اثربخش، اهمیتی دوچندان دارد. در ماژول نگهداری و تعمیرات راهکاران، با ایجاد 

ساختار درختی واحدها و تجهیزات تولیدی، تصویری مناسب از جایگاه تجهیزات شکل می گیرد، چک 

اساس  بر  پیشگیرانه  تعمیرات  برنامه ریزی  و  تهیه  هفتگی  و  روزانه  دوره ای،  بازدیدهای  لیست های 

تقویم یا زمان کارکرد به شکل خودکار انجام می شود. در نهایت گردش درخواست ها و دستورکارهای 

هر واحد با کمک ابزار گردش کار انجام شده و به تیم های برنامه ریزی و مجری کمک می کند تا اجرای 

کارها را با اولویت مناسب پیش ببرند.

مدیریت تولید و عملیات

مقدار ماده مورد نیاز تولید، ظرفیت خطوط، تنوع محصوالت و تقاضای بازار از عوامل تاثیرگذار در 

فرایند برنامه ریزی تولید سالیانه است. پس از دریافت سفارش از مشتریان، برنامه روزانه واحدهای 

تولیدی، میزان شارژ خطوط مشخص می شود و از انبارهای مواد به پای کار خطوط ارسال می شود. 

مواد،  مصرف  شامل  کامل  جزئیات  با  تولید  آمار  مختلف،  کاری  مراکز  در  محصوالت  تولید  از  پس 

زمان کارکرد ماشین آالت، توقفات، مصارف انرژی و ضایعات تولید ثبت می شود و در نهایت بر اساس 

این آمار، موجودی انبارهای میانی و نهایی شارژ می شود. در ماژول کنترل عملیات تولید راهکاران، 

همه ی فرایند های تعریف BOM های محصول، سفارش گذاری خطوط تولید، شارژ خطوط متناسب 

با نیاز سفارش ها و ثبت عملکرد تولید انجام می شود. با توجه به وجود معیار استاندارد برای کنترل 

تولید  فرایندهای  درست،  تصمیم های  با  و  شده  کنترل  خطوط  توقفات  و  مواد  ضایعات  عملیات، 

بهبود می یابند. 



بهبود مداوم کیفیت محصوالت

بــرای تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت و کاهــش 

بــا  نامنطبــق  محصــوالت  برگشــتی های 

استانداردهای کیفی، باید مکانیزم های کنترل 

و تضمین کیفیت در فرایند تولید محصوالت 

از  اسـتفاده  بـا  باشـد.  شـده  پیاده سـازی 

مـاژول کنترل کیفیـت راهکاران، ضمن انطباق 

آزمایشـگاه،   17025 اسـتاندارد  الزامـات  بـا 

آزمایش های  و  کیفی  طرح های  برنامه ریزی 

حین تولید محصول و نیمه ساخته ها انجام 

شده و فرایند تولید همواره در کنترل خواهد 

بود. گواهی نامه های محصوالت را برای خروج 

به مشتری چاپ می کنید  ارسال  و  انبارها  از 

محصولی،  اشکاالت  مشاهده  صورت  در  و 

اقدام  و  انطباق  عدم  فرایندهای  می توانید 

اصالحی را با توجه به الزامات ISO9001 پیش 

ماژول  امکانات  به  توجه  با  ادامه  در  ببرید. 

با ماژول های تولید  آن  ارتباط  و  مدیریت بچ 

محصوالت  همه ی  ردیابی  کیفیت،  کنترل  و 

تولید شده به تفکیک شماره ذوب و سریال 

کویل،  شمش،  محصوالت  انواع  تفکیک   به 

مانند  مهم  عوامل  به  و...  میلگرد  بندیل 

تامین کننده قابل پیشبرد 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.

پاسخگویی منعطف 
به رویه های متنوع فروش

راهکار فوالد راهکاران؛ 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.

یکپارچگی و انعطاف همزمان فرایند ها 
در ERP راهکاران 

پیوستگی و ارتباط فرایندهای مختلف در سازمان، از نیازمندی های اصلی نرم افزاری صنایع است. در   

ERP راهکاران این ارتباط در ماژول های عملیاتی وجود دارد. ورود و خروج از انبار توسط ماژول تولید  

مدیریت می شود؛ درخواست قطعات از ماژول نت به انبار ارسال می شود و ویژگی های بچ محصول 

در ماژول فروش قابل ردیابی است. در نهایت، اطالعات مهم در ماژول بهای تمام شده منعکس 

می شود. 

در کنار ماژول های راهکاران؛ ابزار »فرایار« به مشتریان کمک می کند تا با تعریف فرم ها، گردش کار 

)Flow Work( و قواعد کسب وکار، فرآیندهای خاص خود را با ماژول های راهکاران یکپارچه کنند. 

نهایتا با استفاده از راهکار هوشمندی تجاری )BI(، تمام ماژول های عنوان شده و فرآیندهای خاص 

مشتری به شکل یکپارچه جمع آوری و  تحلیل شده و در قالب گزارش ها و تحلیل های مدیریتی در 

سطح کالن  با نگاه 360 درجه قابل بررسی است. 



برنامه ریزی و مدیریت 
تحویل محصوالت به مشتریان

برنامه ریزی  فرایند  در  تسهیل  با  راهکاران 

امکان  زیر  امکانات  از  استفاده  با  تحویل 

فراهم  را  محصوالت  موقع  به  توزیع  کنترل 

کرده است:

و  تولید  به  توجه  با  تحویل  تغییر ظرفیت   •

تعمیرات

از  مشتری  مختلف  سیاست های  اعمال   •

نظر دوره تحویل )برنامه ریزی حمل(

• انعطاف پذیری در برنامه ریزی با توجه به 

پارامترهای توزیع

از  با بهره گیری  انجام برنامه ریزی مناسب  با 

ممکن  زمان  کم ترین  در  می توان  راهکاران 

بهترین  به  جاری،  شرایط  به  باتوجه 

موسسات  به  بار  اعالم  برای  برنامه ریزی 

حمل دست یافت.



امکان گزارش گیری  لحظه ای و استفاده از
 )BI( ابزارهای مختلف گزارش گیری و تحلیل های هوش تجاری

افزایش روز افزون حجم داده های سازمانی و محیطی در صنعت فوالد، رصد آخرین روند و وضعیت 

شاخص های کلیدی سازمان ها برای مدیران ارشد را دشوار می کند. راهکار هوشمندی تجاری همکاران 

سیستم، این امکان را به مدیران می دهد تا بر اساس شاخص های کلیدی سازمان، در لحظه اطالعات 

دقیق و با ساختار دلخواه را در اختیار داشته باشند. این اطالعات کمک می کند تا تصویری دقیق و 

شفاف از وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد کسب وکار در اختیار مدیران  ارشد قرار بگیرد و امکان 

تصمیم گیری های درست و به موقع براساس این اطالعات فراهم شود.

پاسخ به نیازهای خاص نرم افزاری صنعت فوالد در بازار 
همکاران سیستم

دارای  کسب وکار،  نرم افزاری  پلیس  مارکت  اولین  عنوان  به  سیستم«  همکاران  »بازار  اکوسیستم 

مجموعه ای از محصوالت نرم افزاری توسعه یافته توسط شرکای توسعه همکاران سیستم است که 

با نظارت این شرکت و با هدف تکمیل راهکارهای نرم افزاری مورد نیاز کاربران تهیه و در اختیار آنها قرار 

می گیرد.

بخشی از محصوالت این اکوسیستم مربوط به نیازهای خاص صنعت فوالد بوده که مشاهده آنها 

از طریق سایت بازار امکان پذیر است. 



نمونه ای از مشتریان صنعت فوالد



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.


