ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

هوشمندسازی کسب و کار
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
با راهکارهای نرم افزاری SAP-ERP

راهکارهای استاندارد برای ساده سازی
در یک بستر نوآوری
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سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانSAP-ERP

سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطالعات است  .در این سیستم تمام منابع
سازمان اعم از مواد اولیه  ،ماشین آالت  ،نیروی انسانی و پول در یک سامانه به هم پیوسته و مبتنی بر الگوهای
برتر هر کسب و کار با سرعت ،دقت و کیفیت باال در کنترل مدیران سطوح مختلف قرار می گیرد .از این طریق
مدیران می توانند فرآیندهای برنامه ریزی و عملیاتی سازمان خود را مدیریت نموده و در نتیجه افزایش کارایی
سازمان حاصل میشود.

Systems, Applications, and Products
شرکت  SAPبه عنوان پیشرو و رهبر بازار  ERPبا داشتن بیش از  440000مشتری در  180کشور دنیا و در 25
صنعت بهترین و قوی ترین  ERPروز دنیا میباشد و بیشترین سهم بازار  ERPدنیا را به خود اختصاص داده است.

21,000+
SAP partner companies
globally

101,150

+440,000

Employees from more than
140 countries

Customers in more than
180 countries
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 SAP-ERPدر کلیه حوزه های صنعتی در زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی راهکار ارایه نموده
است .این صنایع در کلیه حوزه های باالدست  ،میان دست و پایین دست حوزه نفت و گاز و پتروشیمی می
باشند  .از جمله محصوالت تولیده شده در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

•)Liquified Petroleum Gas (LPG
•)Liquefied Natural Gas (LNG
•Gasoline
•Diesel Oil
•Jet Fuel
•Heating Oil
•Propane
•Asphalt

•Synthetic Rubber
•Plastics
•Petroleum Coke
•Lubricants
•Pharmaceuticals
•Antifreeze
•Fertilizers
•Pesticides

شرکت ها فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به منظور برخورداری از عملکردی کارا در کسب و کار
پرسرعت امروز می بایست برای کارمندان ،شرکا و مشتریان خود امکان دسترسی به اطالعات
موردنیازشان را در هر زمان و هرمکانی فراهم آورند.
از آنجاییکه این شرکت ها به طور گسترده ای به سمت یکپارچگی در زنجیره ارزش پیش می روند ،نیاز
به جمع آوری،ذخیره سازی ،تحلیل انبوهی از داده ها در زمان واقعی دارند .پردازش حجم انبوهی از
داده های مربوط به مرحله عملیاتی ،یک شرکت را قادر به شناسایی روندهای منفی و مثبت و اصالح آن یا
استفاده از آن می کند
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جایگاه SAP-ERPدر صنایع محتلف

 SAPارایه دهنده برترین راهکارهای دنیا در صنایع مختلف
یش از  %90شرکت های فعال معتبر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از سیستم SAP-ERP
برخوردار هستند .لذا سیستم SAPدر این حوزه از الگوهای کسب و کار غنی برخوردار است.
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داستان موفقیت

باور توانستن
اجرایی شدن SAP ERPدر شرکت پتروپارس لیمیتد ایران
بدون استقرار SAP-ERPتهیه گزارشات بودجه توسط
واحد برنامه ریزی در این زمان و با این کیفیت به هیچ
عنوان میسر نبود ،به نحوی که قبال توسط  2نفر در 14
روز انجام می شده ولی در سیستم  SAP-ERPبدون
هیچ مغایرتی توسط  1نفر در  2روز انجام می شود„.

آقای مهندس مشفق ،مدیریت  ICTگروه پتروپارس

پتروپارس ،شرکتی پروژه محور بوده و با غلبه موفقیتآمیز بر چالشهای موجود و تبدیل آنها به فرصت،
توانسته است که به یک شرکت پیشرو در عرصه توسعه میادین نفت و گاز ایران تبدیل شود .این شرکت مجری
بزرگترین پروژه تاریخ ایران یعنی فاز  12عسلویه بوده است .مدیریت فهیم این شرکت با درک موقعیت و
جایگاه خود در صنعت نفت و گاز کشور در جهت بهبود فرایندهای کاری ،ایجاد شفافیت و افزایش راندمان
پرسنل خود تصمیم به پیادهسازی و استقرار سیستم SAP ERPکردند.

IRAN
محدوده پروژه :
نرمافزار ERP-SAPدر شرکت های پتروپارس و
 3شرکت دیگر این گروه توسط شرکت سامه آرا
در سال  1393مستقر گردید .
اسکوپ پیاده سازی:
مالی :حسابداری مالی ،حسابداری قیمت تمام
شده ،مدیریت منابع مالی ،مدیریت بودجه،
لجستیک :فروش ،تامین ،انبار ،پروژه،
کیفیت ،ایمنی و بهداشت ،مدیریت اسناد و
مدارک
منابع انسانی :مدیریت سوابق پرسنلی ،مدیریت
چارت سازمانی ،حقوق و دستمزد ،حضور وغیاب ،
هوش تجاری
ارتباط ماژول پروژه SAPبا Primaveraاز طریق
SAP PI

4,000

Oil & Gas

مزایای استقرار پروژه :
▪ ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی ،خرید ،برنامه
ریزی وکنترل پروژه ،فروش و منابع انسانی
▪ مدیریت بهتر قراردادها
▪ بهبود فرآیند تایید و پرداخت صورت وضعیت
پیمانکاران
▪ بهبود فرآیند کنترل پروژه
▪ بهبود مدیریت مدارک مهندسی
▪ مدیریت موجودی کاالی هر پروژه به صورت جداگانه و
جلوگیری از مصرف کاالی یک پروژه در سایر پروژه ها.
▪ سهولت در گزارش گیری به سبب ارائه گزارشات
استاندارد و همچنین گزارشات طراحی شده نظیر
گزارش قراردادها و گزارشات ماهیانه در پروژه
▪ تسریع در تهیه گزارشات بودجه
▪ کنترل بروز بودجه و هزینه پروژه ها به تفکیک
فعالیت های پروژه
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 در حوزه لجستیکSAP-ERP راهکارهای
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 در حوزه مالیSAP-ERP راهکارهای
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 در حوزه منابع انسانیSAP-ERP راهکارهای

 در حوزه توسعه و پشتیبانی سیستمSAP-ERP راهکارهای
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متدولوژی استقرار  SAP-ERPدر سازمان ها

یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیاده سازی راه حلهای برنامه ریزی منابع سازمان بهره گیری از
یک متدولوژی مدون و تجربه شده برای پیاده سازی و استقرار است

شرکت  SAPمتدولوژی یپاده سازی و استقرار سیستم را در قاب متدولوژی  ASAPارایه نموده است .طی سال های اخیر با رویکرد چابک
سازی پروژه و فراهم بودن بستر نرم افزاری موجود در نسخه  S4HANAاین متدولوژی با رویکرد Agileبروز رسانی شده که به عنوان

متدولوژی  SAP-Activateشناخته می شود.

فاز تحقق محصول

فاز آماده سازی نهایی و استقرار

فاز آماده سازی اولیه

فاز طرحریزی پروژه

صحت کارکرد سیستم  ،زمان آن

ساخت

نیاز

استانداردهای  SAPبه مشتری

است که داده های تهیه شده بر

مشتری در زمان های کوتاه و

و

تحلیل  Gapهای سازمان

است .مهمترین فعالیت های

اساس تمپلتهای ارائه شده در فاز

مشخص بر اساس  Sprintهای

مشتری است .در این فاز به

این فاز

تهیه برنامه زمانی

 Exploreدر سیستم انتقال یابد و

تعریف شده و تست محیط

مشتری اطمینان داده می شود

پروژه ،سازماندهی تیم اجرایی

در رابطه با زمان اجرای سیستم

سیستم بر اساس سناریوهای

که نیازهای کسب و کار قابل

مشتری و پیاده سازی می باشد،

تصمیم گیری الزم صورت پذیرد.

مختلف با هدف اطمینان از

دست یابی هستند .مهمترین

برنامه جلسه شروع پروژه از

اطمینان از کفایت آموزش های

تحقق نیازهای فنی و فرآیندی

خروجی

مستند

مهمترین رخدادهای این فاز

ارایه شده به کاربران نهایی

مشخص شده در فاز قبل ،می

طرحریزی پروژه ( بلوپرینت )

سیستم و تکمیل امور باقی مانده

باشد .جمع آوری داده های پایه

می باشد که مشخص کننده طرح

Goliveاز

مورد نیاز از دیگر اهداف اصلی

نهایی سیستم است

پروژه تا قبل از
اهداف این فاز است .

راهکار

این

سازمان برای شروع پروژه

پس از فاز تست و اطمینان از

هدف از این فاز بومی سازی و
مورد

هدف

از

این

فاز

ارائه

هدف از این فاز آماده سازی

فاز

است.

این فاز است.
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تحول معماری سپ در نسخه جدید

سیستم سپ یک سیستم Open Sorceمی باشد که از زمان شکل گیری در بعد معماری نرم
افزاری و زیر ساخت همواره جزو پیشرو های صنعت فن آوری اطالعات محسوب می شده است.

مهمترین انقالب سپ در سال  2011آغاز شد که برنامه  ERPبا پایگاه داده  HANAسازگار شد .برنامه قبلی  SAP ERPکه بر

روی پایگاه های داده های اوراکل یا  MSSQLپیاده سازی شده بود ،با گذشت زمان مشکالت عملکردی جدی داشت .راه حل
هایی مانند بایگانی و گسترش فضای دیسک و تقویت منابع سخت افزاری نمی توانست مشکالت عملکرد را به طور کامل
برطرف کند .در چنین شرایطی  ،نوآوری  HANAنقطه عطفی برای  SAPبود HANA .یک پایگاه داده مبتنی بر ستون است که
می تواند داده ها را نیز در حافظه نگه دارد .این زیرساخت جدید به  SAPاجازه می دهد تا مشکالت عملکرد سیستم را
برطرف کند.

مرحله دوم انقالب در سال  2015با رابط کاربری جدیدی به نام  Fioriصورت گرفت .به دالیل بسیاری  ،رابط کاربری
گرافیکی  SAP-GUIنمی توانست رابط کاربر پسندی باشد .بنابراین  ،سپ نسل جدید رابط کاربری با عنوان  SAP FIORIرا
که مستقل از سیستم عامل کاربر است و ظاهری جدید و کاربر پسند دارد به بازار عرضه نمود .
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@ - 1399شرکت سامه آرا
ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی.
این مستند توسط شرکت سامه آرا با هدف معرفی این
شرکت و خدمات و محصوالت آن تهیه شده است .و هیچ
شرکت حقوقی یا فرد حقیقی دیگری مجاز به کپی اطالعات این
مستندات به منظور مقاصد تجاری خود نمی باشد و شرکت
سامه آرا حق خود را جهت پیگیری حقوقی این امر محفوط می
داند.
به منظور دسترسی به اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت به
آدرس زیر مراجعه فرمایید:
www.Samehara.com
آدرس شرکت سامه آرا :
تهران – بزرگراه اشرفی اصفهانی -نرسیده به میدان پونک-
خیابان صفاریان طوسی -انتهای کوچه درخشان – کوچه
نوبهار-پالک -4طبقه اول – واحد 3و 4کدپستی :
1469643148

ما را دنبال کنید
تلفن تماس 021-46012357 :

