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معرفی شرکت سامه آرا پردازشگر

سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

پروژه موفق در صنایع مختلف 20و  انجام بیش از بیش از یک دهه تجربه با پردازشگر شرکت سامه آرا 

به شرکت های ایرانی در جهت رسیدن به تعالییاری رساندن رسالت ما 
استSAP ERPسازمانی با استفاده از بهترین راه حل کسب و کار دنیا 

هدفابگوناگونصنایعدردنیاکاروکسببهینهراهکارهایبهمجهزافزارینرمبستریکاستقرار

یلهبوسهاسازمانذینفعانرضایتومحصوالتکیفیتافزایش،وریبهرهافزایش،هاهزینهمدیریت

آالت،اشینمپول،مواد،)سازمانیمنابعسازیبهینه،سازمانعملیاتیفرایندهایبهبودوسازییکپارچه

دنیادرSAP-ERPکاروکسبتجارببهترینازاستفادهباسازماناطالعاتسازماندهیو(انسانینیروی

افزایش
بهره وری سازمان

افزایش
کیفییت محصول و 

خدمات

سود افزایش
آوری

هاهزینهمدیریت 
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چشم انداز

و تبدیل شدن به برترین شرکت در SAPانتقال دانش روز دنیا به ایران با تسلط بر سیستم 

ی، پروژه زمینه ارائه خدمات مشاوره در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، گروه های تولیدی، بازرگان

ای، صنایع غذایی و دارویی

رایبنتیجهبهترینایجادبهمتعهدمسئولیت،پذیرشبا:مسئولیتوتعهد▪

.هستیمذینفعان

واحتراماساسبرمشتریانوهمکارانبامارفتار:متقابلاعتمادواحترام▪

رابطهاساسبرراخودروابطنظرات،بهنهادنارجوتوجهباوبودهمتقابلاعتماد

.می نماییمتنظیمبردبرد

رایبپیش قدمحوزه،هردرمتخصصینبهترینداشتنبا:توانمندیوتخصص▪

.مهستیتوانمندمشتریاننیازمندی هایکردنبرآوردهواجرادروبودههمکاری

بهترینتیمیکاروپشتکاربامنظم،ودقیقبرنامه ریزیبا:تیمیکاروکارپشت▪

.می آوریمارمغانبهمشتریانبرایرانتایج



مشاورهوپیاده سازیمسئولیت1384سالازکهمپناگروهکارآزمودهمشاورانومدیرانازنفر5

دهبعه(مکووژنراتورپارسپرتو،توگا،شرکت های)مپناگروهشرکت هایدرراSAP-ERPسیستم

ازهاستفادوخودتجاربازبکارگیریباتانمودندتأسیس1390سالدرراسامه آراشرکتداشتند،

.رسانندیاریراایرانییسازمان هاوهاشرکت،دنیاروزاطالعاتیسیستمبرترین

هایسازمانبرایSAP-ERPپروژه20ازبیشکاملانجامبهمفتخرشرکتاینگذشتهسال10طی

باشدمیایرانیشرکتهادهبهنظارتوآموزشمشاوره،خدماتارایهومتوسطوبزرگ

+20
پروژه موفق

سال15+
تجربه

متخصص50+
با تجربه

ببیش از
کاربر25000

داستان سامه آرا

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



صنایع نفت و گاز و پتروشیمی▪

صنایع فوالدی و معادن▪

خودروسازی و صنایع وابسته▪

شرکت های تولیدی▪

تولید لوازم خانگی و وسایل برقی ▪

شرکت های خدماتی ▪

شرکت های مجری پروژه▪

صنایع غذایی▪

صنایع دارویی▪

صنایع خرده فروشی و عمده فروشی▪

شرکت های توزیع و پخش ▪

نیروگاه و صنایع حوزه انرژی▪

در صنایع مختلفSAP-ERPسامه آرا ارایه دهنده راهکاری های 

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

FORBES 2000شرکت برتر2000در SAP-ERPجایگاه 
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در حوزه لجستیکSAP-ERPراهکارهای 



در حوزه مالیSAP-ERPراهکارهای 
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در حوزه منابع انسانیSAP-ERPراهکارهای 



در حوزه توسعه زیر ساختSAP-ERPراهکارهای 

بعد معماریدر از زمان شکل گیری باشد که می  Open Sorceسیستم سپ یک سیستم  

.محسوب می شده استی صنعت فن آوری اطالعات همواره جزو پیشرو هاو زیر ساخت فزاری انرم

SAP-ERP به مانندERP رایج دنیا از مزایای زیر برخوردار استهای:
مختلفومتنوعصنایعوفرآیندهاپوششوپولیواحدچندزبان،چندازپشتیبانیوپذیریانعطاف▪

سازمانهایسیستموهادادهسازمان،ذینفعانوپرسنلفرآیندها،مختلفسطوحدریکپارچگی▪

تمیسیسهایتراکنشکلیهردیابیقابلیتومتنوعدسترسیسطوحتعریفقابلیتباهاداهامنیت▪

(االتماشینوپولانسانی،منابعمواد،)سازمانمنابعکلیهمدیریت▪

انسانیمنابعومالیلجستیک،مختلففرآیندهایومختلفسطوحدرریزیبرنامهفابلیت▪

اهERPدر مقایسه با سایر SAPخاص مزایای 

Best(کاروکسبهایبهروشازبرخورداری▪ Practise)مختلفصنایعدر

آندیتابیسخاصمعماریدلیلبهسیستمباالیسرعت▪

دادهانبارتشکیلبهنیازبدونبرخطتحلیلیگزارشاتارایهقابلیت▪

عاملسیستمودستگاهازاستقالل▪

دکبهمشتریدسترسیدلیلبهکنندهتامینازمستقلسیستمپشتیبانیوتوسعهقابلیت▪

S4جدیدنسخهدرسیستمتوسعهامکانتسهیلوتسریع▪ HANA

برای SAP-ERPشرکت سامه آرا همواره خود را متعهد به به کارگیری آخرین ویرایش 
بروز رسانی می نمایدSAPمشتری دانسته و خود را با آخرین دستآوردهای 
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سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

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

SAPاجرای پروژه بر مبنای متدولوژی شرکت سامه آرا خود را متعهد به  –ERPمی داند

طی سال های اخیر با رویکرد چابک . ارایه نموده استASAPمتدولوژی ب لقامتدولوژی یپاده سازی و استقرار سیستم را در   SAPشرکت 

بروز رسانی شده که به عنوان  Agileاین متدولوژی با رویکرد S4HANAو فراهم بودن بستر نرم افزاری موجود در نسخه سازی پروژه

.  می شودشناخته SAP-Activateمتدولوژی 

آماده سازی اولیه فاز 

سازیآمادهفازاینازفهد

پروژهشروعبرایسازمان

هایفعالیتمهمترین.است

زمانیبرنامهتهیهفازاین

اجراییتیمسازماندهیپروژه،

د،باشمیسازیپیادهومشتری

ازپروژهشروعجلسهبرنامه

فازاینرخدادهایمهمترین

.است

فاز طرحریزی پروژه

ارائهفازاینازهدف

مشتریبهSAPاستانداردهای

سازمانیهاGapتحلیلو

بهفازایندر.استمشتری

شودمیدادهاطمینانمشتری

قابلکاروکسبنیازهایکه

مهمترین.هستندیابیدست

مستندفازاینخروجی

(بلوپرینت)پروژهطرحریزی

رحطکنندهمشخصکهباشدمی

استسیستمنهایی

فاز تحقق محصول

وسازیبومیفازاینازهدف

نیازموردراهکارساخت

وکوتاههایزماندرمشتری

یهاSprintاساسبرمشخص

محیطتستوشدهتعریف

ایسناریوهاساسبرسیستم

ازاطمینانهدفبامختلف

فرآیندیوفنینیازهایتحقق

میقبل،فازدرشدهمشخص

پایههایدادهآوریجمع.باشد

اصلیاهدافدیگرازنیازمورد

.استفازاین

راستقراونهاییسازیآمادهفاز

ازینانماطوتستفازازپس

آنزمان،سیستمکارکردصحت

برشدهتهیههایدادهکهاست

فازدرشدهارائهتمپلتهایاساس

Exploreودیابانتقالسیستمدر

سیستماجرایزمانبارابطهدر

.ردپذیصورتالزمگیریتصمیم

هایآموزشکفایتازاطمینان

نهاییکاربرانبهشدهارایه

اندهمباقیامورتکمیلوسیستم

ازGoliveازقبلتاپروژه

.استفازایناهداف



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

برگزاری آموزش های استاندارد▪

ارائه خدمات آموزشی به  سازمان ها و اشخاص بر مبنای مواد 
آموزشی استاندارد سپ

پشتیبانی سیستم ها ▪

هایسایتدرشدهمستقرهایسیستمفنیپشتیبانی
بمشتریان

ارائه خدمات فنی▪

-Customizing-Developmentارائه خدمات فنی در حوزه های 
Basis -Data- به مشتریان

Roll-outاجرای پروژه های ▪

بر اساس استاندارد پیاده شده در یک شرکت نمونهSAPاجرای 
SAP Roll Out

پیاده سازی و استقرار سیستم ▪

هایپروژهدرقالبSAP-ERPسیستماستقراروسازیپیاده
مشتریموجودهایسیستمتوسعهیاکامل

امکان سنجی و آماده سازی پروژه▪

هایپروژهموفقاجرایبرایسازمانآمادگیمیزانسنجش
پروژهاجرایآمادگیجهتمشاورهارائهوسپ

مشاوره و نظارت اجرای پروژه ▪

پروژهکارفرمایبهمشاورهخدماتارائهواجراءبرنظارت
هاپروژهکیفیسطحارتقاءهدفباسپهای

ارائه خدمات لیسانس▪

SAP-ERPهایلیسانسارتقاءوپشتیبانی،فروش

خدمات شرکت سامه آرا



Modern 
Tobacco

مهندسی و ساخت 
تجهیزات سپاهان

مهندسی و ساخت 
(توگا ) توربین مپنا  مهندسی و ساخت 

مپنا بویلر

مهندسی و ساخت 
(پارس)ژنراتور مپنا 

مهندسی و ساخت 
(پرتو)پره توربین مپنا 

مهندسی و پشتیبانی 
نبروگاهی البرز  توربین 

مشتریان سامه آرا

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد صنایع تولیدی آذین تنه

گروه صنعتی گلستان

گروه صنعتی بارز

الستیک بارز کردستان

اجرای 20
پروژه موفق

ببیش از
کاربر25000

بیشنرین سهم 
ایرانSAP-ERPبازار 

+ 35
مشتری
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سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

اجرای پروژه کامل سپ توسط شرکت سامه آرا

ردیف
شرکت کارفرما 

نقش
سامه آرا 

صنعت
نسخه 

سپ

ن
ت تامی

مدیری

ت انبار
مدیری

ت تولید
مدیری

ت
ت کیفی

مدیری

ت
ی و تعمیرا

ت نگهدار
مدیری

ش
ت فرو

مدیری

ش 
س از فرو

ت پ
خدما

ت پروژه
مدیری

ی 
ی مال

سابدار
ت ح

مدیری

شده
ت تمام 

قیم

ی 
ت منابع مال

مدیری

ک 
سناد و مدار

ت ا
مدیری

ی
سان

ی ان
سرمایه ها

ت 
مدیری

ی 
س

ت مهند
ت تغییرا

مدیری

ی 
ش تجار

هو

تاریخ 
شروع 

تاریخ 
پایان

1

مجری پیاده الکتروپیک
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

S4

98آذر *************
مهر 

1400

2

مجری پیاده الکتروژن 
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

S4 

98مهر ************
فرورد
ین 

1400

3

مجری پیاده مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
سازی

فوالد
S4

**************
مرداد 

98

فرورد
ین 

1400

4

مجری پیاده گروه خودرویی بهمن
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

97بهمن ***
مهر 

1400

5

مجری پیاده بهمن موتور
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

97بهمن *************
مهر 

1401

6

مجری پیاده بهمن دیزل
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

97بهمن *************
مهر 

1402

7

مجری پیاده سیبا موتور 
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
 S4وابسته

97بهمن *************
مهر 

1403

8

مجری پیاده صنایع تولیدی آذین تنه
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

***********
فروردی

96ن 
فرورد

97ین 

9

مجری پیاده شرکت مدرن توباکو
سازی

تولیدی
S4

****
اسفند 

97
خرداد 

98

10

مجری پیاده گروه صنعتی بارز
سازی

-تولیدی
الستیک

S4

96تیر ***************
فرورد

98ین 

11

مجری پیاده شرکت بارز کردستان
سازی

-تولیدی
الستیک

S4
97تیر 95دی **************

12

مجری پیاده گروه صنعتی بوتان
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

ECC6

94تیر 92آذر *************

13

مجری پیاده شرکت صنعتی الیکا
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

ECC6

94تیر 92آذر *************

14

مجری پیاده شرکت حفاری  پوسکو
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

***********
شهریور

91
92دی 

15

مجری پیاده پی آر اییشرکت
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

*****
دیماه 

92
دیماه  

93

16

مجری پیاده تتشرکت پترو پارس لیمی
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

***********
شهریور

91
92دی 

17

مجری پیاده شرکت گلستان
سازی

صنایع غذایی
پخش و -

ECC6توزیع

91آذر ************
قرودین 

93

18

مجری  پیاده صنایع تولیدی کروز
سازی  

خودروسازی و 
صنایع 
ECC6وابسته

**************
شهریور 

90
قرورد

92ین 

19

مجری پیاده شرکت تولیدی کاویان 
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

SAP B1

95تیر *******
فرورد

96ین 



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

صنعت فوالد–تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪
و ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، نگهدای▪

تعمیرات، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت و 
مدیریت مستندات

2500:تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار  ▪ مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

▪ الستیک خودرو-گروه صنعتی تولیدی
▪ S/4 HANAنسخه 
▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، 

کیفیت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت،
مدیریت مستندات

▪ 2000: تعداد پرسنل  
▪ گروه صنعتی بارز1398-1397: سال استقرار 

▪ قطعات خودرو-تولیدی
▪ S/4 HANAنسخه 
▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیفیت 

، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیریت 
مستندات

▪ 600: تعداد پرسنل  
▪ 1398-1397: سال استقرار 

صنایع تولیدی آذین تنه

خودورسازی–گروه تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪
، ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیفیت▪

منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیریت 
مستندات

5000: تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار ▪

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

بهمن گروه 

الکتروپیک

آیفون های تصویری –تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪
یت ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیف▪

ت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیری
مستندات

800: تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار ▪

▪ انواع الکتروموتور–تولیدی 
▪ S/4 HANAنسخه 
▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، 

کیفیت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، 
مدیریت مستندات

▪ 1000: تعداد پرسنل 
▪ 1399: سال استقرار 

الکتروژن

پروژه  سازمان های بزرگ100تا 0شرکت سامه آرا مجری استقرار 
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قطعات خودرو–تولیدی ▪
ECC 6.0نسخه ▪
ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت پروژه، ▪

مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و بهداشت، 
منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت

11000: تعداد پرسنل ▪
1392: سال استقرار ▪

صنایع تولیدی کروز

▪ هولدینگ نفت و گاز 
▪ ECC 6.0نسخه 
▪ ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت 

پروژه، مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و 
بهداشت، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت

▪ 4000: تعداد پرسنل 
▪ 1393: سال استقرار 

گروه پتروپارس

▪ تولید و پخش -صنایع غذایی
▪ نسخه  ECC 6.0
▪ ماژول های خرید، تولید، انبار، توزیع، فروش، کیفیت 

،، مالی، حسابداری مدیریت و منابع انسانی
▪ 2000: تعداد پرسنل 
▪ 1393: سال استقرار 

گروه صنعتی گلستان

گروه صنعتی بوتان

لوازم خانگی-گروه تولیدی▪
Ecc6نسخه ▪
یت ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیف▪

ت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیری
مستندات

600: تعداد پرسنل  ▪
1394:سال استقرار ▪

▪ تجهیزات نیروگاهی-مهندسی و ساخت 
▪ Ecc6.0 , SAP R3نسخه 
▪ ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت ،  

پروژه، مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و 
بهداشت، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت

▪ برز شرکت های مپنا ژنراتور، مپنا توربین، مپنا بویلر، ال
توربین، توگا

▪ 11000: تعداد پرسنل 
▪ 1391الی 1386: سال استقرار 
به عنوان عضو تیم کارفرما در زمان استقرار

گروه مپنا

پروژه  سازمان های بزرگ100تا 0شرکت سامه آرا مجری استقرار 
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همکاری تیم سامه آرا در اجرای سایر پروژه های سپ در ایران 

صنعتنقش سامه آرا شرکت کارفرما ردیف
نسحه 

سپ

ن
ت تامی

مدیری

ت انبار
مدیری

ت تولید
مدیری

ت
ت کیفی

مدیری

ت
ی و تعمیرا

ت نگهدار
مدیری

ش
ت فرو

مدیری

ش 
س از فرو

ت پ
خدما

ت پروژه
مدیری

ی 
ی مال

سابدار
ت ح

مدیری

شده
ت تمام 

قیم

ی 
ت منابع مال

مدیری

ک 
سناد و مدار

ت ا
مدیری

ی 
سان

ی ان
سرمایه ها

ت 
مدیری

ی 
س

ت مهند
ت تغییرا

مدیری

ی 
ش تجار

هو

تاریخ 
شروع 

تاریخ 
پایان

1

شرکت بریتیش امریکن 
توباکو

مشاوره و 
آموزش

ارسیگ-تولیدی
ECC6

97مهر 97تیر ********

2

شرکت صنعتی توال 
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

تولید لوازم 
خانگی و برقی

ECC6

*************
فروردین 

97
97اسفند 

3

شرکت ماد آریا ویستا
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

خودروسازی و 
هصنایع وابست

ECC6

**************
فروردین 

97
97اسفند 

4

شرکت اشترومن خاورمیانه
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

م لواز-تولیدی 
پزشکی

ECC6

*
اردیبهشت

96
96اسفند 

5

شرکت سانوفی
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

دارویی

ECC6

97دی 91تیر ****

6
مخابراتآموزششرکت مخابرات ایران 

ECC6
96مهر 96تیر 

7

مپنا بویلر
نظارت ، مشاوره ،

آموزش ، 
پشتیبانی

صنایع 
نیروگاهی

ECC6

97اسفند 91مهر ********

8

پشتیبانی و شرکت آپادانا سرام
آموزش 

-تولیدی
سرامیک

R3

*****

94اسفند 90شهریور 

9

مشاوره و نظارت ا شرکت ساخت تجهیزات مپن
صنایع 

نیروگاهی
ECC6

**********
فروردین 

91
92اسفند 

10

مای ) شرکت زرین سلولز 
(  بیبی

مشاوره و نظارت 
م لواز-تولیدی 

مصرفی
ECC6

98دی 98مهر ******

11

عضو تیم پیادهشرکت پتروشیمی انتخاب
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

R3

96خرداد****
فروردین 

98

12

ره شرکت مهندسی و ساخت پ
توربین مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

************
فروردین 

89
89اسفند 

13

شرکت مهندسی و ساخت 
ژنراتور مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

ECC5

************
فروردین 

89
89اسفند 

14

شرکت مهندسی و ساخت 
کنترل نیروگاه مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

87تیر ************
فروردین 

89

15

عضو تیم پیادهشرکت البرز توربین
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

****
فروردین 

96
96دی 

16

شرکت مهندسی و ساخت 
توربین مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

94خرداد ***************
فروردین 

96



آراسامهشرکت-1399@
.سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائه

رکتشاینمعرفیهدفباآراسامهشرکتتوسطمستنداین
شرکتهیچو.استشدهتهیهآنمحصوالتوخدماتو

ایناطالعاتکپیبهمجازدیگریحقیقیفردیاحقوقی
تشرکوباشدنمیخودتجاریمقاصدمنظوربهمستندات

محفوطامراینحقوقیپیگیریجهتراخودحقآراسامه
.میداند

بهرکتشسایتوببهبیشتراطالعاتبهدسترسیمنظوربه
:فرماییدمراجعهزیرآدرس

www.Samehara.com

:آراسامهشرکتآدرس
-نکپومیدانبهنرسیده-اصفهانیاشرفیبزرگراه–تهران
-هارنوبکوچه–درخشانکوچهانتهای-طوسیصفاریانخیابان

1469643148:کدپستی4و3واحد–اولطبقه-4پالک

کنیددنبالراما

021-46012357:تماستلفن

http://www.samehara.com/

