چه اتفاقي خواهد افتاد ...

پيام مدير عامل پتروپارس به مناسبت راه اندازي SAP
باعث افتخار و غرور است كه شاهد ورود پتروپارس به عرصه
نظامهاي سازماني ( )Enterprise Systemsهستيم .اغلب
شركتهاي تراز اول بينالمللي به منظور بهبود عملكرد و حفظ
سرآمدي ،سالهاست كه استاندارد و سبك خاص مديريت خود را بر
فرايندهاي درون سازماني و تعامالت خارجي حاكم نموده اند .اين
براي نخستين بار در كشور است كه شركتي در حوزه توسعه ميادين
نفت و گاز توان و قابليت ورود به اين عرصه را داشته است .مسيري
كه با بازشناخت خود شروع و به دگرگونيهاي بنيادين منجر شده
است و مي توان آنرا آغاز پتروپارسي جديد دانست .مواجهه با شكل
نوين روابط و مسئوليتهاي سازماني ،مستلزم آگاهي و هماهنگي
با محيط تازه ميباشد .همه ما بايد به اين راه باور داشته باشيم و با
تعهد و پشتكار كه خصيصه ناب پرسنل پتروپارس است موانع پيش
رو را پشت سر بگذاريم .اكنون هنگام عمل است .همه نگاهها به جلو
و تمام عملها در جهت به ثمرنشاندن اين تالشها است .رسيدن به
قلههاي افتخار حق شما و حق پتروپارس است .اين دستاورد بزرگ
بر شما مبارك باد.
محمدجواد شمس
				

پيام مدير عامل پوسكو به مناسبت راه اندازي SAP
تكنولوژي ،تخصص و منابع مالي بهتنهايي منجر به موفقيت كسب
و كار نخواهد شد بلكه چگونگي بكارگيري و مديريت اين منابع
است كه به آنها ارزش ميدهد و ارزش ميآفريند .اكنون كه شيوه
هاي مديريت كارآمد مبتني بر راهحل  SAPبا درنظر گرفتن تمامي
ابعاد كسب و كار در شركت پايه ريزي شده اند ،همه بايد نقش خود
را در قبال مسئوليتهاي سازماني محوله ايفا كنيم .اگرچه تاكنون
به موفقيتهاي چشمگيري در اجراي پروژهها دست پيدا كردهايم
ليكن نبايد در دام غرور گرفتار شده و نسبت به بهبود و بازآفريني
خود مقاومت متعصبانه داشته باشيم كه در اينصورت نقطه آغاز
افول ما خواهد بود .پس اجازه دهيد اين موفقيتها مشوقي براي
يادگيري بيشتر و ايجاد دگرگونيهاي سازنده باشد .چه غرور آفرين
است كه اكنون با هم به اين موفقيت دست يافته ايم .براي همه
شما آرزوي سربلندي روز افزون دارم.
						
محمود جواديان

راهاندازي همزمان كليه ماژولهاي  SAPدر
شركتهاي پتروپارس و پوسكو از اول آبان 1392
آغاز شد (مرحله  )Go-Liveدر خالل اين مرحله
كه تا پايان سال ( 2013دو ماه) بطول خواهد
انجاميد از سيستم  SAPو سيستمهاي قديمي
بصورت همزمان استفاده خواهد شد .هدف از
اينكار ،رفع اشكاالت احتمالي  ،SAPحصول
اطمينان از پوشش نيازمنديها توسط  SAPو
همچنين تسلط تدريجي همكاران با فرايندها و
سيستم جديد است .نكته مهم اينكه از اين پس:
تمامي اطالعات ابتدا بايد در  SAPوارد
شوند و سپس در سيستم هاي قبلي
بديهي است كه بكارگيري موازي سيستمها در اين
دوره دوماهه به معني افزايش فشاركاري بر پرسنل
خواهد بود اما از ابتداي ژانويه  2014که وارد
مرحله  Runخواهيم شد به تدريج نتايج مثبت
حاصل از استقرار را رفته رفته شاهد خواهيم بود.
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نكات كليدي

صرف نظر از اينكه پرسنل تا چه حد آموزش ديده اند مشكالتي
پيش خواهد آمد .از جمله رايجترين مشكالتي كه كاربران سيستم
با آنها مواجه خواهند شد مي توان به موارد زير اشاره نمود:
عدم نصب سيستم يا بروز اشكال نرم افزاري
عدم تعريف نام كاربري يا فراموشي رمز ورود
نقص اطالعات پايه منتقل شده به SAP
مشاهده پيغام خطا در هنگام ثبت اطالعات
نياز به آموزش مجدد
عدم آشنايي با گردش كارها و فرايندهاي جديد
هنگامي كه با مشكل مواجه شديد مضطرب نشويد و با مراجعه به
سيستم  HelpDeskبه آدرس
http://servicedesk.ppl.net
درخواست خود را ثبت نماييد و منتظر اقدام تيم  ERPبمانيد .در
صورت نياز مي توان موضوع را از طريق تلفن  2049نيز پيگيري
نمود .در صورت نياز به آموزش بيشتر ،مي توانيد در كالسهاي
بازآموزي  SAPكه بنابه نياز و طبق برنامه زمانبندي اعالم شده در
پرتال  ERPبرگزار خواهند شد حضور يابيد.

از اين پس  SAPاولين نقطه ثبت اطالعات بودجه ،هزينه،
برنامه ريزي ،مناقصات و قراردادها ،تداركات ،لجستيك،
كنترل كاال ،منابع انساني ،مدارك فني ،صورت وضعيتها،
كيفيت ،عملیات ،ساخت و اجرا است .در طول دوره Go-
 Liveاطالعات اين حوزهها تنها پس از ورود در  SAPاجازه
ورود در سيستمهاي موجود را خواهند داشت.

با تشكر

تيم پروژه ERP

طي دو ماه آينده سيستمهاي قديمي بتدريج برچيده
خواهند شد چراكه ادامه استفاده از آنها بجز اتالف انرژي و
تحميل هزينه ،فايدهاي در بر نخواهد داشت.
ارزش واقعي استقرار  SAPبهتدريج پس از سه الی شش
ماه آشكار خواهد شد.

مشكالت اجتناب ناپذيرند .با بردباري و همكاري آنها را
پشت سر خواهيم نهاد.
هنگامي كه با مشكل مواجه شديد مضطرب نشويد مشكل
را از طريق سيستم  HelpDeskبه آدرس:
http://servicedesk.ppl.net
ثبت نماييد و منتظر اقدام تيم  ERPبمانيد .در صورت نياز
ميتوان موضوع را از طريق تلفن  2049نیز پيگيري نمود.

و

