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:گفتار اول
لجستیک و 

مدیریت زنجیره تامین



 سیستم هاي که امریکایی شرکت 400 بین از    
  اند، نموده پیاده سازي را سازمان منابع برنامه ریزي

 این از نیز را تامین زنجیره مدیریت توقع درصد 80
 .داشته اند سیستم ها

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 تنها 1980 دهه در دنیا برتر شرکت 100 فهرست از 
.مانده اند فهرست این در امروز شرکت 28

 سیستم هاي داراي فوق برتر شرکت 28 از شرکت 20
.می باشند تامین زنجیره مدیریت مکانیزه



Dell

 مشتریان به کامپیوتر موقع به تحویل•
  سفارش از پس روز 2 تا حداکثر

  ساعت 3 به انبار موجودي زمان کاهش•

 شده ایجاد خالی فضاهاي از استفاده•
جدید تولیدات براي انبار در



  مشتري سفارش اساس بر تولید•

 نقاط در متعدد کارخانجات وجود•
  جهان مختلف

 از پس روز 3 حداکثر تا فوري تحویل•
سفارش



BMW
مونتاژ تمام قطعات بنابر خواست مشتري•

هر یک سال ارائه یک مدل جدید در هر کالس خودرو•



مجموعه ي عواملی هستند که خالق ارزش افـزوده در  » زنجیره ي تامین « 
درست عمل نکردن این زنجیره مانعی براي خلـق ارزش  . اقتصاد هستند

.افزوده در نگاه کالن اقتصادي خواهد بود

زنجیره تامین



میالدى، سازمان ها براى افزایش توان رقـابتى خـود    70و  60در دو دهه 
تالش مى کردند تا با استاندارد سازى و بهبـود فراینـدهاى داخلـى خـود     

در آن زمـان تفکـر   . تولید کننـد هزینه کمتر و کیفیت بهتر محصولى با 
غالب این بود که مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و 
هماهنگ، پیش نیاز دستیابى به خواسته هاى بازار و درنتیجه کسب سهم 

به همین دلیل سازمان هـا تمـام تـالش خـود را بـر      . بازار بیشترى است
. معطوف مى کردندافزایش کارایى 

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین



، انتظـار مشـتریان  میالدى با افـزایش تنـوع در الگوهـاى مـورد      80در دهه 
پذیرش در خطوط تولید  افزایش انعطافسازمان ها به طور فزاینده اى به 

و توسعه محصوالت جدید براى ارضـاى نیازهـاى مشـتریان عالقـه منـد      
. شدند

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین



میالدى، به همراه بهبود در فراینـدهاى تولیـد و بـه کـارگیرى      90در دهه 
الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتنـد کـه بـراى    
ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطـاف پـذیرى در   

تامین کنندگان قطعات و مواد توانایى هاى شـــــرکت کافى نیست، بلکه 
توزیـع  نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کننـد و  

محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست هاى توسعه بـازار  کنندگان 
و زنجیره تامین با چنین نگرشى، رویکردهاى . تولید کننده داشته باشند

از طرف دیگر با توسعه سریع فناورى . مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد
اطالعات در سال هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، 
بسیارى از فعالیت هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش هاى جدید درحال 

انجام است

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین



مجموعه ي عواملی هستند که خالق ارزش افـزوده در  » زنجیره ي تامین « 
درست عمل نکردن این زنجیره مانعی براي خلـق ارزش  . اقتصاد هستند

.افزوده در نگاه کالن اقتصادي خواهد بود

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

.میالدي سازمانها به دنبال افزایش کارایی بودند 70و  60دردو دهه 
.میالدي انعطاف پذیري مطرح شد 80در دهه 
میالدي رویکردهاي زنجیره تامین و مـدیریت آن پـا بـه عرصـه وجـود       90در دهه 
.نهاد

١٩۶٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠

یکارای انعطاف پذیريمدیریت زنجیره تامین



زنجیره تامین تمام فعالیت هاي مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله     
.را شامل می شودتحویل به مصرف کننده نهایی تا تهیه مواد خام 

و دیگـري  جریـان اطالعـات   دو جریان دیگـر یکـی   جریان کاال مرتبط با     
.و اعتبارات نیز حضور داردجریان منابع مالی 

زنجیره تامین



شامل تـامین کننـدگان، تولیدکننـدگان، توزیـع کننـدگان، خـرده فروشـان و         سیستمی
 .نماید باشد که مواد اولیه را به محصوالت مورد نیاز مشتریان، تبدیل می مشتریان می

مشتريانمشتريانتوليدکنندگانتامين کنندگان

موسسین  و تحویل دھندگان کاال خریداران

انبار کاال

اظھار نامھ افشای اموال 
seller property disclosure statement

١-

١-

یک زنجیره تأمین

زنجیره تامین



 مواد کنترل و هماهنگی طراحی، بر متمرکز که هم بـه متصل هاي فعالیت یکسري
 و مواد که باشد می مشتریان تا تــامین کنندگـان از نهـایی محصول و قطعــات اولیه،

.باشد می جریان در یافته سازمان بصورت آن در اطالعات

١٤

تهیه تولید توزیع

مدیریت زنجیره تامین



 مشتریان تقاضاي ارضاء تامین   زنجیره مدیریت به مربوط هاي فعالیت اصلی هدف
 زمان در قیمت حداقل و کیفیت حداکثر با را نظر مورد محصول بتوانند بطوري که

.دهند تحویل مشتریان به نظر مورد
خوانده مي شودRFQكھ بھ اختصار  ]١[درخواست پیشنھاد

[1] Request for Quotation 

هدف مدیریت زنجیره تامین



اعضاي  
زنجیره تامین 

کدامند؟  

چه فرایندهایی در 
زنجیره جریان دارد 

و اعضاء را به هم 
متصل می کند؟ 

چه  , براي اتصال فرایندها
سطحی ازیکپارچگی و  

مدیریت  با ید  لحاظ شود؟

چارچوب مدیریت زنجیره تامین



١٧

نمونه اي از زنجیره تامین



نمونه اي از زنجیره تامین



 وتدارکات می توان مدیریت لجستیک را قسمتی از زنجیره تأمین   - 1
، خدمات و ) انبار(مواد  نگهداريو  نقل و انتقال  دانست که جریان

مصرف کننده ، بهره برداران، محل ( تا مقصد اطالعات مربوطه را از مبدأ
.  می نماید  کنترلو  اجرا،  برنامه ریزي) توزیع

تعریف مدیریت لجستیک



:مدیریت لجستیک در فرایند مدیریت بحران - 2

تدارکات و خدماتی می باشد که عملیات امدادرسانی را به  امور شامل کلیه 
و بالانقطاع پشتیبانی و حمایت می نماید تا کلیه سامانه  پیوستهشکل 

امداد –نجاتهاي امدادرسانی بتوانند در مأموریت تخصصی خود یعنی 
.   برنامه هاي در دست اجرا موفق عمل نماید.. و اسکان-درمان–

تعریف مدیریت لجستیک



پشتیبانی و حمایتی است  - جامع خدمات شامل لجستیک - 
لجستیک  یک برنامه نیست  - 
  . شامل طیف وسیعی از فعالیتها و وظایف گوناگون است   لجستیک  - 
:  دسته بندي کرد   دو بخشاین وظایف را می توان در               
)......و  - اطالعات –خدمات  - مواد تامین (بسیج امکانات  - 1
)برنامه ها   عملیات میدانی(شتیبانی وپ اجرا - 2

لجستیک چیست ؟



 که کلیه فراهم سازدو شرایطی را  لجستیک می بایستی ساز و کار 
:بر اساس برنامه را   خدماتو  امکانات،  الزم مواد

مکان صحیحدر  - 
 زمان صحیح در - 
مقدارصحیحبه  - 
کیفیت صحیحبا  -
.بدست گروه هدف برساند مناسب هزینه اب -

ساز و کار لجستیک



 
بحران آمادگیفاز مدیریت لجستیک در  -1
  با بحران مقابلهفاز مدیریت لجستیک در  -2
 توانی بازفاز مدیریت لجستیک در  -3

بخش هاي مدیریت لجستیک



Logistics P.O.R 

.

 Logistics          آمادگی                     

preparedness

ایجاد شبکه نیروي انسانی ماهر استاندارد سازي ذخیره 
سازي

ایجاد پایگاههاي 
لجستیک تامین و تدارك

On-going operations

طراحی عملیات

ارزیابی 
لجستیک

مقابله              Logistics

Response

عملیات در حال اجرا



ارتباط از نوع باخت  باخت•

عدم ارائه اطالعات به یکدیگر•

دیگري را دشمن و رقیب خود فرض نمودن•

دهه 60

تاریخچه سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین



دهه ۸۰

باخت - ارتباط از نوع برد•

.هر کسی که زورش بیشتر باشد او برنده است•

انتقال هزینه هاي خود به طرف ضعیف تر•

قراردادهاي کوتاه مدت و تحمیلی•

تاریخچه سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین



+۲۰۰۰

برد–ارتباط از نوع برد•
کمک مالی به یکدیگر و سعی در بهبود یکدیگر  •

دادن اطالعات کامل خرید، فروش و موجودي به یکدیگر•

قراردادهاي بلندمدت•

تاریخچه سیرتکاملی مدیریت زنجیره تامین



مديريت زنجيره تامين

مديريت مواد

توزيع فيزيکي

)۶۰دهه (جزئيات  )۸۰دهه (ادغام ها  +)۲۰۰۰(ادغام ها نهايــي 

پیش بینی تقاضا
خرید

برنامه ریزي نیازها
برنامه ریزي تولید

موجودي ساخته شده
انبارداري

استفاده از مواد
بسته بندي صنعتی

موجودي کاالي نهایی
برنامه ریزي توزیع

فرآیند سفارش دهی
حمل و نقل

مشتريخدمت دهی به يکسري فعاليت هاي متصل بـه هم که متمرکز بر طراحي، هماهنگي و کنترل 

باشد  کنندگـان تا مشتريان مي مواد اوليه، قطعــات و محصول نهـايــي از تــامين

ن بصورت سازمان يافته در جريان مي ٓ .باشد که مواد و اطالعات در ا

اطالعات اطالعات اطالعات

ارتباط از نوع باخت  باختارتباط از نوع باخت  باخت

باخت - ارتباط از نوع برد باخت - ارتباط از نوع برد

برد–ارتباط از نوع برد برد–ارتباط از نوع برد

تاریخچه سیرتکاملی مدیریت زنجیره تامین



  لجستیک مدیریت
توزیع استراتژي هاي و توزیع شبکه پیکر بندي 

 تامین زنجیره فیزیکی و ساختارهاي مکان یابی 
) شبکه(

 جریان مواد در طول زنجیره

  انبارداري و نگهداشت

عمده موضوعات مورد بحث در مدیریت زنجیره تامین



مدیریت روابط در زنجیره تامین
 توسعه اعتماد و اطمینان بین شرکاء

  استراتژي هاي چانه زنی و تعیین قیمت
تعادلی 

 باال بردن قابلیت اطمینان در طول زنجیره

عمده موضوعات مورد بحث در مدیریت زنجیره تامین



  مدیریت اطالعات
 تبادل و پردازش داده ها میان شرکاء

 جمع آوري، تحلیل و پردازش اطالعات عرضه و
تقاضا جهت پیش بینی روند بازار 

 جمع آوري و پردازش اطالعات جهت تحلیل
فرایند، منبع یابی، ارزیابی، انتخاب و توسعه 

تامین کنندگان

عمده موضوعات مورد بحث در مدیریت زنجیره تامین



سازندگان توزیع کنندگان تامین کنندگان خرده فروشان مشتریان

عناصر کلیدي در مدیریت زنجیره تامین



 محصوالت و بازیافت شده مواد خام، مواد جریان شامل جریان این :مواد جریان•
 شکل زنجیره در را فیزیکی جریان جریان، این کلی طور به .می باشد نهایی

 اسناد یا و نامه صورت به است ممکن خدماتی سازمان هاي در جریان این.می دهد
.باشد

 برگشتی ها، سفارش، تقاضا، به مربوط جریان هاي تمام :اطالعات جریان•
نقل وانتقاالت و برنامه ریزي

 کارتهاي اطالعات مالی، جریان هاي تمامی شامل جریان این :مالی جریان•
.می باشد پرداخت ها برنامه ریزي و پرداخت ها ، اعتباري

منابع تولیدکنندگان توزیع کنندگان خرده فروشان مشتریان

محصول
اطالعات

منابع مالی

جریان هاي زنجیره تامین



 بینی پیش در قطعیت عدم :قطعیت عدم•
 خام مواد تحویل زمان هاي و تقاضا مقدار

 قیمت رقابت، مانند عواملی از ناشی که
 رفتار و تکنولوژي آب وهوایی، شرایط بازار،

.می باشد مشتریان و شرکاء
 در محصوالت و مواد نگهداري هزینه باالي•

انبار
 تولید، براي گیري تصمیم مراکز تعدد•

کاالست جریان و تبدیل

مشکالت موجود در مدیریت زنجیره تامین



 بویژه سازمان در اطالعات حجم افزایش•
انبار و فروش واحدهاي

 به هماهنگی آمدن بوجود امکان عدم•
شرکاء میان موقع

 تبادل و هماهنگی هزینه هاي افزایش•
اطالعات

مشکالت زنجیره تامین سنتی



ضعف ها و مشکالت زنجیره تامین کاال در کشور ما

  عدم هماهنگی در درون وزارتخانه ها
 عدم هماهنگی بین وزارتخانه ها
 عدم هماهنگی در سطح ملی
 عدم هماهنگی در کشور ما با سایر کشور ها
 مشکالت حمل و نقل بار و امکانات مناسب براي پایانه هاي بار
 عدم توجه مناسب به فرایند بسته بندي
 کمبود متخصصان علم لجستیک در کشور
 عدم هماهنگی بین اجزاي زنجیره
 عدم دسترسی به آمار صحیح وقابل اعتماد
 مقاومت در برابر تغییرات
 سیستمی متشکل از عدم اعتماد دوطرفه
درك ضعیف از اقتصاد بازار



  هزینه هاي لجستیک، تدارکات ونگهداري  کاهش
  پرسنل  کاهش
  بهره وري  بهبود
  چرخه مالی  بهبود
   تحویل به موقع
  اطالعات و انعطاف پذیري وضوح
  سازي  استاندارد
  شدن  جهانی
  جویی در مقیاس  صرفه
  قدرت انتخاب مشتریان و دستیابی آنها به تامین کنندگان  افزایش
  فواصل وابعاد زمانیکاهش

مزایا و منافع زنجیره تامین



در زنجیره تـأمین پدیـده   ) دینامیک (یکی از مسائل بسیار متغیر •
به آن اطالق می شود  "اثر شالق چرمی "اي است که عنوان 

بدین معنی است که تغییرات کوچک در تقاضاي محصول کـه در  •
زنجیره تأمین و توسط مصرف کننده ایجاد ) نقطه جلویی (ابتداي 

می شود به نوسانات بزرگ و بزرگتري در تقاضا طی مسیر رو بـه  
.عقب در این زنجیره ، تبدیل می شود 

Bullwhip)اثر شالق چرمی  effect)



به لحاظ ساختاري مهمترین مشکلی که زنجیره تـامین بـا آن روبروسـت،     
این . مشکل تعدد مراکز تصمیم گیري براي تولید، تبدیل و جریان کاالست

هرچقـدر از  . امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیـره مـی شـود   
حرکت کنیم، ) اولین تامین کننده(انتهاي زنجیره به سمت ابتداي زنجیره 

. نوسانات تقاضا تشدید می گردد
بـدین ترتیـب سـبب    . معروف اسـت » شالق چرمی «این پدیده به اثر 

موجودي انباشته زیادي دربین اعضاي زنجیره ایجاد مـی شـود کـه باعـث     
باالرفتن هزینه و قیمت نهایی کاال شـده و قـدرت رقابـت زنجیـره کـاهش      

فناوري اطالعات ازطریـق تسـهیل و تسـریع تبـادل اطالعـات      . خواهدیافت
سازمان و تامین کنندگان را قادر به آگاهی و تـامین بـه موقـع احتیاجـات     

.یکدیگر می کنــد و این فلسفه تولید به هنگام را قوت می بخشد

درزنجیره تامین چیست؟» شالق چرمی «اثر 



نوسانات قیمت -

سیاستهاي سفارش دهی دوره اي  -

--به علت اینکه تولید کنندگان در زمانی که کمبود عرضه وجود دارد : بازي کمبود ـ سهمیه بندي-
نیاز واقعی سفارش می بیش از اقدام به سهمیه بندي می کنند مشتریان در هنگام سفارش دهی 

. دهند

عمده فروشان به جاي پیش بینی تقاضاي مشتري  تقاضاي پیش بینی   زمانبدي تولید برمبناي-

نوسان تقاضا، مشکالت کیفی، اعتصابات، آتش سوزي کارخانه -

زمان تحویل -

بروز کردن پیش بینی تقاضا-

علل وقوع اثر شالق چرمی



متقابل دسته بندي سفارشات اقدامات 
اقدام متقابل به بازي کمبود 

اقدام متقابل قیمتهاي نوسانی 
اقدام متقابل عدم دقت در پیش بینی تقاضا 

سیاست هاي مستقل بازگشتی 
کاهش عدم قطعیت 

متمرکز کردن اطالعات تقاضا 
کاهش نوسان تقاضا 

قیمت هاي پایین روزانه 
کاهش زمانهاي تحویل سفارش وزمان تحویل اطالعات 

آسان سازي دسترسی وتقسیم اطالعات 
تغییر و تقسیم نقش ها

اقداماتی براي مقابله با شالق چرمی 



.می باشد) Web Based(زنجیره اي است که تمام اجزاي آن به صورت الکترونیکی مدیریت و تحت تکنولوژي تحت وب

زنجیره تامین الکترونیکی



  دسترسی•
 که می باشد جغرافیایی محدودیت هیچ گونه بدون سیستمی اینترنت–

 براي اضافی خرج هیچ گونه و می باشد دسترسی قابل نقطه اي هر از
.نمی کند تحمیل شرکت به شبکه ایجاد

 هزینه•
 دیگر از درصد 60 تا 40 حدود در وب تحت سیستم هاي هزینه–

.می باشد کمتر سیستم  ها

زنجیره تامین الکترونیکی



 کاربري سهولت•
  و می باشند استفاده قابل راحتی به وب تحت سیستم هاي دیگر و اینترنت–

Internet مانند وب جستجوگر یک کمک به تنها Explorer قابل 
.می باشد دسترسی

  اضافی قابلیت هاي•
  از آسان پشتیبانی و جستجو مانند امکاناتی افزودن بروزرسانی، سهولت–

.می باشد سیستم ها این مزایاي دیگر

فواید زنجیره تامین الکترونیکی



•Advanced Planning Systems (APS)
نرم افزاري براي تحلیل جریان مواد در زنجیره تامین•
•On-line Marketplaces
سیستمی که اجزاي زنجیره تامین را بر روي اینترنت به یکدیگر •

.پیوند می دهد

ابزارهاي مدیریت زنجیره تامین



 هستند فناوري هایی برخط بازارهاي و برنامه ریزي پیشرفته سیستم هاي•
 برپایه رویکردها این .می سازند تر کارا را تامین زنجیره عملیات هاي که

 تولید عنوان تحت دیگري راهبرد اما گرفته اند، شکل اطالعات فناوري
 آن شکل گیري که دارد، وجود تامین زنجیره کاراسازي جهت ناب

.است نبوده اطالعات فناوري براساس

ابزارهاي مدیریت زنجیره تامین



  و تامین کنندگان خریداران، فروشندگان، اینترنتی، بازارهاي•
 این .می دهند پیوند یکدیگر به دنیا سراسر از را خدمت دهندگان

 هزینه کاهش موجب و نموده ایجاد یکپارچه تجاري نقطه یک بازارها
  .می گردند عملیات ها انجام زمان و

بازارهاي برخط



  ارائهارائه  وو  سیستمسیستم  بهبه  شدنشدن  واردوارد  بابا  می تواندمی تواند  خریدارخریدار  خط، بر بازارهاي این در••
 و بررسی با و شود برخوردار پیشنهاد هزاران از  خرید،خرید،  درخواستدرخواست  یکیک

.نماید انتخاب را گزینه بهترین پیشنهاد ها این مقایسه
 پیوند یکدیگر به اینترنت روي بر را تامین زنجیره اجزاي که سیستمی•

.می دهد

بازارهاي برخط



 تامین کنندگان روابط مدیریت سیستم در•
 سیستم هاي اصلی ارکان از یکی که

 دوم نسل –سازمان منابع برنامه ریزي
 از عظیمی بخش تقریبا .می باشد

 مدیریت تامین زنجیره فرایندهاي
 و تقاضا برنامه ریزي ها جز به می گردد،

نقل و حمل و انبار امور و تولید

 SUPPLIER  RELATIONSHIP MANAGEMENT      (SRM)

مدیریت روابط تامین کنندگان



:که گردید مشخص تحقیق یک در
 آمریکا تولیدي شرکت  هاي از درصد 20 

 خود تامین زنجیره مدیریت سیستم هاي
 منابع برنامه ریزي سیستم قالب در را در

 درصد 25 حدود و داده توسعه سازمان
 بین یکپارچگی ایجاد براي برنامه هاي نیز،

 و سازمان منابع برنامه ریزي سیستم هاي
 در تامین زنجیره مدیریت سیستم هاي

  .دارند اقدام دست

ERPو  SCMوجود ارتباط بین 



 زنجیره مدیریت مفاهیم یافتن اهمیت به توجه با
 تاکید بین تعادلی حاضر حال در تامین،

 و کنترل بر سازمان منابع برنامه ریزي سیستم هاي
 تامین زنجیره سیستم بودن باز و سو یک از تمرکز

 اجراي .است شکل گیري حال در دیگر، سوي از
 وجود نیازمند فوق، ویژگی با نظر مورد سیستم
 تامین زنجیره شرکت  هاي بین کاربري واسط

ERP بحث ضرورت(.می باشد II(

روند کلی



ERP چیست؟
نامیده می شود، طیف  ERPکه به اختصار  (Enterprise resource planning(برنامه ریزي منابع سازمانی 

وسیعی از فعالیت هاي مختلفی را شامل می شود که هدف آن، گردآوري تمام داده ها و فرایندهاي یک سازمان 
.در یک سیستم واحد و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد

.سامانه  یکپارچه اي است که داراي اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی می باشد،ERPدر واقع 
قرار است تمام داده ها و فرآیندهاي سازمان در یک سیستم واحد جمع شود، براي نیل به این هدف،   ERPدر 

ERP  از اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري متعددي براي دستیابی به این مجموعه عظیم اطالعات استفاده می
.کند

.بر اساس نوع، تالش می کنند همه فعالیت هاي یک سازمان را تحت پوشش قرار دهد ERPسیستم هاي 
:ارائه شده است ولی شاید یکی از بهترین آنها این باشد ERPتعاریف مختلفی از 

مجموعه اي است از ماژول هاي آماده که تمام فرآیندهاي تجاري سازمان را پوشش می   ERPبسته نرم افزاري 
.دهد
می تواند بسیار وسیع بوده و از مدیریت تولید، خرید قطعات، ارسال مواد » فرآیندهاي تجاري«این 

.را شامل شود... خام به واحدهاي تولیدي، کنترل موجودي بازار و پیگیري سفارش ها و

ERP چیست ؟



  :داراي اجزاي ذیل می باشند ERPمعموالً سیستم هاي 
حسابداري - مالی 

منابع انسانی
ساخت و تولید

مدیریت زنجیره تامین 
مدیریت پروژه 

مدیریت ارتباط با مشتري
انبار داده ها

کنترل دسترسی



.درزیر به آنها اشاره شده است ERPبرخی از مزایاي 

کاهش هزینه هاي انبار
کاهش هزینه سفارش ها

کاهش هزینه تولید
کاهش هزینه عملیات مالی
کاهش هزینه حمل و نقل

کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاري
کاهش هزینه هاي ناشی از توقف خط تولید

کاهش هزینه خطاهاي ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدهاي مختلف سازمان
کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول

شفافیت و ردگیري فرآیندهاي تولید براي مشتري فزایشا
قابلیت متناسب سازي براي مشتري افزایش
رضایت مندي مشتري از طریق درگیر کردن وي در کارها از لحظه سفارش تا دریافت محصول افزایش

فروش و در نهایت رشد و بالندگی سازمان فزایشهمچنین ا



ERP CRMSCM

Buy Make / Add Value Sell & Service

Front OfficeBack OfficeSuppliers

Finance

Operations

HR

Sales

Service

Marketing

Planning

Coordination

Execution

 ريزي منابع سازمان هاي برنامه گستره نسل جديد سيستم

ERP II

ERP گسترده شدن نسل جدید



٥٦

فرآیندهاي کاري–
سیستمهاي کاربردي سازمانی–
معماري سیستمهاي کاربردي سازمانی–

(ERP)سیستم برنامه ریزي منابع سازمان•
(SCM)سیستم مدیریت زنجیره تامین•
(CRM)سیستم مدیریت روابط با مشتري•
(KMS)سیستم مدیریت دانش•

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



)Business Processes(فرآیندهاي کاري–
.مجموعه اي از فعالیتها است•
به روش سازماندهی، هماهنگ کردن، و متمرکز ساختن کار •

.براي تولید کاال و خدمات ارزشمند اطالق می شود
جریانهاي در هم تنیده اي از مواد، اطالعات، و دانش می •

.باشد
به روشهاي منحصر به فردي براي هماهنگ کردن کار، •

.اطالعات، و دانش اطالق می شود

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



)Business Processes(فرآیندهاي کاري–
نمونه هایی از فرآیندهاي حوزه هاي کارکردي•

صدور لیست مواد مونتاژ محصول، کنترل کیفیت، : ساخت و تولید–
اولیه

آگاه کردن مشتریان از ، شناسایی مشتریان: بازاریابی و فروش–
فروش محصول، محصول

تهیه صورتحسابهاي مالی، پرداخت به طلبکاران: مالی و حسابداري–
،  ارزیابی عملکرد شغلی پرسنل، استخدام پرسنل :منابع انسانی–

برنامه ریزي تأمین نیروي انسانی

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



 Cross-Functional(فرآیندهاي کاري بین حوزه هاي کارکردي–
Business Processes(

از وراي مرزهاي فروش، بازاریابی، ساخت و تولید، تحقیق و •
.توسعه فراتر می روند

گروهی از کارکنان در حوزه هاي کارکردي مختلف درگیر •
.  انجام این نوع از فرآیندها هستند

فرآیند تکمیل سفارش: مثال•

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



 Cross-Functional(فرآیندهاي کاري بین حوزه هاي کارکردي–
Business Processes(

فرآیند انجام سفارش

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



 Cross-Functional(فرآیندهاي کاري بین حوزه هاي کارکردي–
Business Processes(

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



 Cross-Functional Business(فرآیندهاي کاري بین حوزه هاي کارکردي–
Processes(

بخشی از فرآیندهاي سازمان در باال  مکانیزه کردنمی توانند با  سیستمهاي اطالعاتی•
.نقش بسزایی داشته باشند فرآیندها راندمان و کارآییبردن 

اگر . نیاز دارد برنامه ریزي و تحلیل قويسازمان به  طراحی مجدد فرآیندهاي•
 فرآیندهاي نامناسبیا  مدل سازمانی غلطبر اساس یک  سیستمهاي اطالعاتی

باشد   بسیار کارا برخی از فعالیتهاطراحی و پیاده شوند ممکن است سازمان در انجام 
.ندارد کارها لزومیدر حالیکه انجام آن 

  تشخیصخود را به درستی  فرآیندهاياست که  موفقسازمانی  محیط رقابتیدر یک •
.داده باشد

 بهبودنیاز به  فرآیندهادر سازمانها این است که کدام  تصمیمات استراتژیکیکی از •
.استفاده شود کامپیوتراز  چه بخشی از فرآیندو در چگونه دارد نه اینکه 

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



)Enterprise Applications(سیستمهاي کاربردي سازمانی–
سیستمهایی که فعالیتها، تصمیمات، و دانش را در سطح کارکردها، •

.سطوح و واحدهاي سازمانی با هم هماهنگ می کنند
:سیستمهاي کاربردي سازمانی شامل•

سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان–
سیستمهاي مدیریت زنجیره تأمین–
سیستمهاي مدیریت روابط مشتري–
سیستمهاي مدیریت دانش–

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



معماري سیستمهاي کاربردي سازمانی–

یکپارچگی فرایندهاي سازمانی و سیستمهاي سازمانی



یکپارچه در سازمانها، فرآیندهاي داخلی و جریانهاي اطالعاتی وجود دارند که با –
.نصیب سازمان می شود منافع زیاديآنها  کردن

وظایف سیستمهاي مختلف اطالعاتی وجود دارند که  سازمانهاي بزرگدر –
.می کنند پشتیبانیرا  فرآیندهاي سازمانو  سطوح سازمان، مختلف

تهیه   چند فرآیند سازمانییا  چند واحدیا  چند وظیفهبراي  سیستمهااکثر این –
.و براي کل سازمان نیستند یکپارچهشده و اصطالحا 

را  داده هاي مختلفزیادي را باید صرف کنند تا  زماندر اکثر مواقع  مدیرانلذا –
تصویر کلی از جمع آوري و پردازش نمایند تا بتوانند  سیستمهاي مختلفاز 

. نشان دهند وضعیت و عملیات سازمان
پرسنل فروش نمی توانند بگویند آیا اقالم مورد نظر در سفارش رسیده به انبار موجود است •

یا خیر؟
.مشتریان نمی توانند سفارش خود را پیگیري نمایند•
واحد تولید نمی تواند به نحو مطلوبی با سایر واحدها در طراحی محصول جدید ارتباط •

.برقرار نماید

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



شکل سنتی سیستمهاي اطالعاتی

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



Enterprise Resource Planning (ERP)

یک سیستم اطالعاتی واحد براي هماهنگی و یکپارچه سازي –
فرآیندهاي کلیدي داخلی سازمان

.تعداد زیادي از فرآیند هاي کاري را مکانیزه می کند–

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



از چند فرآیند کلیدي در سازمان، داده ها را  Enterpriseسیستمهاي –
جمع آوري کرده و به گونه اي ذخیره می کند تا سایر فرآیندها و بخش 

.هاي سازمان بنا به نیازشان از آنها استفاده نمایند

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



:پشتیبانی می گردد Enterpriseفرآیندهاي سازمان که توسط –
فرآیندهاي ساخت و تولید•
فرآیندهاي مالی و حسابداري•
فرآیندهاي فروش و بازاریابی•
فرآیندهاي منابع انسانی•

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



فرآیندهاي ساخت و تولید–
مدیریت موجودي•
خرید•
ارسال•
برنامه ریزي تولید•
)MRP(برنامه ریزي نیازمندي هاي مواد•
نگهداري و تعمیرات تجهیزات و کارخانه•

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



فرآیندهاي مالی و حسابداري–
حسابهاي پرداختنی•
حسابهاي دریافتنی•
مدیریت جریان نقدینگی و پیش بینی•
حسابداري قیمت تمام شده محصول•
حسابداري مراکز هزینه•
حسابداري حقوق و دستمزد•
گزارشهاي مالی•
بودجه بندي•

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



فرآیندهاي فروش و بازاریابی–
پردازش سفارش•
قیمت گذاري•
ارسال•
صدور صورتحساب•
مدیریت فروش•
برنامه ریزي فروش•

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



فرآیندهاي منابع انسانی–
اداره پرسنل•
حقوق و دستمزد•
برنامه ریزي و توسعه پرسنل•
پاداش و کارانه•
گزارش پرسنلی•

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



Enterpriseمزایاي سیستمهاي –
.کل سازمان به یک سازمان یکپارچه تبدیل می شود•
.فرآیندهاي مدیریت در سازمان به صورت تخصصی پشتیبانی می شود•
.یک زیرساخت یکپارچه فن آوري در کل سازمان ایجاد می شود•
کل فرآیندهاي سازمان با کارایی بسیار باال و با رویکرد مشتري گرایی •

.انجام می شوند
Enterpriseچالش هاي سیستمهاي –

پیاده سازي آن به علت تغییرات زیاد در فرآیندها و عملیات بسیار •
.مشکل است

نیاز به سیستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري یکپارچه داشته و در •
.نتیجه سرمایه گذاري باال و زمان زیادي را طلب می نماید

باعث تمرکز در عملیات و تصمیم گیري می گردد که شاید براي برخی •
.از سازمانها مناسب نباشد

)ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمان



 ):Supply Chain Management Systems( سیستمهاي مدیریت زنجیره تأمین–
سیستمهاي اطالعاتی که جریان اطالعات بین سازمان با تأمین کنندگان را مکانیزه می 

.سازد تا برنامه ریزي، تخصیص منابع، ساخت، و تحویل کاال و خدمات بهینه گردد
رابطه و هماهنگی بین : )Supply Chain Management(مدیریت زنجیره تأمین –

فرآیندهاي بین سازمانی شامل خرید، ساخت، و جابجایی محصوالت را ایجاد می 
. نماید

شبکه اي از سازمانها و فرآیندهاي کاري براي تأمین : )Supply Chain(زنجیره تأمین –
مواد اولیه، تبدیل مواد خام به کاالهاي واسط و تمام شده، و توزیع محصوالت تمام 

شده به مشتریان
برگشت اقالم از خریدار به فروشنده در : )Reverse Logistic(لجستیک معکوس –

زنجیره تأمین

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



یک زنجیره تأمین

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



یک ارتباط نزدیک، هماهنگ بین فعالیتهاي مختلف و درگیر در –
.خرید، ساخت و ارسال محصول است

– SCM  تامین کنندگان، سازنده، توزیع کننده و تدارکات
مشتریان را یکپارچه می کند تا باعث کاهش زمان، کاهش 

.تالشهاي اضافی و کاهش هزینه هاي موجودي گردد

ساخت

ارسال

خرید

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



كنترل موجودي

اطالعات 
تداركات

توزیع و ارسال

تامین كنندگان

سازندگان مردم

مراكز 
توزیع

خرده فروشي

مراكز 
حمل و نقل

عرضھ و خدمات بھتر

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



را مدیریت می کنند  حرفه اي زنجیره تامینشرکتهایی که به طور –
خود را دریافت می کنند و محصول و  ارزش واقعی محصول

.ارائه می کنند حداقل هزینهو با  کمترین زمانخدمات خود را در 
قدمهاي یک شرکت سعی می کند تا  مدیریت زنجیره تامینبراي –

.را حذف نماید هزینه هاي اضافیو  تاخیرها، اضافی
، زمانبندي ،هماهنگی سازمانبا کمک در  سیستمهاي اطالعاتی–

  ارسال محصوالت وو  مدیریت موجودي، تولید، کنترل تدارکات
.مدیریت زنجیره تامین می گردد افزایش کاراییباعث  خدمات

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



سیستمهاي اطالعاتی به شرکت کنندگان در زنجیره تأمین به –
:موارد زیر کمک می کند

تصمیم گیري پیرامون اینکه چه چیزي، در چه موقعی باید تولید،  •
ذخیره، و جا به جا شود

انتقال سریع سفارشات•
پیگیري وضعیت سفارشات•
کنترل سطح موجودي•
کاهش هزینه هاي عملیات و انبارداري، و موجودي•
پیگیري محموله ها•
برنامه ریزي تولید بر مبناي تقاضاي واقعی مشتریان•
انتقال سریع تغییرات مورد نیاز در طراحی محصول•

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



مشکالتی که می تواند در زنجیره تامین رخ دهد و مدیریت –
زنجیره تامین قادر به حل آن است عبارت است از 

هزینه هاي حمل و نقل باال•
هزینه هاي ناشی از اطالعات نادقیق•

شرکت اقالم زیادي را نگهداري می نماید زیرا به طور دقیق نمی داند که چه  –
یا چه زمانی از سوي تامین کنندگان  . موقع و به چه میزان سفارش می رسد

.مواد و قطعات می رسد
تامین کنندگان مواد اولیه کمتري سفارش می دهند زیرا نمی دانند که چه  –

.میزان تقاضا و در چه زمانی می رسد
هزینه هاي عملیاتی % 25هزینه هاي مذکور می تواند حداقل به اندازه •

.یک شرکت باشد

)SCM(مدیریت زنجیره تامین



.تمام راههاي بین سازمان و مشتریان موجود و بالقوه را مدیریت می کند–
تلفیقی از فرآیندها و تکنولوژي می باشد که از سیستمهاي اطالعاتی جهت –

هماهنگ کردن تمام فرآیندهاي مرتبط با مشتریان در فروش، بازاریابی و ارائه 
.محصول و خدمات استفاده می کنند

را به  end-to-endایده آل سیستمی است که فرآیندهاي  CRMیک سیستم –
.طور یکپارچه و هماهنگ مدیریت می کند

تالش می کند تا اطالعات مشتریان را در زمینه فرآیندهاي مرتبط  CRMابزار –
با مشتري در سازمان یکپارچه نماید که این امر با کانالهاي مختلف ارتباطی اعم 

.انجام می پذیرد... ، ارتباط بی سیم، اینترنت و Emailاز تلفن، فاکس، 
.را مدیریت می کند مشتریان فعلی و بالقوهبرخورد با –
.است دو جنبه فناوري و کسب و کاريداراي –
در  فرآیندهاي مربوط به مشتريکردن هماهنگ براي  سیستمهاي اطالعاتیاز –

.فروش، بازاریابی، و خدمات استفاده می شود
.را تحت نظر دارد تعامل با مشتریان–
، و رضایت مشتري، سودآوري بهینه کردنجمع آوري شده را براي  داده هاي–

.تحلیل می کند حفظ مشتري

)Customer relationship management(مدیریت روابط با مشتري 



خوب از منابع مختلف اطالعات مشتریان را جمع آوري می کند و  CRMیک –
ابزارهاي تحلیلی مناسبی براي پاسخ به سواالتی نظیر سواالت زیر فراهم می 

:کند
ارزش یک مشتري در طول دوره زندگی چیست؟•
وفادارترین مشتري کیست؟•
سودمندترین مشتري کیست؟•
سودمندترین مشتریان چه محصولی خریداري می کنند؟•
•...

)Customer relationship management(مدیریت روابط با مشتري 



مدیریت روابط مشتري

)Customer relationship management(مدیریت روابط با مشتري 



سیستمهایی که ایجاد، جمع آوري، ذخیره سازي، و توزیع دانش سازمان –
.را پشتیبانی می کند

.فرآیندهاي کاري و تصمیمات مدیریتی را پشتیبانی می کند–

مدیریت و توزیع اسناد، تصاویر گرافیکی، و دیگر دانشهاي دیجیتالی را به –
.عهده دارند

)Knowledge management systems(سیستم هاي مدیریت دانش 



نقش سیستمهاي مدیریت دانش–
یافتن الگو یا روابط موجود بین : )Acquire knowledge( جمع آوري دانش•

حجمهاي زیادي از داده
جمع آوري اسناد و ابزارهاي دیجیتالی  :)Store knowledge(ذخیره سازي دانش •

حاوي دانش از منابع داخلی و خارجی در یک مکان واحد
ابزارهاي ارتباطی می توانند اسناد را بین  :)Distribute knowledge( توزیع دانش•

کارکنان دانشی توزیع کنند
دانش می تواند با استفاده از  :)Apply knowledge( به کارگیري دانش•

سیستمهاي پشتیبان تصمیم گیري و دیگر سیستمها، با تصمیم گیري مدیریتی  
.آمیخته شود

)Knowledge management systems(سیستم هاي مدیریت دانش 



٨٨

.این فعالیت را خودتان انجام دهید

خیر خیر خیر خیر

بلی بلیبلی بلی

آیا فعالیت 
اهمیت  

استراتژیک  
دارد؟

آیا سازمان 
دانش تخصصی  

کار را دارد؟

آیا عملکرد  
عملیاتی 

سازمان برتر 
است؟

آیا انجام بهبود 
چشمگیر در  

عملیات  محتمل  
است؟

این فعالیت را  
.واگذار کنید

در زنجیره تامین) واگذاري(عوامل تصمیم گیري برون سپاري 



)اصول و مبانی زنجیره تامین(اسالیدهاي آموزشی حسین ساالري بنا 
دانشگاه شیراز–دکتر زرگر  -جزوات آموزشی مدیریت زنجیره تامین 

فهرست منابع مورد استفاده


