




کســب ســهم بیش تــر  بــرای  کســب وکارها و صنایــع،  رقابتی تــر شــدن محیــط  بــا  امــروزه 
بایــد اثربخشــی فرآیندهــای ســازمانی را بهبــود بخشــید و  بــازار و افزایــش ســودآوری،  از 
کاهــش داد؛ بــرای ایــن منظــور نظــام تصمیم گیــری ســازمان نیازمنــد توانمندتــر  هزینه هــا را 
ــا بــه تصمیمــات ســریع، دقیــق و هوشــمندانه تری دســت یابــد.  و چابک تــر شــدن اســت ت
کلیــدی عملکــرد  مدیــران ارشــد و عملیاتــی ســازمان ها نیــاز دارنــد، بــا پایــش شــاخص های 
مدیریت شــان  تحــت  فرآینــد  یــا  ســازمان  واقعــی  عملکــرد  از  لحظــه ای  به شــکل   )KPI(
ــد و  ــردی را دریابن ــت عملک ــی و مثب ــانات منف ــت نوس ــد عل ــرعت بتوانن ــوند، به س ــع ش مطل
کارشناســان ســازمان بــرای  تصمیمــات به موقعــی بگیرنــد. از طــرف دیگــر، تحلیل گــران و 
ک اطالعاتــی جامــع و قابــل اتکایــی نیــاز  تجزیــه و تحلیــل فرآیندهــا و عملیــات، بــه خــورا
کــه خروجی هــای تصمیم ســاز اســتخراج شــده را بــا فرآینــدی منســجم و  دارنــد؛ سیســتمی 

ــد.  ــرار ده ــران ق ــران و تصمیم گی ــترس مدی ــکا دردس ــل ات قاب

کالن مدیریتی  چالش های سازمان برای دستیابی به اطالعات صحیح و 
ســازمان ها همــواره در دســتیابی بــه اطالعــات صحیــح، یکپارچــه و قابــل اتــکا بــا چالش هایــی 

کــرد:  روبــه رو هســتند. از مهم تریــِن ایــن چالش هــا، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
کنده گــردآوری اطالعــات پرا   •

•  تنــوع اطالعــات و لــزوم پیونــد خوردن آن ها بــا یک دیگر
گزارش گیری از آن ها •  حجــم بــاالی اطالعــات و زمان بــر بــودن پــردازش و 

•  خالصه ســازی و تغییــر اطالعــات اضافــه 

بـــا  ایـــن چالش هـــا  بـــه  پاســـخ  تجـــاری همـــکاران سیســـتم، در  راهـــکار هوشـــمندی 
ارائـــه ی  و  اطالعـــات  یکپارچه ســـازی  و  تجمیـــع  فعالیت هـــای  کـــردن  سیســـتماتیک 
گونـــه ی پایـــدار در  کارآمـــد تصمیم گیـــری را بـــه   داشـــبوردهای مدیریتـــی تحلیلـــی، نظـــام 

اختیـــار ســـازمان قـــرار می دهـــد. 
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دستیاری قابل اعتماد برای
مدیران و تحلیل گران

در اختیار می گیرید
تجـــاری  هوشـــمندی  نرم افـــزاری  بســـتر  سیســـتم،  همـــکاران  راهـــکاران  هوشـــمندی 
بـــا معیارهـــای جهانـــی  کـــه مطابـــق  )Business Intelligence Platform( اســـت 
کشـــور،  کســـب وکارهای  ــاز بومـــی  ــا نیـ نرم افزارهـــای هوشـــمندی تجـــاری )BI( و متناســـب بـ

طراحـــی و عرضـــه شـــده اســـت. 
کنــده و انبــوه ســازمان از منابــع اطالعاتــی مختلــف،  بــا هوشــمندی راهــکاران، داده هــای پرا
شــامل سیســتم های ســازمانی، اطالعــات ســاختاریافته یــا ســاختارنیافته اســتخراج می شــود 
و به وســیله ی فناوری هــای تجمیعــی و تحلیلــی BI بــه اطالعــات طبقه بنــدی شــده تــوام بــا 

گزارش گیــری تحلیلــی و مدیریتــی تبدیــل می شــود.  ســاختاری مناســب بــرای 

ایــن اطالعــات از طریــق داشــبوردهای مدیریتــی تحــت وب، در هــر زمــان و هــر مکانــی، 
مدیــران  اختیــار  در  تبلت هــا  و  هوشــمند  تلفن هــای  روی  نمایــش  امــکان  بــا  همــراه 
و تحلیل گــران ســازمان قــرار می گیــرد و در جایــگاه دســتیاری قابــل اعتمــاد و همیشــه 

حاضــر، تــوان مدیریتــی و تحلیلــی ســازمان را افزایــش می دهــد.

دســتاوردهای هوشــمندی راهکاران

کســب وکارتان   •  مدیریــت هوشــمندانه تر؛ بــه بینــش360 درجــه از تمــام ابعــاد عملکــرد 
دســت می یابیــد.

•  تصمیمــات به موقع تــر؛ بــر پایــه ی اطالعــات بــه روز و به موقــع، از انحرافــات مثبــت و 
می شــوید. گاه  آ مهــم  عملکــردی  شــاخص های  منفــی 

ــکا، علــل نوســانات، نقــاط  ــل ات ــه ی اطالعــات صحیــح و قاب ــر پای ــر؛ ب •  تصمیمــات دقیق ت
قــوت و ضعــف را شناســایی می کنیــد. 

بیش تــر  یکپارچگــی  و  بــا مکانیزه ســازی  IT ســازمان؛  منابــع  از  بهینه تــر  اســتفاده ی    •
ــه ســطوح مدیریتــی، در  در فرآینــد اســتخراج و آماده ســازی داده هــا، ســرویس های IT ب

امکان پذیــر می شــود. کیفیت تــر  بــا  ســطحی 
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کاملی از قابلیت های سبد 
نرم افزاری و تکنولوژیکی

اطمینــان از وجــود قابلیت هــای نرم افــزاری و فنــاوری هوشــمندی تجــاری، رکــن حیاتــی 
تعاریــف جهانــی )موسســه تحقیقــات  براســاس  BI اســت.  و شــرط الزم در پیاده ســازی 
گارتنــر(، یــک بســتر نرم افــرای BI بایــد امکانــات مشــخصی را در ســه حــوزه ی زیــر  فنــاوری 

داشــته باشــد: 
)Data Visualization( 1. مصور ســازی اطالعات
 )Data Analysis( 2. تجریــه و تحلیــل اطالعات

 )Data Integration( 3. یکپارچه ســازی اطالعات
کاربــردی  امکانــات  از  کاملــی  ســبد  سیســتم،  همــکاران  تجــاری  هوشــمندی  راهــکار 

داراســت. را  حــوزه  ســه  ایــن  در  تکنولوژیکــی  و  نرم افــزاری 

چرا هوشمندی راهکاران
 همکاران سیستم؟
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توان تحلیل و شناخت
کسب و کار فرآیند و 

کافــی نیســت. همــکاران سیســتم در  بــرای موفقیــت پــروژه ی BI، تنهــا نرم افــزار و فنــاوری 
کشــور، نزدیــک بــه 30  جایــگاه یکــی از بزرگ تریــن و قدیمی تریــن شــرکت های نرم افــزاری 
کشــور بــوده اســت. بــه  کوچــک و بــزرگ در  کســب وکارهای  کــه شــریک تجــاری  ســال اســت 
ــا همــکاری متخصصــان صنعتــی و دانشــگاهی و مشــتریان،  پشــتوانه ی ایــن تجربیــات و ب
دامنــه ی وســیعی از تحلیل هــای آمــاده و KPI هــای فرآینــدی و صنعتــی در پایــگاه داده 
کــه هزینــه، زمــان و ریســک  تحلیلــی سیســتم هوشــمندی راهــکاران قــرار داده شــده اســت 

ــد.  ــش می ده کاه ــی  ــور توجه ــکل درخ ــاری را به ش ــمندی تج ــازی هوش پیاده س
مدیریتــی  خــاص  دغدغه هــای  و  نیازهــا   BI اســتقرار  تیــم  آمــاده،  تحلیل هــای  کنــار  در 
گرفــت. بــا  هــر ســازمان را در فرآینــد طراحــی و پیاده ســازی سیســتم BI در نظــر خواهنــد 
کامــل از اطالعــات حوزه هــای عملیاتــی مختلــف ســازمان،  فراهم ســازی مخــزن داده ی 
گزارش هــا و داشــبوردهای جدیــد طبــق نیــاز  امکانــات متنوعــی بــرای ســاخت شــاخص ها، 

ــت. ــران اس کارب ــار  در اختی

چرا هوشمندی راهکاران
 همکاران سیستم؟
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چرا هوشمندی راهکاران
 همکاران سیستم؟

دانش خاص مدیریت
 پروژه های هوشمندی تجاری

BI، به دلیــل ابعــاد فناورانــه و طیــف خــاص مخاطبــان مدیــر و تحلیل گــر آن،  پروژه هــای 
ــکاران  ــه و دانــش بیــش از یــک دهــه ی هم ــد. تجرب ــردی دارن ــه ف ــای منحصــر ب پیچیدگی ه
سیســتم در ارائــه ی هوشــمندی راهــکاران و پیاده ســازی موفــق ایــن راهــکار در ســازمان های 
کشــوری بــا بیــش از صدهــا پایــگاه داده  تک شــرکتی متوســط و بــزرگ تــا هلدینگ هــای بــزرگ 
کندگــی جغرافیایــی و ارائــه داشــبوردهای مدیریتــی تحلیلــی خــاص، تضمیــِن مدیریــت  و پرا

ــروژه ی موفــق در پروژه هاســت.  پ

خدمــات  ارائــه ی  هــدف  بــا  سیســتم  همــکاران  تجــاری  هوشــمندی  تخصصــی  شــرکت 
BI بــه مشــتریان، از ســال  تخصصــی و متمرکــز در حــوزه ی مدیریــت عملکــرد ســازمانی و 
1388 تاســیس شــده اســت و تضمینــی بــر تعهــد همــکاران سیســتم بــه ارائــه ی راهــکاری بــا 

کیفیــت اســت.
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گزارش سازی و داشبورد مدیریتی
گزارش ها  • امــکان دسترســی در هــر مــکان و هر زمان به 

کاربــری تحت وب     و داشــبوردها بــا محیــط 
• امکان ســاخت و اســتفاده از داشــبورد مدیریتی 

گزارش های داخل آن     بــا چیدمان هــای دل خــواه بــرای 
گزارش های متنوع با اســتفاده از انواع • امکان ســاخت 

گرافیکــی چارت،درجــه، جــدول، فیلتر و... کنترل هــای      
  )Dimension(   امکان اســتفاده ی ســاده از ابعاد  •

گزارش ها و داشــبورد     و اندازه ها)Measure(  در ســاخت 
• امکان ارســال هشــدارهای عملکردی از طریق ایمیل یا SMS با تنظیم شــروط 
گزارش یا داشــبورد( مشــخص و زمان بندی ارســال )مقادیر شــاخص ها و تصویر 

کامل •  امکان تغییر زبان سیســتم به فارســی و التین به شــکل 

قابلیت هـای نرم افـزار
 هوشمندی راهکاران

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم12 راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم13. .



قابلیت های نرم افزار
هوشمندی راهکاران

هوشمندی راهکاران همراه
دســتگاه های  روی  تحلیلــی  داشــبوردهای  و  گزارش هــا  بــه  شــده  مدیریــت  دسترســی    •

کامــل بــا امکانــات امنیتــی نســخه ی اصلــی ســرور همــراه در یکپارچگــی 

ــمند و  ــای هوش ــواع موبایل ه ــبوردها روی ان ــا و داش گزارش ه ــه ی  ــاهده  بهین ــکان مش •   ام
تبلت هــا در هــر انــدازه، بــا هــر سیســتم عاملــی و بــدون نیــاز بــه نصــب برنامه هــای جانبــی
کاربــری متناســب بــا صفحــات لمســی دســتگاه همــراه  •   ســازگار شــدن اتوماتیــک امکانــات 

Touch-enabled ــری کارب و 

 Firefox و Chrome، Safari، Edge امکان استفاده روی انواع مرورگرهای مطرح مانند  •
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تجزیه و تحلیل اطالعات

داده  مخــزن  ســاخت  فناوری هــای  از  اســتفاده  بــا  تحلیلــی  مکعب هــای  ایــن  اطالعــات 
تجمیعــی )ETL & Data Warehouse(  جمــع آوری و یکپارچــه شــده و در پایــگاه داده 
کــه ســاختاری چنــد بعــدی و درختــواره ای دارد، قــرار می گیرنــد.  تحلیلــی)OLAP( سیســتم 
کاربــر فراهــم و حتــی  گزارش هــای متنــوع را به ســادگی بــرای  ایــن ســاختار، امــکان ســاخت 
ــاال، ســرعت  ــا حجــم بســیار ب ــر می کنــد و در داده هایــی ب تغییــر آن هــا را بســیار انعطاف پذی

گزارش گیــری مطلوبــی را فراهــم می کنــد. 

ــا اســتفاده از امکانــات هوشــمندی راهــکاران، »ســاخت شــاخص های جدیــد« و »تغییــر  ب
بــه  نیــاز  بــدون  کاربــر  و  اســت  امکان پذیــر  به راحتــی  موجــود«  شــاخص های  تعریــف  در 
کلیــک ســاده در میــز تحلیــل بســازد.  گزارش هــای متنــوع را بــا چنــد  دانــش فنــی می توانــد 
شــاخص های عملکــردی و ابعــاد آن هــا در حوزه هــای عملیاتــی مختلــف از جملــه مــوارد 

زیــر قابــل ارائــه اســت:

•  حــوزه ی تحلیل هــای مالی
•  حــوزه ی تحلیل های منابع انســانی
•  حــوزه ی تحلیل هــای تامین و خرید

•  حــوزه ی تحلیل های فروش عمده فروشــی
•  حوزه ی تحلیل های فروش فروشــگاهی و خرده فروشــی

•  حــوزه ی تحلیل هــای پخش مویرگی
•  حــوزه ی تحلیل های فروش ســیمان
•  حــوزه ی تحلیل هــای مدیریت تولید

•  حوزه ی تحلیل های حســابداری مدیریت و بهای تمام شــده

انتخــاب  و  جســت وجو  بــرای  ســاده،  کاربــری  بــا  امــا  قدرتمنــد  ابــزاری  تحلیــل؛  میــز    •
ــا  ــزارش ب گ کــردن در ابعــاد مختلــف  ــزارش، نفــوذ  گ شــاخص ها و ابعــاد، ســاخت ســریع 
امکانــات مختلــف Drill، بررســی شــاخص های عملکــردی )KPI هــا( یــا انحرافــات هــر 

گــزارش از ابعــاد مختلــف
شــامل  تحلیلــی  موجودیت هــای  از  جامعــی  طیــف  آمــاده؛  تحلیلــی  مکعب هــای    •
کســب وکار ماننــد مالــی،  شــاخص ها، اندازه هــا و ابعــاد معنــادار در فرآیندهــای مختلــف 

فــروش، لجســتیک، منابــع انســانی و... 

قابلیت های نرم افزار
هوشمندی راهکاران
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قابلیت های نرم افزار
هوشمندی راهکاران

یکپارچه سازی اطالعات
کامــل فرآینــد تجمیــع اطالعــات از منابــع اطالعاتــی مختلــف، تبدیــل و بارگــذاری  •  پوشــش 

)Data Warehouse( در مخــزن داده تجمیعــی ســازمان )ETL( آن هــا
•  امــکان تجمیــع و یکپارچه ســازی اطالعــات ســازمان های چنــد شــرکتی و هلدینگ هــا بــا 

کندگــی جغرافیایــی پایــگاه داده هــا پرا
گزارش هــای مدیریتــی روی  گروه بنــدی جدیــد و خــاص  •  امــکان تعریــف ســاختارهای 
کاال، حســاب معیــن و... و نگاشــت موجودیت هــای  ابعــاد مختلــف ماننــد مشــتری، 

ــه ایــن درختــواره واقعــی ب
کنترل سیستماتیک و زمان بندی شده ی فرآیند استخراج و یکپارچه سازی اطالعات   •

سفارشی سازی
کلیــدی عملکــرد )KPI( جدیــد از  •  امــکان طراحــی ســنجه ها )Metric( و شــاخص های 

روی موجودیت هــای تحلیلــی سیســتم
گزارش هــای مختلــف در آن  کامــل داشــبورد مدیریتــی جدیــد بــا ســاخت  •  امــکان طراحــی 

کنــار یک دیگــر گزارش هــا در  و طراحــی انعطاف پذیــر چیدمــان)Layout(  ایــن 
بـــا  اطالعـــات  یکپارچه ســـازی  و  تجمیـــع  فرآینـــد  کامـــل  سفارشی ســـازی  قابلیـــت    •
عملیـــات  خـــاص  متادیتـــای  تغییـــر  و  تعریـــف  انعطاف پذیـــر  امکانـــات  از  اســـتفاده 

یکپارچه ســـازی و  تجمیـــع 

اطالعات بیش تر در وب ســایت همکاران سیســتم
www.systemgroup.net/products/BI
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خدمات خاص همکاران سیستم
در حوزه ی هوشمندی تجاری 

همــکاران سیســتم بــا تجربــه ی بیــش از یــک دهــه ، در اســتقرار موفــق ایــن راهــکار در انــواع 
کــه  کــرده اســت  کشــور، خدماتــی را بــرای پروژه هــای بــزرگ و خــاص تعریــف  ســازمان های 

متناســِب پــروژه، قابــل ارائــه اســت. 

از نمونه های این خدمات، می توان موارد زیر را نام برد:

•  تجمیع و تحلیل اطالعات تکمیلی ثبت شده از طریق ابزارهای فرم ساز همکاران سیستم
• تجمیـــع و تحلیـــل اطالعـــات رویه هـــای خـــاص ثبـــت داده در سیســـتم های عملیاتـــی 

همـــکاران سیســـتم

گزارش های تکمیلی و سفارشی با استفاده از تحلیل های سفارشی شده •  ساخت 
•  اتصال به منابع اطالعاتی و سیستم های دیگر سازمان شما و ساخت تحلیل های پایگاه 

داده های غیرهمکاران سیستم

• تجمیــع و یکپارچه ســازی اطالعــات از پایــگاه داده هــای مختلــف شــرکت های چند 
کســب وکاری یــا هلدینگ

گزارش های تحلیلی و مقایسه ای از وضعیت عملکرد تمام شرکت ها و مقایسه ی  •  ساخت 
بودجه و عملکرد واقعی شرکت های زیرمجموعه ی هلدینگ

کدینگ های حساب متفاوت در ساختارهای چند شرکتی یا هلدینگ و نگاشت  •   شناسایی 
کدینگ شرکت های زیرمجموعه برای  کدینگ واحد بدون نیاز به تغییر  آن ها در قالب ساختار 

گزارش های یکپارچه در سطح شرکت مادر یا ستاد مرکزی ساخت 

با زیرساخت ایجاد شده توسط 
هوشمندی راهکاران، واحد فناوری 

اطالعات )  IT( سازمان می تواند 
با کیفیت بهتر و هزینه ی پایین تر 

خدمات گزارش دهی تحلیلی 
و داشبورد مدیریتی سازمان را 

ارائه دهد؛ به این ترتیب، ظرفیت 
دردسترس واحد IT افزایش پیدا 

خواهد کرد.
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بـــا پیاده ســـازی راهـــکار هوشـــمندی تجـــاری همـــکاران سیســـتم، تمـــام 
گـــروه تدبیـــر و شـــرکت های زیرمجموعـــه،  الیه هـــای مدیریتـــی در ســـطح 
گزارش هـــای  از  ممکـــن،  زمـــان  کوتاه تریـــن  در  به ســـادگی  می تواننـــد 
تـــک شـــرکت، تجمیعـــی و تلفیقـــی اطـــالع پیـــدا  مالـــی اصلـــی به شـــکل 
کننـــد؛ هم چنیـــن امـــکان مقایســـه ی ایـــن اطالعـــات بـــا بودجـــه ی مصـــوب 

فراهـــم شـــده اســـت.

آزاد علیزاده؛ 
گروه توسعه اقتصادی تدبیر مدیر فناوری اطالعات 

از زبان مشتری
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و  کنــد  حرکــت  یاد گیرنــده  ســازمان  ســمت  بــه  می خواهــد  ســازمانی  گــر  ا
مدیریــت دانــش در آن به شــکل مطلــوب، جــاری و نهادینــه شــود، در ابتــدا 
کنــد. الکترواســتیل  بایــد بتوانــد اطالعــات را بــه دانــش تصمیم ســاز تبدیــل 
ابــزار  یــک  عنــوان  بــه  تجــاری  هوشــمندی  از  اصــل  همیــن  بر اســاس  هــم 
بــا هوشــمندی  کــرده اســت.  ایــن هــدف اســتفاده  بــه  نیــل  بــرای  کارآمــد 
به شــکل  الکترواســتیل  نیــاز  مــورد  عملکــردی  اطالعــات  راهــکاران، 
اســتخراج، تجمیــع  از سیســتم های عملیاتــی  زمان بنــدی شــده  و  منظــم 
می گیرنــد.  قــرار  مدیریتــی  داشــبورد  در  تحلیــل  مــورد  و  شــده  پاالیــش  و 
گــی  تبدیــل راهکارهــای نرم افــزاری بــه راهکارهــای عملیاتــی مهم تریــن ویژ

اســت. سیســتم  همــکاران  نرم افزارهــای 

حسین شیبانی؛
معاون پشتیبانی شرکت الکترواستیل

از زبان مشتری




