
تولید محصوالت با کیفیت
و مدیریت بهینه 
راهکارنرمافزاریصنعتقطعهسازی





سبد جامع محصولی راهکاران



تعریف کلی

نیازهای خاص
صنعت قطعه  سازی

در یک دهه گذشته، سرمایه گذاری ها و تالش های قابل توجهی در زمینه قطعه سازی 

خودرو در ایران انجام شده است. در حال حاضر، به طور متوسط ٨٠ درصد قطعات 

خودروهای تولیدی کشور توسط قطعه سازان داخلی تولید می شود. 

همچنین آمارها نشان می دهند در سال های اخیر، با رشد ۲۵ درصدی سالیانه تولید 

خودرو، صنعت قطعه سازی نیز در کشور به همان میزان گسترش یافته است. 

سیستم ERP همکاران سیستم به عنوان یک نرم افزار جامع و یکپارچه، این امکان را 

فراهم می کند که شرکت های فعال در این صنعت بتوانند در حوزه های مختلف به ویژه 

را به شکل  انبار و تدارکات، تولید، فروش و حسابداری مدیریت، فرایندهای سازمان 

یکپارچه مدیریت کنند.

•  تولید بر مبنای سفارش مشتری 

•  مدیریت و پاسخگویی سریع واحد فروش به مشتریان از میزان و وضعیت سفارش ها 

•  مانیتورینگ خطوط تولید، موجودی انبار، مواد و محصول

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

•  بازیافت ضایعات خطوط تولیدی

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

توقف های 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 و تعمیرات

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

محصوالت

•  نیاز به گزارش های مختلف و متنوع مدیریتی و عملیاتی

•  محاسبه دقیق نیازمندی مواد و پیش بینی خرید آنها



•  جلوگیری از انبارش بیش از حد یا کمبود مواد اولیه 

•  کاهش زمان تولید و تحویل کاال

اندازه •  به  خطوط  تغذیه  و  انبارها  موجودی  مدیریت 
مورد نیاز

•  مدیریت موجودی انبارهای پایکار

•  کاهش دوباره کاری 

•  ردیابی محصوالت

•  کاهش انحراف های کارکرد ماشین و نیروی انسانی

•  انجام آزمایش ها و ثبت نتایج

•  طراحی ساختار درختی تجهیزات 

)CM( پایش وضعیت تجهیزات  •

•  مدیریت ابزار و کنترل موجودی قطعات 

•  مدیریت دستورکارهای پیمانکاری

•  هزینه یابی دستورکار

•  تعمیرات فرصتی/ Shut Down/ تعمیرات اساسی

•  گردش  کار منعطف هر دستور کار 

•  تحلیل ریشه ای خرابی

•  برون سپاری تعمیرات 

•  جمع آوری سریال محصوالت تولیدی

•  جمع آوری سریال های زیرمونتاژ

•  دوباره کاری سریالی

•  ثبت عیوب 

•  ثبت آمار تولید به شکل سریالی

•  نمایش آنالین آمار تولید



ویژگی های راهکاران برای 
شرکت های صنعت قطعه سازی

مدیریتتولیدوعملیات
تعریف BOM های متنوع به ازای محصوالت• 

الگوی بچ و تخصیص ویژگی ها به ازای هر کاال• 

 پوشش فرایند دوباره کاری های حین تولید• 

تعریف برنامه کالن تولید به شکل دوره ای )Time Bucket( و کنترل تحقق هر دوره به تفکیک • 

محصول

رویه پیمانکاری در تولید• 

نمایش درخت واره ساخت محصوالت و محصوالت نیمه ساخته تا آخرین الیه• 

کنترل و ردیابی گردش کار از ارسال مواد اولیه به خطوط تا تحویل کاالی نهایی به انبار• 

رزرو موجودی انبار برای سفارش تولید • 

گزارش  های چاپی و تحلیلی متنوع برای پیش برد فرایندها و تصمیم گیری بهتر• 

رویه های مختلف تغذیه خطوط• 

سفارش گذاری خطوط تولید براساس نیاز مشتریان • 

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

امکاننگهداریوتعمیراتموثر
تعریف ساختار درختی تجهیزات، شناسنامه تجهیز، بانک اطالعات خرابی• 

برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه براساس تقویم کاری و کارکرد تجهیزات• 

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

صدور اعالن خرابی یا درخواست فعالیت نت از طریق موبایل توسط واحدهای عملیاتی• 

پیوست اسناد، نقشه ها، کاتالوگ و... هر تجهیز• 

 •RCA تعریف نوع خرابی، خرابی و دلیل خرابی تجهیزات مختلف  برای کشف علل ریشه ای عیوب یا

ساختار یک سایت )سیستم( تا سطح یک تجهیز خاص در چندین سطح مختلف  و پوشش سطوح • 

ISO14224 تجهیزات تعریف شده در

گردش سرویس ها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات براساس فرآیندهای موجود• 

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

شده

گزارش های متنوع عملیاتی، عملکردی و ریالی نت• 



بهبودمداومکیفیتمحصوالت
نمونه گیری متنوع حین تولید و انجام آنالیزهای محصولی طبق طرح آزمایش• 

تعریف طرح آزمایش براساس استانداردهای مختلف برای محصوالت و مواد اولیه• 

ویژگی های مختلف کیفی و کمی• 

کنترل حین فرایند؛ شناسایی و گزارش بی کیفیتی به محض وقوع• 

مدیریت کارهای واحدهای کنترل کیفیت توسط کارتابل هر کارشناس با طراحی گردش کارهای • 

منعطف

تعریف طرح آزمایش براساس استانداردهای مختلف برای محصوالت و مواد اولیه• 

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

یکپارچگیوانعطافهمزمانفرایندهادرERPراهکاران
ارتباط با ماژول های عملیاتی در حد امکان• 

مدیریت ورود و خروج از انبار توسط ماژول تولید )درخواست قطعات از ماژول نت به انبار ارسال • 

شده و ویژگی های بچ محصول در ماژول فروش قابل ردیابی است. در نهایت اطالعات مهم در 

ماژول بهای تمام شده منعکس شده و منجر به تهیه ساده و دقیق گزارش های بهای تمام شده 

می شود(

تعریف فرم ها، گردش کار )Work Flow( و قواعد کسب وکار خاص هر سازمان با کمک ابزار فرایار • 

پاسخگوییمنعطفبهرویههایمتنوعفروش
پاسخگویی چابک به نیازهای مشتریان با کمک راهکار جامع و منعطف نرم افزاری ثبت و کنترل اسناد • 

فروش 



کنترلومدیریتحسابطرفهایتجاری
امکان کنترل نقدینگی حاصل از فروش از طریق  یکپارچگی با ماژول های دریافت و پرداخت، • 

مدیریت وصول مطالبات و کنترل وضعیت حساب طرف های تجاری فروش در تمام مراحل 

فروش 

مدیریت فروش از طریق عاملین فروش به وسیله کنترل حساب عامل فروش و مشتری نهایی• 

برنامهریزیومدیریتتحویلمحصوالتبهمشتریان
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• 

امکانگزارشگیریلحظهای
واستفادهازابزارهایمختلفگزارشگیری

وداشبوردهایآمادهBIبراساستحلیلهایاستاندارد
ــد  ــران ارش ــازی، مدی ــع  قطعه س ــی در صنای ــازمانی و محیط ــای س ــم داده ه ــزون حج ــش روزاف افزای

ســازمان را بــا چالــش رصــد آخریــن رونــد و وضعیــت شــاخص های کلیــدی ســازمان روبــه رو می کنــد. 

ــاس  ــر اس ــا ب ــد ت ــران می ده ــه مدی ــکان را ب ــن ام ــتم ای ــکاران سیس ــاری هم ــمندی تج ــکار هوش راه

شــاخص های کلیــدی ســازمان خــود، در زمــان موردنظــر و بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی، اطالعــات 

دقیــق بــا ســاختار دلخــواه را در اختیــار داشــته باشــند. 

ایــن اطالعــات کمــک می کنــد تــا تصویــری دقیــق و شــفاف از وضعیــت شــاخص های کلیــدی عملکــرد 

کســب وکار در اختیــار مدیــران ارشــد قــرار بگیــرد و امــکان تصمیم گیری هــای درســت و به موقــع 

براســاس ایــن اطالعــات فراهــم شــود.



پاسخ به نیازهای خاص
نرم افزاری صنعت قطعه سازی

در بازار همکاران سیستم
مجموعه سیستم های موجود در ERP راهکاران، بخش عمده نیازهای اصلی صنایع 
رقابتی  مزیت های  در  تفـاوت  و  صنایـع  تعـدد  امـا  می دهنـد.  پاسـخ  را  سازمان ها  و 
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 »بـازار همـکاران سیسـتم« بـه عنوان اولیـن مارکـت پلیـس نرم افـزاری 
دارای  اکوسیسـتم  ایـن  است.  شده  ایجاد  نیازها  این  به  پاسخ  بـرای  کسـب وکار، 
مجموعـه ای از محصـوالت نرم افـزاری توسـعه یافته توسـط شـرکای توسـعه 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.
صنعت  در  خود  تخصص  از  استفاده  با  شبکه  این  عضو  نرم افزاری  شرکت های 
قطعه سازی، نرم افزارهای خـاص ایـن صنعـت را بـه شـکل یکپارچـه بـا ERP راهـکاران، 
تولیـد و از طریـق سـایت بـازار همـکاران سیسـتم در اختیـار مشـتریان قـرار داده انـد.



تعدادی از مشتریان 
راهکار صنعت قطعه سازی 

همکاران سیستم





تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643515

تلفن فروش: 85۲۰- ۰۲1

info@systemgroup.net
 www.systemgroup.net

برایدریافتنسخهالکترونیک
کاتالوگاسکنکنید.


