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 هرستف

  

  :  بخش اول

  كسب و كار  تیماه

 

  

 

  

  بخش دوم :

  اهداف مدیریت و راهبردهای 

  مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

  

  بخش سوم : 

  ها و روابطمهمترین منابع، ریسک

  

  

 بخش چهارم :

اندازها و عملیات، چشمنتایج 

های مهمترین معیارها و شاخص

عملکرد

 

  

  

 

 

۵ 

۶  

۹  

۱۰  

 

 

  سپیدار سیستم در یک نگاه

  اطالعات مدیران شرکت

  سرمایه و تركیب سهامداران

  افزارصنعت نرم

  شبکه نمایندگی سپیدار سیستم   ۱۲

های مختلف برای بخش محصوالت و خدمات سپیدار سیستم  ۱۲

  بازار

    

    

    

    

- و تدوین هدف ۱۴۰۰های سال گذاریمیزان دستیابی به هدف  ۱۶

  ۱۴۰۱گذاری سال 

    

    

    

    

  سرمایه انسانی و فکری  ۲۰

  هاگزارش ریسک  ۲۱

    

    

    

    

   

  ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ت مالی شركت در سال مالی منتهی به یوضع  ۲۳

    

    

    



  شركت سپیدار سیستم آسیا
  گزارش تفسیری مدیریت

 ۲۹/۱۲/۱۴۰۰مالی منتهی به  سالبرای 

٣ 
 

  با احترام

ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران  یهااطالعات شركت یافشا ییدستورالعمل اجرا ۷ماده مفاد  یدر اجرا
 ۰۶/۰۸/۱۳۹۷و  ۱۴/۰۹/۱۳۹۶،  ۲۸/۰۴/۱۳۹۶، ۲۷/۰۶/۱۳۸۹، ۰۶/۰۴/۱۳۸۸ مورخ یهاهیو اصالح ۰۳/۰۵/۱۳۸۶مصوب 

ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران هایی كه سهام آنشركت ره سازمان بورس اوراق بهادار،یات مدیه
ماهه و همچنین  ۹و  ۶، ۳ای ، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دورهاندپذیرفته شده

 باشند.مقطع ساالنه می

سیستم (سهامی عام) مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت  سپیدارگزارش تفسیری مدیریت شركت 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای  ۰۶/۰۸/۱۳۹۷و اصالحیه مورخ  ۰۴/۱۰/۱۳۹۶(مصوب مورخ 

به تایید هیات مدیره شركت رسیده  ۰۷/۰۲/۱۴۰۱و در تاریخ  شده بكارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه
 است.

 

  

  رعاملیو مد رهیات مدیه یاصل یاعضا

                  امضا                                                            سمت                                 ندهینما نام             نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل 

   (غیر موظف) رهیات مدیس هیرئ                    محسن طالیی                                   سیستمهمکاران 

 

  نایب رئیس هیات مدیره(غیر موظف)               محمد عزیزاللهی                        اطالعات مدیریت همکاران سیستم     

  

  (غیر موظف)عضو هیات مدیره                     سعید مرادی        پیمان الوند همكاران سیستم            

  

  (غیر موظف) عضو هیات مدیره                        احمد اصالح                 همکاران سیستم             پیمان دماوند

 

  (غیر موظف) هیات مدیرهعضو              حسین شهبازی رز          همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی     

  

  مدیرعامل                    حمیدرضا رنجبری                          خارج از اعضا هیات مدیره

 

 

 



  شركت سپیدار سیستم آسیا
  گزارش تفسیری مدیریت

 ۲۹/۱۲/۱۴۰۰مالی منتهی به  سالبرای 

٤ 
 

 مقدمه
  

های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل های مالی و یادداشتگزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت
باشد. كلماتی نظیر رویدادهای آتی یا عملكرد مالی آتی شركت در ارتباط مینگری است كه با مفاهیم آینده

و اصطالحات مشابهی كه به شركت » احتماال«، »خواسته«، »تمایل«، »انتظار«، »برآورد«، »باور«، »بینیپیش«
  نگر است.مربوط است بیانگر جمالت آینده

های جاری از رویدادها و عملكرد مالی آتی است. این جمالت بینیدهنده انتظارات، باورها یا پیشنگر نشانمفاهیم آینده
ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممكن است متفاوت از ها، عدم قطعیتدر معرض ریسک

 نتایج مورد انتظار باشند.

  یتیریالصه مدخ
 ۱۴۰۰سال درصد رشد سود عملیاتی در  ۷۸

وكارها های اقتصادی بود كه شرایط دشواری را برای كسببا توجه به پاندمی كرونا سالی متفاوت برای بنگاه ۱۴۰۰سال 
ریزی برنامه ،در سراسر كشورگسترده ، شبكه نمایندگان كارآمد با اتكا بر منابع انسانی سپیدار سیستم نمود. ایجاد
خود توانست در راستای تحقق اهداف  ،هامدیریت صحیح هزینههمینطور و  های بازاریابی و فروشحوزه در موثر

   .محقق كنددرصدی در سود عملیاتی را  ٧٨و رشد بلند بردارد گامی 

كه از مهمترین عوامل  بوده است درصد ٧٨ در مقایسه با سال گذشته، ١٤٠٠سال  درآمدهای عملیاتیرشد همچنین 
  توان به موارد زیر اشاره كرد:این موفقیت می

  مشتری به شرح زیر: ١٢٫٧٠٠جذب بیش از  - 
o  درصدی ٧٤در حوزه سپیدار و رشد درآمد  ١مشتری ١٠٫٠٠٠جذب بیش از 
o  درصدی ١٢٦حوزه دشت و رشد درآمد مشتری در  ٢٫٧٠٠جذب بیش از 

 نسخه آموزشی و رشد دو برابری درآمد خدمات آموزشی ۱۴٫۰۰۰فروش بیش از  - 
 رشد دو برابری درآمد پشتیبانی - 

افزایش با تمركز بر  ،وكارهای مختلف كسبنمایندگی در حوزهمبنی بر گسترش شبكه  شركتبا توجه به سیاست 
نمایندگان در سراسر و توسعه سپیدار سیستم موفق شد با جذب توسعه سهم بازار، همینطور و سازمان چابكی 

موفق عمل  ه فروش،های عملیاتی شبكگسترش فعالیتنسبت به گان، نمایندو اصالح رفتار پایش كشور و همچنین 
   نماید.

اكثری مشتریان و رضایت حد ،كارشناس متخصص ۶۰سپاری پشتیبانی به تیم برون در سال مورد گزارش، افزایش
  .را در حوزه خدمات پس از فروش به همراه داشتسطح كیفیت خدمات افزایش 

گذاری با گذاری مازاد وجوه در سبدهای سرمایهآمدهای غیر عملیاتی سپیدار سیستم عمدتا ناشی از سرمایهرد
الزم به ذكر گذاری در سال جاری بوده است. كه متاثر از شرایط بازارهای سرمایه های بانكی استدرآمد ثابت و سپرده

سهم سپیدار سیستم از سود غیر عملیاتی فروش ساختمان  متاثر ازاست درآمدهای غیر عملیاتی سال گذشته 
، شركت در درآمد غیرعملیاتیاین بدون در نظر گرفتن شركت سرمایه پذیِر فناوران نوین سپیدز ایرانیان بوده است، 

   است. را تجربه كردهنسبت به سال قبل  در این سرفصل رصد رشدد ۵۶سال مورد گزارش 

                                                             

بوده و  به  ١٤٠٠اند؛ جزو مشتریان جدید سال افزاری نكردهسازی قفل نرماقدام به فعال تاكنون مشتری جدید محصول سپیدار كه   ١٫٣٠٠  ١

 این تعداد اضافه خواهند شد.
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سهم از سود فروش ساختمان  ت كه بدون در نظر گرفتندرصد رشد داشته اس ۴۹در سال جاری  شركتسود خالص 
  درصد خواهد رسید. ۷۴فناوران نوین سپیدز ایرانیان در سال گذشته این درصد به حدود 

از توسعه یمورد ن یهارساختید زیتولبرای تولید سپیدار ابری،  ۱۴۰۰با توجه به برنامه سپیدار سیستم در سال 
فرآیند تولید محصوالت سپیدار  ،انداز محصولیشدن سند چشم كاملو با شده  ییهای بر بستر ابر نهاستمیس

، آماده عرضه فاز اول محصوالت سپیدار ابری در یسال آت دركنیم بینی میپیش . ه استشد یابری وارد فرآیند اجرائ
ها و امنیت جویی در زیرساختصرفهها با ارائه خدمت كنیم. این شركتوكارهای كوچک در حوزه كسبو  بازار باشیم

  . مرتفع خواهند كردافزاری خود را با پرداخت حق اشتراک ماهانه و هزینه كمتر نیازهای نرم ،باال

ای از محل سود انباشته را به ثبت افزایش سرمایه ،ایهای توسعهبا هدف انجام طرح ۱۴۰۰تم در سال سپیدار سیس
  میلیارد ریال رسید.   ۷۰۰میلیارد ریال به  ۲۰۰رساند و سرمایه از 

  

  سپیدار سیستم در یک نگاه 
  

ای معادل و با سرمایه ٣٤٨١٣٤در قالب شركت سهامی خاص، با شماره  ٢٠/١٢/۱۳٨٧شركت سپیدار سیستم در تاریخ 
به شركت سهامی عام تبدیل شد و در دی ماه سال گذشته سهام آن در  ١٣٩٩میلیون ریال تأسیس شد. در سال  ١٠

 بازار عرضه شد.

- وكارهای كوچک و اصناف سپیدار سیستم آسیا به عنوان یكی از شركتبا توجه به بازار بالقوه مشتریان در حوزه كسب
با هدف عرضه انحصاری محصوالت "سپیدار" و "دشت"  ١٣٨٧همكاران سیستم (سهامی عام) از سال  های عضو گروه

ترین ترین و شناخته شدهو ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. شركتی كه امروزه جزو موفق
  شود.افزاری كوچک و اصناف ایران محسوب میهای فعال در حوزه نرمشركت

نویسی)، عرضه، ات شركت مطابق اساسنامه شركت عبارت است از: تولید (تحلیل، طراحی و برنامهموضوع عملی
افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازارهای اندازی، پشتیبانی و آموزش محصوالت و خدمات نرمفروش، اجاره، استقرار، راه

  وكار كوچک و اصناف.كسب

ائه راهكار، معماری سازمانی، بهبود فرآیندها، مشاوره، تحلیل، طراحی، تولید های فناوری اطالعات شامل اراجرای طرح 
اندازی، پشتیبانی و آموزش چه به صورت محصوالت آماده، چه به صورت محصوالت و خدمات، اجاره، استقرار، راه

های الزم برای وكارهای كوچک، اصناف و اشخاص و ایجاد بسترهای خاص، چه به صورت خدمات در بازار كسبپروژه
 ها.عرضه آن

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و جهت تولید   ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ پروانه بهره برداری اولیه شركت در تاریخ 
 ٠٤/٠٧/١٤٠٠افزار به شركت سپیدار سیستم آسیا به منظور توسعه فناوری اطالعات اعطا شده است و در تاریخ نرم

  ه است.تمدید گردید ١٦١١٧٦/٦٠با شماره 

های كوچک و مشتری در حوزه شركت  ٧٦٫٠٠٠سپیدار سیستم با گذشت بیش از یک دهه از آغاز فعالیت خود بیش از 
  اصناف دارد. 
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  اطالعات مدیران شركت
  .جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و هیات مدیره شركت بشرح می باشد

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  :تخصص
  اطالعات و مدیریت استراتژیکافزار، فناوری طراحی و توسعه نرم

  : تحصیالت
ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش ماشین و رباتیک كارشناسی 

 دانشگاه تهران
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

  محسن طالیی
  رئیس هیات مدیره

 (غیر موظف)

  :تخصص
مدیریت فروش، مدیریت عملكرد و مدیریت منابع انسانی، 

  کاروکسبتوسعه 
  : تحصیالت

 كارشناسی مهندسی كامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی 
  کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

  محمد عزیزالهی 
  نایب رئیس هیات مدیره

 (غیر موظف)

  :تخصص
مدیریت بازاریابی و فروش، برندینگ، تبلیغات، مدیریت شبكه 

  وكارفروش و توسعه كسب
  : تحصیالت

 بازاریابی دانشگاه تهران دکتری مدیریت
  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شیراز

 کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد شیراز
  

  حمیدرضا رنجبری
 مدیر عامل 

  :تخصص
  های مالی، عملیاتی، داخلی و مدیریت مالیحسابرسی صورت

  : تحصیالت
  ارشد مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتیکارشناسی 

  کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه عالمه طباطبایی
  

  حسین شهبازی رز
  عضو هیات مدیره

 (غیر موظف)
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  تخصص:
  کارومدیریت مالی، مدیریت محصول و توسعه کسب

  : تحصیالت
  کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

  المللی قزوینكارشناسی حسابداری از دانشگاه بین
  

  احمد اصالح
  مدیره هیات عضو

 (غیر موظف)

  تخصص:
  افزارفناوری اطالعات، طراحی و توسعه نرم

  : تحصیالت
 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی

  

   مرادی سعید
   مدیره هیات عضو

 (غیر موظف)
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  های زیر مجموعه هیات مدیره:كمیته

سپیدار سیستم، كمیته حسابرسی و كمیته ریسک و استراتژی وجود دارند كه با هدف زیر مجموعه هیات مدیره 
 هایی به شرح زیر داشته اند.سازی اعضاء هیات مدیره، در دوره مورد گزارش فعالیتكمک بر تصمیم

  

  كمیته حسابرسی: 
شامل، بررسی وضعیت نظام  مدیره و انجام پنج وظیفه اصلی خوداین كمیته در راستای كمک به وظایف نظارتی هیأت

گری مالی، استقالل و اثربخشی حسابرس مستقل، اثربخشی كار حسابرسی كنترل، سالمت گزارش و راهبری، ریسک
های جلسه در دوره مورد گزارش برگزار كرده است. اهم فعالیت ۶داخلی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات، تعداد 

  است: كمیته در این دوره به شرح زیر بوده

 های رسیدگیبندی آن و تعیین اولویتتصویب برنامه كاری واحد حسابرسی داخلی، زمان - 
های های حسابرس داخلی از نظام كنترلكسب اطمینان معقول از كفایت دامنه ارزیابی و رسیدگی - 

 داخلی
 هایهای صادرشده در زمینه كنترلهای واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارشارزیابی فعالیت - 

  داخلی 
ت یریبه مد یواحد حسابرسی داخل یمهم از سو یهاهیها و توصافتهینان معقول از ارائه یكسب اطم - 

   الزم  اقدامات یریگیو پ
گیری، تجزیه كسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه - 

  ک و تحلیل، ارزیابی مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریس
 های داخلی بررسی ساختار كنترل - 
 سازمانیسازمانی و بروننظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون - 
منظور حصول  حسابرس مستقل و بازرس قانونی به  بررسی سالمت گزارشگری مالی و گزارش - 

بین حسابرس نظر احتمالی  اطمینان از اثربخشی گزارش صادره و برگزاری جلساتی جهت رفع اختالف
 مدیرهمستقل با هیأت

مدیره و همچنین مدیران ارشد ای مابین اعضای كمیته حسابرسی و هیأتبرگزاری جلسات دوره -
 شركت جهت بررسی گزارشات حسابرسی داخلی 

 
 

  كمیته ریسک و استراتژی:

 عمده تمركز این كمیته بر موارد زیر بوده است:  ۱۴۰۰در دوره سال 

شامل تعیین و هدفگذاری معیارهای موفقیت و تعیین  ۱۴۰۰هداف سال تدوین شناسنامه ا - 
 رویكردهای اجرایی 

 ها بر اساس شرایط محیطی روزرسانی آنای اهداف استراتژیک و بهبازبینی دوره - 
 تحلیل شرایط محیطی و به ویژه تحلیل رقبا - 
 شرایط محیطیتعیین رویكردهای استراتژیک شركت برای اطمینان از تطابق منابع با  - 
  ها و تعیین رویكردهای اجراییتعیین و هدفگذاری معیارهای موفقیت استراتژی - 
و همچنین  یهای استراتژیک، بازار، عملیات جارنظارت بر عملكرد تیم اجرایی در مواجه با ریسک - 

 نظارت بر روند پیشرفت تحقق اهداف استراتژیک كالن هیات مدیره 
ها و های اجرائی در شرایط كرونا به جهت شناسایی عمده ریسکبرنامهنظارت بر عملكرد پیشرفت  - 

 هاهمفكری در خصوص راهكارهای برون رفت از آن
 ۱۴۰۱انداز اهداف سال نویس چشمبررسی پیش - 
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  سرمایه و تركیب سهامداران
  

  یرات داشته است.یل، تغیشرح جدول ذ مراحل مختلف به یس تاكنون طیه شركت از بدو تأسیسرما

ها به ثبت در اداره ثبت شركت ۰۶/۰۶/۱۴۰۰در تاریخ  ۲۰/۰۴/۱۴۰۰افزایش سرمایه تصویب شده در مجمع به تاریخ 
   رسیده است.

  ال)ی(ر یه قبلیزان سرمایم فیرد
ه در مجمع یر سرماییب تغیخ تصویتار

  فوق العاده یعموم
ه یر سرماییزان تغیم
  ال )ی(ر

  ال )یه (رین سرمایآخر

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١  ۱۹/۰۳/۱۳۹۳  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٩٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢  ۰۸/۰۹/۱۳۹۶  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣  ۲۰/۰۴/۱۴۰۰  ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

  

 

 به شرح جدول زیر می باشد: ٢٩/١٢/١٤٠٠همچنین تركیب سهامداری شركت در تاریخ 

  

   

 
 فیرد
  

 
  سهامداران

 
  تعداد سهام

 
  درصد سهام

١  
  ٧٤٫٤٧  ٥٢١٬٢٩٨٬٥٥٠  -عام یسهام-ستمیشركت همكاران س

٢  BFM١٫٧٢  ١٢٬٠٧٢٬٥٦٣  تاك دانا یصندوق.س.ا.بازارگردان  

  ١٫٣١  ٩٬١٦٦٬٧٨٩  شتازیمشترك پ یه گذاریصندوق سرما  ٣

  ١٫٢٤  ٨٬٦٩٩٬٠٢٧  خاص) یسهام(نان سرآمد یشركت تجارت وتوسعه مهرآفر  ٤

 ١٫١٤  ٧٬٩٤٦٬٨١٦  خاص) یسهام(انه یشركت نوآوران توسعه وتجارت خاورم  ٥

  ٣٫٩٦  ٢٧٬٧٢٢٬٩٦٩  درصد) ١جمع اشخاص حقیقی (باالی   ٦

 ١٦٫١٦  ١١٣٬٠٩٣٬٢٨٦  ریسا  ٧

  ١٠٠ ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سهامداران) %١٠٠جمع (
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  وكارماهیت كسب

 كارهای كوچک و اصنافودر كسب افزارصنعت نرم
  

وكارها تاثیرگذار است. و افزایش انعطاف پذیری كسب ری به صورت مستقیم بر روی موفقیتتكنولوژی و فناوامروزه 
افزارهای یكپارچه مندی از نرمكند، بهرهوكارها كمک شایانی میهای فناوری محور كه به رشد و توسعه كسبیكی از ابزار

های درست گیریاست كه نقش بسیار پر رنگی در تصمیم ... وكار مانند حسابداری، حقوق و دستمزد، فروش وكسب
  و دقیق مدیران دارد.

ها و ها و به صورت دستی در سازمانری از اموری كه قبًال توسط انسانبا پیشرفت روز افزون علم و دانش بشر، بسیا

وجود یک عا كرد امروزه توان ادكه میبه طوری سپرده شده استافزارها نرم، به شدهوكارهای مختلف انجام میكسب

ها كمک ا چنین سیستم اطالعاتی به سازمانترین امور است، زیرها از ضروریها و شركتدر سازمان افزارینرمسیستم 

افزار طی چند سال گذشته در جهان نیز موید همین رشد سریع صنعت نرم .كندهای مهم میگیریشایانی در تصمیم

 امر است.

های انسانی و تحقیق و پژوهش در حوزه سرمایه گذاری درافزاری با سرمایههای نرمشركتن راستا الزم است یدر هم
دارند. در این میان، با  نگهگویی به نیازهای مشتریان روز و مستعد برای پاسخ های نوین، همواره خود را بهفناوری

هایی كه فناوریها، شوند كه از میان آنمتنوعی مطرح می هایتوجه به تغییرات و تحوالت سریع این صنعت، فناوری
از سوی دیگر همراه نشدن  .، قابل اطمینان بوده و می تواند سازمان را به سمت موفقیت سوق دهدبه روز هستند

به خطر  ها راافزاری را از گردونه رقابت خارج كرده و بقای آنهای نرمتواند شركتهای روز نیز به سرعت میبا فناوری
  بیاندازد.

را طلب  یافزاروكارها با توجه به ابعاد، گستردگی و اندازه فعالیت خود نیازهای متفاوت نرمبدون تردید تمام كسب
افزاری و كمک به بقاء و ارتقاء سطح تواند به ارائه مطلوب خدمات نرمكنند كه توجه ویژه به نیازهای هر قسمت میمی

موجه  زایندگیكه همواره با رشد و   است یمستعد بازار كوچک و اصناف، یهاشركت بازار مشتریان كمک شایانی كند.
- شركت سپیدار سیستم آسیا در راستای موضوع و حوزه فعالیت خود، از بدو تاسیس تاكنون با قدرت و برنامهاست و 

های ها گویای مزیتاین سالریزی دقیق و منسجم وارد آن شده است و رشد فزاینده سهم از بازار این شركت، طی 
  .رقابتی و محبوبیت محصوالت آن در بازار است

بنیان و متشكل از سرمایه انسانی متخصص است كه متناسب با نیاز و ابعاد سپیدار سیستم یک شركت دانش
ترین محصول این شركت،  مجموعه نرم كند. اصلیهای مختلف، محصول عرضه میوكارهای كوچک در حوزهكسب

های كوچک طراحی شده است. محصول است، نرم افزاری كه برای مدیریت هوشمندانه شركت» سپیدار«های زاراف
  ها است.ویژه اصناف و فروشگاه» دشت«فروشگاهی افزار حسابداری یگر این شركت نرمد
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 ستم یدار سیسپ شبكه نمایندگان

رقابتی مهم این شركت است و امكان ارائه محصوالت  هایشبكه نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش، از مزیت
) سپیدار و دشت( نماینده فروش ۳۰۰ بیش ازنماید. این شبكه تجاری، و خدمات شركت را در سراسر كشور میسر می

ها مستقر در استان ینده مستقر در استان تهران و مابقینما ۸۰حدود آموزش بوده كه  نماینده ۱۴۰ پشتیبانی و و
كنند و فروش محصوالت در تهران یبازارسازی و فروش عمل م یهاها در واقع به عنوان كانالیندگین نمایباشند. ایم

  رسانند. یها را به انجام مو استان

سال  ۵، الزم به ذكر است كه طی رآیند فروش محصوالتدر ف نمایندگان سپیدار سیستمدر راستای اهمیت شبكه 
كه این امر اهمیت ویژه گسترش شبكه از فروش توسط نمایندگان جدید صورت پذیرفته است  درصد ۳۸ ،گذشته

  نماید.ندگان فروش سپیدار سیستم را مشخص میینما

های فعال در حوزه خدمات مالی و فناوری اطالعات هستند كه عالوه بر نمایندگان فروش سپیدار سیستم، شركت
، بنا به درخواست مشتریان، خدماتی نظیر دموی رایگان، نصب و آموزش مشاوره و فروش محصوالت سپیدار و دشت

  دهند. را نیز انجام می
  های كشور گسترده است. این شبكه نمایندگی در تمامی استان

  

  های مختلف بازارسیستم برای بخش سپیدارمحصوالت و خدمات 

  

  

  

  

  

  

 

  

محصوالت  
و خدمات

محصوالت

دشت سپیدار

خدمات

آموزش
خدمات پس 

از فروش
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   فروش

 سپیدار:

های بازرگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانكاری، پخش و زیر سیستم به مشتریان حوزه ۹سیستم و  ۱۵سپیدار، با افزار نرم
 نماید. گیری ارائه خدمت میسفارش
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 دشت:

 بندی نمود:توان به شرح زیر دستهمحصول دشت را می 
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 مسیست سپیدارخدمات 

  سپیدار سیستم آموزش

 

  
  

                                           
 
 
 
  
  

  سیستم سپیدارپشتیبانی محصوالت 
 خدمات پس از فروش

  

                                        
 
 
  

  

  

   

ها و رویدادهای دوره

  آموزشی

همکاری با موسسات و 

  هادانشگاه

کادمی سپیدار   کتاب و نسخه آموزشی   آ

  تلفنی  باشگاه مشتریان  آنالین  حضوری
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  بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 

  ١٤٠١و تدوین اهداف سال  ١٤٠٠سال  هایگذاریمیزان دستیابی به هدف
 

  ها در دوره مورد گزارش به شرح زیر است:سپیدار سیستم و اقدامات انجام شده در راستای آن ١٤٠٠سال اهداف 

  امكانات محصوالت جاری مبتنی بر رایانش ابری و توسعه  تولید محصوالت جدید -

 سیک سرویشده، به صورت  ین پردازش است كه در آن منابِع قابل گسترش و اغلب مجازیک روش نوی" یانش ابریرا"
- سین مدل، سرویت ایشود. محورنترنت عرضه مییمحلی و ا یهاارتباطی مانند شبكه یهاق شبكهیپردازشی از طر

 كاربر ن
ً
پردازش داشته باشد. این  یزات خاصی برایبه تجه یازیدهی به كاربر بر اساس تقاضا است، بدون آن كه لزوما

شود و با توجه به در جهان به كار گرفته می ITسایر خدمات  افزارها و، بستری است كه امروزه برای ارائه نرمسرویس
ها به یک پارادایم جدید در جهان تبدیل شده است. با استفاده توسعه خطوط ارتباطی و اینترنت و پایدار شدن ارتباط

سازی هكارهای پیادهها در محل خود، از راسازی آنافزار و پیادهافزار و سختاز رایانش ابری، مشتریان به جای خرید نرم
  كنند.كنند و بابت آن ماهیانه یا براساس استفاده پرداخت میشده آماده از طریق اینترنت استفاده می

  اقدامات زیر صورت گرفته است: ١٤٠٠در سال های بر بستر ابر باتوجه به برنامه سپیدار سیستم برای تولید سیستم

 ه كاركردهاتدوین سند چشم انداز محصولی و تعیین محدود - 
 معماری سپیدار ابری تولید و تیم  تشكیل - 
 طراحی معماری كالد نیتیو برای تولید محصول سپیدار ابری - 

  
  برنامه سال آتی در حوزه محصوالت ابری به شرح زیر است:

 سیستم پایه ۴تكمیل معماری سپیدار ابری و تولید  - 

  عرضه محدود و عمومی سیستم های تولید شده - 
 شركتمدل عرضه نرمافزوده این ارزش

ً
افزار و های كوچک كه هزینه تامین سختافزار برای مشتریان، خصوصا

توانند با هزینه كمتر در كنار امنیت باال و ای را باید متحمل شوند، این است كه میارتباطات زیرساختی قابل مالحظه
  وكار خود را مدیریت نمایند. با پرداخت حق اشتراک ماهانه كسب

 ییابتدا یهانده خصوصا ماهیاست كه در دستور كار سال آ یز از عمده مواردین یدر بازار محصوالت ابر یازفرهنگ س
دن یقوت بخش یبرا یمتنوع یهام كه برنامهیكنیم ینیبشیصورت گرفته، پ یهایزیقرار دارد و طبق برنامه ر یسال آت

، توسعه شبكه فروش و یابیبازار یهابرنامه ها عمدتا در بخشن یرد. ایاجرا قرار گ ین مهم در دستور كار برایبه ا
  و آموزش خواهند بود.  یبانیپشت

  
 

از آنجا كه نگهداشت محصول مورد استفاده توسط كاربران برای سپیدار و دشت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، 
  :بوده استنگهداشت محصول سپیدار و دشت به شرح زیر  در راستای ۱۴۰۰ سالعمده های فعالیت

 نسخه بروزرسانی شده در سیستم سپیدار  ۱۴انتشار و عرضه عمومی  - 
 افزار سپیدار در فضای ابری ابرامدامكان ذخیره نسخه پشتیبان نرم - 
 بیتی در نرم افزار دشت ۶۴و  ۳۲بهبود سرعت محصول با عرضه نسخه های  - 
 دشت افزارنرمنسخه بروزرسانی شده در  ۷انتشار و عرضه عمومی  - 
 افزار دشتدر نرمامكان تركیب و تجزیه محصول  - 
 با سایر برنامه های كاربردی به كمک وب سرویس دشت یایجاد زیر ساخت ارتباط - 
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  توسعه كمی و كیفی شبكه نمایندگان

های نمایند، همواره یكی از راهاز آنجا كه شبكه نمایندگان سپیدار سیستم با گستردگی در سراسر كشور فعالیت می
افزایش فروش و درآمد شركت، توسعه كمی و كیفی شبكه نمایندگی فروش است؛ عالوه بر گسترش تعدادی 

های كشور وجود دارد، توجه به تقویت تخصص و ای كه در سطح هر یک از استاننمایندگان بسته به پتانسیل بالقوه
با پایش  ۱۴۰۰در سال ار زیادی برای سپیدار سیستم برخوردار بوده است. آموزش نمایندگان همواره از اهمیت بسی
ندگان در مناطق كم بازده و جذب نمایندگان در این ینما یحداكثر یسازمستمر شبكه نمایندگی، نسبت به فعال

سترش گ یبانیدار، دشت، آموزش و پشتیستم در هر چهار حوزه سپیدار سیندگان سپینمامناطق اقدام شد و شبكه 
د و نمایندگان دشت و آموزش یدر سال گذشته به دو برابر رس یبانیندگان پشتیند. تعداد نمارا تجربه كرد یمعنادار

  برخوردار شدند. ی، از تخصص باالتریز ضمن گسترش تعدادین
سازی و آمادهها گسترش شبكه نمایندگان بخصوص در مناطق كم بازده و افزایش سطح تخصص و خدمات آن

  .خواهد بودسپیدار  هایاز مهمترین برنامه ١٤٠١سال  های فروش محصوالت در بستر ابر برایزیرساخت
  

  توسعه بازار دشت

های اضافه شدن "دشت" با تمركز بر توسعه و بهبود شبكه فروش و استفاده از مزیت محصولدر سپیدار سیستم 
، در درآمدهای این حوزه گذشتهبه دوره مشابه درصدی نسبت  ۱۲۶زیر سیستم حسابداری دشت توانست به رشد 

  محصولی دست یابد .

درصد از درآمد  ۱۰عرضه شد توانست  ۱۴۰۰زیر سیستم حسابداری دشت كه به عنوان  یک محصول جدید در سال 
  . را به خود اختصاص دهدمحصول دشت در سال جاری 

روش و تمركز بر بازاریابی دشت نسبت به مدت های دشت با توجه به رشد و توسعه شبكه فمیزان فعال سازی قفل
 درصدی داشته است. ۲۳مشابه سال گذشته نیز رشد زمان 

  توان به موارد زیر اشاره كرد:برای محصول دشت می ۱۴۰۰های انجام شده در سال از مهمترین فعالیت

 های بازاریابی، تبلیغات محیطی و دیجیتال ماركتینگگسترش فعالیت - 
 یم داخلیافزایش ظرفیت ت - 
 نده بوده استیاز كشور كه فاقد نما یارتباط مستمر با نمایندگان و افزایش نمایندگان با تمركز بر مناقط - 
 ادامه روند تولید داستان موفقیت مشتریان - 

 در این حوزه، می توان به موارد زیر اشاره كرد: ۱۴۰۱اهم نقاط تمركز در سال 

 ندگان در مناطق كم بازدهینما یحداكثر یسازبا تمركز بر فعال یندگیجذب و توسعه شبكه نما - 
 یندگیتر شبكه نماقیت دقیریدشت با هدف مد یم داخلیت تیتقو - 
 غات هدفمند یو تبل یابیتوسعه بازار - 

  
  توسعه آموزش و افزایش سطح آگاهی مخاطبان

داند سطح دانش مخاطبان در حوزه مالی میهای خود را گسترش و باال بردن از آنجا كه سپیدار سیستم یكی از رسالت
دار بودن وضعیت شیوع بیماری كرونا، با تغییر مدل آموزش و نوسازی با توجه به ادامه ١٤٠٠توانسته است در سال 

با ساختاری جدید فعالیت نماید و عالوه بر برندینگ و بازارسازی برای محصوالت سپیدار سیستم بر  شبكه آموزش
پذیر از دانش ٢٫٦٠٠دوره به صورت مستقیم و بیش از  ٢٨پذیر با برگزاری دانش ٤٠٠در حدود ی افزایش سطح آگاه

 های الكترونیكی ودوره نفر در ٥٫٠٠٠بیش از های طرف قرارداد بپردازد. همچنین طریق نمایندگان آموزشی و دانشگاه
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نفر در آزمون  ٤٠٠ بیش ازاند و دیدههای آموزشی سپیدار سیستم آموزش نفر از طریق خرید نسخه ١٤٫٠٠٠حدود 
  اند. گواهینامه عمومی سپیدار شركت نموده

بصورت مستمر در دستور كار ران یندگان و دانش پذیژه نمایجامع و یهاآزمون ی، برگزاریمختلف آموزش یدوره ها
 ید آموزشیجد یهان دورهین تدوی. همچناستاز سمت بازار روبرو  یبا استقبال مناسبسپیدار قرار دارد و خوشبختانه 

از بازار پاسخ  یاز بخشی، به نیت آموزشیفیش كیآن انجام شد و ضمن افزا یرو یبود كه تمركز مناسب یگر مواردیاز د
  ادامه خواهد داشت. ین روند در سنوات بعدیا كهداده شده 

 :١٤٠٠مهمترین اقدامات انجام شده در سال 

هدف معرفی بیشتر، افزایش سطح آگاهی، ترغیب و تشویق برگزاری پروموشن محصوالت آموزشی با  - 
  ها به اقالم آموزشی مندان به نرم افزار سپیدار و دسترسی بهتر آنپذیران، دانشجویان و عالقهدانش

 طراحی فروشگاه آنالین برای ارائه كتاب و نسخه آموزشی در سایت سپیدار سیستم - 
 آموختگانشگاه دانشاندازی باریزی در خصوص راهبررسی و برنامه - 
  عرضه نسخه جدید كتاب آموزشی - 
  دوره تربیت مدرس و اجرای طراحی - 
  هاهای همكاری با هنرستانسازی زیرساختآماده - 

  

های آموزش و یادگیری سپیدار سیستم از طریق ارتباط هدف ما این است كه با گسترش امكانات و رسانه ۱۴۰۱در سال 
ای از متقاضیان و مخاطبان آموزشی زمینه یادگیری سپیدار را برای طیف گستردهها، موسسات و مراكز با دانشگاه

پذیر عالوه بر توسعه برند سپیدار زمینه ایجاد سرنخ های فروش طبیعتا با افزایش تعداد افراد آموزشمهیا سازیم؛ 
ات آموزشی سپیدار های خدمرو بخشی از مهمترین برنامهجدید نیز به نحو مطلوبی فراهم خواهد شد. از این

  توان به شرح زیر ذكر كرد :را می  ١٤٠١سیستم در سال 
 

  اجرای طرح بانک دانش آموختگان - 
 اندازی فروشگاه آنالین خدمات آموزشیراه - 
  های آموزشی ابری ویژه پرسنل و شبكه امور نمایندگانریزی و برگزاری دورهبرنامه - 
های سیستمی محصوالت سپیدار به فراگیری آموزش مندانتری از عالقهمخاطب قرار دادن طیف وسیع - 

  سیستم با هدف توسعه بازار فروش 

  

  وكارهای كوچک بازار در كسبرهبر جایگاه سپیدار سیستم به عنوان  و ارتقاء حفظ

ریزی دقیق و اعتمادسازی گسترده در بازار، زمینه جذب مشتریان جدید ظرف چند سال اخیر سپیدار سیستم با برنامه
  فراهم نموده است.را 

در ها این فعالیت، های بازاریابی دیجیتالتمركز بر فعالیت و ۱۴۰۰در سال سیستم با توجه به رویكرد بازاریابی سپیدار 
 . شدوكار سپیدار های اثرگذار بر اهداف كسبشاخص منجر به ۱۴۰۰سال 

با هدف حفظ و ارتقای جایگاه سپیدار در ذهن مخاطبان به عنوان یک مرجع معتبر برای دریافت اطالعات  ۱۴۰۰سال در 
حوزه حسابداری و مالی، با تولید و انتشار محتوای آموزشی و كاربردی مرتبط با جامعه مخاطبان هدف، موفق شدیم 

 بازدید برسانیم. ۳٫۸۰۰٫۰۰۰را به بیش از  از سایت سپیدار سیستم مجموع بازدید سال

رادیو مالی كه پادكست آموزشی سپیدار سیستم است، سومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. به همین 
نفر در  ۱۳۰۰مناسبت یک رویداد آموزشی در اسفندماه برگزار شد كه با استقبال خوب مخاطبان همراه بود و بیش از 

  نفر رسید. ۲۰٫۰۰۰اپیزود رادیو مالی، مجموع كاربران آن به بیش از  ۳۰با انتشار  ۱۴۰۰سال آن حضور داشتند. همچنین 

های اجتماعی نیز با افزایش تعامل با مخاطبان و انتشار محتواهای آموزشی و كاربردی، مجموع كاربران در شبكه
 ایم.آوردهدرصد را برای صفحه سپیدار به دست  ۴٫۵نفر برسانیم و نرخ تعامل  ۳۷٫۵۰۰صفحه سپیدار را به بیش از 
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های مجموع سرنخ های مختلف موفق شدیم درافزار سپیدار، با برگزاری كمپیندر زمینه ایجاد سرنخ فروش برای نرم
  برسانیم. ۸٫۸۰۰ایجاد شده را به 

و در مجموع شد عالوه بر محصول سپیدار، در این دوره برای بازاریابی محصول دشت هم چند كمپین تبلیغاتی برگزار 
  سرنخ فروش برسد. ۴٫۰۰۰به بیش از  ۱۴۰۰های دشت در سال نختعداد سر

های فروش و ایجاد آمادگی برای ، اولویت اصلی بازاریابی تمركز بر بهبود كیفیت سرنخ۱۴۰۰در سه ماهه پایانی سال 
  معرفی محصول ابری در سال آینده خواهد بود.

نمایندگان فروش و خدمات در سطح كشور با هدف تقویت و توسعه شبكه  ١٤٠١برنامه سپیدار سیستم برای سال 
افزایش كار در دست و فروش به مشتریان جدید است تا در كنار تولید محصوالت جدید، توسعه محصوالت فعلی و 

  های تبلیغاتی مورد نظر، شركت بتواند جهش درآمدی قابل مالحظه ای را تجربه كند.برگزاری كمپین
 ییابتدا یهانده خصوصا ماهیاست كه در دستور كار سال آ یز از عمده مواردین یدر بازار محصوالت ابر یفرهنگ ساز

دن یقوت بخش یبرا یمتنوع یهام كه برنامهیكنیم ینیبشیصورت گرفته، پ یهایزیقرار دارد و طبق برنامه ر یسال آت
، توسعه شبكه فروش و یابیبازار یهاها عمدتا در بخشن برنامه یرد. ایاجرا قرار گ ین مهم در دستور كار برایبه ا

  و آموزش خواهند بود.  یبانیپشت

  ها به شرح زیر خواهد بود:با این رویكرد سرخط اصلی برنامه

  تمركز بر سئو و اصالح ساختار فنی و رابط كاربری سایت - 
 های فروش و اصالح مسیرهای ایجاد سرنخپایش مستمر سرنخ - 
 الزم برای بازاریابی محصول ابری ایجاد زیرساخت های  - 
 نگیتال ماركتیجیو د یطیغات محیهدفمند و تبل یابیبازار یت هایتوسعه فعال - 
 یندگیجذب و توسعه شبكه نما ین هایكمپ - 
 یومالیت رادیو تقو یمختلف مرتبط با حوزه مال یدادهایرو یبرگزار - 

  
  مندی مشتریان از پشتیبانیرضایتحفظ 

را داشته  یبانیاز ممكن به پشتین نیكمتر ،یكاربر یاند كه با آموزش سادهشده یطراح یاگونه دار بهیسپ ینرم افزارها
  .باشند

ها برای ارائه سرویس مناسب به با توجه به تعدد مشتریان الزم بود نسبت به تجهیز زیرساخت ۱۴۰۰در سال 
افزایش داده شد و سرور چت آنالین به  خط همزمان ۱۲۰خط به  ۶۰مشتریان اقدام كنیم، لذا تعداد خطوط تلفن از 

م پشتیبانی به دو برابر افزایش پیدا كرد ین ظرفیت كارشناسان تیصورت كلی از سرور كالب مشتریان جدا شد. همچن
  تا كیفیت خدمات همچنان حفظ شود و مشتریان مدت زمان انتظار كوتاهی داشته باشند.

  توان به موارد زیر اشاره نمود:می ۱۴۰۰تیبانی در سال از مهمترین اقدامات سپیدار سیستم در حوزه پش

  سپاری و اعمال تغییر در فرآیندهاتبدیل تیم پشتیبانی به پشتیبانی فنی در راستای افزایش تعداد تیم برون - 
مدیریت و گریدبندی شبكه پشتیبانی و ارائه خدمات موثر تیم پشتیبانی فنی به شبكه نمایندگی برون سپاری  - 

 پشتیبانی
  ارائه خدمات ویژه متناسب با نیاز مشتریان   - 
  افزایش سطح تخصص تیم پشتیبانی فنی - 
 در راستای افزایش رضایت مشتریان ۱۴۰۰نیمه دوم سال  درشدن طرح پشتیبانی یک ساله  یاجرای - 
 در راستای جلب رضایت مشتریانمستمر رضایت سنجی  تشكیل تیم  - 
 شتیبانیهای بازاریابی موثر در حوزه پانجام فعالیت - 
  های پشتیبانی محصوالت در بستر ابرسازی زیرساختریزی و آمادهبرنامه - 

  است. هدش رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانیدرصد  ۹۶ سنجی مستمر منجر بهرضایت اقدامات انجام شده و
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  ها و روابط بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک

  سرمایه انسانی و فكری
  

كار، به عنوان شركتی با هسته اصلی چابک و متخصص تعریف شده وابتدا در طرح كسبشركت سپیدار سیستم از 
های بیرونی را به منظور توسعه فروش و ارائه خدمات پس از ای از شركت، شبكهمحدودرغم تعداد نفرات بود كه علی

ستم بر اساس سطح یدار سی. تعداد و تركیب پرسنل متخصص در شركت سپكردیمفروش در سراسر كشور مدیریت 
ش یز با افزاین یم در سال جاریهمچنان انتظار دارل نشان داده شده است. یالت و جنسیت در نمودارهای ذیتحص

ندگان را با یر نمایت شبكه فروش و سایریكوچك، مد یبا هسته ا یتیریو توسعه توان مد یم فعلیسطح تخصص ت
  م. یقوت دنبال كن

 :تفكیک نقش و نیروی متخصص به شرح زیر است نمودار تعدادی منابع انسانی به
 

  

 

 

  
    

 %۵؛ آموزش

؛ بازاریابی و فروش
۴۲% 

 %۱۲؛ پشتیبانی

 %۱۷؛ مالی و اداری

مدیریت محصول و 
 %۲۵؛ تولید

نمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک نقش

 مدیریت محصول و تولید مالی و اداری پشتیبانی بازاریابی و فروش آموزش

43%

5%

49%

3%

مدرک تحصیلی

 دكتری لیسانس دانشجوی فوق لیسانس فوق لیسانس
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  هاریسک گزارش

 از یبرداربهره سازمان، تیموفق بر تاثیرگذار یهاسکیر سطح كاهش و ییشناسا بر عالوه سک،یر تیریمد هدف از
 طیمح راتییتغ درک و ییشناسا در یچابك كه آنجا از هستند. سازمان مؤثر تیموفق بر كه است ییهاو فرصت امكانات

 پرداخته هاسکیر از دسته شش یبه بررس ادامه در است، برخوردار ییضرورت باال از همواره شركت یدرون و یرونیب
  :است شده

  : یخارج یو رقباافزاری های نرمالف) حضور شركت

نطور با برداشته یو هم در داخل كشور یافزارد و عرضه محصوالت نرمیتول نهیدر زم یاستارتاپ یهاحضور شركت
داشته  یپدر دار را یر قرار گرفتن بازار سپیدر خصوص تحت تاث یممكن است نگران یخارج یحضور رقباو ها میشدن تحر

كه تولید كرده است در افزار جامع و بدون خطایی به جز نرمت خود را یدار موفقیگذشته، سپ یهادر تمام سال .باشد
- داند و تعداد شركتها میسازی و نمایندگی در سطح كشور و ارتباط سازنده و آموزشی خود در دانشگاهزمینه شبكه

گویی به نیاز این حجم افزار سپیدار هستند بسیار گسترده است. پاسخها و اشخاص حقیقی كه نیازمند استفاده از نرم
یازمند شبكه سازی دقیقی است.  سپیدار سیستم با استفاده از شبكه گسترده ها و اشخاص حقیقی ناز شركت

های كوچكی كه بتوانند در نمایندگان دشت و سپیدار و آموزش، در این حوزه موفق عمل كرده است بنابراین شركت
مالی، منابع انسانی های گذاری زیادی در حوزهبازاری با این گسترگی وارد شوند و موفقیت كسب كنند نیازمند سرمایه

افزارهای مناسبی داشته های نوپا و استارتاپی باشند كه نرمچه شركتنهای مدیریتی است ضمن اینكه چناو ظرفیت
با شركت سپیدار سیستم آسیا ، یخارج یشركت ها یا حتیتر كنند باشند و بتوانند مجموعه سپیدار سیستم را كامل

  .فراهم خواهد كرد افزامشاركت هم یر را برایسمرقابت  یارتباط موثر به جا یبرقرار

  ب) ریسک صنعت: 

 در حوزه نرم
ً
التحصیالن افزار و تعداد زیاد فارغبا توجه به سرعت تغییرات تكنولوژی در صنعت فناوری اطالعات خصوصا

ها در همان ها یا تیم، همواره پدیده حضور رقیب در این بازار وجود دارد. اگر چه بسیاری از این شركتدر این حوزه
هایی كه در این صنعت وجود دارد، از بازار رقابت حذف می شوند، اما حداقل ابتدای كار و پس از مواجهه با پیچیدگی

 باكیفیت در بازار وجود دارد. برای مقابله با این 
ً
در مقیاس كوچک، همواره احتمال حضور محصوالت جدید و بعضا

داشت محصول و استفاده به موقع و درست از تمركز بر فرایند تولید و نگهریسک، شركت سپیدار سیستم با 
كند تا فاصله كیفی محصوالت خود را از رقبا بیشتر نماید. همچنین افزار تالش میهای روز در صنعت نرمتكنولوژی

سان را برای سپیدار سیستم با شبكه فروش و خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر كشور، امكان دسترسی آ
  مشتریان فراهم نموده است.

 

  

  ط بر تاثیرات شرایط اقتصادی حاكم بر كشور بر فعالیت مشتریان:بمرت سکیر )ج

- های كوچک نیز متاثر از شرایط اقتصادی كشور میبه هر حال مشتریان سپیدار سیستم در حوزه اصناف و شركت
است. سپیدار سیستم برای كاهش تاثیر این ریسک اقدام به ارائه ها تاثیر گذار باشند و این شرایط بر قدرت خرید آن

  بسته محصولی و خدمات متناسب با توان مالی مشتریان نموده است.

  د) ریسک بازار، نقدینگی و اعتباری:

شوند. ركود، تحریم، تغییر در نرخ بهره و .... از جمله عواملی هستند كه باعث ایجاد ریسک بازار، نقدینگی و اعتباری می
وكار برخی از كسب درای بود كه باعث افزایش ركود شیوع ویروس كرونا در سال گذشته نیز از جمله عوامل افزاینده

و منجر به افزایش احتمال ریسک نقدینگی و اعتباری  ها تاثیر گذار بوده استكه بر توان نقدینگی آن مشتریان شد
  . شودمی
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ریسک نقدینگی و اعتباری  در وصول مطالبات ناشی از فروش كاال و خدمات های سپیدار سیستمبا توجه به سیاست
  در سپیدار سیستم مدیریت شده است.

  : یاتیعمل یهاسکیر )ه

 است. كشور داخل در كارآمد یمنابع انسان جذب و بازار در رقابت وكار،كسب و یاتیعمل های حوزهسکین ریتریاصل از
 یكنون یهاهیوسرما هایتوانمند با تكیه بر انیهمتا با رقابت هدف و بازار در موثرستم، حضور یدار سیسپ یاستراتژ
  است. شركت

 ییشناسا جهت كاركنان یتوسعه آموزش و نگهداشت، جذب، شامل شركت، یانسان منابع یهاتیفعال گر،ید طرف از
 ،یانسان منابع یتوسعه و نگهداشت جهت در آن بر است. عالوه الزم برخوردار یاثربخش رو ازشیپ یهاسکیر كنترل و

 سطح در خدمات و ارائه محصول جهت را خود یانسان منابع یهامهارت و دانش كه كندیم دنبال را یاشركت برنامه
  .سازد ایمه از بازار هدف یاگسترده
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  های عملكرداندازها و مهمترین معیارها و شاخصنتایج عملیات، چشم :چهارم بخش

 (میلیون ریال) درآمدهای عملیاتیروند 

  

  

 وضعیت مالی شركت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  میلیون ریال)( مجموعهصورت سود و زیان  
                     

 شرح
مالی منتهی به  سال

٢٩/١٢/١٤٠٠  
مالی منتهی به  سال

٣٠/١٢/١٣٩٩  
درصد 

  رشد
  ١٤٠١برآورد سال 

  ٢٬٥٥٥٬٠٠٠  %٧٨  ٧٨٨٬٦٠٢  ١٬٤٠٣٬٩٦٨  درآمدهای عملیاتی

  )403,237(  %٦٥  )١٣٨٬٥٥٥(  )٢٢٩٫٢٢٨(  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  2,151,763  %٨١  ٦٥٠٬٠٤٧  ١٬١٧٤٫٧٤٠  سود ناخالص

  )168,515(  %١٢٤  )٣٦٬٥٦٢(  )٨١٫٩٤٦(  های فروش, اداری و عمومیهزینه

  ١٫٩٨٣٫٢٤٨  %٧٨  ٦١٣٬٤٨٥  ١٬٠٩٢٬٧٩٤  سود عملیاتی

  ٢٠٥٬٠٠٠  %٤٥  ١٧٢٬١٤٩  ٢٤٩٬٧٨٥  های) غیرعملیاتیدرآمدها(هزینهخالص سایر 

سود قبل از احتساب سهم مجموعه از سود (زیان) 
  شركت وابسته

٢٫١٨٨٫٢٤٨  %٧١  ٧٨٥٬٦٣٤  ١٬٣٤٢٬٥٧٩  

  ٣١٫٤٤٠  )%٨٥(  ١٤٥٬٠٢٠  ٢١٫٤٠٨  سهم مجموعه از سود (زیان) شركت وابسته

  ٢٬٢١٩٬٦٨٨  %٤٧  ٩٣٠٬٦٥٤  ١٫٣٦٣٬٩٨٧  سود قبل از مالیات

  )٥٣٬٠٠٠(  )%٣٧(  )٧٬٠٥٠(  )٤٬٤٢٠( مالیات جاری و سنوات قبل

  ٢٬١٦٦٬٦٨٨  %٤٧ ٩٢٣٬٦٠٤  ١٬٣٥٩٬٥٦٧  سود خالص

  

169,709  
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  میلیون ریال)(صه صورت وضعیت مالی شركت اصلی الخ
  

  ٣٠/١٢/١٣٩٩  ٢٩/١٢/١٤٠٠ شرح

  ٤٤٥٬٧٢٧  ٥٧٦٬٠٩٧  های غیرجاریدارایی

  ٧٥١٬٣٣٨  ١٬٦٦١٬٠٤٠  های جاریدارایی

  ١٬١٩٧٬٠٦٥  ٢٬٢٣٧٬١٣٧  هاجمع دارایی

  ١٬١٤٩٬٦٢١  ٢٬١١٢٬٣٣٨  حقوق مالكانه

  ١٢٬٩٣٤  ٢٠٬٥٢٧  های غیرجاریبدهی

  ٣٤٬٥١٠  ١٠٤٬٢٧٢  های جاریبدهی

  ١٬١٩٧٬٠٦٥  ٢٬٢٣٧٬١٣٧  هاجمع حقوق مالكانه و بدهی

 

  میلیون ریال)( صورت سود و زیان شركت اصلی

   

 شرح  
مالی منتهی به  سال 

٢٩/١٢/١٤٠٠   
مالی منتهی  سال 

   ٣٠/١٢/١٣٩٩به 
    ١٤٠١برآورد سال    درصد رشد  

  ٢٬٥٥٥٬٠٠٠  %٧٨  ٧٨٨٬٦٠٢  ١٬٤٠٣٬٩٦٨  درآمد های عملیاتی

  )403,237(  %٦٥  )١٣٨٬٥٥٥(  )٢٢٩٫٢٢٨(  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  2,151,763  %٨١  ٦٥٠٬٠٤٧  ١٬١٧٤٬٧٤٠  سود ناخالص

  )168,515(  %١٢٤  )٣٦٬٥٦٢(  )٨١٫٩٤٦(  عمومیهای فروش, اداری و هزینه

  ١٫٩٨٣٫٢٤٨  %٧٨  ٦١٣٬٤٨٥  ١٬٠٩٢٬٧٩٤  سود عملیاتی

  ٢٤٠٬٠٠٠  )%١١(  ٣٠٨٬١٤٠  ٢٧٤٫٣٤٣  های) غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها(هزینه

  ٢٫٢٢٣٫٢٤٨  %٤٨  ٩٢١٬٦٢٥  ١٫٣٦٧٫١٣٧  سود قبل از مالیات

  )٥٣٬٠٠٠(  )%٣٧(  )٧٬٠٥٠(  )٤٬٤٢٠(  مالیات

  ٢٬١٧٠٬٢٤٨  %٤٩  ٩١٤٬٥٧٥  ١٬٣٦٢٫٧١٧  سود خالص

  
 

 باشد. توضیحات مربوط به صورت سود و زیان به شرح ذیل می
  

  حاصل از فروش و خدمات درآمد
 

، پشتیبانی و افزار)و سخت افزارنرم(درآمد حاصل از فروش و خدمات شركت اصلی شامل سه بخش درآمد فروش 
 باشد كه در ادامه به اختصار تشریح خواهد شد. آموزش می

  داشته است.  رشددرصد  ۷۸درآمدهای عملیاتی شركت اصلی نسبت به سال گذشته حدود 

 داشته رشد درصد ٨٢حدود  ١٤٠٠ سال عملكرد به نسبت ۱۴۰۱ سال عملیاتی درآمدهای مجموع شودمی برآورد
 .باشد
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  پردازیم:جزییات درآمدهای حاصل از فروش و خدمات می در ادامه به بررسی

  

  افزار)افزار و سخت(نرمدرآمد فروش 
 

درصد رشد  ۳۳درآمد سخت افزار حدود درصد و  ۷۷حدود سال گذشته  نسبت بهدرآمد نرم افزار در دوره گزارش 
  داشته است.

  

  درآمد پشتیبانی
 

   درصد رشد داشته است. ۱۰۶درآمد پشتیبانی در دوره گزارش نسبت به سال گذشته حدود 

  های عملیاتیهزینه
 

باشد كه در دو سرفصل های عمومی میهای حقوق و دستمزد و سایر هزینهها متشكل از دو گروه هزینههزینه
های است. مجموع هزینه بندی شدهطبقههای فروش، اداری و عمومی، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و هزینه

است كه عمدتا مربوط به  درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشته ۷۸شركت اصلی در بازه زمانی گزارش حدود 
  .و هزینه برون سپاری پشتیبانی است ، جذب نیروی انسانی متخصصافزایش هزینه های حقوق و دستمزد

كه  باشد داشته رشد درصد 84حدود  ١٤٠٠ سال عملكرد به نسبت ۱۴۰۱ سال هایهزینه مجموع شودمی برآورد
  های مستقیم مربوط با عملیات شركت و هزینه بازاریابی اختصاص داده شده است.عمده آن به هزینه حقوق، هزینه

  درآمدهای غیرعملیاتی 
  

درآمدهای غیر عملیاتی شركت در سال گذشته شامل سهم سپیدار سیستم از سود غیر عملیاتی فروش ساختمان 
بدون در نظر گرفتن سهم سپیدار سیستم از سود غیر شركت سرمایه پذیِر فناوران نوین سپیدز ایرانیان بوده است، 

ای غیر عملیاتی شركت در سال مورد گزارش عملیاتی فروش ساختمان شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان، درآمده
  درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.  ۵۶

گذاری با درآمد گذاری مازاد نقدینگی در سبدهای سرمایهاین درآمد عمدتا ناشی از سرمایهدرآمدهای این سرفصل 
بوده است كه نتیجه متفاوتی را متاثر از شرایط این بازارها در سال جاری های بانكی بلند مدت است و ثابت و حساب

  در مقایسه با سال گذشته به همراه داشته است

  مالیات

برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به دریافت پروانه بهره ۱۳۹۸شركت سپیدار سیستم در مرداد ماه سال 
سال از تاریخ شروع  ۵تولیدی تا  هایق.م.م،  درآمد ابرازی ناشی از فعالیت ۱۳۲رو مطابق با ماده شده است. از این

های پذیرفته شده در همچنین معافیت مربوط به سهام شناور شركت. استبهره برداری مشمول نرخ صفر مالیات 
در پیش بینی ارائه شده رو نماید از ایندر مورد سپیدار سیستم صدق می -ق.م.م ۱۴۳ماده -بورس اوراق بهادار 

  نظور گردیده است.های مالیاتی ذكر شده ممعافیت
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  های مالی شركت اصلینسبت

  

  نسبت مالی عنوان
مالی منتهی به  سال

٢٩/١٢/١٤٠٠  
سال مالی منتهی به 

٣٠/١٢/١٣٩٩  

  نقدینگی
 ٧٧/٢١  ۹۳/۱۵  ینسبت جار

 ٥٩/٢١  ٤٧/١٥ ینسبت آن

 اهرمی

 ٠٤/٠  ٠٦/٠  ینسبت بده

 ٠٤/٠  ٠٦/٠ به حقوق صاحبان سهام ینسبت بده

 ٩٦/٠  ٩٤/٠ مالكانهنسبت 

 سودآوری

 ٠٤/١  ٧٩/٠  ها یینسبت بازده مجموع دارا

 ٠٩/١  ٨٤/٠ نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 ١  ٨٤/٠ سود ینسبت نقدشوندگ

 ٩٤٧  ١٫٦٣٣ هر سهم یان نقدیجر

  ١٬٣٠٧  ١٫٩٤٧ )EPSسود هر سهم (

 %٧٨  %٧٨ یاتینسبت سود عمل

 %١١٧  %٩٧ اتینسبت سود قبل از كسر مال

 %١١٦  %٩٧ نسبت سود خالص

 

 

  سودمدیره برای تقسیم پیشنهاد هیأت

  .باشددرصد سود خالص می ۷۵شنهاد هیات مدیره تقسیم ی، پ۱۴۰۰عملكرد سال مالی  ینیبشیبا توجه به پ
در اختیار مجمع عمومی  ۱۴۰۰بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی 

 عادی صاحبان سهام می باشد.

 


