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 1سازمانی  های سیستم -8 جلسه

 سازمانی های سیستم .1

 سیستم های سازمانی .1.1

 .شوند می شامل را آن اصلی های قسمت یا سازمان کل که هستند فرایندهایی یا ها سیستم سازمانی، های سیستم -

 .نیستند محدود کاری حوزه یا بخش یک به تنها کارکردی، های سیستم خالف بر ها سیستم این -

 ز سیستم های سازمانینمونه هایی ا .1.1

 .کند می پشتیبانی داخلی تأمین زنجیرۀ از که سازمان منابع ریزی برنامه -

 .نماید می ارائه را مشتریان از پشتیبانی خدمات که مشتریان با ارتباط مدیریت -

 .است شده طراحی تجاری شرکای به خدمات ارائه برای که شرکا با ارتباط مدیریت -

 شامل دسته این .هستند سازمان در گیری تصمیم از پشتیبانی پی در داده، انبارهای کمک با غلبا که یار تصمیم های سیستم -

 .شود می نیز ارشد مدیران اطالعات های سیستم

 .کنند می دنبال سازمان طول در را دانش توزیع و نگهداری ذخیره، ایجاد، که دانش مدیریت های سیستم -

 می انجام برخط صورت به کارکنان و مدیران توسط معموالً و است کامپیوتر رب مبتنی تصمیم تحلیل که تجاری هوشمندی -

 .است عملکرد و ریسک ارزیابی و ها جایگزین تحلیل بینی، پیش شامل تجاری هوشمندی .شود

 .است عصبی شبکه یا خبره سیستم یک مانند دانش، بخش یک شامل که هوشمند های سیستم -

 

 سیستم زنجیره تامین .2

 ینتأم زنجیرۀ .1.1
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 مصرف به انبارها، و ها کارخانه طریق از موادخام، کنندگان تأمین از خدمات و پول اطالعات، مواد، جریان به تأمین زنجیرۀ -

 .شود می اطالق نهایی کنندگان

 مصرف به رسانی خدمات و اطالعات محصوالت، انتقال و تولید کار که است فرایندهایی و ها سازمان شامل تأمین زنجیرۀ یک  -

 .دهند می انجام را نهایی ندۀکن

 انبارداری، و تدارکات تولید، کنترل و ریزی برنامه مواد، اداره ها، پرداخت جریان خرید، جمله از بسیاری وظایف مفهوم، این  -

 .گیرد دربرمی را نقل و حمل و توزیع و موجودی کنترل

 زنجیرۀ را آن شود، می مدیریت وب بر مبتنی افزار منر یک توسط معموالً الکترونیکی صورت به تأمین زنجیرۀ یک که هنگامی -

 .نامند می الکترونیکی تأمین

 تأمین زنجیرۀ های جریان .1.1

 این به . دارند جریان زنجیره طول در که... و تجهیزات جدید، مواد فیزیکی، محصوالت تمامی از است عبارت :مواد جریان -

 محصوالت یا مواد و شده بازیافت محصوالت برگشتی، محصوالت ملشا معکوس جریان برگیرنده در مواد جریان مفهوم ترتیب

 .گیرد می بر در کامالً را محصول حیات چرخه رویکرد ، تأمین زنجیرۀ بنابراین . باشد می نیز دورریز

 در یرتغی و ها زمانبندی ها، برگشتی سفارشات، نقل، و حمل تقاضا، به مربوط های داده کلیه از است عبارت :اطالعات جریان -

 .مذکور های داده

 ها، پرداخت زمانبندی اعتباری، های کارت ها، پرداختی پولی، انتقاالت و نقل تمامی برگیرنده در مالی جریان :مالی جریان -

 .باشد می اعتبار، به مربوط های داده و الکترونیکی های پرداخت

 تأمین زنجیرۀ اجزای و ساختار .1.2

 .دهد می رخ خارجی کنندگان تهیه از خرید یا منابع تهیه که جایی باالیی، جریان -

 .پیوندد می وقوع به تولید یا و مونتاژ بندی، بسته که جایی داخلی، جریان -

 .پذیرد می صورت خارجی، کنندگان توزیع توسط معموالً انتشار، یا توزیع آن در که پایینی، جریان -

 مناسب تأمین مدیریت زنجیرۀ مزایای .1.2

 زمان و سطوح کاهش نتیجه در و تأمین زنجیرۀ طول در ها ریسک و اطمینان عدم کاهش مدرن، تأمین زنجیرۀ مدیریت اهداف -

 . باشد می مشتری به بهتر رسانی خدمات و کار و کسب ی فرایندها بهبود و انبار چرخه

 .شود می منجر سودآوری افزایش به منافع این کلیه -

  تأمین زنجیرۀ مشکالت .3

  تأمین زنجیرۀ مشکالت .2.1

 تقاضاها تأمین به قادر که هایی شرکت مانند دارد؛ وجود تأمین زنجیرۀ مشکالت از زیادی های نمونه کار، و کسب عالم در -

 ورشکست دیگر برخی و پرداختند سنگینی تاوان ها شرکت این از برخی .غیره و داشتند پرهزینه و عظیم های موجودی نبودند،

 .شدند
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 با همراه عالی، تأمین های زنجیره دارای دِل و اکسپرس فدرال ،مارت وال نظیر جهانی های شرکت از برخی دیگر، سوی از -

 .هستند اطالعات فناوری بر مبتنی نوآورانه کاربردی های برنامه

 یا محصوالت مناسب و موقع به ارسال مانع که است مشتریان به ضعیف رسانی خدمات ناکارا، تأمین زنجیرۀ های نشانه از یکی -

 .گردد می ضعیف کیفیت با محصوالت ارائه باعث یا شود می خدمات

  .غیره و نقل و حمل تسریع اضافه هزینه دادن درآمد، دست از باال، انبارداری ههزین از عبارتند ها نشانه سایر -

 : عدم قطعیت و اثر شالقیهستند علت دو از ناشی عمدتاً تأمین زنجیرۀ مشکالت -

 قطعیت عدم .2.1

  .است اتقاض بینی شپی تأمین زنجیرۀ در قطعیت عدم اصلی منابع از یکی -

 عمومی اطمینان فناوری، پیشرفت هوایی، و آب شرایط گذاری، متقی رقابت، نظیر یمختلف عوامل از متأثر واقعی، تقاضای -

  .دهستن کنترل غیرقابل معموالً خارجی عوامل این .باشد می غیره و مشتریان

 ها دستگاه خرابی از ریبسیا عوامل به که شود می مربوط تحویل نزما به تأمین زنجیرۀ در قطعیت عدم عوامل از دیگر یکی -

  .دارد بستگی کند، می مختل را نقل و حمل که ترافیک و جاده شرایط ات گرفته

 .انجامد می تأمین زنجیرۀ مشکالت به که شوند تولید در تأخیر موجب است ممکن نیز قطعات و مواد در کیفی مشکالت -

 شالقیاثر  .2.2

  .شود یم شناخته شالقی اثر عنوان با که است تأمین زنجیرۀ مختلف های قسمت موجودی مناسب سطوح تعیین -

 . شود می اطالق تأمین، زنجیرۀ پائین و باال در سفارشات نامنظم افزایش به اثرشالقی -

 .شد مشاهده( پمپرز) مصرف یکبار بچه کپوش محصول در گمبل اند پراکتر شرکت توسط ابتدا در اثر این -

 محصوالت کنندگان توزیع سفارشات بود، بینی پیش قابل و پایدار نسبتاً ها فروشی خرده در فروش اقعی و میزان که حالی در -

 . شد موجودی و تولید مشکالت موجب که داشت شدیدی نوسانات مذکور

 دسته قیمت، نوسان تقاضا، ضعیف بینی پیش از ناشی کنندگان عتوزی سفارشات ثباتی بی که شد مشخص تحقیق یک انجام با -

 .است ودهب نتأمی رۀزنجی در بندی هسهمی و اتقاض بندی

 تولید، سطح ثباتی بی تأمین، زنجیرۀ مختلف های قسمت در غیرضروری و پرهزینه موجودی موجب عوامل، این تمامی -

 . گردید می اطالعات نادرست جریان و کنندگان تأمین به غلط سفارش

 دادن دست از مشتریان، به ضعیف رسانی تخدما اندازه، از بیش یموجود فاحش، یناکارآمد موجب تواند می غلط اطالعات -

 .شود تولید در تعویق و نامؤثر نقل و حمل درآمد،

 تأمین زنجیرۀ مشکالت های حل راه .4

 تأمین ۀزنجیر مسائل حل برای موجودی از استفاده .2.1

 گرفته است،  قرار استفاده مورد تأمین زنجیرۀ مشکالت حل برای مختلف های شرکت توسط که حلی راه ترین معمول -

  .است تأمین زنجیرۀ در موجود های قطعیت عدم برابر در ای بیمه عنوان به موجودی نگهداری

 . باشد می مختلف قطعات و محصوالت برای مناسب موجودی میزان تعیین دشواری رهیافت، این در اصلی اشکال -
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 نقاط در باال های موجودی) بود خواهد زیاد بسیار موجودی نگهداری هزینه باشد، شده تنظیم باال بسیار موجودی سطح اگر -

 (.  شود منجر شالقی اثر به تواند می تأمین زنجیرۀ مختلف

 و داشت نخواهد وجود کند نقل و حمل یا و تقاضا باالی میزان برابر در تضمینی هیچ باشد، پایین بسیار موجودی سطح اگر -

 . شود ( مشتریان و) درآمد رفتن دست از موجب است ممکن امر این

 باال بسیار بدنامی، و فروش های فرصت دادن دست از هزینۀ ، موجودی نگهداری هزینۀ شامل کلی هزینۀ مورد، دو هر در -

 .بود خواهد

 اطالعات نگذاشت اشتراک به .2.1

 در اطالعات گذاشتن اشتراک به تقاضا، بینی پیش بهبود خصوص هب و تأمین زنجیرۀ مشکالت حل برای دیگر معمول حل راه -

  .است تأمین زنجیرۀ طول

 .دارد وجود فروشان خرده و تولیدکنندگان بین اطالعات، اشتراک موارد ترین توجه قابل از یکی -

 می ارسال کننده تولید این برای را خود های فروشگاه در اندجی پی اقالم لیهک روزانه فروش اطالعات مارت وال مثال برای -

 . نماید

 .  نماید مدیریت را مارت وال های فروشگاه به خود محصوالت تحویل زمان تواند می اندجی پی ترتیب بدین -

 سطح زیر به مارت وال های فروشگاه از یک هر در محصول هر موجودی زمان چه داند می اندجی پیی موجود سطح کنترل با -

 .شوند می موجودی سریع ارسال موجب ها داده این. است رسیده آستانه

 برای بهبود زنجیره تامین RFIDاز استفاده  .2.2

 .است رادیویی فرکانس شناسه تأمین، زنجیرۀ مشکالت رفع برای موجود های حل راهاز جدیدی ترین یکی  -
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تأمین زنجیرۀ مدیریت مشکالت برای اطالعات فناوری بر مبتنی های حل راه سایر .2.2

 


