
 

 

  (Enterprise Resource Planning)یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر اساس نرم افزار

ERP   با تأکید بر ماژول های لجستیک و حمل ونقل 

مهندس : آتوسا شکری )سرپرست برنامه ریزی و تأمین شرکت پرنیان(

) 

 

،  یبهره ور شیافزا یهوشمند و کارآمد برا یتجار ونیاز نرم افزار اتوماس یتجار یدو دهه گذشته ، سازمان ها یط

و  نیتأم هریکه زنج یسازمان میکن یاستفاده کرده اند. ما فکر م یبه سودآور یابیو دست یاتیبه بازده عمل یابیدست

 تیتواند فعال ینم ERP    تدارکات تیریو هوشمند مد تمندقدر ستمیکند ، بدون س یم تیریرا مد یکیلجست اتیعمل

 نیتأم رهیتدارکات ستون فقرات هر شرکت زنج تیریکه مد میکن یخود را به طور موثر انجام دهد. در واقع ، ما فکر م

 یرمشت تی، سرعت و رضا ییکارا شیکه به دنبال افزا عیو توز دیهر کسب و کار تول یبرا ERP تدارکات و ادغام.است

 Enterprise Resource Planning زمان ها از نرم افزاراست. سا دیمف اریخود است ، بس یها تیدر تمام فعال

(ERP) ه ب یابیکار و دست انیجر ی، ساده ساز لفمخت یها ستمیس یساز کپارچهی،  یاطالعات تجار تیریمد یبرا

 .استفاده کرده اند ییکارا



 

 

مختلف از مصرف سفارشات  یها ستمیو س ندهایفرآ کپارچهی قیبا تلف Enterprise Resource Planning افزار نرم

ب و کار کس یکل اتیعمل تیریو مد یساده ساز یبرا یبالقوه ا یی، توانا یتا فروش و خدمات به مشتر دیتول تیریو مد

 .نددار

 و اتیروند کار ، عمل ریانعطاف پذ میتنظ ییتوانا دیامروز ، سازمان ها با یرقابت یبقا و گسترش در بازارها یبرا

موثر ،  ERP ستمیس کیکنند.  میتنظ کیلجست قیدق نیخود را با مقررات و قوان یکیاطالعات لجست انیجر نیهمچن

به  کند ، که یادغام م ریرا به صورت انعطاف پذ ندهای، افراد و فرا یکیمانند اطالعات لجست یمختلف یعناصر سازمان

 .دخود داشته باشن کیلجست طیبر مح یشتریدهد کنترل ب یشرکت ها اجازه م

 یعامل از عملکردها ستمیس نیداده مشترک است. ا گاهیپا کیکند که  یکار م یدر بستر ERP یها ستمیهسته س

 ینرم افزار نی، با داشتن چن نیکند. بنابرا یم یبانیشود پشت یاستفاده م یمختلف تجار یکه توسط واحدها یمختلف

 .حمل و نقل و تدارکات دارد یدر حوزه ها یاساس یسودمند ، نقش

 :است ریاتصاالت و عملکرد به شرح ز ،به طور خالصه  بخشدر این 

- Calculation of stock  

- Delivery and shipping control 

- Loading and unloading processes   

-  Inside the warehouse cargo transportation 

- Transportation and expedition of cargo 

- Completing and packing of customers’ orders 

-  Control of customers’ orders 

- Information control in the company 

-  Creating new customer services 

-  Storing of cargo 

- Cross docking  



 

 

 یم   یمدار یمشنتر  شیو افزا دید شیخود ، افزا یندهایدر فرآ هیشنرو  به تجز به لطف ظهور صننعت ، شنرکت ها   

 یساز  نهیو به ییبه سطوح باالتر کارا  یابیدست  یبرا یتجار دیجد یکنند. و مهمتر از همه ، آنها در حال ارائه مدل ها

س    ستند. ب ستند تا فرا     یاریه سفر ه سازمانها در حال  ست  یندهایاز  صورت د  یکیلج هند ، د رییتغ یتالیجیخود را به 

ش  لیکه: تحو ییجا ست  یبخ ست  ، از قول ا سر م    تیک نقش حمایلج شت   کیتفک کیگذارد تا به  یکننده خود را پ

ش   لیتبد یاتیکننده ارزش ح صنعت به   باًیتقر یکیو تجارت الکترون یشود. با خرده فرو  لیتبد یمدل تجار کیدر هر 

 یاتیمصرف به موقع ح  یبرا یاست. آماده ساز   یتجربه محصول ضرور   جادیهنگام ا قیبه موقع و دق لیشود ، تحو  یم

س    ست: اتوما س  ونیا س  یحمل و نقل خودکار برا یها ستم یو  شوند.   یمهم م یا ندهیبه طور فزا ستم یمحافظت از 

 نیو همچن رندگانیار ماهر. گانب یرویراننده و کمبود ن یحامل ، محدود بودن دسترس   تیکمبود ظرف شیخطرات افزا

و بدون خطا در کاالها وجود داشننته باشنند تا در   عتمادکامالً منظم ، قابل ا انیجر کیحمل کنندگان انتظار دارند که 

ا محصوالت ب  یانتظارات برا ، شود  یم جادیا یمشتر  دید جهیمصرف با رشد باال را ممکن سازد. و در نت    لیصورت تما 

 -محصنننول  تیمربوط به مسننن ول یانطباق و مجوزها شیبه عنوان افزا نیهمچن -شنننده  عیو توز دی، تول داریمنبع پا

سطح مورد را هدا  یابیرد صت ها  یکند و در را برا یم تیدر  سب و کار مبتن  دیجد یمدل ها یفر  یبر داده باز م یک

 کند.

شتن قابل  لمای ها سازمان  از 27٪    به قادر ٪2و پاسخگو هستند ، اما تنها    ایو نظارت بر حمل و نقل پو ءاجرا تیبه دا

 ( SAP کردعمل یابیارز اریمع)مبنع :. می باشند کار  نای انجام

 ییتثناتدارکات ، موارد اس نشیکنند و با پاسخ به ب یابیرا در حمل و نقل رد هاییبتوانند دارا لندمای سازمانها از بسیاری

 ( SAP کردعمل یابیارز اریمع)مبنع :کار هستند.  نای انجام به قادر ٪5کنند ، اما فقط  تیریرا مد

 یسراسر جهان ارائه م   یشرکت ها  یرا برا Enterprise Intelligent آرزوهای تالیجید نیتأم رهیزنج یراه حل ها

شتر  ییدارا تیریتا مد یدهد. از طراح شتر  یم انی، م ه ک یسنت  یرا با ادغام در مناطق تجار یتوانند تجارب مثبت م

سعه ، تول  قیشامل تحق  ستیک ،  ، نیتأم رهیزنج یزی، برنامه ر دیو تو ش پس از فرو یتدارکات و خدمات و نگهدار لج

ستند ،   صال همه چ را ه صورت د  زیفراهم کنند. با ات شتر  تالیجیبه  د تا کنن یخود را کامل م یاتیعمل تیواقع انی، م

در  یوآورنظارت بر روند و ن ی، شننرکت ها برا یخود در مرحله طراح یآنجا که ممکن اسننت با در نظر گرفتن مشننتر

شتر  یجهت شند   ییخواهند ، به ارتباط باال یم انیکه م سازمان ها م  یا ندهی. به طور فزا با آنها نیازمند با ند خواه ی، 

شمندانه تر طراح  ست که از نظر مد  نیهمچن -کنند  یهو صول ، که ن    تیریمهم ا به ادغام کامل  ازیسازگار چرخه مح

سرعت و کارا  یریبا انعطاف پذ دیتول .دارد  نیتام رهیتوسعه محصول با زنج    تالیجید نیتام رهیزنج ی، مهارت ها یی، 

را  ندیفرآ یدهند ، گلوگاه ها شیتواند به سننازمان ها کمک کند تا سننطح کف مغازه ها را افزا  یو اتصننال متصننل م 

سا   سه   یها تیقابل کیتاکت نیکنند. ا تیریمد شتر یب یرا با چابک اتیکنند و عمل ییشنا شمند را ت  یم لیکارخانه هو



 

 

ند از توا یشننوند. در عو، ، تجارت م یم لیتبد ریانعطاف پذ دیتول یسننخت به سننلولها دیکه خطوط تول ییکند ، جا

 یربه مشتر تواند تج یم نیتام رهیزنجدر  لیبه موقع مرحله تحو لی. تحوابدی رییانبوه تغ یساز  یانبوه به سفارش   دیتول

 ببرد.  نیاز ب ایکند  جادیرا ا

ی مبرخوردار  یقابل توجه تیاز اهم یکیلجست یاجزا تیریمد و منجر به رشد تدارکات شده است عیتوز تیرشد اهم

 درکه  یینها عیبه توز هیاز مواد اول یو اطالعات یکیزیف انیجربه   شود یمربوط م نیتأم رهیتدارکات و زنجباشند . 

  آنها وجود دارد.  نیب یشود ، در واقع تفاوت یاعمال م نیتام رهیتدارکات و زنج

 نیبخش همراه با تام کیبه عنوان  کیلجست یدارا نیتام رهی، زنج گریطرف د ازمواد و  عیو توز تیریکه با مد تدارکات

 ها یمشتر کننده و

 

 :(LOGISTICS)  لجستیک

چند فعالیت با هدف برنامه ریزی، پیاده سازی، کنترل کارآمد جریان مواد و  لجستیک به معنی یکپارچه سازی دو یا

 موجودی، نقل، و حمل اطالعات، سازی یکپارچه شامل لجستیک محصوالت از مکان اصلی به نقطه مصرف می باشد.

ای توزیع توزیع، هم برستیک به دلیل ماهیتش اغلب مترادف با فعالیت لج. باشد می بندی بسته و کاال جابجایی انبار،

 .فیزیکی محصول، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت خط لوله و هم برای تامین و حمل و نقل می آید

ط به مربو ( یبانیپشت یتهایکاالها و فعال ایو /  افراد) ، اجرا و کنترل حرکات و قرار دادن آنها  یزیبرنامه ر کیلجست

 ((ELAانجمن تدارکات اروپا ،  .به اهداف خاص یابیدست یبرا افتهیسازمان  ستمیس کی در و استقرار ییجابجا نیچن

وردنظر در مدرست و توضیحات بکار رفته، برای تعریف اولیه لجستیک، مشابه می باشد. لجستیک به معنی اخذ کاالی 

 .مناسب و وضعیت مورد نیاز مشتریان میباشد مناسب و هم چنین با قیمت زمان و مکان



 

 

عموم، فرم بسیار معمول لجستیک بصورت تجارتی برپایه حمل محموله های بزرگ از اقالم در اندازه مورد در اصالح 

نظر مشتری درمکان جغرافیایی خاص می باشد. همچنین محموله ها معموال بوسیله کانتینر، بارگیر و یا دیگر واحدها و 

 .نه بوسیله اقالم یا بسته های اختصاصی ردیابی میشوند

که اولین آن، بهره وری لجستیک، که برای ایجاد  : اصوالً،عملیات لجستیک ترکیبی از سه مولفه کلیدی است

استانداردهای بهره وری معناداربرای اندازه گیری قابلیت ردیابی و مدیریت هزینه های لجستیک بکار می رود. دومین 

مولفه آن، عمل خدمات لجستیک که با مقادیراستاندارد ردیابی که به قابلیت عملیات لجستیک برای ارائه خدمات به 

گیری بازده عملیات لجستیک که بر روی کمیت و کیفیت -ری می آید، مرتبط است و در نهایت، سیستمهای اندازهمشت

 .عملیات ردیابی شده تمرکز دارند

امروزه مدیران بصورت فزاینده ای با چالشهای پیشرفت عملیات لجستیک در سازمانهایشان مواجه هستند. هنگامیکه 

ی شود و ریسک پیشرفت آن را می پذیرد، مدیران آن باید رهبری روند تغییرات را یک شرکت با این چالش مواجه م

بعهده گیرند . مزیت لجستیک،مدیران و دیگران را برمی انگیزد تا عوامل تغییرات لجستیک را بپذیرند . برتری لجستیک 

حوالت روند و برای پشتیبانی ت مدیریت تغییرات می باشد که برروی اینکه چگونه به سمت تغییرات در سازمان پیشرفته

به راحتی می توان به اهمیت وجود همگرایی در زنجیره عرضه پی برد . به اعتقاد  Bowersoxو  Simchiاز دیدگاه 

Romano  یکپارچگی در حقیقت نوعی انتقال از بهینه سازی محلی به بهینه سازی کل سیستم است . چنین انتقالی

و دیگران همگرایی در تصمیم گیریها را   Moutistenگی همگرایی در سیستم است . در واقع نتیجه پیاده سازی ویژ

یکی از سطوح مهم یکپارچگی می دانند . در یک سیستم با اهداف متمرکز ، کلیه تصمیمات مربوط به کل زنجیره ، در 

توجه به برآورده یک محل مرکزی گرفته می شوند . عموما هدف این تصمیمات کمینه کردن کل هزینه سیستم با 

نمودن احتیاجات مشتری با یک سطح خدمت معین است . لجستیک یکپارچه هنگامی که مطابق با دید سیستمی 

ارزیابی می شود ، مشخص کننده نیاز وجود تفاهم در بین بخشهای وظیفه ای است .  برای مثال ، هزینه های بخش 

 ین ، کمینه می شود . تولید از طریق تولید درازمدت و کاهش هزینه های تأم

 (3721،  یویآ و ی. )هسکت ، گالسکوفسکیمکان تیمطلوب جادیعرضه و تقاضا در ا یهماهنگمدیریت لجستیک : 

موثر و رو به جلو و معکوس کاال ، خدمات  یساز رهیو ذخ انیجر، اجرا و کنترل کارآمد ، یزی: برنامه رکیلجست تیریمد

 .CSCMP) 7002 )یمشتر یازهاین نیو محل مصرف به منظور تأم مبدا و اطالعات مربوط به آن

مدیریت لجسنتیک بخشنی از مندیریت زنجیره تأمین است، که وظیفه اصلی آن برنامه ریزی، اجرا وکنترل جریان 

و  أمستقیم و معکوس مواد ، کاالها و اطالعات منرتبط و ذخیره سازی آنها به گونه ای کارا و اثر بخش میان نقطه مبد

فعالیتهای مدیریت لجستیک نوعاً شامل مدیریت حمل  .نقطه مصرف به منظنور بنرآوردن الزامنات مشنتری منی باشند

و نقل ورودی و خروجی، مندیریت ناوگنان حمنل، انبنارداری، جابجنایی مواد و کاال اجرای سفارش، طراحی شبکه 



 

 

مندیریت اشنخاص ثالنث تأمین کننده خدمات لجستیک لجستیک مدیریت موجودی برنامه ریزی عرضنه و تقاضنا و 

 میباشد.

مدیریت لجستیک یک عملیات یکپارچه سازی است که تمامی فعالیتهای لجستیکی را با هم هماهننگ ساخته و بهینه  

مینماید. بدیهی است که تحت این مدیریت فعالینتهنای لجسنتیک منیبایند بنه همناهنگی و یکپنارچگی بنا 

  .لیتها اعم از بازاریابی، فروش، ساخت و تولید، مالی و فناوری اطالعات دست یابندسایرفعا

 لجستیک در صنایع مختلف

  
سعه ،          شورها در زمینه تعالی و تو سطوح مختلف ک صنعتی و بازرگانی و عزم جدی در  سترش فعالیت های  توجه به گ

و کیفیت محصول برای جهش در پیشرفت ایجاب می نماید.    دقت در تمامی ابعاد تامین ، تولید و توزیع را فراتر از نو 

 مطالعه تجربه جهانی در این زمینه نقش مدیریت زنجیره تامین و لجستیک را بسیار برجسته می نماید.

شوند که       بخش مهمی از محصوالت و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و لجستیک در حوزه هایی تعریف می 

ستم    سی سازی و انبارش ،        عبارتند از :  ستم های ذخیره  سی ها و تجهیزات حمل و نقل محصوالت و بار ، فناوری ها و 

فناوری های حمل و نقل اقالم خشننک ، اقالم مایع و اقالم فله ای ، خدمات و فناوری های لجسننتیک مواد خطرناک ، 

و نرم افزارهای مدیریت حمل و نقل و  دارای ریسک و ویژه ، انوا  سیستم های کنترل )بیسیم و غیره ...( ، سیستم ها       

مدیریت انبار و غیره ... ، بدین ترتیب فعاالن عرصننه حمل و نقل از شنناخص ترین فعاالن عرصننه لجسننتیک و خدمات 

 رنجیره تانین هستند.

ستیک در حوزه       صوالت و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و لج شی از مح سته  همچنین ، بخ  و انوا  بندی ب

  .است فروش و توزیع ، انتقال منظور به محصوالت و مواد اماقس

مواد و محصوالتی که از لحاظ ابعاد ، سیالیت یا جامد بودن ، میزان فساد پذیری ، فاصله تولید کننده تا مصرف کننده      

نجیره زو غیره ... متفاوت هستند. بدین ترتیب فعاالن حوزه بسته بندی از مهمترین فعاالن عرصه لجستیک و خدمات      

  تامین به شمار می آیند.

، مواد و محصوالت غذایی که طیف بزرگی را شامل می شوند ، دارای ویژگی های منحصر به      در کنار مسائل ذکر شده  

فردی هستند. این ویژگی ها در زمینه هایی از قبیل ابعاد ، میزان و زمان فساد پذیری ، سیالیت یا جامد بودن ، فاصله     

 تولید کننده تا مصرف کننده ، مدت زمان تحویل و غیره ... مطرح هستند.

مین و لجستیک این نو  مواد و محصوالت به وجود می آید. بدین   تا زنجیره برای خاصی  مشخصات   و  رو شرایط این از 

ترتیب فناوری ها و تجهیزات و سیستم های مدیریتی ، برنامه ریزی ، نرم افزاری و عملیاتی خاص در حوزه های حمل   

سایی ، کد گذاری و ردیاب   شنا سته بندی و دیگر حوزه های لجستیکی طلب می   و نقل ، انبارش ، توزیع ،  ی ، توزین ، ب

 کند.



 

 

توجه به مشخصات مواد و محصوالت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ویژگی هایی از قبیل داشتن ارزش استراتژیک ،          

 ، سننیال بودن و پیوسننتگی بعزننی از اقالم ، فله ای بودن بعزننی از اقالم ، قابلیت بسننته بندی شنندن بعزننی از اقالم 

خطرناک و دارای ریسنننک بودن ، نیاز به شنننرایط خاص برای انجام فرآیندهای تولیدی ، انبارش ، انتقال و مصنننرف            

 برجسته می شود.

  
این ویژگی ها شرایط و مشخصات خاصی را برای زنجیره تامین و لجستیک این نو  مواد و محصوالت ایجاب می کند.       

های مدیریتی ، برنامه ریزی ، نرم افزاری و عملیاتی خاص در حوزه های بدین ترتیب فناوریها و تجهیزات و سننیسننتم 

حمل و نقل ، انبارش ، توزیع ، شناسایی ، کد گذاری و ردیابی ، توزین ، بسته بندی و دیگر حوزه های لجستیکی طلب 

 می کند.

  
 های تامین در کشور موانع توسعه لجستیک و مدیریت زنجیره

  
عامل اصننلی را مهمترین موانع توسننعه لجسننتیک و مدیریت زنجیره تامین در کشننورهای  5 بانک جهانی در گزارشننی

 درحال توسعه معرفی کرده است که در مورد کشورمان نیز مصداق دارد.

  
 ناکافی های زیرساخت -3

 آن به مربوط مختلف و متعدد قوانین و نقل و حمل ضعیف های زیرساخت -7

 ناکافی مخابراتی های زیرساخت -1

 ناکافی و فرسوده نقل و حمل وسایل -۴

 ناکافی ای جاده شبکه -5

 ناکافی انبارهای -2

 قدیمی و اندک آهن راه شبکه -2

 اقتصادی های چالش -۸

 رقابتی اقتصاد از ضعیف درک -7

 عملی و بینانه واقع اقتصادی ریزی برنامه در ضعف -30

 اقتصادی مسیر تثبیت در ضعف -33

 بازار در اطالعات کمبود و داخلی کوچک بازار -37

 باال بهره های نرخ و ناکارا بانکی سیستم -31

 دولت اقتصادی های حمایت در ها نارسایی و مشکالت -3۴

 مالیاتی نظام ناکارایی -35

 مدیریتی های چالش -32

 زنجیره در سازمانی میان های هماهنگی عدم و بروکراتیک مدیریت -32



 

 

 سیستم پذیری انعطاف عدم -3۸

 زنجیره و طوالنی بودن سیستمهای قزایی جهت حل و فصل دعاوی اجزای بین اعتماد عدم -37

 دار صالحیت و متخصص انسانی نیروی کمبود -70

 

 تدارکات مهم است؟ یبرا ییچالش ها چه

مانع از جمله هز          یها  میطور عمده ، ت  به  با چهار  قل مدرن   یکالن برا ی، داده ها  لی تحو یباال  یها  نه یحمل و ن

توانند  یم ERP یحالت ، برنامه ها نیمتفاوت روبرو هستند. در ا  یو الزامات نظارت انیمشتر  یدائم یپردازش ، تقاضا 

تر ، تمام موارد ذکر  قیدق یزیها ، به لطف برنامه ر نهیو کاهش هز یتعامالت مشننتر شیداده ، افزا انیجر لیبا تسننه

 .شده را حل کنند

 انبار تیریتدارکات ، حمل و نقل و مد یها یژگیو

 شرفتیو پ رشد

شد  کیلجست  خدمات  نیشود. چند  یم لیتبد یمختلف تجار اتیدر عمل یضرور  ازین کیبه  یبازار جهان دیبا رقابت 

 .کنند یکمک م یالملل نی، به رشد ب یصنعت طیبا مح یجمع آور یباالتر برا یعامل با فناور

 تعریف یکپارچگی : 

یکپارچگی نیز متفاوت است . این تفاوت ناشی از   با توجه به نگرش های مختلف متخصصان ، تعاریف مطرح شده برای    

شاوران           ست . یکی از م شده ا شتهای مختلفی از مفهوم یکپارچگی را موجب  ست که بردا تفاوت در حوزه فعالیت آنها

در سازمان همواره در تعامل با نیازهای مشتری    متخصص در ارائه و طراحی سیستمهای یکپارچه می گوید یکپارچگی   

است . اگر با دید سیستمی به یکپارچگی نگریسته شود ، این نتیجه به دست می آید که یکپارچگی در تجزیه و تحلیل  

ست که این اجزا در تعامل و ارتباط متقابل با              ستم ا سی شی فراگیر به تمامی اجزای  شتن نگر ستم ، دا سی و طراحی 

 محیط بیرونی هستند . یکدیگر و 

 نگرش فراگیر و جامع طبق این نگرش ممکن است به وضعیت موجود و یا وضعیتی ایده آل برگردد . 

در طراحی یکپارچه یک فرآیند ، اصننلی ترین عامل ، ایجاد یکپارچگی در عملیات و بررسننی امکان ارتباط بین اجزا و  

گفت که یکپارچه سازی فرآیندی فراگیر است که در جهت اهداف   فرآیندهای درونی و بیرونی سیستم است . لذا باید    

 سازمان ایجاد می گردد و در طی آن فرآیندها و ساختار سازمان به صورت به هم پیوسته طراحی می گردد .



 

 

با توجه به تعاریف و مفاهیم ارائه شننده تفاوتهای سنناختاری سننازمان های یکپارچه و غیر یکپارچه را می توان در قالب 

 دول ذیل ارائه نمود . ج

 

 سازمان غیر یکپارچه سازمان یکپارچه عناصر سازمان

 مستقل از درون و بیرون وابسته اهداف و مأموریت ها 

 وظیفه گرا فرآیندهای در سطح سازمان فرآیندها 

 سلسه مراتبی )عمودی ( شبکه های افقی سازمان

 مشارکتانفرادی و بدون  تیمی و شراکتی منابع انسانی

ستم        منابع مالی سی سی باال ،  ستر کیفیت و د

 های استاندارد یکپارچه در عملیات

عدم یکپارچگی با سایر عملیات بی  

 ثبات ، غیر استاندارد 

ستاندارد ، دردسترس ،      اطالعات شراکتی ، ا

 دقیق

غیر اسننتاندارد ، دور از دسننترس ، 

 عدم به روزآوری ، نا امن 

 مجزا پارچهیک سیستم های اطالعاتی 

 منعطف به موقع اموال فیزیکی 

یکپارچه سازی فرآیندی فراگیر است که در جهت اهداف سازمان ایجاد می گردد و در طی آن فرآیندها و ساختار 

 سازمان به صورت به هم پیوسته طراحی می گردد . 

هماهنگی اهداف ، رویه ها ، فعالیت ها و همانطور که در این جدول آمده است ، عامل اصلی در سازمانهای یکپارچه ، 

 ساختار به صورت یک سیستم است .

 ، بخشهای مختلف هماهنگ با یکدیگر فعالیت نموده و گردش اطالعاتی یکپارچه ای دارند . یکپارچه  های در سازمان

چهار سطح به شرح ذیل با توجه به بررسیهای انجام شده سطوح و درجات یکپارچگی را در سازمانها می توان در قالب 

 دسته بندی نمود .

یکپارچگی در ارتباطات بین اجزاء : این درجه از یکپارچگی به عنوان اساس و پایه یکپارچه سازی مطرح بوده الف ( 

است . فلسفه این سطح از یکپارچگی ، امکان ایجاد ارتباط بین تجهیزات و فناوریهای درون یک سازمان با یکدیگر است 

له شامل به اشتراک گذاری تجهیزات فنی ، وامکان برقراری ارتباط برای انتقال اطالعات و ایجاد مسیرهای . این مرح

 ارتباطی بین اجزاء است .



 

 

ب ( یکپارچگی در عملیات بین اجزاء : در این سطح از یکپارچگی قابلیت کارکرد دو یا چند زیر سیستم با یکدیگر ، در 

امکان ارتباط آن سیستم با پایگاه های داده و سیستم های دیگر مورد توجه قرار  قالب یک سیستم ، بحث می گردد و

 می گیرد . 

یکپارچگی مفهومی : بررسی امکان یکپارچگی در مفاهیم ، فرآیندها ، عملیات در یک سیستم مدیریت پایگاه داده ج ( 

یف و مفاهیم داده ها به خوبی مشخص ، یکی از سطوح یکپارچگی است . در این وضعیت همه اجزاء اصطالحات و تعار

 شده و استاندارد می شوند .

د ( یکپارچگی سیستمی : این درجه پیچیده ترین سطح یکپارچکی است . برای رسیدن به آن باید یکپارچگی در موارد 

 ذکر شده فوق طی شده باشد .

 این سطح از یکپارچگی هفت پیش نیاز اساسی به شرح ذیل دارد : 

 سازی فناورانه که بر اساس سطح یکپارچه سازی ارتباطی برقرار می شود .یکپارچه  -3

 یکپارچه سازی نرم افزاری که بر اساس سطح یکپارچه سازی عملیاتی برقرار می شود . -7

 می گیرد . لیکپارچه سازی داده ها و پایگاه داده که بر اساس سطح یکپارچه سازی مفهومی شک -1

 یازمند یکپارچگی در سه سطح فوق است .یکپارچه سازی شبکه اطالعات که ن -۴

 طراحی فرآیند سیستم یکپارچه جدید و قابلیتهای آن -5

 دخیل نمودن دانش ، فرآیند و فناوری جدید -2

 یکپارچه سازی فرآیندهای نیروی انسانی و عملیات با فرآیند جدید  -2

 بیان مساله : 

زای اجکه  رضه را به این صورت می توان بیان نمود از آنجا که یکی از دو مانع مهم در رسیدن به یکپارچگی زنجیره ع

تأمین کنندگان تمایل  "مختلف زنجیره عرضه می توانند دارای اهداف مختلف و متناقض باشند . برای مثال ، عموما

نندگان ، تولید کدارند تا تولید کنندگان به خریدهای با حجم باال از آنها و در زمانهای معین پایبند باشند . در حالی که 

مجبورند تا برنامه ریزی خود را مطابق با تقاضای مشتری که ممکن است بسیار متغیر باشد ، تطبیق دهند . در بسیاری 

از موارد کاهش سطح موجودی که مطلوب بخش مدیریت انبار است به افزایش فراینده هزینه های حمل و نقل منجر 

 خواهد شد . 

ولی آنها ی دنیای به سرعت پر رقابت امروز است شرفت در یک محیط متالطم و پویا دغدغه مدیران پی مهم ترین

میدانند بااینکه تمامی منابع چهارگانه نیروی انسانی مواد تجهیزات وماشین آالت و سرمایه رادارند وبرای رسیدن به 



 

 

 وسعه و پیشرفت از سه بعداهداف خودازتمامی فعالیت های اصلی و پشتیبانی استفاده میکنندوهمیشه به دنبال ت

استراتژی کسب وکار طراحی ساختار سازمانی وتوسعه سیستم های اطالعاتی هستند اما نمیتواند به یک انسجام و 

یکپارچگی درتمامی ابعاددرون سازمانی وبرون سازمانی برسند که کلیدحل مشکالت آنها در محیط رقابتی امروزه برنامه 

تا با حذف هرگونه فعالیت بی ارزش کسب وکار خود را رونق بخشند) شفیعی نیک  است (ERP) ریزی منابع سارمان

 (31۸2ابادی ،

لجستیک سنتی به اجرای عملیاتی مشخص و به صورت مستقل از یکدیگر ، می پرداخته  Bowersox(  3772به اعتقاد 

یگر به روابط یکدو یا با اندک توجهی است . برای مثال حمل و نقل و انبار توسط دو واحد سازمانی مستقل و بدون توجه 

، مدیریت می شده است . اهداف مدیریتی هر یک از این واحدها می تواند در تزاد با یکدیگر باشند . چنین عملکردهای 

 مستقل ، جدی ترین مانع بر سر راه دست یابی به اهداف لجستیک یکپارچه است . 

جهت گیریهای سنتی مالی به دنبال کمینه نمودن موجودی انبار در همه سطوح بوده اند ، در حالی که ، موجودی انبار 

همواره باید در حدی معقول نگه داشته شود . کاهش عمدی سطح موجودی به میزانی پایین تر از مقدار مورد نیاز برای 

های کل سیستم منجر خواهد شد . بازاریابی سنتی ترجیح می دهد اجرای مناسب عملیات ، در نهایت به افزایش هزینه 

که در تمامی بازارهای محلی ، موجودی انبار محصول نهایی وجود داشته باشد ، در حالی که امروزه چنین تخصیصی 

ی ندر عین حال ، چنین پیش بیتنها در صورتی موجه شناخته میشود که مطابق با پیش بینی های انجام شده باشد . 

هایی باعث افزایش ریسک و در بعزی از موارد موجب افزایش هزینه های لجستیکی خواهد شد . به طور کلی ، الزم 

است که در برنامه ریزی راهبردی این گونه داد و ستدهای بین بخش های وظیفه ای مورد توجه قرار گیرد و برنامه 

 ریزیهای آنها به گونه ای همگرا انجام شود . 

تم های سنتی اندازه گیری عملکرد از دیگر موانع یکپارچگی سازمانی است که الزم است به منظور رسیدن وجود سیس

به همگرایی در سازمان به اصالح آنها اقدام نمود . در این سیستمهای اندازه گیری ، هر یک از مدیران تنها بر اساس 

یکپارچه ، مدیر یک بخش ممکن است به منظور کارایی بخش خود ارزیابی می شوند ، در حالی که در یک سیستم 

کاهش کلی هزینه سازمان ، حاضر به داشتن فرآیندی با هزینه باالتر از حد استاندارد باشد . مادامی که سیستم اندازه 

گیری عملکرد جدیدی ارائه ننماید و مدیران را به دلیل اتخاذ چنین تصمیماتی مواخذه نکند ، یکپارچه سازی تنها به 

 رت موضوعی نظری در سازمان باقی خواهد ماند و هیچ زمانی به حقیقت نمی پیوندد . صو

شات از     یراه حل ها سفار ش  SAPتدارکات و تحقق  س    ینق سا شمند     کیشدن به   لیدر انتقال به تبد یا شرکت هو

ست  طیحفظ رقابت در مح یدارند. برا شرکت ها از ترک  ندهیآ یکیلج شمند از برنامه ها  یبی،  صل  یاز نرم افزار هو و  یا

توجه به تدارکات تحقق خواسننته  نیکنند. ا یم هاسننتفاد تالیجیپلت فرم د کی یتجربه در باال تیریمد یراه حل ها



 

 

شتر  یها سه  یو خروج یورود انیو جر یم شاغل م  یم لیرا ت شتر  یکند کاالها م سرعت و   یتوانند خدمات م را با 

 متعادل کنند.  یموجود رهیحمل و نقل و ذخ یها نهیمطم ن با هز لیتحو نیهمچن

و  ERP به منظور بررسی علل عدم تمایل شرکتها تولیدی ایرانه به پیاده سازی سیستم های تحقیقاتی هم در واقع 

ی این ساز در صورت تمایل آنها به پیادهERP  سنجش میزان آمادگی این شرکتها برای پیاده ساز ی موفق سیستم های

نتایج این تحقیق نشان میدهد مهمترین دلیل عدم تمایل شرکتهای ایرانی ترس از که  سیستم هاانجام شده است

شکست در پیاده سازی این سیستم ها میباشد. به طوریکه بیشتر شرکت ها در انتظار روشن شدن نتایج کامل شرکتهایی 

 (31۸2رده اند ) حنیف زاده هستندکه این سیستم ها را در سازمان خود پیاده سازی ک

 تیو شننفاف یکنندگان همکار نیاز تأم یاریبا بسنن یو همکار دید جادیا یبرا یابیرد یندهایرآو ف کلجسننتی شننبکه

 یزیاست. برنامه ر یدر بخش تدارکات ضرور داریرقابت پا یگذار هیپا یحمل و نقل برا یبار نیو ب کپارچهیگسترده ، 

در  ریی، به نوبه خود ، منجر به تغ ندهایفرآ رد رییمتقابل اسنننت. تغ یو وابسنننتگ یدائم راتییمنوط به تغ یکیلجسنننت

بگذارد.  ریتأث تالیجید نیتأم رهیبر زنج یتواند به طور قابل توجه یشود که م یم یو ساختار تجار ندیفرآ یها رهیزنج

اطالعات و بهبود  یتجربه مشنننتر تیریو مد کپارچهیکسنننب و کار  یزیچالش ، برنامه ر   نیدور زدن و غلبه بر ا  یبرا

 یها ها به شرکت تیقابل نیبگذارد. ا ریمحصول تأث  رشیتواند بر عملکرد و پذ یدهند که م یدرک روند بازار را ارائه م

به صننورت هدفمند و  دید شیکند تا با افزا یو تحقق سننفارشننات در سننرتاسننر جهان در هر اندازه کمک م  یتدارکات

ملزم  را دارانی، خر یارزش جهان رهیزنج کیبه تقاضا در سراسر     ییجلوتر باشند. پاسخگو   یمنحن، از خط  کیاستراتژ 

و  داریخر یکار هم همکار نیکند. انجام ا یکننده گسترده در سراسر جهان م    نیشبکه تأم  کیبه  یاضاف  یبه دسترس  

هد. د یرا م دیجد یفرصت ها  ییدر بازار و شناسا   تیشفاف  شیکند ، که به آنها امکان افزا یم لیهم فروشنده را تسه  

به  تالیجیکنترل کنند. از آنجا که تحول د یرا به طور موثرتر دیخر ند یتوانند کل فرآ   یتمام مدت ، شنننرکت ها م     رد

 استفاده خود دیمنابع در حال تکامل است. سازمان ها با یدهد ، تقاضا برا یم رییرا تغ یسازمان یطور مداوم ساختارها

 دیخر دنیتجارت و هر فرآ یبه دست آورند که به ساده ساز فروشنده تیریمد ستمیس کیکرده و  نهیمنابع را به نیاز ا

توانند  یراه حل ها ، شننرکت ها م نیشننرکت ها کمک کند. با اسننتفاده از ا یبرا یپرسنننل و خدمات خارج تیریو مد

 ها را کاهش دهند و انطباق را اعمال کنند. نهیکارگر را بهبود بخشند ، هز تیفیک

. گذارد یم ریتأث ریبازار حمل و نقل و هر شرکت درگ یما برا یحمل و نقل هر ساله در حال رشد است و بر تقاضا حجم

رفتار  رییو تغ یداریپا یرا برآورده کند ، تقاضاها یشتریب تیکه صنعت در حال تحقق است تا مقررات حاکم یدر حال

 لیو تحل هیز، تج تی، شفاف شتریب ونیاتوماس یکند. آنها برا یم رییتغ زیبرندها ن یازهایدهد ، ن رییمصرف کننده را تغ

 .کنند یتالش م یساز تالیجید - نیو مهمتر نیو اول



 

 

نار بر کاغذ را ک یمبتن یندهایفرآ دیزنده ماندن با یرقابت بلکه برا ینه تنها برا  1PLSکنندگان و  نیو نقل ، تأم حمل

 دنخواه یکمتر یها نهیبهتر ، عملکرد بهتر و هز دیشوند ، د یتدارکات به هم متصل م یشرکت ها یبگذارند. وقت

 .داشت

و مشاغل را به هم متصل  عیصنا ریسا یی، آب و هوا ینیزم یرهایمس قیبازار تدارکات و حمل و نقل از طر یبخش ها

 یمحصوالت آماده ، کارگران و حت ای هیمواد اول قیبه موقع دق لیتحو اتیعمل نیر اد ریدرگ یکنند. شرکت ها یم

 یهنگفت یرود و منجر به ضررها شیممکن است اشتباه پ زیبدون تدارکات مناسب ، همه چ .کنند یاطالعات را فراهم م

 مطلوب است. اریشرکت حمل و نقل بس یبرا کیدرجه  ERP کی لیدل نیاز پول ، زمان و اعتبار شود. به هم

 ادبیات تحقیق : 

ن راه حل های فناوری اطالعات است و بکارگیری آن عالوه تری پرکاربرد از یکی سازمان منابع ریزی برنامه های سیستم 

بر سازمان های بزرگ توجه شرکت های متوسط و کوچک رانیز به خود جلب نموده است. زمانی که سازمانهاتصمیم 

مشخص کردن ERP  راپیاده کنند با کار ساده ای روبرو نیستندو با تنو  گسترده نرم افزارهای دردسترس ERP میگیرند

بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد کار سختی است و ممکن است فرایند ارزیابی وانتخاب سیستم 

 کاملی تصویر که مناسب معیارهای انتخاب (31۸2هد ) نیکجو ،برنامه ریزی منابع سازمان زمانی زیادی را به اختصاص د

ر چارچوب های ارائه شده اولیه درمطالعات پیشین فقط د است برخوردار زیادی ازاهمیت دهد رانشان سازمان کل از

 برروی معیار هزینه تاکید فراوان شده است. 

 ولیدیت منابع ریزی برنامهبسیاری از افرادمعتقد هستند که یکپارچگی سیستم های کسب و کار در قالب سیستم  

 برنامه های سیستم مانتی مثال عنوان به.باشد می سازمان منابع ریزی برنامه های سیستم گیری شکل برای سرآغازی

 ارائه و ریبازگی ، تولید ، تهیه برای نیاز  موثر تمامی منابع مورد کنترل و ریزی برنامه برای روشی را سازمان منابع ریزی

 . (Manetti,7003)است نموده تعریف مشتری سفارشات

در طول دهه گذشته مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت فناوری اطالعات، توجه زیادی از دست اندرکاران و پژوهشگران 

تکنولوژی اطالعات استنتاج می شود، شرکت ها گرایش زیادی به یکپارچگی را به خود جلب نموده است. همانطورکه از 

دارند؛ بنابراین یکپارچگی، تکنیکی موثر در زنجیره تأمین با تسهیم اطالعات موثر در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین 

ت یافتن و باقی ماندن ( شراکت بین سازمان ها، راهی معمول و موثر به جه7002حساس، تلقی می شود. )زو و پنتون، 

در بازار رقابتی است. این امر ممکن است در میان گستره اجتما ، اقتصاد، خدمات و تکنیک های ارتباطی حادث شود. 

 و همکاران( 7000)منزر 



 

 

روند متفاوت در پیشرفت راه حل های لجستیک در  1(، ما می توانیم حداقل 700۴طبق نظر )پرسون و هاکانسون 

های گذشته شناسایی کنیم. ابتدا افزایش یکپارچه سازی در فعالیت های لجستیک در خالل شرکت با صنعت در سال 

نیازمند هماهنگی نزدیک تر و همکاری با تأمین کنندگان و مشتریان  که هدف کاهش هزینه هایی است معلوم شده

کت های خصوصی است. است. دومین مشخصه تمایل به وجود آوردن سیستم تأمین موجودی، افزایش تخصص شر

 .جایگزینی فعالیت های صنعتی از جمله فعالیت های لجستیک مثالی از این گرایش است

در نهایت سومین روند، مربوط به تغییرات و نوآوری است. اهمیت واکنش به تغییر تقاضای بازار، شرکت ها را وادار می 

د. شرکت ها بی وقفه دگرگون شده و برای افزایش اثر سازد تا هرچه بیشتر واکنش پذیر، سریع العمل و هوشمند باشن

بخش سازمان و رضایت مشتریان کلیدی تجدید ساختار می کنند. کمبود منابع و شایستگی های مورد نیاز برای 

دستیابی بر موفقیت های رقابتی، مدیران شرکت ها را وادار می کنند که نگاهی عمیق تر به عملکرد و حیطه فعالیت 

خود داشته باشند. حدود سازمانی برای ارزیابی امنیت، که چگونه منابع تأمین کنندگان و مشتریان می شرکت های 

تواند برای خلق ارزش فوق العاده بکار رود. تالش ها برای تنظیم اهداف و یکپارچگی منابع در حدو مرز شرکت برای 

 (7007ناخته شده است. )فاوست و مگنن بدست آوردن ارزش باالتر به عنوان ابتکار مدیریت زنجیره تأمین ش

یکپارچه سازی سیستم ها در بردارنده کلیه فرآیندهای سازمانی ، وظایف مدیریتی  MISCHE . MICHAEGE Aاز دید 

، تعامالت سازمانی ، اتحادهای ساختاری و مدیریت دانش است . یکپارچه سازی شامل کلیه مواردی است که به منظور 

 ی نقص و چابک ، و ساختار سازمانی منطبق با اهداف استراتژیک سازمان، الزم است .ایجاد فرآیندهایی ب

روی یکپارچه سازی سازمانی انجام داد ، یکپارچگی سازمانی عاملی شناخته   PURDE در مطالعه مفصلی که دانشگاه

شد که باعث خودکار شدن جریان و نحوه استفاده از اطالعات بین عملیات و فعالیت های سازمان و یا سازمانهای دیگر 

ز تولید محصول و یا ، بهینه سازی طراحی و عملیات واحدهایی است که وظیفه خدمت دهی به مشتری را دارند )اعم ا

 ارائه خدمات ( و باعث استفاده کارآ از منابع انسانی موجود در سازمان می گردد . 

 به اعتقاد این منبع ، تمرکز یکپارچگی سازمانی بر روی موارد زیر است : 

 به اشتراک گذاری اطالعات توسط واحدهای مختلف -3

 حذف کلیه فرآیندهای بدون ارزش افزوده در سازمان  -7

 زایش توان خدمت دهی سیستم به مشتریان اف -1

 بهبود مدیریت داراییهای سیستم  -۴

 
 
 
 



 

 

3775  )Bitiici : یکپارچگی سازمانی را به صورت زیر تعریف می کند ) 

شرایطی که تحت آن کلیه عملیات سازمان به منظور رسیدن به یک هدف مشترک ، با استفاده از اهداف ، 

قوانین ، کنترلها و سیستم های تعیین شده به طور شفاف ، با یکدیگر به صورتی کارآ و موثر به منظور پیشینه 

 نمودن ارزش افزوده و کمینه کردن ضایعات سیستم همکاری می نمایند . 

Aubert  وVadnbosch  : ویژگیهای یک سازمان یکپارچه را به صورت زیر بر می شمارند 

 سهم مشترک همه افراد و بخشها در برنامه کلی تولید ) ویا فعالیت اصلی شرکت ( -3

 پایبندی به برنامه تولید  -7

 تعریف و تخصیص مناسب و جامع مشاغل -1

 یکپارچگی سیستم اطالعاتی  -۴

 نیاز در هر یک از بخشها موجود بودن اطالعات مورد  -5

در صورتی دو جزء را یکپارچه می نامند که هر یک از آنها با دیگری به صورت نزدیک  Stefan Hogmbergبه عقیده 

 ترکیب شده باشد ، به طوری که مجمو  آنها قسمتی از یک کل را تشکیل دهد . 

Barki ,   وPinsonneault  یکپارچگی را به معنای هماهنگی بین فعالیت ها ، استاندارد سازی و مرتبط بودن و به

 صورت یک کل عمل نمودن می دانند .

 یکپارچگی عبارت است از : Migneratو   , Aubertو  Vandenboschبه عقیده 

 ت یک مجموعه واحد هماهنگی منسجم و مناسب بین فعالیتها ، استانداردسازی ، ارتباطات و عملیات به صور

 از دیدگاه مرجع فوق یکپارچگی از دو دیدگاه فناوری اطالعات و لجستیک به شرح زیر قابل بررسی است :

 (IT)از دیدگاه فناوری اطالعات 

دستیابی به اطالعات تنها از یک منبع ، متمرکز کردن همه منابعی که از نظر جغرافیایی پراکنده اند ، انجام همزمان  – 3

 اهنگ فعالیت های مربوط و هم

 استفاده از فیلدها و کدهای مشترک بین اجزای مختلف سازمان  – 7

 از دیدگاه لجستیکی 

دو فرآیند را در صورتی یکپارچه می نامند که از دید سازمانی با یکدیگر مرتبط و همسو و هماهنگ با جریان  – 3

 اطالعاتی باشند .

 کننده و افزایش هماهنگیارتباط سازمان با مشتری و تأمین  -7



 

 

 هماهنگی نزدیک و برنامه ریزی مرکزی فرآیندها -1

  کسانی که در زمینه لجستیک مشغول به کار هستند برداشت های متفاوتی از مفهوم یکپارچگی ارائه می نمایند

(Quayle3771  )  ظور منیکپارچگی را به معنای جمع کردن عناصر گوناگون لجستیک در یک قالب سیستمی ، به

 یکی سازی یا حداقل هماهنگ نمودن آنها می داند . 

ناراسیم هان و هوک یکپارچگی را به معنای ارتباط درون سازمانی و ارتباط بین سازمان و تأمین کنندگان و مشتریان 

 سازمان تلقی می کنند .

ی دانند ، برای مثال ، بخش موراش و کلیتن یکپارچگی را در توجه به تأثیر پذیری بخشهای مختلف سازمان بر هم م

حمل و نقل و طراحی محصول می توانند با هم تعامالتی داشته باشند تا عمل طراحی ، مطابق نیازهای حمل و نقل 

 صورت پذیرد .

به  ازیاهرام تا زمان توسعه در حال حاضر. ن زمان از دوران باستان وجود داشته است نیتأم رهیزنج تیریتدارکات و مد

 داشتند. عرضه ازیکار در گروه ها ن یها برا تیاز کارها و مس ول یا رهیبه زنج ساختارها نیغذا خوردن و ساخت چن

اد ، با ارائه اطالعات در مورد مو که است ستمیس کی، بلکه  ستیتدارکات ن تیریفقط گسترش مد یا رهیزنج تیریمد

 . کند یم تیریدر شبکه ها مد دیکننده تا تول نیتأم قیابط را از طر، رو انیجر کند یتقاضا و عرضه را ادغام م تیریمد

 یریگ اندازه. / مشارکت یبرون سپار ·عیتوز ·دیتول انیجر ·محصول یابیتوسعه و بازار ·دیخر · یخدمات مشتر ·

  عملکرد

 (. ستوفریکر نی)مارت ییمحصول نها لیتا تحو موادخام  تیریتدارکات شامل مد دامنه

 تیری. مدانیکنندگان به مشتر نیاز تام ستمیس کیدر  عیو توز اتی، عمل دیتدارکات مربوط به خر رونداساسا،

 یم صیتشخ نیتأم رهیزنج تیریکه مد یدر داخل سازمان در حال انیجر یساز نهیبهمتمرکز بر شتریب کیلجست

 . ستین یخود کاف یبه خود یادغام داخل کهدهد

از  یتراتژاس شود یم دیاست که باعث تول یچارچوب جادیکه به دنبال ا یزیبرنامه ر مفهوم کیاساساً  یکیمنافع لجست

 که در طرف ی. در حالانیکنندگان گرفته تا مشتر نیتأم از شود یفوق الذکر را شامل م یبخشها نیبازار. ا یازهاین

 رهیزنج کی در ادغام ، از جمله تدارکات ، که یبرا گرید یبه تمام بخش ها مربوط است نیتام رهیزنج تیری، مد گرید

 .تقاضا است  با مطابقت عرضه نیتأم رهیزنج تیریاصل ، هدف مد درمی کند .کار  ستمیس

با ایجاد سطح  .میتواند بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد مو غیرمستقی یمبه دو طریق مستق یکپارچگی زنجیره تأمین 

ف نمایند آفرین را شناسایی و حذ از یکپارچگی زنجیره تأمین، تولیدکنندگان قادر هستند تا فعالیتهای غیر ارزش الییبا



 

 

و متعاقباً کیفیت محصول و قابلیتهای تحویل محصول را تقویت نموده و بدینوسیله مبنایی برای رشد فروش ایجاد کنند 

یکپارچگی زنجیره تأمین را بر عملکرد شرکت نشان میدهد. از سوی  ماین مورد اثر غیر مستقی( و همکاران، 1روزنویگ . 

دیگر، با وجود قابلیت رقابتی و اقدامات عالی مدیریت زنجیره تأمین، همکاری نزدیک استراتژیک با شرکای زنجیره 

،  ست (کیبخشیدن اقدامات زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی با بهبود عملکرد شرکت، ضروری ا تأمین، برای ارتباط 

 .)مدیریت زنجیره تأمین را بر عملکرد نشان میدهد ماین مورد نیز اثر مستقی. 

دن، ش همیت و ضرورت تحقیق در سالهای اخیر، با در نظر گرفتن واقعیتهای بازرگانی در حال تغییر در ارتباط با جهانیا

اما در بسیاری  . ارتقا یافته است (الس ، زنجیره تأمین به فهرست اولویتهای مدیران ارشد اجرایی مدیریت مبحث 

از موارد، مدیران ارشد اجرایی تنها زمانی به زنجیره تأمین توجه مینمایند که درصدد کاهش هزینه یا رفع مشکلی 

های فناوری،  در طول دهه گذشته تغییرات شگرفی در ماهیت رقابت میان اکثر شرکتها ایجاد شده است. پیشرفت .باشند

شدن، افزایش پیچیدگی، و کاهش افقهای زمانی تغییرات شگرفی را در  ت، همراه با جهانیالعادر فناوری اط بخصوص

ن بر یکپارچگی و استراتژی زنجیره تأمی متقاضای رقابتی به وجود آورده است. این فشارهای رقابتی اثری قوی و مستقی

اعمال مینمایند. یکپارچگی فعالیتهای درون و ورای مرزهای سازمانی به چالش عمدهای برای مدیران اجرایی زنجیره 

 فرآیند و یکپارچگی وظیفه -یکپارچگی فراتر از طراحی سنتی محصول الشتأمین مبدل شده است. در حال حاضر، ت

کنندگان تمرکز نموده است (کارتر و همکاران،  های برونسازمانی با مشتریان و تأمین رابطه ر ای گسترش یافته و ب

 .)  

و  یساز پیاده اتخاذ، و مختلف هایسیستم سازی یکپارچه به را رکتهاش اطالعاتپذیر فناوری  ی انعطافاختهازیرس

 اطالعات فناوری اختهایزیرس .میکند توانا تحول حال در وکار کسب نیازهای به پاسخ در جدید سیستمهای مؤثر، اءارتق

 .( 7035 همکاران، و چن)است شده کیله تشداد از و دارد خدمات و ازمانیهای س به پایه و اساس برنامه اشاره

 میان دپیون و یکسان ذخیره منبع با انیکس طالعاتد کاربر از اچن یا دو اشتراکی استفاده از است عبارت یکپارچگی

 اعثب و تک، تمرکز بر بازار، منابع، مهارتها و فرهنگ استراتژیگیریهای اس ل جهتشام که متوازن و مختلف بخشهای

 رن جزایبرد بین از موجب همچنین یکپارچگی. میگردد موجود وظایف و داخلی گروههای میان لی متقابا رابطه ایجاد

 یکن فیعیش) م جاری میشودسیست کل وضعیت از جامع و موقع به دقیق، العاتیاط آمدن فراهم و العاتیاط ماژولهای و

 شرکای به را رکتیک ش اطالعاتی دارد که فناوری حد به اشاره اطالعات فناوری یکپارچگی.( 3170 همکاران، و آبادی

 العاتط، ارتباط و ایجاد روابط مشترک پیوند میدهد. یکپارچگی فناوری اطالعاتا تبادل برای شرکا به کمک وکار،  کسب

چن )دوکار مجهز کن میتواند شرکت را به توانایی در درک و پاسخ به بهبود فرصت بازار و یکپارچگی فرآیندهای کسب

سازی مؤثر مربوط به فعالیتهایی مانند مدیریت  به توانایی سازمان در پیاده اطالعاتمدیریت فناوری ( 7035و همکاران، 



 

 

 اطالعات (. 700۸دارد. مدیریت فناوری  ، اطالعاتزیابی و کنترل فناوری ، توسعه سیستم ار اطالعاتپروژه فناوری 

 رهبرداری به اطالعات  فناوری تر مدیریسارک و ژانگ(میگیرد نظر در را جدید محصول ی توسعه الش هایت موفقیت

های کاربردی  برنامهریزی و طراحی، تحویل  مانند برنامه اطالعات فناوری عملکرد مدیریت در مرتبط فعالیتهای از

 . تریزی برای استانداردها و کنترلها اس مدیریت پروژه و برنامه

 پیشینه تحقیق : -

 ولین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط شرکت های نرم افزاری بزرگ در آمریکاواروپا از جمله شرکت هایا

SAP و Peoplesoft توسعه یافتند. شرکت SAP  ریزی منابع سازمان خود را حول محور فعالیتهای سیستم های برنامه

تولیدی ویکپارچگی این فعالیتهابا فرایندهای مالی و حسابداری ایجاد نمود. سایر تولید کنندگان نیز محصوالت خود را 

اولین محصوالت خود را با  Peoplesoft با تمرکز بر بخش های خاصی از کسب و کار توسعه دادند. به عنوان مثال

ز برمدیریت نیروی انسانی ارائه نمود که بامرور زمان سایر ماژول های کسب وکار نیز به این محصول افزوده شد. تمرک

نیز قبل از ورود به عرصه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تولید کننده و عرضه کننده سیستم  ORACLE شرکت

 برنامه های سیستم با رابطه در متهایی از پیشینه پژوهش:(.قس31۸5داده بود ) جاللی ریا، DBMS های مدیریت پایگاه

در شرکت  ERP سازمان مناسب ریزی برنامه سیستم سازی پیاده سنجی امکان“ عنوان با تحقیقی سازمانی منابع ریزی

دردانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. موضو  این تحقیق بررسی وضعیت  31۸2در سال ” های فعال در ایران 

ی ایرانی از نظرداشتن شرایط الزم برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به طور موفقیت آمیز و شرکتها

همچنین شناخت شرایط و عوامل موثر در این فرایند می باشد. همچنین به بررسی وضعیت کنونی کشور از نظر داشتن 

ن پرداخته شده است. کسب آمادگی های الزم جهت بسترمناسب برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازما

در  ERP حزور در بازار رقابت جهانی بجز با کمک آخرین امکانات وابزارهای مطرح ممکن نخواهد بود. سیستم های

حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی ومدیریت در جهان مطرح می باشند. باتوجه به نیاز شرکت ها 

 یش قابلیت های رقابتی خود در بازار به شدت رقابتی موجود در جهان و قابلیت های زیادی که سیستم هایبه افزا

ERP  برای حزور دراین بازار در اختیار شرکت ها قرارمیدهند شرکت های زیادی برای کسب آمادگی های الزم برای

ده اند و با گذشت زمان برمیزان متقاضیان پیاده کر ERP حزور در بازار رقابت جهانی اقدام به پیاده سازی سیتسم های

 سازی این سیستم ها در جهان افزوده می شود..

های اخینر گردیند و مقندمات انقنالب  مهمترین عاملی که سبب تحوالت اساسی در سیستمهنای لجستیکی، در دهه

طنوری کنه منی تنوان گفنت  بود. بهلجستیکی را فنراهم کنرد، پیشنرفت فنناوری اطالعنات و سیستمهای اطالعاتی 

،شنتاب گرفت، مستقیماً تحت تأثیر سیستمهنای اطالعناتی رایاننه ای  3720تحول دنیای لجستیک که از اواسط دهه 

و ناشی از آثار این تحوالت در سه محور کاهش هزیننه و زمنان فعالیننتهننای لجسننتیکی، پیشننرفت در سیسننتم 

 .سازی سیستمهای لجستیکی یکپارچه بوده است کنترل فعالیتهای لجسنتیکی و طراحنی و پیاده ریزی و هننای برنامه



 

 

های تحوالت در لجستیک انجام شد نیز مؤید این مطلب  پروژه تحقیقاتی که در دانشگاه اوهایو درباره مهمترین ریشه

عبارتند  اند، ر دنیای لجستیک شدهاست. بر اساس این تحقیق، مهمترین تحوالت جهانی که منشأ تغییرات گسترده د

نقش کلیدی لجستیک  %33جهانی سازی ):1   %35مدیریت زنجیره تأمین  :)7  %73رشد فناوری اطالعات  3( : از

در تعیین سرنوشت جنگ جهانی دوم، سبب شد تا پس از جنگ، موضو  لجستیک در واحدهای صنعتی و تحقیقاتی به 

کارگیری فناوریهای  به 3720ده از رایانه هم بیشتر مورد تأکید واقع شد. از دهه شدت مورد توجه قرار گیرد و استفا

ای، امکان بهبود عملکرد بخشهای مختلف لجستیک و  اطالعاتی و نقش چشمگیر آنها در بهبود مدلهای کمی رایانه

به  ،جابجاییهاطح انبارها و مدیریت آنها را فراهم آورد و سبب شد تا مدیریت جریان مواد و اطالعات و بهینه بهسازی س

ظهور بسیاری از این سیستمهای  . شکل بسیاربهتری صورت گیرد و به تدریج مفهوم لجستیک یکپارچه نیز شکل گیرد

نوین، در اثر پیشرفتهای فنی در عرصه فناوری اطالعات، مانند تبادل الکترونیکی داده، بار کد، شناسایی از طریق امواج 

عات از طریق ماهواره و .... میسر شد و اثر عمیقی روی چگونگی تعامل کارکنان با کارکردهای رادیویی، تبادل اطال

افزارهای  میالدی، ظهور نرم 3770از اوایل دهه  . مختلف لجستیک و دسترسی سریعتر و دقیقتر آنها به اطالعات گذاشت

زمانهای بزرگ، توسعه زیادی پیدا کردند. این برای سا ERP))ریزی و مدیریت منابع سازمانی برنامه"یکپارچه با عنوان 

ای هستند که نیاز به مشاورانی دارند تا بتوانند با توجه به  افزارهای قدرتمند سیستمهای از پیش طراحی شده نرم

ن یسازی کنند. در بسیاری از موارد سازمانها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر ا نیازهای سازمانی، آنها را پیاده

افزارهای قدیمی که  افزارها بر خالف نرم این نرم .افزارها، مجبور به اصالح و بازبینی مجدد فرآیندهای خود هستند نرم

ای به هم پیوسته و یکپارچه هستند که دارای ماژولهای  یابند، مجموعه از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه می

بازار  . اضافه کردن ماژول دیگری باشد، این کار به راحتی صورت میپذیردمختلف بوده و هر زمان که نیاز به توسعه و 

میلیارد دالر  ۸0شرکتهای آمریکایی حدود  377۸افزارها بسیار پررونق و پویا است. به عنوان مثال در سال  اینگونه نرم

میلیارد دالر  570دود به ح 7007سازی سیستمها هزینه کردند و در بازار جهانی در سال  و یکپارچه ERP در مورد

در بازار  ERPدرصد کل فروش  ۴5الی  SAP ،۴0 غول آلمانی شرکت . د و این سیر صعودی کماکان ادامه داردیرس



 

 

های بعدی قرار  ردهدر  Oracle و Soft People و شرکتهای Baan جهانی را در اختیار دارد. شرکت بزرگ هلندی

  . دارند

یک در گذر زمان با بررسی آثار پیشرفت سیستمهای اطالعاتی بر سیستمهای آثار سیستمهای اطالعاتی بر لجست

ه و اند دو اثر عمد گیری کرد که سیستمهای اطالعاتی توانسته های گذشته، میتوان نتیجه لجستیکی در طول دهه

یکی که از آن تأثیر قابل توجه در کاهش هزینه و زمان انجام فعالیتهای لجست)  3 : کلیدی بر لجستیک داشته باشند

های توزیع و حمل و نقل شدت گرفت و  هزینه بر،با تمرکز  3750میشود. این رویکرد از دهه یاد  تحت عنوان اثر خرد

 ریزی جامعتر و بلندمدت درباره کنند ة فناوری اطالعات، امکان برنامه ،با کاربردی شدن پیشرفتهای خیره 37۸0از دهه 

تأثیر بنیادی در تغییر و تحول  7( ی مؤثرتر به کمک فناوری اطالعات فراهم گردیدها و نیز امکان کنترلها کل هزینه

به شکل جدی  3770این رویکرد از ابتدای دهه  یاد می گردد .  های انجام فعالیتها که از آن تحت عنوان اثر کالن شیوه

ه این اساس سیستمهای یکپارچ سازی سیستمهای یکپارچه، به سرعت مورد توجه قرارگرفت. بر مطرح شد و بحث پیاده

با تغییر چگونگی انجام فعالیتهای داخلی )مثل مدیریت موجودی( و فعالیتهای خارجی )مانند حمل و توزیع کاال( در 

سیستمهای لجستیک، میتوانند نقش قابل توجهی در کیفیت خدمات به مشتریان لجستیک )چه در بعد نظامی و چه 

سازی  ها کمک کنند. به دنبال پیاده  و در عین حال، به کاهش قابل توجه هزینه اینددر بعد غیرنظامی( ایفا نم

که طراحی دوباره فرآیندهای سازمان را با   «مهندسی مجدد فرآیندها » و زنجیره تأمین »سیستمهای یکپارچه، بحث 

شایان  .سرعت توسعه پیدا کردندبه  7000توجه به نیازهای جدید انجام میدهند، مورد توجه قرار گرفتند و از اوایل دهه 

سیستمهای »سازی  انگیز در دنیای لجستیک، فراهم شدن زمینه پیاده ذکر است که عامل اصلی این پیشرفتهای شگفت

ی سابقه فناوریها بود که به همراه پیشرفتهای پرشتاب و بی« مهندسی مجدد فرآیندها»و « یکپارچه زنجیره تأمین

  .آغاز شد به بعد 3770اطالعات از دهه 

برنامه ارتش آمریکا در استفاده از سیستمهای اطالعاتی یکپارچه ارتش آمریکا برای افزایش تسلط و توانایی در جنگهای 

یکی از مفاهیم عملیاتی ضروری مطرح در طرح  . میالدی طرح اتوماسیون لجستیکی را تدوین کرده است 7070سال 



 

 

تمرکز لجستیکی، توانایی تدارک نیرو به کمک سیستمهای اطالعاتی یکپارچه مذکور، تمرکز لجستیکی است. منظور از 

مبتنی بر وب و مشاهده همزمان تمام نیروها، منابع و تجهیزات و ارائه یک تصویر کامل از عملیات نظامی برای فرماندهان 

ات تیک و استفاده از امکاننظامی و لجستنیکی است. کارکرد نینروهای ننظامی تنها بابهبود مؤثر در اتوماسیون لجس

فناوری اطالعات دگرگون خواهد شد. با توجه به گستردگی کارکردهای لجستیکی، ایجاد تغییرات بنیادی در آن نیازمند 

وزارت دفا  با ارسال دستورالعملی به واحدهای لجستیک  . هدایت و مدیریت این تغییرات توسط وزارت دفا  آمریکاست

 کی و فرماندهی حمل و نقل، آنان را ملزم به ارائه طرح تغییر لجستیک کرده است. نظامی و آژانسهای لجستی

تغییر روش کسنب و کنار در شنرکت تولیندی و لجستیکی زیمنس شرکت زیمنس یک شرکت تولید ی آلمانی است 

لیت منی کنند کشور جهان فعا 370هنزار کارمند در  ۴۸۴سال از تأسنیس آن منی گنذرد . اینن شنرکت بنا  350که 

دارد. خطوط تولید و خندمات اینن  D&Rنو  تسهیالت تولیندی و تحقینق و توسنعه  200کشور،  50و در بنیش از 

شنرکت بسنیار متنو  است که شامل اطالعات و ارتباطات، خودکارسنازی و کنترل، نیرو، حمنل و نقنل، تجهینزات 

 بخش عملیناتی خنود، در شننرکتهننای دیگننری چننون 31پزشنکی و روشننایی است. شرکت زیمنس عالوه بر 

Bosch) ، لننوازم خننانگی) Framateme) ای فعننال در صنننعت بننرق هسننته ای فرانسننه( و شرکت رایانه 

Fujitsu در حالی که این شرکت با صدها رقیب روبرو بوده و اکثنر آنها در  . سهامدار و از فروش آنها سود میبرد

ی خارجی هستند، برای توسعه کسب و کنار خود در محیط تجاری که به سرعت در حال تغییر اسنت بنا مشکل کشورها

مواجه بوده و قادر بنه بهنره منندی از سنود ناخنالص برخی از رقیبان خود نبوده اسنت . یکنی از مشنکالت اصنلی 

اری با بسنیاری از تنأمین کننندگان و مشنتریان شنرکت، همناهنگی و انتظنام واحندهای داخلنی شنرکت و دیگری همک

شرکت تصمیم گرفت  3770در اواخر دهه  .بود به طور خاص میتوان به پیچیدگی زنجیره تأمین شرکت اشاره کرد

دلیل شرکت برای چنین هدف بلند پروازانه، نیاز  . خنود را بنه شرکتی با فعالیتهای صند در صند الکترونیکنی در آورد

مشکالت ایجاد شده از طنرف عملینات چندگاننه زنجینره تأمین بود بنابراین با آغاز طراحی چهارساله، تغییرات  بنه حنل

ای دوگانه در پیش گرفنت، در جنائی کنه معقول بود از قابلیتهنای  زیمنس رویه . شرو  کرد 3777خود را از سال 



 

 

سوی دیگر برای خرید برخی سیستمها از فروشندگان  سیسنتم هنای اطالعناتی داخنل شرکت استفاده میکرد، و از

  اصنلی اقندام منی نمنود . در اینن راستا اهداف راهبردی شرکت موارد زیر بود

استاندارد کنردن صندها فرآینند کناری در بخنش هنای مختلننف داخننل شننرکت و آمننادگی بننرای کسننب و  ● :

بنه بیسنت  ناریوان مثال، با انجنام مهندسنی مجدد فرآیندها، از سیصند فرآینند کعن به. کننار الکترونیکی توسعه یافته 

 رسید .و ننه فرآیند 

نی افزار قابل تلفیق با بستر فن سازی بهترین نو  نرم طراحی مجدد زیرساختهنای فنناوری اطالعنات بنرای یکپارچه ● :

شکل نیازهای شرکت را بر طرف میکرد و هر یک از مؤلفنه هنا افزار دارای اجزایی بود که به بهترین  شرکت. ) این نرم

شنرکت زیمننس عنالوه بنر تواننایی انجنام کسنب و کنار الکترونیکی، خواهان  .از فروشندگان متفاوتی خریداری میشد

اری شهای کورایجاد پایگاه داده مرکزی به ننام پایگناه دانش بود که دسترسی به آن نیز آسنان باشند ) پایگناهی از

اثبنات شنده در سنطح شنرکت کنه بنا ننام بهترین تجربیات شناخته منی شند (. شنرکت سنر انجنام بنا استفاده از 

، سیسنتمهنای عملیاتی  IBM افزارهنایی از فنناوری شنرکت همراه بنا ننرم SAP 1افزاری یکپارچه  سیستمهای نرم

ا تزمین کرده و با شرکای زنجیره تأمین در ارتبناط بنود . عملیناتی از قبیل خود را ایجاد کرد ، که عملیات پشتیبانی ر

؛ سفارشگیری از مشتریان، تأمین برخط منواد اولینه و قطعاتی که در فرآیند تولید مورد نیاز هسنتند، همکناری بنا 

شرکت  . بیشتر از اینترنت شنرکای تجناری بنرای توسنعه محصنوالت و حمنل و نقنل محصوالت تکمیل شده با استفاده

فروش  7007افنزایش داد . در سنال % 30صنورت الکترونیکنی را  فروش برخط و تأمین کاالی خود به 7000در سال 

 700۴از ژانوینه  . رسید% 20به  7000افزایش یافت و تأمین کناال بنه صنورت الکترونیکی نسبت به سال % 75آنالین تا 

نر شنرکت بنه شبکه و سیستم یکپارچه آن متصنل شندند و هنم اکننون از طریق یک پورتال اکثنر کارمنندان در سراس

اطالعاتی میتوانند به اطالعنات مشنترک مورد نیاز دسترسی داشته باشند. دگرگونی در کسنب و کنار الکترونیکی در 

رده نی فعالیتهای منا را سریعتر کحدود یک میلیارد یورو برای شنرکت هزیننه داشت. رئیس شرکت میگوید: این دگرگو



 

 

برای رسیدن به اهداف اقتصناد دیجیتالی ها بنه منا کمنک شنایانی نموده است و تمام این کارها  و در کاهش هزینه

 . امروز انجام گرفته است

 Yew Wong .با عملکرد بازرگانی در ارتباط است، الحظه ایکننده به طور قابل م تأمین شرکت یکپارچگی استراتژیک

& Boon-itt  

درحالیکه یکپارچگی استراتژیک مشتری بطور مثبتی با رضایت مشتری در ارتباط است و از سوی دیگر با عملکرد 

بازرگانی دارای ارتباط منفی است. از سوی دیگر این تحقیق نشان میدهد که یکپارچگی استراتژیک مشتری و یکپارچگی 

بر عملکرد بازرگانی هستند و در این میان قابلیتهای  ماساساً مستقی الحظهت قابل مکننده دارای اثرا استراتژیک عرضه

اثر استراتژی یکپارچگی بر "در مقاله   روزنویگ و همکارانش در سال .ای ایفا نمیکند رقابتی تولید نقش واسطه

یکپارچگی  ، اثر استراتژیهای"مصرفی التاکتشافی تولیدکنندگان محصو مطالعه"  قابلیتهای رقابتی و عملکرد بازرگانی

رفی در مص والترا بر عملکرد بازرگانی شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنها جهت انجام تحقیق بر تولیدکنندگان محص

مناطق جغرافیایی مختلف (از قبیل امریکای شمالی، اروپا و آسیا و اقیانوسیه) تمرکز نمودند. در این تحقیق، شدت 

کنندگان مواد خام،  یکپارچگی نزدیک در داخل شرکت، یکپارچگی نزدیک با تأمین ) بعد دینچنیکپارچگی از 

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج  ) فروشان، و یکپارچگی نزدیک با مشتریان کنندگان/خرده یکپارچگی نزدیک با توزیع

ان شدت یکپارچگی و عملکرد ای می تحقیق نشان میدهد قابلیت اطمینان تحویل و رهبری هزینه به عنوان رابطه

میان شدت یکپارچگی و عملکرد مالی  قیممستای مثبت و  بازرگانی عمل مینمایند. چنین مشخص گردید که رابطه

وجود دارد. شواهد تحقیق نشان میدهد که مزایای یکپارچگی در ابتدا بایستی به قابلیتهای عملیاتی که از دیدگاه 

زینه، پذیری فرآیندی یا رهبری ه کیفیت محصول، قابلیت اطمینان تحویل، انعطافمشتریان ارزشمند هستند، از قبیل 

از یکپارچگی، تولیدکنندگان قادر میشوند تا  االییچنین نتایج نشان داد که با برقراری شدت بهم تبدیل شوند. ه

ل را بلیت اطمینان تحویآفرین را شناسایی و حذف نموده و متعاقباً قابلیت کیفیت محصول و قا فعالیتهای غیر ارزش

اثر "ای تحت عنوان در مقاله( ( 3ناراسیمهان و کی  .نمایند متقویت کنند، و بنابراین مبنایی برای رشد فروش فراه



 

 

نتیجه  بدین "ای گرایی و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کره -یکپارچگی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنو 

حصول موفق، بایستی پیش شرطهای موفقیت که همانا یکپارچگی داخلی در سراسر شرکت و رسیدند که برای ایجاد م

کنندگان و مشتریان است، را برقرار نماید. اما برقراری سیستماتیک چنین یکپارچگی به  یکپارچگی خارجی با تأمین

گی ، و داشتن تجربه در هماهنگذاری ساختاری و تکنولوژیکی راحتی طی مدت زمانی کوتاه حاصل نمیگردد. بلکه سرمایه

در میان متون فارسی،  .و مدیریت انوا  تعارضات و پیچیدگیهای حاصل از تعقیب یکپارچگی زنجیره تأمین ضروری است

معتبری که در زمینه ارتباط میان یکپارچگی  االتضرورت بررسی این امر به شدت احساس میگردد. چرا که با وجود مق

رکت در سایر کشورها به چاپ میرسد، که این نشاندهنده اهمیت بسیار این موضو  در میان زنجیره تأمین و عملکرد ش

بررسی اثر یکپارچگی زنجیره تأمین بر "در مقاله ( ( شرکتها به خصوص شرکتهای موفق است، حسینی بهارانچی

باط نحوه ارت -رسیده استکه در نشریه مهندسی صنعتی دانشگاه صنعتی شریف به چاپ  – "کیفیت و نوآوری محصول

های متفاوت یکپارچگی زنجیره تأمین را با برخی ویژگیهای محصول (کیفیت و نوآوری محصول) در صنعت خودرو  جنبه

کنندگان، و  سطح یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تأمین  در ایران مورد بررسی قرار داد. او یکپارچگی را بر اساس

کنندگان و با مشتریان،  های تحقیق نشان میدهد که یکپارچگی با تأمین ه قرار داد. یافتهیکپارچگی با مشتریان مورد توج

طه با در راب باالتریبر کیفیت و نوآوری محصول اثرات مثبتی را اعمال مینماید. شرکتهایی که در نظر دارند عملکرد 

بر نوآوری  . از سوی دیگر، شرکتهایی کهکننده نیاز بیشتری دارند کیفیت محصول کسب نمایند، به یکپارچگی با تأمین

محصول تمرکز می کنند، نیاز بیشتری به تمرکز بر یکپارچگی با مشتریان دارند. نتایج تحقیق نشان میدهد که یکپارچگی 

داخلی اثر چندانی بر قابلیتهای رقابتی اعمال نمیکند. این بدین معنی است که در زمینه کیفیت محصول، به ترتیب 

کنندگان، یکپارچگی با مشتریان و در نهایت یکپارچگی داخلی نقش مؤثری ایفا میکنند. اما، در  با تأمینیکپارچگی 

د و در این کنندگان اثرگذار هستن زمینه نوآوری محصول، به ترتیب یکپارچگی با مشتریان، و سپس یکپارچگی با تأمین

به نظر میرسد یکپارچگی داخلی پیشفر، اثر اقدامات رابطه یکپارچگی داخلی اثری بر نوآوری محصول اعمال نمیکند. 

ها نشان میدهد که شرکتها عموماً همه اقدامات  یکپارچگی بر کیفیت و نوآوری محصول است. نتایج تحلیل داده



 

 

در نوآوری و کیفیت محصول اجرا میکنند. اما شایان ذکر است  االیکپارچگی زنجیره تأمین را به منظور کسب عملکرد ب

  .این شرکتها، عملکرد کیفی بیشتر از نوآوری محصول مدنظر بوده استکه در 

مدل مفهومی تحقیق به طور کلی، هدف از ارائه این تحقیق مشخص نمودن نقش یکپارچگی زنجیره تأمین در بهبود 

شرکت  دعملکرد شرکت است. در واقع این تحقیق در پی آن است تا نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکر

در مقاله  • .را مورد بررسی قرار دهد. مدل ارائه شده از ترکیب چند مدل بدست آمده است - تقیمو/یا غیرمس ممستقی -

نگاشته   که توسط کی در سال "یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت مو غیرمستقی مبررسی اثر مستقی"

یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد و دیگری نشان دهنده اثر  یممدل که یکی نشان دهنده اثر مستق شده است، دو

است، بررسی شده است. مدل ارائه شده در مقاله مذبور، ترکیبی از مدلهای عنوان شده در تحقیقات گذشته  مغیرمستقی

: کلیات لبود که در این تحقیق ترکیبی از دو مدل مطرح شده در مقاله برای بررسی اثر کلی یکپارچگی زنجیره فصل او

پارچگی یک مو یا غیرمستقی متأمین بررسی میشود. با بررسی مدل ترکیبی در نهایت میتوان اثر مستقی ۸ تحقیق

با بررسی تحقیقات پیشین مشخص میگردد که عدم اطمینان محیطی درک  • .زنجیره تأمین را بر عملکرد شرکت یافت

؛ مرشمن و ۸بر عملکرد اعمال میکند (فینس و همکاران،  اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین 3شده اثراتی را بر 

بر بررسی  الوهبنابراین، در این تحقیق ع(. و همکاران،  1؛ سان ۴ایت،  -؛ یوآنگ و بونتونمن ،  7

ترکیب دو مدل عنوان شده، اثر تعدیلگر عدم اطمینان محیطی درک شده بر اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر 

 در نتیجه مدل ترکیبی زیر به عنوان مدل مفهومی تحقیق ارائه میشود ( .ملکرد شرکت مورد بررسی قرار میگیردع

 

 

 



 

 

 

 مدیریت لجستیک یکپارچه : 

مدیریت لجستیک یکپارچه تصادفا شکل نگرفته و توسعه نیافته است ، دالیل اصلی تکامل آن ، امروزه نیز معتبر هستند 

 چارچوب هایی را در زمینه مواجهه با چالش های جدید ، ارائه نمایند .و می توانند درسها و 

تعریف دقیق مدیریت لجستیک یکپارچه دشوار است و با درک این حقیقت که این مفهوم یک تغییر نگرش در واژه 

توجه ن بار مشناسی تجاری در طول دهه گذشته بوده است ، پیچیده تر و بغرنج تر می گردد . از زمانی که مدیریت اولی

ده به کار بر "توزیع فیزیکی "پتانسیل موجود در جریان مواد برای کاهش هزینه یا افزایش خدمات گردید ، اصطالح 

آغاز گردید و در سالیان پس از جنگ جهانی دوم از آن به عنوان  3770شد . به کار گیری این واژه در سالهای دهه 

 تعبیر گردید . "مدیریت بازرگانی "

یر تمایز میان نگرش های گوناگون به یکپارچه سازی در فرآیند جریان مواد را نشان می دهد ، این تفاوت ها ، شکل ز

 پیش از این در توسعه ت وری مدیریت توزیع فیزیکی برای نشان دادن سه نگرش )رویکرد ( اساسی ، ارائه شده بودند . 

 ایی تولید شده خروجی متمرکز است .نگرش اول ، یعنی توزیع فیزیکی ، به جریان محصوالت نه

آن بخش از مدیریت صنعتی که با فعالیت هایی از جمله تأمین و استفاده از همه  "مواد ، نگرش دوم ، یعنی مدیریت 

مواد بکاررفته در تولید محصول نهایی در ارتباط است . این فعالیت ها می تواند شامل : تولید و کنترل موجودی ، خرید 

 "اال ، جابجایی مواد و دریافت آنها باشد ، ترافیک ک

نگرش سوم ، یا لجستیک تجاری ، فرآیند جامع جریان مواد از مواد خام تا موجودی کاالهای نهایی را در بر می گیرد . 

نگرش جامع به مدیریت همه فعالیت هایی از قبیل ، تأمین فیزیکی ، حمل و ذخیره سازی مواد خام ، موجودی در "

 "و موجودی کاالهای ساخته شده ، از نقطه مبدأ تا نقطه استفاده یا مصرف حال ساخت 

 



 

 

 

 

 

 

دانشگاه ایالت اوهایو ، هر ساله مطالعه ای را در مورد الگوهای لجستیکی ، انجام می دهد . همان گونه که در شکل ذیل 

 کننده تأکیدات جدید روی لجستیکمشاهده می نمائید در یک برداشت مشترک و قابل قبول ، عنوان توزیع ، منعکس 

 می باشند .

 

 

اکنون ، شرکت ها به لجستیک به عنوان یک فعالیت استراتژیک مساوی با سایر بخش های بزرگ سازمان همچون تولید 

 ، مالی ، توسعه محصول و بازاریابی توجه نشان می دهند .

تر از بسیاری فعالیت های سنتی جدا جدا و منفرد  در اصل نگریستن به توزیع ، به عنوان یک فعالیت یکپارچه و مهم

 .  که در بسیاری از بخش های شرکت انجام می شوند ، می باشد



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERP ست؟یچ 

ERP    متشکل از حروف آغازین سه واژه زیر است:  Enterprise :     یک سازمان بسیار گسترده؛ Resources : 

 جای نگاه به وضعیت جاری  نگاه بلندمدت به آینده به :  Planningدر دسترس سازمان؛  عهمه مناب

ر د عریزی با نگاه بلند مدت برای تمنننننامی مناب سننازمان عبارت اسننت از برنامه سننبریزی منا بدین ترتیب، برنامه 

 .دسترس در گستره یک سازمان

 ییو برنامه ها یتجار یهر دو اسننتراتژ یاسننت و به معنا Enterprise Resource Planning مخفف عبارت نیا

 یچه کار ای ست یچ ERP کند که یروشن نم  یلینام کامل آن خ یاما حت شرکت تمرکز دارند.  یندهایاست که بر فرآ 

 کیاداره  یکه برا  یمختلف یندها  یو در مورد تمام فرا  دی قدم به عقب برگرد    کی  دی آن ، شنننما با   یدهد. برا  یانجام م 

 یارتباط با مشتر  تیری، مد ی، منابع انسان  یکاال و سفارش ، حسابدار   یموجود تیریاست ، از جمله مد  یکار ضرور 

(CRM) دیفکر کن گریو موارد د. 

 تیریتوابع شامل مد نیکند. ا یم جادیا یمختلف تجار یعملکردها تیریمد یبستر متمرکز برا کی ERP ستمیس کی

 اسنت که به مشناغل   یپلت فرم قو کی نیاسنت. ا  رهیو غ ی، حسنابدار  یمنابع انسنان  تیری، مد دی، تول نیتأم رهیزنج

س    تیریاطالعات را مد انیکند تا جر یکمک م ستر سان ب  یکنند. د ، در هر زمان و هر مکان  یزمان واقع یداده ها هآ

 .کند یم نیرا تزم

صنا  مشاغل  ستفاده از راه حل ها  عیمختلف در  صل  یبرا ERP یمختلف در حال ا  نجایخود هستند. در ا  یبهبود خط ا

 - قرار دادن مسائل در چشم انداز آمده است یو ارقام برا قیاز حقا یبرخ

سر    ERP بازار سترش  ست. اندازه کل بازار آن به احتمال ز  عیدر حال گ سال   ادیا دالر فراتر  اردیلیم ۴795از  707۴تا 

 .خواهد رفت

 .دالر بود اردیلیم 17آن  یبیآمد تقرمواجه شد و در یدرصد 7با رشد  ERP نرم افزار ی، بازار جهان 7070سال  در

 .دانند یم یگذار هیسرما تیرا اولو ERP ، اطالعات یفناور رندگانیگ میاز تصم 51٪

 نرم افزار موجود خود را ارتقا دهند. ایکنند  هیته دیجد ERPنرم افزار  کی دارند قصد شرکتها 50٪

و  ندهایکند تا فرآ یکامل ادغام م سننتمیسنن کیتوابع مختلف را در  نیا ERP سننطح خود ، نرم افزار نیتر ییابتدا در

 .اطالعات را در کل سازمان ساده کند



 

 

س   3770در واقع در اواخر دهه  شاغل با  ستفاده از    یمیقد یها ستم ی. م شرو  به ا  نیکردند. ا ERP خود کنار رفته و 

 .کند یبه کارمندان و شرکا را فراهم م یامکان دسترس یکیتجارت الکترون یبا استفاده از فناور ستمیس

ERP یمنبع آسان رو  کیدهد انگشت خود را از   یمشاغل همه جانبه است که به شما امکان م    تیریراه حل مد کی 

 دینبض تجارت خود نگه دار

آورد. از  یبه همراه م  یدی جد  یخود هر روز چالش ها   نیتام  رهیتدارکات و زنج   تی ریکننده ، مد   دی تول کی به عنوان  

سخگو  ضا  ییپا شتر  یبه تقا ش  یبهره ور یبرا یم س  تیری، تا مد هیو بهبود حا شرکتها  رهایموثر م  -حمل و نقل  یو 

ها و به حداکثر رسننناندن منابع به دقت ، سنننرعت و  نهیحمل و نقل به منظور بهبود انطباق ، به حداقل رسننناندن هز

 دارد. ازین یریانعطاف پذ

س    تیریمد ستم یس  نیب کپارچهیتعامل  ERP حمل و نقل تیریمد یها ستم یس  انبار را  تیریمد ستم یسفارش و 

 .کنند یحمل و نقل و حل تمام مشکالت حمل و نقل کمک م یدگیچیکنند ، به شما در کاهش پ یم لیتسه

س    صرف  شما ،  شما راه حل ا  اتیهمه عمل یتوانند برا یم ERP یها ستم ینظر از قدرت ناوگان  آل  دهیحمل و نقل 

شما کمک م  ضاف  یها نهیکنند از پس هز یارائه دهند ، به  سنار  یا ست پ    یوهای،  شک شده و خراب  ینیب شیرفع   ین

ستفاده از   Forrester قاتی. طبق تحقدییبرآ یناگهان ساالنه به طور   دیتوان یحمل و نقل م تیریمد ستم یس  کی، با ا

سط   صرفه جو  یها نههزی در ٪۸متو سا    قیاز طر نهیکاهش هز قیامر از طر نی. ادیکن ییحمل و نقل  صت   ییشنا فر

ست. خودکار کردن کارها  ریبار امکان پذ قیتلف یها س  یساز  نهیبه یتکرار یا سا  ریم  ری، حامل و انتخاب حالت ؛ و 

 اندازپس  یها نهیزم

ERP    ته، به هم پیوسیک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطالعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم

 امهطور مناسب فرآیند برن به سرعت و با دقت و کیفیت باال در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار میدهد تا به

 نمایند .ریزی و عملیات سازمان را مدیریت 

 رمبه مثابه ستون فقرات بانکهای اطالعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله ن  ERP یک سازمان  

آنچه که در این تعاریف بیش از همه جلب توجه میکند،  .افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان است

است و همین دو جنبه مهم، آن را از سایر سیستمهای اطالعاتی یکپارچه  ERP یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم

  . پوشش میدهد متمایز میسازد به و طور کامل سطوح مختلف سیستمی سازمان را



 

 

 :  ERPسازمانهای لجستیکی و سیستمهای یکپارچه  - 

 

Get secure access to your vendor portal 

 دیامن به درگاه فروشنده خود داشته باش یدسترس

سود م  ERP که یراه نیاول س    یاز تدارکات و حمل و نقل  ستر ست. هر نرم افزار    منیا یبرد ، د شنده ا  به درگاه فرو

ERP  صب س   کی یدارا یتجار اتیشده در عمل  ن ست. ا   یبرا منیا ستم یحساب ورود به  شده ا امکان را  نیافراد ثبت 

ساب آنها برا  منیورود ا یبرا ضع  یآگاه یبه ح سا  تیاز و کند. همه ارتباطات از  یمهم فراهم م اتیجزئ ریتدارکات و 

خود  یشخص   لیرا در پروفا یدهد به روزرسان  یکوتاه امن است که به کاربر اجازه م  امیپ یها ستم یس  ای لیمیا قیطر

 .کند افتیدر



 

 

Optimized inventory control and stock visibility  

 یمشاهده موجود تیو قابل نهیبه کنترل

ت. کاال اس  یدر تدارکات و حمل و نقل ، کنترل کامل موجود یاتیاز تسلط عمل  نانیاطم یبرا فیوظا نیاز مهمتر یکی

و تعداد فروش  ریدر مس یفعل یها لیکاال ، تحو ی، موجود یفعل ی، درخواستها یبردار ادداشتی یموارد برا نیمهمتر

مشنناغل  یدهد که به روسننا یداشننبورد واحد قرار م کی ریقابل توجه را در ز یتمام کارها ERP نرم افزار کیاسننت. 

 .خود نظارت داشته باشند یموجود تیدهد تا به دقت در مورد وضع یاجازه م

عات و اطال یضرور یدر صنعت تدارکات و حمل و نقل داشته باشد که از آنها با ابزارها  یریبه تأث ازیتواند ن یامر م نیا

سفارشات ورود   یدگیرس  یمناسب برا  موجود  یکاال و کاالها یموجود تعداد اقالم موجود در نیی، تع یخروج ای یبه 

صنعت تدارکات امکان   رانیکاال به رهبران و مد یموجود تیکند. داشتن اطالعات کامل از وضع   یدر انبار ، استفاده م 

 Easy maintenance andدهد یثبت سننفارش را م ایدر زمان ارسننال  عتریبهتر و سننر یریگ میتصننم

transportation schedule 

 و حمل و نقل آسان ینگهدار برنامه

شندن   دهیچیهسنتند. با پ  هینقل لیو مسن ول وسنا   هینقل لیوسنا  ییدارا نیصننعت تدارکات و حمل و نقل ، بزرگتر  در

 نیشننود. با گذشننت زمان ، چن یحمل و نقل دشننوارتر م یبرنامه ها یبرا یزیو برنامه ر ی، نگهدار کیشننبکه لجسننت

 ینرم افزار یمختل کند. راه حل ها  یادی تا حد ز   اتواند تدارکات و تجارت ر     یبرنامه ها م    تی ریدر مد  ییها  یدگی چیپ

ERP  ست  دیکنترل کامل و د یضمن واگذار س  ی، کار را برا نیتام رهیشبکه زنج  ایکامل  کیکامل به لج  اریتجارت ب

 .دهد یم شیکسب و کار را افزا یاتیتسلط عمل تیدر نها نیکند. ا یآسان م

Improved distribution management and business intelligence 

 افتهیبهبود  یو هوش تجار عیتوز تیریمد

 انریکنندگان ، رانندگان و مد عیکنندگان ، توز هیداشبورد منفرد به ته  ERP نرم افزار کیاستفاده از   گریمهم د تیمز

باعث م   نیخود را انجام دهند. ا   یو خروج یتدارکات ورود   قیدق یریگیدهد پ  یاجازه م  شنننود که کل روند      یامر 

کنند  یابیزنده را رد تیوضع یتوانند به راحت ی. آنها مشددر دستان حمل و نقل روان و شفاف تر با   کیلجست  یاتیعمل

شتر  اتی، به جزئ س    گریکننده و موارد د عی، اطالعات توز یم ستر شند. هنگام    ید شته با سب و کار   یدا که رهبران ک

 و ریهرگونه تأخ لی، درک روند سننفارش ، درک دال یریگ میدر مقابل خود دارند ، تصننم قاًیتمام اطالعات الزم را دق

 .شود یآسان تر م یمشتر دیکنترل موثر تشد



 

 

 

Real-time shipment tracking 

 یحمل و نقل در زمان واقع یابیرد

 یها یژگیبا و ERP ینرم افزار یعامل ها ستمیباشد. س زیتواند چالش برانگ یمحموله ها هنگام حمل و نقل م یابیرد

د ، داشته باش   یخودرو دسترس   یدهد تا به مکان فعل یکننده اجازه م عیتوز ای، به حمل کننده  یدر زمان واقع یابیرد

شخص تحو  ستق  لیبا  شد و     میدهنده ارتباط م شته با شت  ستم یس  نی. اگرید موارددا شتر  یکل یبانیپ تجارت را  از یم

به صنعت   نیدرنگ استفاده کنند. ا  یو ب قیدق یدهد از داده ها یبه رهبران تجارت امکان م نیدهد و همچن یارتقا م

 کند. یبهتر کمک م یبهتر با هوش تجار یتجار یتدارکات در توسعه برنامه ها

شتر  قیخود را از طر ERP میتوان یم ما صوالتمان پ  انیم ،  انهنیخوش ب ینیب شیپ یو به جا میده وندیبه کاربران مح

 نیا یالزم برا یکار را انجام داده اند و ابزارها نی. خرده فروشان بزرگ سالها ا  میکن یزیرا برنامه ر یزمان واقع یتقاضا 

 است.  گرفتهقرار  گریاز مشاغل د یاریکار در دسترس بس

Staff Management 

 کارکنان تیریمد

آنها در صنننعت  یکاربرد یاسننتفاده از برنامه ها نیکار و همچن یروین تیریهنگام مددر  ERP یعامل ها سننتمیسنن

حمل و نقل اجازه  اتیدر بخش عمل رانیبه مد ERP کپارچهیپلت فرم  کیشوند.   یمحسوب م  یعال یتدارکات ، ابزار

 یگژیو ریترک کنند و سننا را یابیکنند ، رد متوقفرا  یکنند ، زمان بند یابیکارمندان را رد یدهد تا سنناعت کار یم

 یتوانند به گزارش ها ی، رهبران م ERP نشانگر عملکرد با نرم افزار  یاصل  یژگیمشخص را نشان دهند. با نصب و    یها

 .هدد یکار را م یرویبهتر ن یریگ میداشته باشند که به آنها امکان تصم یآماده در مورد عملکرد کارکنان دسترس

Remote location access to your business 

 از راه دور به محل کار خود یدسترس

صب نرم افزار  ریانعطاف پذ یایاز مزا گرید یکی س     یبرا ERP ن ستر به مکان از راه  یصنعت تدارکات و حمل و نقل ، د

شوند. نرم   ستم یخود وارد س  یدفتر یها ستم یدر س  شه یکه رهبران کسب و کار هم  ست یممکن ن شه یدور است. هم 



 

 

 یم باعث نی. ادیداشته باش   یبه حساب خود دسترس    نترنتیبا اتصال به ا  ییدهد از هرجا یبه شما امکان م  ERP افزار

 .به صورت همگام هماهنگ شوندساعت  7۴روز هفته و به صورت  2و اپراتورها  رانیشود که مد

مزایای بیشماری برای سازمانهای لجستیکی در بر دارد و دگرگونیهای اساسی در آنها ایجاد  ERP سازی سیستم پیاده

 میکند. 

 



 

 

در سازمان محدود به موارد  ERP سازی یک سیستم -عوامل کلیدی مؤثر د ر موفقیت پیاده

  : زیراست

شایستگی مشاوران و  ●فزار و عرضه کننده مناسب  ا انتخاب نرم ●و عزم راسخ مدیریت ارشد سازمان  تعهد  ● 

فزار و  ا ای که تمام کاربران سیستم با ماهیت نرم گونه انتقال صحیح دانش به ●افزار  سازی نرم کارگزاران در بومی

دقت و تمرکز بر اهداف  ●کنترل مناسب زمان و بودجه پروژه  ●. صورت کامل آشنا شوند ارتباط اجزای آن با یکدیگر به

 های کاربران و مدیران پاسخگویی به خواسته ●پروژه 

 موفق در سازمانهای لجستیکی را میتوان به موارد زیر اشاره کرد ERP از جمله مهمترین مزایای توسعه یک سیستم 

در اطالعات موجود  افزایش سازگاری- 7کار الکترونیکی  منظور وارد شدن به کسب و  توسعه زیرساخت الزم به 3-  :

امکان توسعه .5.کاهش هزینه -۴مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی ، افزایش کارآیی کسب و کار و . 1 .سازمان

نویسی در سازمان به بهبود  تغییر تمرکز از برنامه -2(JIT ) هنگام انبارداری به سیستمها و فناوریهای جدید از جمله 

 (BRP) عنوان به ERP ای داشته باشیم که از فرآیندهای کاری سازمان نیزاشاره فرآیندها الزم است به مهندسی مجدد

، بحثهای  BPR یا ERP  کاتالیزور و یا توانمندساز در مهندسی مجدد فرآیندهای کاری یاد میشود. در مورد مقدم بودن

طور  به . یکدیگر هستند دو فرآیند الزم و ملزوم BPR و ERP زیادی مطرح است، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه

استفاده  BPR خریداری شده و سپس مطابق با آن از ERPافزار   خالصه میتوان گفت که در برخی موارد ابتدا نرم

منطبق بر آن انتخاب و خریداری  ERP استاندارد در سازمان انجام میشود و سپس BPR میشود و در نو  دیگر معموالً

اطالعاتی یکپارچه و راهبردهای کسب و کارالکترونیکی  سیستمهای –ای اوراکل  هدگرگونی در شرکت رایان . میگردد

در جایگاه راهبردی جدید و پرسود در  شرکت سیسکو  ,جمعی از پیشگامان دیجیتال از جمله دل  3770در دهه 

  .استفاده از فناوری اطالعات قرار داشتند

 



 

 

ERP عیو توز کیلجست تیریمد یبرا 

 انیترکنندگان به مش  نیاز تأم یکاالها به طور کل نیانتقال کاال است. ا  یو اجرا یزیشامل برنامه ر  کیلجست  تیریمد

 : وجود دارد عیتدارکات و توز یاصل یاز جنبه ها یبرخ نجایشوند. در ا یمنتقل م یساز رهیامکانات ذخ یحت ای

 ی/ خروج یو نقل ورود حمل

 ناوگان تیریمد

 یانباردار

 مواد انتقال

 یو بسته بند دیتول

 کاال یموجود تیریمد

 کاال تیامن

ساده و خودکار کنند. آنها م  ندهایفرا نیتوانند ا یم کیصنعت لجست   یبرا ERP یها ستم یس   یتوانند چالش ها یرا 

 یباالتر یاتیعمل یتواند به مشاغل کمک کند تا بهره ور  یم نیببرند. ا نیرا از ب عیو توز کیلجست  تیریمختلف در مد

 .خود را به حداکثر برسانند یداشته و سودآور

ها و  1PLSکنندگان ، عیدر مونترال در حال انجام بود. توز Performance Logistique ، کنفرانس 7070سال   در

ر د تیعامل موفق نیکردند مهمتر یشننرکت کردند. آنها به آنچه که فکر م ینظرسنننج کیدر  یمخابرات یشننرکت ها

 :است نیدادند. جواب آنها ا یتدارکات است رأ

 ٪50 - یمشتر انتظارات

 ٪11 - یفناور

 ٪32 - یانسان منابع

 ٪۴ -حمل و نقل  تیریمد

استفاده خواهند کرد. آنها   7070در سال   یاز فناور یتدارکات یاز شرکت ها  یشتر یکرد که تعداد ب ینیب شیپ فوربس

 .دهند یو مقرون به صرفه انجام م عتریسر لیاز تحو نانیاطم یکار را برا نیا



 

 

 TMSمبتنی بر دیدگاه  ERPدر پیشبرد فرآیند   i.tابزار داده های بر  یمرور

 شما نیتأم رهیزنج یبرا ERP ونینکات اتوماس

 ERP ستم یکنترل شده س   یندهایآن با فرآ ینیگزیکار بشر و جا  زانیکاهش م یتالش مداوم ما برا ERP ونیاتوماس 

 .است

 نیتام رهیخود را در کل زنج دید میتوان یبود؟ ما م دواریتوان ام یم ییزهایبه چه چ نیتام رهیزنج ERP ونیاتوماس  از

 میواهچه کار خ   نده یکه در آ  میکن یزیو برنامه ر   میکن ینیب شیرا پ لی زمان تحو  میتوان یم نان ی. با اطم میبهبود ده

 کیسفارش   لیهفته زمان تحو 35که با  زین یسازنده ا  یمهم است برا  یخرده فروش  یبرا نانیقابل اطم لیکرد. تحو

 . ندیایشود که همزمان ب یسفارش داده م ازیمواد مورد ن ریکند ، مهم است. به سا یقطعه را صادر م

شما م    یزیچ نجای، در ا میبپرداز اتیبه جزئ نکهیاز ا قبل ست که  س  دیتوان یا صل  TMS یها ستم یاز اکثر  انتظار  یا

 :دیداشته باش

 مختلف استفاده از حمل موارد یها برا تیقابل

 بر اشتراک یپرداخت مبتن مدل

 cloud استقرار

 برنامه تلفن همراه کی

 دهند؟ یارائه م یشنهادیهستند و چه پ یرهبران چه کسان اکنون

 و جامع دهیچیپ -( OTMحمل و نقل اوراکل ) تیریمد

حمل و  یبرا نیاز آنهاست. ا  یکی OTM کند و یرا فراهم م نیتأم رهیزنج تیریاز محصوالت مد  یاوراکل شبکه بزرگ 

ارتباط برقرار  XML مختلف از جمله یتوانند آزادانه با استفاده از قالب ها  یشده است ، و هر دو م   جادیا1PLS نقل و 

 :است ریموارد ز یدارا OTM،  دیاستاندارد سفارش و د تیریکنند. جدا از مد

 کسب و کار دنیفرآ ونیاتوماس یها تیقابل

 ابدی یشما را بهتر م یکه نرخ ها و شرکا یساز نهیبه موتور

 مهم یها و هشدارها ینیب شیهمراه با پ یلیتحل داشبورد

 ناوگان شما یناوگان و عملکرد مال تیریمد



 

 

 1PLS یارسال کنندگان و هم برا یو صورتحساب خودکار هم برا پرداخت

 شنهادیپ نهیبه یاجرا

 شخص ثالث یو شرکت ها یدو حالت مختلف: رانندگان ناوگان خصوص یبرنامه تلفن همراه با رابط برا کی

ست  نیاگر با ا ش    شیب دیخواه یو نم دیندار ی، بودجه کاف دیچالش روبرو ه شار انتخاب با  Oracle،  دیاز حد تحت ف

Transportation Management Cloud -  س س  یابزار ستم یاکو سال و   دهیچیپ یابیریرا که از م گرفته تا بازار

 .دیکن افتیدهد ، در یشما پاسخ م یازهایکارگزاران به همه ن

SAP Transportation Management (SAP TM) – undisputed choice for SAP users 

 SAP کاربران یچون و چرا برا یانتخاب ب - SAP (SAP TM) حمل و نقل تیریمد

 استفاده از  نیاست ، بنابرا  WMS و ERP از جمله یابزار ستم یاکوس  یدارا نیهمچن Oracle SAP بیرق نیبزرگتر

SAP اسننتاندارد ،  یها یژگیاسننت. جدا از و یآنها منطق گریدر صننورت داشننتن محصننوالت دSAP TM را  ریموارد ز

 :دهد یپوشش م

 یابیریمس یشنهادهایپ جادیا

 دیکن یفروش و سفارش را همگام ساز یزیر برنامه

 ینمودار گانت تعامل کیدر  وریمنابع درا تیریمد

 خطرناک یکاالها منیاز حمل و نقل ا نانیاطم

 دیحمل و نقل را به صورت خودکار به روز کن اسناد

 شوند. یاجرا م SAP HANAکه در  شرفتهیپ یلیتحل یداشبوردها

MercuryGate - پسند یمدوالر و مبتد کردیرو 

MercuryGate دهد. به طور اسنننتاندارد با  یرا م دهیچیپ یکربندیو امکان پ -ظرف چند روز  - عیسنننر دبخشینو

 :دیابزارها را در پنج حوزه محصول مخلوط و مطابقت ده دیتوان یسازگار است. م یاصل یها WMS ها و ERP تمام

 قرارداد ، تیریو مد ی، انطباق شننرکت مخابرات میبا گردش کار قابل تنظ کیکالسنن TMS کی -حمل و نقل  تیریمد

 .یتجارت جهان تیو قابل EDI یرسان امیپ

 



 

 

،  یشنود تا اطالعات نرخ واقع  یادغام م EDI ایحامل  API که با یسناز  نهیراه حل به کی -حمل و نقل  یزیر برنامه

 افتیدر شرفته یپ یوهایسنار  یرا برا یسفارش   یابیریو منطق و مس  کیربات ندیفرآ ونیاتوماس  تی، با قابل ینیب شیبار پ

 .کند

شاهده و همکار  تیقابل شتر  نیتأم یشما با درگاه ها  Control Towerابزار  - یم شرکت مخابرات  یکننده ، م و  یو 

 .یندگینما یندگینما

 ERP پیاده سازی سیستم های موانع

مجبورند برای سازمان با دو گروه از تغییرات مواجه خواهد بود و کارکنان  ERP در طول مدت پیاده سازی سیستم های

اعمال این تغییرات در سازمان، در مدتی کوتاه، هر دو گروه از تغییرات را فراگیرند. گروه اول تغییرات، مربوط به فناوری 

مورد استفاده در سازمان و گروه دوم ناشی از تغییرات پدید آمده در فرایندهای سازمان است. یکپارچه سازی سیستم 

فرایندهای جاری در سازمان یا حتی ساختار سازمانی همراه خواهد بود، به همین دلیل های مختلف سازمان با اصالح 

در سازمان، یک پروژه مهندسی مجدد فرایندها را نیز در پی خواهد  ERP است که در بیشتر موارد، پیاده سازی سیستم

 .داشت

و آموزش  ERP پیاده سازی سیستموجود هزینه های گزاف در سه بعد خرید نرم افزار، استفاده از مشاوران جهت 

، پیاده ERP و نبود مدل ها و راهکارهای جامع جهت استقرار ERP کارکنان و از سوی دیگر پیچیدگی باالی پروژه های

سازی این پروژه ها را با ریسک زیادی همراه کرده است. با این حال، روز به روز تعداد شرکت هایی که تمایل به پیاده 

 .دارند، بیشتر و بیشتر می شود ERP سازی سیستم های

بدین ترتیب به طور اجمال می توان گفت اهم مشکالتی که در هنگام پیاده سازی این سیستم رخ می دهد اغلب شامل 

 :موارد ذیل است

 بینی اولیه است، هزینه استقرار، در بسیاری از موارد، بیش از پیش .3

 موارد بیش از پیش بینی اولیه است، زمان و تالش صرف شده جهت استقرار، در بسیاری از .7

 منابع تجاری و فناوری اطالعات مورد نیاز، بیش از حد تصور بوده است، .1

 .نیاز به مهارت )بیرون از شرکت(، باالتر از حد تصور بوده است .۴

 تغییرات مورد نیاز در فرایندهای تجاری، باالتر از حد تصور بوده است .5

 .ن و آموزش هرگز کافی نبوده استبه ویژه در میان زیر سیستم ها تمری .2

 



 

 

 دارند؟ ازین ERP راه حل کیحمل و نقل به  یشرکت ها چرا

و مهم  دی اطالعات مف  هی کل نیاسنننت. ا یحمل و نقل ضنننرور   قیکارآمد و دق   تی ریمد  یخودکار برا  ERP برنامه   کی 

 نیکند. به طور خاص ، ا یو پردازش م ی، سنننازمانده یمربوط به حمل و نقل را از داخل و خارج سنننازمان جمع آور

ند ، و ک یحمل و نقل فراهم م هینقل لیوسا  یابیردو  ریمس  یساز  نهیبهتر حمل و نقل ، به یزیبرنامه ر یامکان را برا

س  سان م  اریکنترل حمل و نقل را ب ستنده ها  نکهیکند ، بدون ا یآ شد   یبه فر سته با  ندیفرآ نیگزیجا ERP .خاص واب

 .شود یکار م شتریب یو بهره ور ییکار باعث سهولت ، کارآ نیشود. ا یقل نمحمل و ن یشرکت ها یکار سنت

 یبزرگ باشننند. از کارها یمختلف شننرکت ها یازهایمتناسننب با ن دیبا رایگران هسننتند ز اریبسنن ERP یها برنامه

شوند.   دیمختلف وجود دارد که با ندیناوگان ، ده ها فرا تیریتا مد یحسابدار  به  دیمدرن با ERP ستم یس  کیکنترل 

 کالن داده کار کنند. یبا بسته ها یو کارمندان اجازه دهد تا در زمان واقع رانیمد

ده پراکن ستم یس  کیتجارت خود را از  دیشده باشد ، و شما با     یزیبرنامه ر یبه درست  دیبا ERP تیریراه حل مد کی

 :به شرکت حمل و نقل ارائه دهد دیبا ستمی. سدیمنتقل کن ونیبه نرم افزار اتوماس

 یهر شرکت حمل و نقل است. شرکت ها    یبرا یتجار یها تیاز فعال یقسمت اساس    کی ERP تیریراه حل مد کی

سازگار  یریجلوگ یبزرگ حمل و نقل برا خود ، از راه حل  یتجار یها تیدر فعال یریعدم انعطاف پذ ای یاز هر نو  نا

ستفاده م  ERP تیریمد حمل و  یشرکت ها  یتجارت برا یقو لیو تحل هیبا ارائه تجز ERP تیریکنند. راه حل مد یا

 یها از مولفه یکی زین ERP تیریکند. راه حل مد یحمل و نقل فراهم م یشرکت ها  یرا برا ینقل ، چشم انداز مهم 

 است. یتجار یها تیمهم در کل فعال

 کنند دایپ یدسترساطالعات داده ها به  قیتوانند از طر یکامالً متفاوت اکنون م یبا اطالعات داخل ییها سازمان

 ./ فروش استفاده کنند یابیاطالعات در مورد بازار نیتوانند از ا یاستفاده از محصول م ایدر مورد فروش  انیمشتر

 دهد یا نشان مر یکه نحوه اشتراک گذار ییاز کاربردها یدوباره پر کردن. برخ ای ی، موجود ندیفرآ

ستند. آنها م  یقدرتمند یعامل ها ستم یس  ERP ینرم افزار یحل ها راه شاغل از   یبرا یرینظ یتوانند ارزش ب یه م

صنا  ست    جادیا عیهر اندازه در انوا   صنعت لج ستثن  نیاز ا زین کیکنند.  شما را   یبرا ERP .ست ین یقاعده م تدارکات 

 یایمزا ها و یژگیو دییایب. دیکن تیریو مد یابیرد انداردداشبورد است کی یمختلف را بر رو یسازد عملکردها یقادر م

 :میکن یصنعت تدارکات بررس یآن را برا

 

 



 

 

 لیتحو یزیبرنامه ر .3

کند. آنها به شنما   یاز منابع موجود شنما را فراهم م  نهیامکان اسنتفاده به  کیصننعت لجسنت   یبرا ERP یحل ها راه

س       یامکان م ستر ساس د ساعت کار رانندگان خود را برا صل م  نانی. آنها اطمدیکن یزیناوگان برنامه ر یدهند تا   یحا

 شود. یکنند که منابع شما در حد توان بالقوه خود استفاده م

 عیتوز تیریمد .7

شما را قادر م  یبرا ERP یها ستم یس  س دیریبگ لیسازد تا به موقع تحو  یتدارکات  را با توجه به  عیتوز یرهای. آنها م

. رندیگ یرا در نظر م گریو موارد د لی، مناطق تحو رهایمس یساز نهیبه یکنند. برا یم یزیبار برنامه ر تیاندازه و ماه

 یدر بر م زیرا ن کی زنده تراف  یها  ی، به روزرسنننان  موثر updates عیاز توز نان یاطم یبرا یاز راه حل ها حت   یبرخ

 .رندیگ

 یدر زمان واقع یریگیپ .1

ست  یبرا ERP یها ستم یس  سلح م  یابیرد یها یژگیاز و یشما را با انبوه  کیلج  یرا برا GPS یابیکند. آنها رد یم

 یبایرد یرا در زمان واقع لیتحو تیدهند وضع  یکنند. آنها به شما امکان م  یشما فعال م  لیناوگان و متخصصان تحو  

 .دیکن

 مستندات و انطباق .۴

تواند اسناد   یتدارکات م یبرا ERP مطابقت داشته باشند. نرم افزار   یمختلف قانون یبا روشها  دیبا یتدارکات یشرکتها 

 گریحمل ، فاکتور ، حمل و نقل کاال و موارد د یاسننناد شننامل برگه ها نیدهد. ا لیانطباق مختلف را پردازش و تشننک

 .است

 یمشتر تیرضا .5

توانند از آنها  یم انیدهند. مشتر  یارائه م انیرا به مشتر  سیسلف سرو   یتدارکات ، درگاه ها یبرا ERP یها ستم یس 

سان   تیوضع  یریگیپ یبرا ستفاده کنند. آنها به طور خودکار به روز ر له ها محمو تیوضع  یبالدرنگ حمل و نقل خود ا

 .کنند یم یمختلف جمع آور یکانال ها قیرا از طر یکنند. آنها بازخورد مشتر یارسال م انیرا به مشتر

 ها نهیکاهش هز .2

 یمختلف یکند. آنها کارها یاز منابع و کاهش اتالف را فراهم م نهیامکان استفاده به کیلجست یبرا ERP یها ستمیس

 یرا بهبود م یاتی عمل ییکنند. آنها کارا    یم عیکنند و روند را تسنننر   یکنند را خودکار م   یکار م  ادی را که با زحمت ز   

 شود. یسازمان ها م نهیدر هز ییدراز مدت باعث صرفه جو رعوامل د نیدهند. همه ا ید و خطاها را کاهش مبخشن



 

 

 (HR) یمنابع انسان تیریمد .2

 لیمااز کارکنان آنها ت یادیباشد. تعداد ز زیتواند چالش برانگ یم یتدارکات یشرکت ها یبرا ژهیکارمندان به و تیریمد

س  سان  تیریتوانند مد یتدارکات م یبرا ERP یها ستم یبه تحرک دارند.  سمت به   کیرا از  یمنابع ان سمت ق  گرید ق

زور و غ  یکنند. آنها م تیریمد ستمزد و   تیری، مد یابیو رد ردهنظارت ک ابیتوانند بر ح عملکرد ، پردازش حقوق و د

 ردیابی نمایند .را  گریموارد د

 یمال تیریمد .۸

صادر کنند. آنها م  یتدارکات م یبرا ERP یحل ها راه سال   یادآوریتوانند  یتوانند فاکتورها را مطرح و  پرداخت را ار

سالم ، وجه  نانیاطم یکرده و برا شرکت ها کمک کنند   یم یکنند. آنها حت یرا جمع آور یاز گردش پول  توانند به 

 یاصورته نیکنند و همچن یم ریپرداخت به موقع را امکان پذ آنهاکنند.  یریگیخود را پ یها و بازپرداخت ها نهیتا هز

 .کنند یم جادیرا ا یمختلف یمال

  یکنترل موجود .7

تدارکات شما  یبرا ERP یها ستمیاست. س یاتیبدون وقفه ح عیاز تدارکات و توز نانیاطم یبرا یموجود نهیبه سطح

شبورد در  دیخود را حفظ کن یسازد کنترل کامل موجود  یرا قادر م ضع    کی. دا شما و سطح      تینگاه به  شات ،  سفار

 .دهد یرا نشان م گریکاال و موارد د لیسهام ، تحو

 داده ها تیریمد .30

کنند و به عنوان   یم جاد یداده متمرکز ا گاه یپا  کی کند. آنها    یسنننازمان ها را با داده ها توانمند م      ERP یحل ها   راه

دهد تا به موقع و با پشتوانه  یدرنگ به مشاغل اجازه م یو ب قیدق یداده هاکنند.  یعمل م قتیمنبع واحد از حق کی

 .کنند یخود را شخص یکند خدمات مشتر یبه آنها کمک م نی. همچنرندیبگ میداده تصم

 لیو تحل هیگزارش و تجز .33

ERP یگزارش ها به جنبه ها نیارائه دهد. ا زیآم رتیبصنن یتواند داده ها را به صننورت گزارش ها یتدارکات م یبرا 

داده  یادی دهند تا بر اسننناس مقدار ز     یاجازه م  تی ریمد  میکنند. آنها به ت    یکمک م  کی لجسنننت تی ریمختلف مد 

 .کنند یم ریپذ کانرا ام قیدق ینیب شیو پ یزی. آنها برنامه ررندیبگ یاساس ماتیتصم

 تحرک .37

ERP کرده و آنها را به روز  دایپ یدهد در هر زمان و هر مکان به اطالعات دسننترسنن یتدارکات به شننما امکان م یبرا

افراد مجاز در هر زمان و  یبرنامه ها برا نیدهند. ا یتلفن همراه را ارائه م یبرنامه ها ERP یراه حل ها شننتری. بدیکن



 

 

محل کار  ایدسننتگاه  کیخود را محدود به  سننتندین ، آنها مجبور نیاسننت. بنابرا یاز هر نقطه از جهان قابل دسننترسنن

 .خاص کنند

 یریپذ اسیمق .31

 اسیمق یدسننت یندهایتجارت را با سننهولت متناسننب کند. فرآ یایپو یازهایتواند ن یتدارکات م یبرا ERP افزار نرم

 .کنترل تر است به مراتب قابل ERP ینرم افزار یراه حل ها یگذار اسیگران و زمانبر باشد. مق اریتواند بس یم یبند

 ادغام .3۴

مختلف  یحالت ها نیموجود شننما ادغام شننوند. آنها همچن یتوانند با فناور یم ERP ینرم افزار یراه حل ها شننتریب

 یبانیارائه پشنننت ی، برا نیدهند. بنابرا یبسنننتر مشنننترک ارائه م کیرا در  رهی، چت و غ لیمیمانند تلفن ، ا یارتباط

خود را در  یرسانه اجتماع  یدهند همه کانالها یبه شما امکان م  نها. آدیبرنامه ها جابجا شو  نیب ست ی، الزم ن یمشتر 

 .دیکن تیریپلت فرم واحد مد کی

 ( ERP) استفاده از نرم افزار یایمزا

 .وجود ندارد عیدر سراسر صنا    ستم یادغام س  یبرا یسخت  ییجدا چیاست ، ه  هیتوج رقابلیغ ERP که سود  یحال در

ERP شود یتدارکات استفاده م یحوزه ها برا ریسا یبرا نیهمچن  

 ERP یستمهایق با سبموثر منط تیریمد

ست  زیو چالش برانگ شرفته یصنعت پ  در شرکت ها با  یکیلج شرا  عیسر  دیامروز ،  شفته جد  طیخود را با   مینظت دیآ

وند کار ، ر ریانعطاف پذ میتنظ ییتوانا دیدر صنعت تدارکات ، شرکت ها با   زیآم تیزنده ماندن و رشد موفق  یکنند. برا

 ، گریگسننترده داشننته باشننند. از طرف د  یو مقررات تدارکات نیرا همراه با قوان کیاطالعات لجسننت انیو جر اتیعمل

سط   ایاندازه بزرگ  یدارا یشرکت ها  سازمان    دارایمتو س  یساختار  س    یا دهیچیپ اریب ستند که منابع ب  یابر یاریه

ره یزنج کیدر  یو داخل یخارج یبا شننرکا دی، آنها با نیشننوند. عالوه بر ا تیریمد دیبا ندهایاز فرا یاریکنترل و بسنن

ش    روز هفته 2ساعت و  7۴ دیکه با یاز داده ها و اطالعات یادیو مقدار ز یتدارکات جهان سترس با سر و کار  ندر د د ، 

 .داشته باشند

کسب و کار و بازار  طیشرا رییدر حمل و نقل شما مشهود است ، اما با تغ تیفعال یبرا ERP استفاده از نرم افزار یایمزا

قبل  مشکالت  نیکرد. دانستن ا  ینیب شیپ یتوان آنها را به آسان  یوجود داشته باشد که نم   یی، ممکن است جنبه ها 

پست  نیخواندن ا پس از نیبنابرا .نجات دهد یادیمدت شما را از دردسر ز یتواند در طوالن یم ERP ستمیس دیاز خر



 

 

 یبه آسان  ERP نرم افزار یساز  ادهیپروژه پ کیکرد و  دیبه طور کامل درک خواه یرا قبل از غواص  ERP ، شما مسائل  

 باشد؟ دیتجارت شما مف یبراتواند  یم شهیباال هم تیفیبا ک ERP دیدان یم ایممکن است به نظر نرسد. آ

 ارب یساز نهیو به ریبهتر مس یزیبرنامه ر قیها از طر نهیحمل و نقل کاهش هز رهیبهتر در زنج دیو د ییپاسخگو

 شده نهیو به یقیتلف یالملل نیو ب ی، داخل ی، خروج یورود یها محموله

 رود یانتظار م یبه موقع و سطح خدمات مشتر لیاز تحو نانیو اطم افتهیحمل و نقل بهبود  تدارکات

 مانند سوخت و عوار، ییها نهیمطلوب بر اساس هز یدرجه بند یساختارها یکربندیپ

 یزیو برنامه ر لیو تحل هیتجز نیتر شرفتهیپ قیحمل و نقل و تدارکات از طر یاز داده ها یادیموثر حجم ز تیریمد

 نرخ حمل و نقل نیکمتر با ریمس نیعتریسر عیسر ییشناسا

 متمرکز سفارش تیریحمل بار با مد تیظرف کیو فروش استراتژ دیخر

 حمل و نقل هینقل لیمرتبط با کارکرد وسا یها نهیهز هیکارآمد کل تیریمد

 باشند.  رتریمدت کارآمدتر و رقابت پذ یشود تا در طوالن یحمل و نقل کمک م یشرکتها به

 است:  ریبهبود موارد ز ینمونه ها نیاز بهتر یبرخ

 مربوط به حمل و نقل.  یها نهیو هز رهایکاهش تاخ

و  یجودمو تیری، مد دیتول بود؛ به شتریو عملکرد ب یمواد ، و اسناد بار؛ بهره ور یابی، ردبارحمل و نقل امن تر و بهتر 

 . رهیو غ یبه مشتر عتریسر یی، پاسخگو یابیرد قیو انطباق از طر تی؛ حاکم یزیبرنامه ر

ERP دیده لیکند تا کاالها را به موقع تحو یکمک م نهیدر وقت و هز ییدر صرفه جو. 

ERP کند یم لیرا تسه نیتأم رهیزنج یحلقه ها هیکل نیب یهمکار. 

ERP  ، با استفاده از بارکدRFID کند یرا کنترل م یداده موجود گاهیو پا. 

ERP دهد یم شیرا افزا لیو تحل هیتدارکات ، تجز یساز نهیادامه به یبرا. 

ERP دهد یو گزارش ناوگان را ارائه م فهی، وظ یابیرد ونیاتوماس. 

ERP معمول ندارند یکارمندان معموالً کارها رایدهد ز یخطاها را کاهش م. 



 

 

Why You Need a Logistics Aggregator for Your E-commerce Business? 

است   در کل شرکت  کپارچهی ستم یس  طیمح کیدر  یکیکامل لجست  اتیاز عمل یبیترک کیلجست  ERP یها ستم یس 

س    یکه برا ستر سان به اطالعات بر رو  ید ست. برنامه ر     گاهیپا کی یآ شده ا ساخته  سازمان  یزیداده متمرکز   یمنابع 

(ERP فقط )ست که ب  یفناور نهیدر زم یبعد یانقالب رییتغ کی ست    راطالعات ا ستق  ریتأث کیصنعت لج شته   میم گذا

ست تا تمام ن  سب برآورده کند. ا  یازهایا سته   یتدارکات فقط برا ERPاز  یا دهیخود را با گردش کار منا مخالفت با ب

ست. برا      تیریو مد دیمختلف مانند خر یعملکردها یبرا ژهیو ینرم افزار یها شده ا ستفاده   تیریمد یحمل و نقل ا

 .کیلجست یتجار یعملکردها هیکل نیب یکارآمد اطالعات انیجر لیتدارکات و تسه یجو خار یمنابع داخل

و شننرط و  دیبدون ق یکیلجسننت یندهایسننازگار با افراد ، اطالعات و فرآ یاز اجزا یبیترک کیلجسننت ERP سننتمیسنن

شرکت ها اجازه م   ریانعطاف پذ ست ، که به  ش  کیلجست  یاتیو عمل یادار طیبر مح یدهد تا کنترل بهتر یا ته خود دا

 باشند. 

 دیخر یها نهیکاهش هز یبرا ERP یایمزا

اگر  یاز آنهاست ، حت  یکیتنها  نهیوجود دارد و اگرچه کاهش هز دیجد ERP ستم یس  یساز  ادهیپ یبرا یادیز لیدال

 نهیکاال ، هز یموجود ینگهدار نهی، هز دیخر یها نهیکاهش هز ، رود ینشننود حداقل انتظار م یهدف گذار حاًیصننر

 . نماید یرا بررس تیریمد نهیساخت و هز

س  کی شه یهم دیخر یها نهیهز کاهش س     اریهدف ب س   یاریارزشمند است اما ب آن  یارزش واقع یاز شرکت ها در برر

 یم و بم سازمان  ریبه ز ماًیشود مستق   یم ییصرفه جو  دیخر یکه برا یاست که هر پن  نیا تیشوند. واقع  یمتوقف نم

تواند  یم ERP .انجام شود ، ارزش تالش را دارد  دیرخ ستم یاز س  شتر یب یبهره مند یکه برا یهر تالش  نیرسد ، بنابرا 

 .ها کمک کند نهیبهتر و ادغام تقاضا ، به کاهش هز یها فیبه تخف یابیتقاضا ، با دست ینیب شیپ قیاز طر

 تقاضا ینیب شیپ

ضا م  ینیب شیپ  فیامکان مذاکره در مورد تخف رایکاهش دهد ، ز یقابل توجه زانیرا به م دیخر یها نهیتواند هز یتقا

کنند که    ییرا شنننناسنننا   یدهد تا موارد   یامکان را م  نیا دی کند و از همه مهمتر ، به کارمندان خر      یها را فراهم م 

 .برخوردار است  یکاف تیکنند. از اهم یف پرداخت میبهبود تخف ایبدست آوردن  یسود سهام را برا نیشتریب

 فیتخف



 

 

 یو ارزشنن یکم یها فیتواند به آنها کمک کند: تخف یم ERP کننده وجود دارد که نیتأم فیواقع دو دسننته تخف در

 یدوره زمان کیها در  نهیگذشننته نگر که معموالً براسنناس کل هز یها فیشننود و تخف یکه در زمان سننفارش ارائه م

 سال کیاست. به طور معمول 

خط سنننفارش ادغام کند ،  کیرا در  یمواد( الزامات سنننفارشنننات فرد یهایازمندین یزی)برنامه ر MRPکه  یهنگام

سفارش   یبه جا ERP یها ستم یس  شتر ی. به عنوان مثال ، بدیآ یمقدار بدست م  فیاحتماالً تخف مقدار ثابت ، امکان 

ضا برا  نیتأم یبرا یکاف شرکت ها با  گریهر زمان د اینده یروز آ 10،  3۴،  2 یتقا  یورد دوره زماندر م دیرا دارند. اما 

ضا با  ست ، مثالً       دیکه تقا سفارش ا زاوت کنند. احتماالً قابل  شود ، مورد به مورد ق صرف  نیماه تأم کیادغام   یمواد م

 یش از حد باشد و برا یبزرگ( ممکن است ب  ای) متیهفته اقالم گران ق کیعرضه   یاما حت دیرا انجام ده متیارزان ق

 محدود هستند. یماندگار یاز اقالم دارا یشدن مسائل ، برخ دهیچیپ

ست حداقل مقاد   نیا گریمالحظه د ست که ممکن ا شد که تخف     ریمقاد ای ریا شته با  را جلب کند ، فیسفارش وجود دا

ستفاده پ  یبارها ایکامل  یدر اندازه ها فیکننده تخف نیتام کیمثالً  آن  هیشده توج  ینیب شیپالت را ارائه دهد. اگر ا

وارد  MRP ستم یمقدار سفارش به س   شیمقدار سفارش و افزا  نیمتررا به عنوان ک ریمقاد نیاست که ا  یقباشد ، منط 

ظر گرفت در ن دیکه با یبرابر بار پالت فراتر از آن سفارش دهد. نکته ا  نیبار بار پالت و سپس چند  کیتا حداقل  دیکن

 صی( را تشخ ینظم اقتصاد  ری)مقاد EOQ یطور کلبه  MRP یها ستم ی، س  یمواد مصرف  یبرا ژهیاست که ، به و  نیا

سبه م  نیا یحت یدهند و در واقع ، برخ یم سم  فیتخف EOQ کنند. اما یموارد را محا سد و     ینم تیها را به ر شنا

 ای 3000 ریدر مقاد فیکننده فقط تخف نیکه تأم یدر صورت  یسفارش ده  EOQ 700 نباشد که  یممکن است منطق 

 .دهد یرا ارائه م شتریب

مکن م نیاما ا دیرا دنبال کن یوسوسه وجود دارد که هر فرصت     نیکنندگان ، ا نیبا تام فیمذاکره در مورد تخف هنگام

ستفاده خوب    ست ا شد. مذاکره در مورد تخف  یا صد  75 فیاز زمان موجود نبا صرف   یکاال یبرا یدر کم ارزش و کم م

وجه قابل ت ادیاستفاده ز ایبا ارزش باال  یمورد کاالها درد توان یم زیاندک ن فیتخف یکه حت یدارد. در حال یارزش کم

در دسنننترس همه خواهد بود و اکثر آنها  ABC لیو تحل هیتواند کمک کند. گزارش تجز یم ERPباشننند. و ، دوباره ، 

کند  ابخواهد آن را در برابر ارزش سهام اجر  یاجرا شود. ممکن است امور مال   اریمع نیدهند تا بر اساس چند  یاجازه م

دارند ، انبار ممکن اسننت بخواهد آن را با مقدار  یریاندازه گ نیسننهم را در ا نیشننتریب یتا مشننخص کند چه موارد

شوند ، ممکن است فروش بخواهد آن را    رهیمکان ذخ نیدر راحت تر دیرا که با یکند تا اقالم ییاستفاده از آن شناسا   

سا   یدر برابر ارزش فروش برا اجرا کند شندگان خود ، اما خر  نیربهت ییشنا رار ق دیآن را در برابر ارزش خر دیبا دیفرو

 ود.ش یهدف گذار فیتخف یبرا دیاست که با یموارد نیکنند مشخص کند. و ا یخرج م شتریرا که ب یدهد تا اقالم

 ادغام تقاضا



 

 

شد ،   ستفاده از  تیمز کیهمانطور که قبالً بحث  ضا برا    نیا MRP ا ست که تقا ست. ا  یا نه تنها  نیاقالم قابل ادغام ا

ست م    نیا ریشود که در غ  ییشرکت ها  فیتواند منجر به تخف یم ضاف  کیدادند بلکه  یصورت از د ر را د یپاداش ا

س و ب افتی، در دیدهد که باعث کاهش خر یشما قرار م  اریاخت از  یبرخ یشود. اما ، برا  یها م نهیهز جهیو در نت یازر

 .تواند داشته باشد یم زین یشتریب یایشرکت ها ، مزا

ERP مکان  نیچند یکند. وقت یم لیدر سطح گروه را تسه دیشود ، خر یاز شرکت ها اجرا م یکه در گروه ی، هنگام

ستفاده م    ستم یس  کیکارخانه ها( از  ای عیتوز ی)اعم از انبارها شترک ا  گاهیپا کیتوانند از  یکنند ، آنها معموالً م یم

ستفاده کنند ، جا  س    ییداده ا سوابق و داده ها به طور موثر تق ست   رانیشوند ، به عنوان مثال ، مد  یم میکه  ممکن ا

س    ستر کارمندان فروش فقط قادر  ای یموجود یکنند اما کنترل کننده ها دایپ یبتوانند به داده ها در همه مکان ها د

 مربوط به مکان خود هستند.  یمعامله داده ها ای یبه دسترس

 یر طد یشوند. شرکت ها غالباً براساس بازرگان    یخط سفارش ارائه نم  ایسطح سفارش    کیها در  فی، همه تخف البته

شته نگر )  فی، تخف یدوره زمان کی شته ماژول ها   رندیگ ی( مفیتخف ایگذ سال گذ ساب ها  دیخر ی. اغلب در   یو ح

 یکننده خاصن  نیاز هر تام یمدت زمان یبرا ار دهایخواهند داشنت که ارزش خر در دسنترس   ییگزارش ها یپرداختن

 .استفاده شوند یو گذشته به طور مساو ندهیآ یها فیتخف یتوانند برا یکه م یدهد. اطالعات ینشان م

ست  اکنون در مورد مناطق  دیکه با یبعد یاتیدر حمل و نقل و تدارکات ، نکته ح ERP متعدد ادغام یای، مزا دیکه دان

 .دیبدان را است ، یدر حوزه کسب و کار شما ضرور ERP متمرکز که ادغام اریبس

 تیشفاف بهبود

د خو یمشتر میتوان ی. فردا ، ما ممیده یوعده ارائه م یو سپس گزارش موجود را برا میهست لیمیا کی، منتظر  امروز

از جمله  یشنننتریب نیتام رهیزنج ERP میتوان یشننند؟ ما م. چرا در آنجا متوقف میهمان گزارش کن یرا قادر به اجرا

خود را حول  دیتوانند عرضه محصول جد   ی. آنها ممیده ارائه انیرا به مشتر  ندهیدر آ ایموجود در حال حاضر   تیظرف

 .کنند یزیآنها برنامه ر هیما در ته ییتوانا

 ندیفرآ یهمکار

و پروژه ها در بخش  ندهایدر فرآ یشما مهم است ، همکار  برای  ERP ستم یبه س  یمبتن یهمان اندازه که دسترس   به

 کیشما در   یشما و مشتر   نیب یتواند به همکار یم نیما ا نیتأم رهیشود. در زنج  یبرخوردار م یشتر یب تیها از اهم

 .شود لیکوتاه مدت تبد لهمعام کیکننده خود در  نیشما و تام ایپروژه بلند مدت 

 



 

 

 یچرخه زندگ تیریمد

 یااز داده ه میتوان یشوند. ما م یو بهتر م افتهیمحصوالت تکامل  ریروند. سا یو م ندیآ یم عتریهر روز سر محصوالت

 ERP تمسننیکه سنن دیفکر کن نی. به امیاسننتفاده کن یواقع یازهایمتناسننب با ن یمحصننول دیکمک به تول یبزرگ برا

 دیکن یرا وارد م یخارج یداده ها ایکند. آ یشما در حال حاضر چرخه عمر محصول را چگونه کنترل م    نیتام رهیزنج

 یچرخه زندگ یبا داده ها یا هیثانو یرهایچه متغ د؟یخود اضننافه کن یداخل یبه مجموعه داده ها یشننتریب نهیتا زم

 .کند مطلع شتریب یشما را حت یریگ میتواند تصم یم نیا ایآ ؟یطیمح طیچطور؟ شرا یشما مرتبط هستند؟ فصل

 یدر زمان واقع پاسخ

 رهیزنج ERP موارد( به ریسننا ای یتلفن همراه )بوم یبرنامه ها قیهوشننمند خود را از طر یدر حال حاضننر تلفن ها ما

صل م  نیتام تر  کپارچهی یهمه کارمندان حت یرا برا وندیپ BYOD برنامه کی یبا اجرا میتوان یم ای. آمیکن یخود مت

 یکجاست و چه زمان  یورود لیآن تحو قاًیداشته باشند؟ دق   یرس دست  یدر زمان واقع ییبه چه داده ها دیآنها با م؟یکن

شرو  کن  دیتول میتوان یم س  یچه زمان م؟یخود را  سا  نیتکن شتر  تیما در  شتر  .خواهد بود  یم ما فقط زودتر از  یم

با  میتوان یاکنون م ای مینوحشننتزده بما یمنتظر تماس تلفن دیبا ایموعد مقرر از قسننمت آخر اسننتفاده کرده اسننت. آ 

 م؟یمجدد کاال شرو  کن نیتأم

 میکن یابیرد ERP خود را با نیتأم رهیزنج چگونه

ERP ست و پا  عیرا در توز یفوق العاده ا یایتواند مزا یم ست در مد  نییکنندگان در باالد ود خ نیتأم رهیزنج تیرید

را  ERP یایمزا ری، سننا نیتأم رهیبهتر زنج دید لیبه دل یواکنش فور ییاجرا شننود ، توانا یفراهم کند. اگر به درسننت

 شما کمک کند؟ عیتواند به تجارت توز یم نیتام رهیزنج ERP کند. اما چگونه یم بیرق عیمشاغل توز یبرا

 ERP یدست نییپا نیتأم رهیزنج

 ERP یها ستم یمشاغل از س   ریکننده و چه سا  دیتولچه خرده فروش ، چه  ERP یها ستم یشما از نظر س   انیمشتر 

 زانیهر لحظه و به م دیتوان ی. منماییدخود ارتباط برقرار  ERP با ید در زمان واقعیتوان یشننما م .برخوردار هسننتند

 فروش آنها از آن محصوالت را در صورت بروز مشاهده     زانیم دیتوان ی. شما م دیندازیب یانبار آنها نگاه یموجود قیدق

و  یتواند به شننما کمک کند موجود یداده م انیجر نی. ادینیآنها از فروش را بب ینیب شیممکن اسننت پ ی. حتدیکن

سته ها    یدهایخر سب با خوا ست با پ  نی. همچندیکن میآنها تنظ یخود را متنا  یکیرا از  ییکاال نکهیا شنهاد یممکن ا

 .منتقل کنند ، در ارائه خدمات به شما کمک کند گریخود به مکان د یموجود یمکان ها زا



 

 

شتر      یمتوقف نم نجایدر ا نیتام رهیزنج ERP یایمزا شما از م سفارش خواه  انیشود.  شما به خوب  دیخود   یگرفت. 

ست    سفارش ه ضا  نیتأم رهیزنج دید رایز دیآماده  شات     دیتوان ی. اکنون مدیخود قرار داده ا یقبل یرا در تقا سفار آن 

 د. یکن لیتبد طیبل دنیبه چ ماًیرا به طور خودکار مستق یورود

 ERP باالدست نیتأم رهیزنج

خواسته  دیتوان یدارد. م ینگه م یشما را رقابت عیتجارت توز ERP .دیکنندگان خود نگاه کن نیو به سمت تام دیبرگرد

و  ینیب شیپ یتقاضننا یمشننابه برا یو ابزارها EDI از دیتوان ی. مدیمشنناهده کن یخود را در زمان واقع یمشننتر یها

آنها امکان  ERP از EDI . پژواکدیاسننتفاده کن یواقع مانکنندگان خود در همان حالت ز نیبه تأم یسننفارشننات واقع

 یوجه با تقاضا  نیکه به بهتر دیکن میرا تنظ یسازد سفارش    یکند و شما را قادر م  یآنها را فراهم م یمشاهده موجود 

 .اشدمطابقت داشته ب یمشتر

ERP تواند یشما م  نیتام رهیزنج ASN را به طور خودکار به روز  یورود نیکننده شما بخواند و برنامه تأم  نیرا از تأم

متقابل  یزیشده است. برنامه ر   یزیشود. درب اسکله شما برنامه ر    یشده ثبت م  ینیب شیو زمان پ لیتحو خیکند. تار

 نییخود تع ERP یکه برا ینیبراسنناس قوان یهمگ و .... زاتیتجه هیمانند تخل یمنابع یشننده اسننت. حت میشننما تنظ

 .شده اند یزیبرنامه ر دیکرده ا

 کیخواند و  یخود را م لریکننده در حال ورود به دروازه شما است ، اسکنر شما شماره تر       نیتأم ونیکه کام یحال در

ه به توقف و ورود ب یازیکند و ن یم تیشننده هدا یزیراننده را به سننمت اسننکله برنامه ر  یکیالکترون یراهنما یتابلو

شود. بار خروج   یبرا یلر خالیتر کیشود تا   یباعث م ی. ورود واقعست یدفتر کار ن  یپر کردن به درگاه متقابل متصل 

 .است یورود یپر نشده است و منتظر ورود بارها یشما تا حد

شننما به طور خودکار  عیتوز ERP رایز دیشننو یآن بهره مند م یایهمه از مزا انتانیکنندگان و مشننتر نی، تام شننما

شکل  نیشما به کارآمدتر  یدهد تا موجود یواکنش نشان م  دادهایبه رو یکند و در زمان واقع یمعامالت را پردازش م

 .ابدی انیممکن جر

اتصاالت   هیکنندگان آنها و کل نیتأم نیچن و هم میکن یم هیاست که ما از آن مواد ته  یما شامل مشاغل   نیتأم رهیزنج

س  شاغل ما ن    ریحمل و نقل و بافر در طول م ستند. م ش  زیه شتر  نیتأم رهیاز زنج یبخ ست. ا  انیم  دیچقدر با نکهیما ا

ذر کننده ب نیبا تأم ای، آ ایشننود؟  یبا کشنناورز شننرو  م ییغذا رهیزنج ایدارد. آ یخاص ما بسننتگ یازهایبه ن میبرگرد

 شود؟ یکشاورز شرو  م

 

 



 

 

 ناب نیتام رهیزنج

صور کن  ERP ستم یس  کی ضا  دیرا ت  رهیحلقه زنج نیتا اول یمانع چیشده بدون ه  ینیب شیو پ یواقع یکه در آن تقا

ضا  انیجر نیتام ست اما لزوماً   دیسفارش خر  کی یواقع یدارد. تقا ضا ست یکاغذ ن کیا کن شده مم  ینیب شیپ ی. تقا

ول در ط یزیدهد تا برنامه ر یبالقوه اشاره دارد و اجازه م  یشده باشد که به تقاضا    یزیدستورالعمل برنامه ر  کیاست  

از مشاغل باشد ، هرکدام با    یاریبس  قیتواند از طر یاطالعات م انیجر نیشود. ا  یانجام شود اما اجرا نم  نیتام رهیزنج

 .کنند یخود ارتباط برقرار م ERP ستمیس

 کی نیا یرا برا نهیبه لیتحو ریمس  میتوان یتواند به صورت خودکار باشد. ما م   یم زین لیتحو یبرا یبرگشت  اطالعات

. با میرا بالفاصننله و به طور خودکار رزرو کن یلیر نیماشنن کی،  یکشننت کی،  نریکانت کیو  میسننفارش محاسننبه کن

 .شود یم جادیطور خودکار ا هب یکیو پرداخت الکترون یکیحرکت سفارش ، فاکتور الکترون

سته برو  ستم یس  کیبه  میتوان یم ما ستثن  نیتأم رهیزنج میدر ت گریکه در آن ما و همه افراد د میحلقه ب ائات را خود ا

تواند در   یم نیتام  رهیدر هر مرحله از زنج  KPI. میده یمعامالت را انجام نم   یبه سنننادگ  گریو د میکن یم تی ریمد 

شود. داده ها را م    یزمان واقع شان داده  ستمر در   دیتجد یکه برا یا رهیخودکار در امتداد زنجتوان به طور  ین نظر م

س  ستفاده م  رهیزنج یوندهایتمام پ تیو تقو نهیبه ریم زباله را در هر نقطه از  میتوان یکرد. ما م یشود ، جمع آور  یا

 .میناب کاهش ده یواقع نیتام رهیزنج کیو آن را به سمت  میجستجو کن نیتام رهیزنج

  ERPسیستم یاجرا ینکته برا 4

 یم یکنند. مشاغل خدمات  یزیرا برنامه ر ERP یساز  ادهیبرنامه پ دیاز اتالف وقت ، با یریجلوگ یکنندگان برا عیتوز

  کنند تا در برابر زمان هیخود را ته یتوانند موجود یم دکنندگانیکار خود را ادامه دهند. تول ERP دور از یتوانند مدت

دارند که بدون محصننوالت خود از تجارت خارج  یانیکنندگان مشننتر عی. اما توزواکنش  به لحظه تری داشننته باشننند

 .خواهند شد

 دیرا بهبود ببخش یمیقد یندهایفرآ

شما باشد. نه در حال اجرا    یندهایاز فرآ یبرخ یبه روزرسان  یبرا یتواند زمان مناسب  یم ERP یساز  ادهیهم ، پ هنوز

 انیارائه به مشننتر ییو توانا ییبهبود کارا یبرا ییبه دنبال راه ها شننهی. همدیده رییخود را تغ ERP نکهی، اما قبل از ا

شما   یازهایشما از ن  یمیقد ERP رایز دیانداخت قیوجود داشته باشد که شما آن را به تعو    یشرفت یپ دی. شا دیخود باش 

 . دیکن جادیرا ا رییتغ نیکند. امروز ا ینم یبانیپشت

 



 

 

 دیحلها را لغو کن راه

 لیاسننت که در آن به دل یمشنناغل عی. توزدیخود جلوه ده یقبل عیخود را مانند توز دیجد عیتوز ERP دینکن یسننع

ست به مرور زمان راه    یمکرر انجام م راتییدر حال تکامل آنها ، تغ غاتیو تبل دیجد انیاز مشتر  تیحما شود. ممکن ا

ونه چگ دیکه بفهم دیفقط وقت ندار ایکند  ینم یبانیشننتپ ندهایاز فرا یمیقد ERP رایز دیکرده باشنن جادیا ییحل ها

که  ییها یی، توانا ERP یها تیو از قابل دی. اکنون وقت بگذاردیالزم اسنننت انجام ده ERP آنچه را که در دیتوان یم

 .دیاستفاده کن دیپرداخت کرده ا

 دیکنندگان را در ذهن خود نگه دار نیو تام انیمشتر

 یدر زمان اجرا ییها لی. چه تحودیکن یزیکنندگان خود برنامه ر نیو تأم انیرا در اطراف مشنننتر ERP عیتوز برنامه

شما مورد ن   یزیبرنامه ر شدن     د؟یرا انتظار دار یورود یخواهد بود؟ چه بارها ازیشده  سد ن ست ، کار   یاگر محصول فا ا

 لیتحو انیاز مشتر  یکه در صورت امکان زود هنگام به برخ  دیده بی. ترتدیکار انجام ده یخود را زودتر از زمان اجرا

 یم یرویکنند و از آن پ یو اکثر آنها مشننکالت کوتاه مدت را درک م دیخوب بوده ا یتجار کیشننر کی. شننما دیده

 .کنند

 دیآماده شو Downtime یبرا

ERP    ست برا شما نم    یمدت کوتاه یشما ممکن ا شد ، اما خدمات  شما       نییتواند پا یخراب با ست  شد. ممکن ا با

ش    ونیرا در کام ییزودتر از موعد مقرر کاال دینتوان شته با سته بند  یریبارگ ست یل دی، اما با دیدا  هیل تهرا از قب یو ب

ند. ارسال کن  لیخود را قبل از تحو یبه محصوالت ورود  ربوطتوانند اطالعات م یکنندگان شما احتماالً م  نی. تأمدیکن

صوالت را کنار   دیتوان یو بعداً م دیدار ازین ERP کار به نیا ی. برادیرا زود پردازش کن یادار یو کارها دیبرو شیپ مح

 .دیکرده ا یزیآن برنامه ر ینگهدار یاز قبل برا رایز دیبگذار

مکن . مدیانجام ده ییسرعت و کارآ  نیشتر یرا با ب یساز  ادهی. پدیکن یزیدرجه ممکن برنامه ر نیررا به بهت زیچ همه

 یابر ییدانند که کاال یاطال  نداشننته باشننند اما آنها م دیانجام ده دیکه با یاز کار اضنناف یشننما حت انیاسننت مشننتر

ادامه  ی. براندهیآ یبرا یزیبرنامه ر -اسننت  ERPاز  یگرید مهم، مرحله  یداشننته اند. مرحله بعد شننانیازهاین نیتأم

 چگونه کمک خواهد کرد؟ دیجد ERPو  دیانجام ده دیتوان یم یچه کار شرفتیپ

 

 

 



 

 

 وثرترم یکیلجست تیریمد

 یمنطق تیریمربوط به مد ERPمشننابه در مورد  یتالیجید یندهایاسننتفاده از همان منطق اعمال شننده در باال. فرآ با

جام ان دیخر یساز نهیکه به یقبالً به همان روش یدست یندهای، فرآ یرضروریغ اتیشود. بدون ورود به جزئ یاعمال م

 است: ریشامل موارد ز ERP یایاز مزا یحالت ، برخ نیشوند. در ا یشود ، ساده م یم

خود را با توجه به مقدار و سرعت گردش   یدهد تا موجود یامکان را م نیا تیریبه مد ERP - یموجود یطبقه بند

سته بند  ست  یخودکار کند. د ست ، جا    نیدر بهتر ید شوار ا ستکار  ییحالت د با همان داده ها کمتر  تالیجید یکه د

 .مشکل ساز باشد

س  - ینیب شیپ ونیاتوماس  سته هستند. پ   یفصل  یازهایمحدود مانند ن ریاز عمده فروشان به عناصر غ   یاریب  شیواب

را  ینیب شیپ رقابلیغ دیتول یکه تقاضا  یموارد ریسا  ای یاقتصاد  یرخدادها یها ی؛ گرفتار یروند خود به خود ینیب

 .کنند یرا کنترل م گرین عناصر و موارد دیهمه ا ERP بر یمبتن ینیب شیپ یندهایکنند. فرآ یم جادیا

ستمر فرآ  بهبود را کنترل و  یاتیعمل یها تیمداوم فعالبه طور  ERP یعامل ها سننتمی، سنن تیاز نظر ماه - ندیم

 .نندو حفظ ک جادیبا چشم روشن را ا یریگ میدهد تا تصم یبه اپراتورها امکان م جهیکنند ، در نت یم لیو تحل هیتجز

هر  ای یعمده فروشنن عیبه طور خاص به بخش توز یتجار یندهایخواه فرآ - ندیفرآ رهیبه نفس در کل زنج اعتماد

ز ا یامر عمدتاً ناشنن نیدر کل حفظ شننود. ا دی/ اپراتور با تیریمد نانیمعطوف باشنند ، اطم گریدرآمد د دیتول رهیزنج

 شدن به مشکالت است. لیقبل از تبد لو حل و فصل مسائ ییشناسا ییشده توسط توانا جادیا تیشفاف

سنج  یری، اندازه گ تیریتوانند با مد یم ERP یعامل ها ستم یس  صر اطالعات  ی، اعتبار مختلف از نقاط  یو ثبت عنا

بر  میقمست  ریکنند که ممکن است تأث  رهیمربوطه را ذخ اتیحکا یکامل ، و حت ندیفرآ یساز  هیداده خام گرفته تا نما

 نداشته باشد.  ایمعامله خاص داشته باشد  کی

 ندهیشنندن فروش به سننمت آ یامروز اسننت و با تحول جهان یاقتصنناد تجار یاز بسننترها یکی یعمده فروشنن عیتوز

بخش  یحل چالش ها یآسننان برا یراه چی، ه میشننود. صننادقانه بگو یتر م یاتیح قیتصنند نی، ا ینامشننخص تجار

مولفه  یشنناخص ها قیدر جهت تلف را یتکامل یهمچنان گام ها یسننازمان یاپراتورها نکهیتجارت وجود ندارد ، مگر ا

 یدسترس   جهیمتمرکز بردارند ، در نت ERPدر مخازن مختلف اطالعات  یرتنظا نیو مجموعه قوان ندهایفعال ، فرآ های

 .شود  یم جادیدر واقع ا یتجار یها تیآماده به همه فعال

 

 



 

 

 ERP کپارچهی یبانیپشت

ح در سط  یدسته ا  یابیرد تیبا قابل نیتام رهیساده زنج  یاجرا قیدادن به معامالت از طر انیپا یهدف را برا نیچند  

 دیکن یابیجهان رد

 یتحقق ابزارها ی، فزننا ، زمان و افراد برا زاتیتجه قیشننده انبار از طر نهیبه یها نهیمنبع را با هز کیاسننتفاده از  

 دیده شیافزا دیجد

 دیکن معامالت اتخاذ یکنترل حجم باال یرا برا شرفتهیپ یریو انعطاف پذ یریپذ اسیبا مق یریقابل اندازه گ ندیفرا 

 ندهیآ طیشده در شرا جادیا راتییبا تغ ندیفرآ ییبهبود کارا قیساده در تجارت از طر یبازده 

 دیکن کسب یدیجد دیکار در تدارکات ، د یرویانبار و استفاده از ن ونیدر تجارت با اتوماس تیشفاف شیافزا قیاز طر 

 ERPبا رویکرد   حمل و نقل تیریمدچالش  اتیضرور

س  یها تیدر فعال یعنوان عملکرد محوربه  شاغل ، تغ  یاریروزمره ب س    رییاز م سو کند  یدر تدارکات هنوز به طور مح

درصنند  50شننوند ،  یاختالل با اختالل روبرو م جادیپس از ا یکیو تجارت الکترون یکه خرده فروشنن یاسننت. در حال

 یساز  یتالیجیمانند. د یم کاریب ایاز حد پر شده اند   شیکنند و انبارها ب یحرکت م یخالها در سفر برگشت    ونیکام

سد  به شرکا بر  یشتر ی، ارزش ب یتجربه مشتر  شیو حمل و نقل باعث افزا یانباردار اتیدهد تا عمل یبه شما امکان م 

س  کی جادیا - جهیو در نت شرکت ها ی: تولنیتام رهیموثر از ارائه دهندگان زنج ستم یاکو ل ، حمل و نق ید کنندگان ، 

 .رهیحمل و نقل کاال و غ

و خود  ی، خرده فروش عیو عرضه ، توز دیتولاست ، یخارج طیمربوط به مح شتریتدارکات ب یاز چالش ها یخبر

 .از آنها را به همراه دارد یاست که برخ یچالش نیمهمتر یی، مقررات زدا یخارج طیمحمصرف کننده. در

 قی، به تعو یفناور نیا یاز جنبه جهان چالشاست اما هنوز هم  افتهیبهبود  نیقوان،  یبا هماهنگ ریاخ یسالها در

ت اس یچالش برون سپار ، عیتوز و عرضه. با توجه به دیبخش تول یاز چالش ها یبرخ انداختن و مکان مشترک است

  (Third Party Logistics)عیخدمات توز یبرا خدمات اصلیمتفاوت از گرید ی، استخدام شرکت ها

،  دی کن ینیب شیپ قیحمل و نقل را به طور دق    زانیتقاضنننا و م  زانیم دی توان ی، م ERP حمل و نقل در   تی ریمد  با 

و  دیحمل و نقل خود را به حداکثر برسان  نهی، بازده هز دیکن قی، سفارشات را تلف   دیکن تیحمل و نقل را تقو تیریمد

 . دیداشته باش یواقع دیحمل و نقل د یهاحالت  قیاز طر یالملل نیو ب یدر زمان حمل و نقل داخل



 

 

ر را انبا تیریمد ستم یسفارش شما و س    تیریمد ستم یس  نیب کپارچهیتعامل  ERP حمل و نقل تیریمد یها ستم یس 

 .کنند یحمل و نقل و حل تمام مشکالت حمل و نقل کمک م یدگیچیکنند ، به شما در کاهش پ یم لیتسه

س    صرف  شما ،  شما راه حل ا  اتیهمه عمل یتوانند برا یم ERP یها ستم ینظر از قدرت ناوگان  آل  دهیحمل و نقل 

شما کمک م  ضاف  یها نهیکنند از پس هز یارائه دهند ، به  سنار  یا ست پ    یوهای،  شک شده و خراب  ینیب شیرفع   ین

سنناالنه به طور  دیتوان یحمل و نقل م تیریدم سننتمی، با اسننتفاده از سنن Forrester قاتی. طبق تحقدییبرآ یناگهان

 یفرصت ها  ییشناسا   قیاز طر نهیکاهش هز قیاز طر نی. ادیکن ییحمل و نقل صرفه جو  یها نههزی در ٪۸متوسط  

ست. خودکار کردن کارها  ریبار امکان پذ قیتلف س  یساز  نهیبه یتکرار یا سا  ریم  نهیزم ری، حامل و انتخاب حالت ؛ و 

 پس انداز یها

س  فیضع  یزیحمل و نقل باال برنامه ر نهیهز سوخت پرهز  دهیا یرهای، م سودآور    نیا - نهیآل ،  شکالت منجر به   یم

 .کرد جادیحمل و نقل ا یمقرون به صرفه برا یکردیتوان رو ی، م قیدق تیریشود. با مد یتجارت م نییپا

 یرضرو  میرشد ت  یبرا رایز دیکن زیداده بزرگ پره یاز بسته ها  دیتوان یاز داده ها در عصر کالن داده ها ، نم  یاریبس 

و ... را تحت نظر داشته باشند.  ی، صورتحساب ها ، تعامل با مشتر رهایناوگان ، کارکنان ، بار ، مس دیاست. کارمندان با

 .اشندتوانند خودکار ب یکارها م نیاز ا یبرخ

 گریور دبه کش  یاز کشور  یتیامن نیو قوان نگیدر پارک فیظر ی، تفاوت ها یو رانندگ ییراهنما نیقوان ینظارت مسائل 

شهر  یو حت شهر د  یاز  ست که بدان   گریبه  ست. مطم ناً ، مهم ا شکل به نقطه نها   ونیکام دیمتفاوت ا  ییشما بدون م

 .رسد یم

 ینگهدار یها نهیاز هز دی، با دیکن یحمل و نقل اسننتفاده م سیاگر از هر نو  سننرو - ریتعرفه متغ تیریمد سننتمیسنن

سا  ش  هینقل لیو سفر ،    دیمطلع با سته به طول  ست. بنابرا    نهیهز. ب  قیبا ناوگان بزرگ ، کنترل دق نیسوخت متفاوت ا

س    زیها کامالً چالش برانگ نهیهز ست.  شما کمک م  ریمتغتعرفه  تیریمد ستم یا سا  نهیکند تا هز یبه  را بر  هیلنق لیو

 .دیشده اختصاص ده یاساس مسافت ط

ستفاده م  نیاز چند ERP تیریمد ستم یس  -وجه نقد  تیریمد ستم یس   یدر عملکرد قو یکند و نقش مهم یماژول ا

وجوه نقد در تجارت اسننت.  انیجر تیریمد ردیمورد توجه قرار گ دیبا نجایکه در ا یدارد. نکته مهم سننتمیهمان سنن

به آنها  نیوجه نقد را کنترل کنند. ا یجو خرو یبه معامله گران اجازه دهد چک ورود دیبا ERP تیریمد سنننتمیسننن

 .خود ضرر نکنند یتا در معامالت تجار کند یکمک م

 



 

 

شد.    تیفعال تیریو مد یابیرد یبرا یراه دیشرکت حمل و نقل با  -نظارت بر ارائه خدمات  ستم یس  شته با  کیخود دا

 یبرا ییرایپذ  هی نقل لی از وسنننا یبیواحد حمل و نقل از ترک    کی کند.   یم نیهدف را تأم   نیا ERP تی ریراه حل مد  

همه کاره باشنند که بتواند همه  ید به اندازه کافیبا ERP تیریراه حل مد کیمختلف اسننتفاده خواهد کرد.  یبخشننها

 .کند تیریرا مد یتجار یبخشها

 

بر  کنند. عالوه یابیهمه رانندگان را رد یها تیو فعال هینقل لیسوابق مربوط به همه وسا   دیحمل و نقل با یها شرکت 

ا داشته باشند.   ر هینقل لیمصرف سوخت وسا    یریگیپ دیداشته باشند و با   هینقل لیاز وسا  یسوابق مناسب   دی، آنها با نیا

 .است ازیمورد ن ERP حمل و نقل تیریراه حل مد یکه برا است یاتیاز مناطق ح یموارد ذکر شده در باال برخ

 حمل و نقل تیریمد یدیکل یایمزا

شتن ا  با صل  یهایژگیتمام و دییقدم جلوتر ، بگو کیمرحله  نیبردا شده در باال را دار  یا  ؟یزیحاال به چه چ - دیذکر 

 :تجارت را بهبود بخشد یتواند سودآور یم یحت ریز یایبا ارائه مزا ERP حمل و نقل در تیریمد

 حمل و نقل  رهیبهتر در زنج دیو د ییپاسخگو

 بار یساز نهیو به ریبهتر مس یزیبرنامه ر قیها از طر نهیکاهش هز

 شده نهیو به یقیتلف یالملل نیو ب ی، داخل ی، خروج یورود یها محموله

 یبه موقع و سطح انتظار مشتر لیاز تحو نانیو اطم افتهیحمل و نقل بهبود  تدارکات

 مانند سوخت و عوار، ییها نهیمطلوب بر اساس هز یدرجه بند یساختارها یکربندیپ

ستفاده  رنامه و ب لیو تحل هیتجز نیتر شرفته یپ قیحمل و نقل و تدارکات از طر یاز داده ها یموثر از حجم گسترده ا  ا

 یزیر

 نرخ حمل و نقل نیکمتر ای ریمس نیعتریسر عیسر ییشناسا

 متمرکز سفارش تیریحمل بار با مد تیظرف کیو فروش استراتژ دیخر

 حمل و نقل هینقل لیمرتبط با کارکرد وسا یها نهیهز هیکارآمد کل تیریمد

 

 



 

 

 حمل و نقل یبهره ور بهبود

ها هستند ، مهم است که شما روند     یژگیاز و یا دهیچیمجموعه پ ERP حمل و نقل تیریمد یها ستم یآنجا که س  از

حمل و  ازیمورد ن یها یژگیو دیتوان یاساس م  نی. بر ادیکن ییحمل و نقل خود را درک کرده و الزامات مهم را شناسا  

شو  س  دینقل را انتخاب کرده و مطم ن   ییها نهیدر همه زم دیکه انتخاب کرده ا ERP نقل وحمل  تیریمد ستم یکه 

 .کند یحمل و نقل کمک م یبوده و به بهبود بهره ور یشما مهم هستند ، قو تیموفق یکه برا

 :می نماییم یرا بررس یاصل یها یژگیاز و یبرخ در اینجا

 الزامات تیریمد

را با ادغام پردازش سنننفارش حمل و نقل خود با        ازها ی ن تی ریمد  ند یفرآ دی توان ی، م ERP حمل و نقل در   تی ریمد  با 

ساده کن      یندهایفرآ سفارش به پرداخت  ست آور  ازیمورد ن دیو د دیسفارش به پول و  . با متمرکز کردن دیخود را بد

 .دیبا ارزش افزوده تمرکز کن یها تیداده و بر فعال کاهشرا  یاضاف یکارها دیتوان یحمل و نقل ، م تیریالزامات مد

 دیکن نهیو نقل را به حمل

و  قی، تلف یزی، محموله ها را برنامه ر     دی ریها و مجازات ها را در نظر بگ    نه یها ، هز  تی همزمان محدود   نکه یا ضنننمن

کاالها را برطرف کرده و ضنننمن حفظ سنننطح الزم خدمات       تی ریالملل و الزامات محدود مد     نی. تجارت ب دی کن نه یبه

 .دیها را کاهش ده نهی، هز یمشتر

 رزرو حامل

 حمل یرزرو و دستورالعمل ها یها هیدییتأ رییمحموله ها ، تغ یبرا رهیذخ تی، ظرف یمخابرات یبا شرکت ها یهمکار

 ی، م یچند شننرکت مخابرات ای کیحمل و نقل. با مناقصننه دادن سننفارشننات به   یها تیبهتر فعال یو نقل و هماهنگ

خاب انت یو رتبه بند یسنناز نهیبه یها کیتکن اسحمل و نقل خود بر اسنن یرا برا یحیترج یشننرکت مخابرات دیتوان

 .دیکن

 دیو نقل را به طور موثر کنترل کن حمل

شرکتها  ارتباط شات حمل و نقل را رهگ    دیکن تیریحمل و نقل را مد یبا  سفار سناد الزم را  دیکن یابیو رد یری،   و ا

 و پاسخگو تدارکات و بهبود حمل و  اتری، پو عتریسر  یانبار شما امکان اجرا  تیریمد ستم ی. ادغام کامل با س دیحفظ کن

 .کند ینقل را فراهم م

 ریمس یزیر برنامه



 

 

و  ریکرده و حالت حمل و نقل ، مسنن یابیارشننات را ارزاز سننف یمجموعه ا دیتوان ی، م ERP حمل و نقل تیریمد با

 .دیکن نییتع یمشتر ازیسطح خدمات مورد ن یها تیها در محدود نهیبه حداقل رساندن هز یرا برا یشرکت مخابرات

 انتصابات یبند زمان

القات م یقرارها یاعالن ها را برا دیتوان ی. مدیکن یموارد بررس یریو بارگ یریبارگ یدسترس بودن اسکله ها را برا در

س  افتیشده در  یزیبرنامه ر شخص در   کیبه  یشرکت مخابرات  کیاز  شیب دنیکرده و با ر ،  نیزمان مع کیمکان م

 .دیمشکالت را دور بزن

 اعزام یزیر برنامه

مواد را از  یبصننورت تجمع دیتوان یکند. شننما م یاعزام کمک م یموثر برا یزیدر برنامه ر ERP حمل و نقل تیریمد

سال کرده و انعطاف پذ    نیچند سال و بارگ  یزیبرنامه ر یالزم را برا یریسفارش فروش ار ست   یریار به طور موثر بد

 .دیآور

 یمال یبانیپشت

درآمد مانند فاکتور  ای نهیشرکت خود و مراکز هز  نیرا ب یوجه یمبادله واقع دیتوان ی، م ERP حمل و نقل تیریمد با

پرداخت شنننده را کاهش داده و از  یفاکتورها ی، خطاها دیکن تیریمد ییو با کارآ یبه راحت یحمل بار و حسنننابدار  

 .دیحاصل کن نانیاطم یریتر بارگ قیصحت دق

 

Before integration of the ERP system the company should think what kind of system 

is the most  

 ست؟یحمل و نقل و تدارکات چ یداده ها

 ست؟یچ Transport & Logisitics Data یها یژگیو

س    یاطالعات را م نیمعمول ا یهایژگیمنابع حمل و نقل و تدارکات ، و همانند سمت تق  میتوان به طور معمول به دو ق

 .کرد

مکان ، مانند مختصننات و  یحمل و نقل با اسننتفاده از داده ها یرهایمربوط به مسنن یداده ها حمل و نقل یها داده

س  شه و اطالعات جاده   اتیمکان ، مانند جزئ یو اطالعات کل یناوگان فعل یرهایم س  اینق شوند.   یم ی، جمع آور ریم

 حمل و نقل و حمل و نقل اغلب      یو مجموعه داده ها   تحمل و نقل کاال تا حد ممکن کارآمد اسننن        یاطالعات برا  نیا

 .شود یکننده به مصرف کننده استفاده م نیراه از تأم نیعتریسر یزیبرنامه ر ای یمشکالت احتمال ینیب شیپ یبرا



 

 

دهد. معموالً  یم لیاز مجموعه داده حمل و نقل و تدارکات را تشننک یاطالعات مربوط به حمل و نقل کاال خود بخشنن

 ریر مستوان د یکه م ییخرده فروش ، توقف ها ایکننده به مصرف کننده   نیاز تأم رهایمس  نیمانند بهتر یاتیجزئ نیا

تواند  یشنننود که م ینقشنننه ارائه م یاسنننت. غالباً ، داده ها یجاده در زمان واقع یکیتراف طیشنننرا یانجام داد و حت

س  سا  یرا برا نیگزیجا یرهایم شکل   ای هینقل لیو صورت وجود م س  یناوگان حمل و نقل در  ده ، ش  یزیبرنامه ر ریدر م

 .ارائه دهد

 شود؟ یم یحمل و نقل و منطق چگونه جمع آور یها داده

جمع  یبرا یمختلف یدهند ، روش ها یدو اصطالح را پوشش م  کیحمل و نقل و لجست  یآنجا که مجموعه داده ها از

 .داده وجود دارد یمجموعه ها نیا یمربوطه برا یداده ها یآور

 

 لهیممکن اسننت اطالعات مربوط به وسنن نیوجود دارد. ا کیلجسننت یاز داده ها یبع مختلفمنا - کیلجسننت یها داده

 یممکن است داده ها  نیشوند. همچن  یباشد که خود حمل م  ییکاالها ای یساز  رهیذخ زاتیتجه ایحمل و نقل  هینقل

 نیا .شننود یکننده کاال جمع آور نی، از تأم المکان و مشننخصننات کا  اتیکننده کاال ، جزئ نیاز جمله تأم یتدارکات

ستفاده م  کیلجست  تیریمد نیکارآمدتر یو برا نیتأم رهیبهبود زنج یاطالعات برا  انیجر کیلجست  تیریشود. مد  یا

 یبدان معن  نیکند. ا  یخدمات و هرگونه اطالعات مرتبط را از نقطه مبدا تا نقطه مصنننرف کنترل م         ای کاالها    رهیو ذخ

صطالح     ست که ا ست "ا س  نهیزم "کیلج شش م  یعیو س  یرا پو ست. به هم    یاریدهد و در ب شاغل مهم ا  لیدل نیاز م

اطالعات توسط مشاغل مورد استفاده قرار     نیمهم هستند. ا  اریبس  کیحمل و نقل و لجست  یاست که مجموعه داده ها 

 .کنند یخود کار م تیظرف نیتر ییتا مطم ن شوند با کارآ ردیگ یم

حاصل   نانیاست تا اطم  یشامل اطالعات منطق  کیحمل و نقل و لجست  یمجموعه داده ها هیبق - کیلجست  یها داده

مربوط به مکان  اتیتواند شننامل جزئ یم یکیکاال تا حد ممکن کارآمد اسننت. اطالعات لجسننت ییشننود که روند جابجا

شد تا اطم  یریحمل و نقل و بارگ یها شود که کاالها ب    نانیبا صل   نیشوند. همچن  یم هیو تخل یریسرعت بارگ  هحا

نحوه  ، مانند یدیکل یلیتدارکات خود با ارائه اطالعات تحل یسنناز نهیبه یدر مورد چگونگ دیمف ینشننیممکن اسننت ب

 .مکان فراهم کند نیبه چند رهایمس بیترک

 شود؟ یاستفاده م یچه موارد یحمل و نقل و تدارکات برا یها داده

از عملکرد روان و کارآمد آنها استفاده  نانیاطم یحمل و نقل و تدارکات برا یاز مشاغل و شرکت ها از داده ها یاریبس

شرکت ها  یم سر  شان یاز به موقع بودن محموله ها نانیاطم یگذارند برا یفروش م یکه کاالها ییکنند.   بودن عیو 

مجموعه داده ها اعتماد  نیبه ا ژهیحمل و نقل و تدارکات به و یاکنند. شرکت ه یاطالعات اعتماد م نیروند کار ، به ا



 

 

توانند هنگام    یکه رانندگان و ناوگان حمل و نقل م         یمشنننکالت یبالدرنگ برا  یتوانند راه حل ها    یم رایکنند ز  یم

 .حرکت تجربه کنند ارائه دهند

 یها نهیکاهش هز یحمل و نقل و تدارکات برا یاز اطالعات ارائه شننده توسننط مجموعه داده ها نیها همچن شننرکت

 یمشکالت استفاده م نیمشکل و سپس حل ا یاحتمال یها نهیسود خود با برجسته کردن زم هیحاش شیو افزا یاضاف 

 .در انبار باشد وجوددر جاده گرفته تا مسائل م یکیتواند از مشکالت تراف یم نیکنند. ا

 

 

Steps to Successful ERP Implementation for Logistic Business 

 کیتجارت لجست یبرا ERP زیآم تیموفق یساز ادهیپ یمرحله برا 5

مطلوب اسنننت که به نوبه خود منجر به  یبهره ور یبرا یپاسنننخ ییآن ، کارآ ریغ ایدر هر مشننناغل ، اعم از تدارکات 

در  قیاهداف دق نیبه ا یابیدسننت یبرا رانهیشننگیروش پ کیثابت کرده اسننت که  ERP .شننود یم یسننودآور شیافزا

ه راه حل را ب نیبخواهد ا دیبلند پرواز با تجارتصاحب   کیما است. همانطور که گفته شد ،    یو امروز ندهیآ یشرکتها 

 .تجارت خود اجرا کند یدر رشد و اثربخش یگذار هیعنوان سرما

 دییایاسننت. اما اول ، ب کیتجارت لجسننت کی، مختص  ERP یاجرا یحال موثر برا نیسنناده و در ع یراهنما کی نیا

 .به چه معناست نیکه ا میروشن کن

 :است ریز یها یژگیشامل و ERP یها ستمیس

 متحد ستمیس کی

 کند یکار م یزمان واقع در

 کند یم یبانیکه از همه برنامه ها پشت کپارچهیداده  گاهیپا کی

 سازگار در سرتاسر ماژول ها داشبورد

س  فعال سط بخش  یساز  کپارچهی ای دهیچیپ یبا کاربردها ستم یکردن  شرط  IT داده ها تو در  یساز  ادهیکه پ ی، به 

 .فشرده انجام نشود یبخشها



 

 

 قابل استفاده است؟ کیچگونه در صنعت لجست نیا

صنعت  به ستگ  یعنوان  ضبط و مد  یادیز یکه واب سب با ماه  EPR ستم یس  کیداده ها دارد ،  تیریبه   تیکامالً متنا

 هدیچیمدل پ نیچن تیریو مد یابیاست که به رد یزیهمان چ نیا تجارت شماست. نظارت و ثبت اطالعات مهم است.

 ایمزا د؟یکل تجارت خود را داشننته باشنن  برنقطه قدرت نظارت  کیاز  دیخواه یکند. چرا شننما نم یکمک م یتجار

 :است ریشامل موارد ز

 دیکن نهیرا به یموجود کنترل

 کند ینقطه متمرکز فراهم م کیرا از  عیکه امکان نظارت بر سفارشات ، فروش و توز یشخص داشبورد

 دیآماده شو ندهیآ ییکارا یتا برا دیکن یریگیرا پ یفروش قبل روند

 کند یم عتسری ٪71را  عیتوز زمان

 درنگیب یداده ها لیو تحل هیتجز

 یو سفارشات خروج   دیکن تیریکنندگان را مد نیاز تام ی، سفارشات ورود   دیکن ییخارج از بورس را شناسا   یموجود

 دیرا انجام ده

 هستند یتلفن هوشمند قابل دسترس ایدسک تاپ  قیها از طر یژگیو همه

 از فروشندگان نرم افزار یبانیو پشت یساز ادهیپ

 بخشد یرا بهبود م عیتوز

 بخشد یحمل و نقل را بهبود م یاپراتورها عیتوز تیریمد

 ی، رسنننانه ها    نترنت ی، ا یداخل یکند ، به عنوان مثال: در پرونده ها       یمنبع ثبت م  نیداده ها را از چند   مجموعه 

 یاجتماع

 دهد یم شینقشه ها ، نمودارها و نمودارها نما قیرا از طر اطالعات

 شده یجمع آور یبا استفاده از داده ها انیبه مشتر لیتحو یساز ساده

 کند یم قیکنندگان و خرده فروشان را تشو عیکنندگان ، توز نیتام نیب ارتباط

 .داده شود لیبه رانندگان تحو لیو مقصد تحو کیدر مورد تراف میدهد تا اطالعات مستق یم اجازه



 

 

 موقع است یآن ارتباط موثر و ب لیدهد که دل یدرصد کاهش م 77و  71 بیرا به ترت یو ادار یاتیعمل یها نهیهز

 خاص یازهایشده متناسب با ن یشخص ستمیس

 کند یم تیریرا مد کارکنان

 نام ساعت کارمند ثبت

 دیکن یابیاستراحت اپراتورها را رد زمان

 دیکن یعملکرد کارکنان را جمع آور یها داده

 دیکن یزیو ساعت ها را برنامه ر دیقرارداد کن عی، توز دیثابت از کارمندان را حفظ کن انیجر کی

 میاز کجا شرو  کن

س      حال شد  شخص  س  ERP یها ستم یکه م ستند ، بلکه تقر    ارینه تنها ب  یضرورت برا  کیبه عنوان  باًیسودمند ه

 میکن یرا بررس یساز ادهیروند پ دییایشوند ، ب یشما محسوب م یکیگسترش تجارت لجست

 3 مرحله

 فروشنده نرم افزار کی انتخاب

شنده  ص    فرو شخ سب با تجارت خاص خود را پ    یساز  ینرم افزار و نرم افزار  ست که   یضرور  نی. ادیکن دایشده متنا ا

س  شما     افتنی،  ست یدر بازار ن یدیمفهوم جد ERP . از آنجا کهمیرا تجربه کن ستم یمنافع کامل  شنده در منطقه  فرو

 :دیریرا در نظر بگ ریموارد ز ،تجارت خود  یمناسب برا ستمیس دی. هنگام خرستین یکار دشوار

 دی، بشناس دیدان یمناسب کسب و کار خود م شتریرا که ب یمحصول یعامل اصل پنج

 دیکن ییتجارت خود را شناسا یالزم برا یاساس عوامل

 دیکن یمنسوخ شده خوددار یفناور از

 دیرا به حداقل برسان سکیکند ر یم نیکه بودجه شما را تأم ییراه ها از

 شوند یمشابه جمع م یها ستمیبرتر شما در برابر س یها نهیکه گز دیکن نییتع

 7 گام

 که مناسب شما باشد یستمیس انتخاب



 

 

تجارت  ی( براعی)فروش و توز ERP SD صنننعت مختلف قابل اسننتفاده اسننت. ماژول نیدر چند ERP یها سننتمیسنن

 :شده است لیتشک ریز یمناسب تر است و از اجزا کیلجست

 یاصل داده

 ، به نام چند مورد یو خروج یگذار متیشوند ، مانند ق یم میمولفه تقس نیبه چند یاساس توابع

 یحراج

 ییایدر حمل

 و نقل حمل

 یساز یبوم

 یخارج تجارت

 صورتحساب

 یابیبازار یبانیپشت

 داده ها یکیالکترون تبادل

 کیفروش و لجست یاطالعات یها ستمیس

 1 مرحله

 کارکنان آموزش

س  ستم یس  هر  یبانیبه آموزش و پشت  ازیشده باشد ، ن   یساز  ادهیکسب و کار پ  کیکه در  یدیپروتکل جد ای است ی، 

ستفاده کامل از  نیکارکنان به ا زیدارد. تجه ص     یدهد. برا یرا م ERP دانش به آنها امکان ا شما تو سب و کار   یم هیک

 .ارائه دهد یبانیاالمکان آموزش و پشت یشود که حت

شندگان خاص نرم افز  نیآنال آموزش ست که ا     از فرو شده ا ست. ثابت  سترس ا  یبه اندازه کاف نیآموزش آنال نیار در د

 .دهد یشما را م ERP SD ستمیکارکرد ماهرانه س یالزم برا یجامع و قاطع است که به کارکنان شما ابزارها

 ۴ مرحله

 روز به روز اتیعمل



 

 

ست. مهم    ERP ستم یس  کی،  دیا دهیکه تاکنون فهم همانطور سند و جامع ا ست که کارکنان مد  کاربرپ از نرم  تیریا

از فروشنده نرم افزار شما در دسترس باشد ، داشتن        یبانیاگر پشت  یآگاه و فعال باشند. حت  یشما به خوب  دیافزار جد

 .است یخوب دهیا یداخل "متخصص" کی

کنند  یاستفاده م  ستم یاز س  یروزمره نظارت داشته باشد تا مطم ن شود کارکنان به درست     یبر کارها دیشخص با  نیا

 .شوند یشکل ممکن استفاده م نیالزم به بهتر یو همه داده ها

 5مرحله 

 ERP به روز نگه داشتن

سناک ن  ایآ سرعت پ  ست یتر ستگاه جد  ست؟ یروزها چ نیا یفناور شرفت یکه  ماه  و تا دیکن یم افتیدر یدیامروز د

ش   یرا برا یفرصت  یتح نکهیشود. قبل از ا  یم نیگزیبزرگتر و بهتر جا زیبا چ ندهیآ شته با  نی، ا دیتجربه کامل خود دا

سودمند است که به روز شده و به روز شده در  اریشما بس یراشود. ب یمورد اعمال م نیهم زین نجایکار زائد است. در ا

شود تا   یمنتشر م  یو بهتر دیجد یها شرفت ی، به طور مداوم پ نهیزم نی. در ادیخود را به روز نگه دار ERP ستم یس 

 .دیکارآمدتر شود. عقب نمان اریما بس یو بهره ور یزندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ERP در موثر های KPIییشناسا

هر  نهیبه موقع ، هز لیدرصنند برداشننت به موقع ، درصنند تحو ریها نظ KPI از دیتوان یم ERP حمل و نقل تیریمد با

 .دیکن دایپ یو درصد استفاده از آن آگاه یپول ای یاتیاز نظر عمل ی، بهره ور کیمتر

Indnceicator Performa Key ((KPI)(  عملکرد کلیدی شاخص

 چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد، مقادیری قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت چقدر به طور موثر در دستیابی 

در چندین  KPI خود در دستیابی به اهداف، از موفقیتارزیابی  به اهداف کلیدی کسب و کار قرار دارد. سازمان ها برای

 .سطح استفاده می کنند

KPI سطح باال ممکن است بر عملکرد کلی کسب و کار متمرکز باشد، در حالی که KPI  در سطوح پایین ممکن است

  هایی مانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی، لجستیک و سایر موارد تمرکز کند.روی فرآیندهای بخش

 عملکرد ارزیابی های شاخص تعریف از هدف

تواند نتیجه کسب و کار درست عمل نکنید، هدفی را که به عنوان هدف قرار داده اید، نمی KPI اگر در تشخیص هدف

 هیچ تأثیری برای را بهبود دهد. این بدان معنی است که ، در بهترین حالت ، شما در حال رسیدن به هدفی هستید که

 .و در بدترین حالت، این هدف، منجر به اتالف وقت ، پول و سایر منابع کسب و کار شما می شود نداردسازمان شما 

 

 

 



 

 

 

Essential 

TRANSPORTATION KPIs 
WITH ERP APPROACH 

 
 
 
 

Formulas for KPIs 

Average Cost per Skid or Order:  
The average cost per skid or order is a combination 
of all the hidden and more obvious costs. The metric 
compares the number of skids or orders to the total 
cost of the shipment or effort. This measurement 
can help to identify skids or orders whose costs are 
unusually high. 

Average cost per order = (total in costs) 
 / (total number of orders) 
Average cost per order 
= ($055 + $00255 + $05 + $255 + $055) / (055) 
Average cost per order = $38.0 

Average Transportation Cost:  
The average transportation cost is the average cost 
of transportation expenses compared to gross 
monthly income. This measures the distribution of 
the expenses from order placement to delivery. This 
includes actual transit costs and those for order 
processing, which is a small percentage of 
administration, inventory carrying and warehousing. 

Average transport cost = Average transport 
cost / (monthly gross income) × 055 
Average transport cost 
= ($.55 / $050555) × 055 
Average transport cost = .8 

Freight Cost per Unit shipped: 
 Freight cost per unit shipped is the total freight 
costs divided by the number of units shipped in the 
period. The measurement considers things like 
cargo mix and making sure the container is not 
underloaded. Companies want full container loads. 

Freight cost per unit shipped = (Cost of 
freight) / (# units) 
Freight cost per unit shipped 
= $00255 / 30555 units 
Freight cost per unit shipped = $58.5 per 
unit 

Transit Time to Distance: 
 The transit time to distance compares the distance 
a shipment travels to the time it takes it to go from 
pickup to destination. 

Transit time to distance = (time to go from 
pickup to destination) / (# miles) 
Transit time to distance = 0 days / 20555 
miles 
Transit time to distance = 585520 days/miles 

Stock Rotation: 
 Stock rotation, also known as inventory turnover, is 
the number of times a company sells its inventory in 
a period. This metric helps companies monitor aging 
stock. 

Stock rotation = Sales / Average inventory 
Stock rotation = $050555 / $00555 
Stock rotation = 25 
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Formulas for KPIs 
 

  Out-of-Network Shipment: 
 Out-of-network shipments are the unusual 
shipments ordered due to stock depletion. These 
shipments can be expensive. The ratio of out-of-
network shipments compares them to total 
shipments. 

Out-of-network shipments = (total out-of-
network shipments) / (total shipments) × 055 
Out-of-network shipments = 25 / 00005 × 055 
Out-of-network shipments = 5808 

On-Time Final Delivery:  
On-time final delivery, also known as on-time delivery 
(OTD), is the ratio of products delivered on-time to 
customers compared to the total number of shipped 
products. The KPI measures supply chain efficiency 
and performance in delivery operations. The units 
shipped on-time is for the whole order, not broken 
down by piece. 

OTD = (Units delivered on-time) / (Total 
units) × 055 
OTD = 00 / 0. × 055 
OTD = .08 

On-Time Pickup:  
On-time pickup is the number of pickups the freight 
carrier made on-time compared to the period's total 
shipments. This metric shows carrier performance, 
which boosts customer satisfaction and shipping 
efficiency. Experts recommend relying on 
documentation transit time, not on the carrier's data. 

On-time pickup = (# shipments picked-
up) / (Total # shipments) × 055 
On-time pickup = 00 / 03 × 055 
On-time pickup = %0808 

On-Time Shipping:  
On-time shipping is how close the carrier came to 
shipping out the order when promised. Measure the 
number of units shipped out on time compared to the 
number of units shipped during that period. Orders 
must be in-full to count toward this metric. 

On-time shipping = (# orders shipped on-
time) / (Total # orders shipped) × 055 
On-time shipping = 0. / 20 × 055 
On-time shipping = ..808 

Unplanned Shipment: 
 The unplanned shipment, also known as the 
unplanned supply order lines, are the number of 
supply order lines not being shipped soon. The 
company has no plans to ship these products. This 
metric is the number of unplanned shipments 
compared to the total number of shipments. 

Unplanned shipment = (number of unplanned 
shipments) / (number of total shipments) × 055 
Unplanned shipment = 0 / 00555 × 055 
Unplanned shipment = 5808 



 

 

 

Essential 

TRANSPORTATION KPIs 
WITH ERP APPROACH 

Formulas for KPIs 
 

 

Order Accuracy:  
Order accuracy, also known as order picking 
accuracy, is the number of orders picked and 

verified as accurate compared to the total number of 

orders picked for a period. This metric helps with 
process improvement in the warehouse 

Order accuracy = (# order verified 
correct) / (# orders picked today) × 055 
Order accuracy = 020 / 02. × 055 
Order accuracy = %38 

Inventory Accuracy:  
The inventory accuracy KPI is the accuracy of 
inventory in stock compared to what the database 
shows are in stock. This metrics shows the 
effectiveness of your bookkeeping methods and 
ensures there are no stockouts. 

Inventory accuracy = (# items counted) / (# 
items system lists as present) × 055 
Inventory accuracy = 0000. / 00053 × 055 
Inventory accuracy = %.838 

Dock-to-Stock:  
Dock-to-stock cycle time is how long it takes for a 
product to go from the start of its receipt to when it is 

put away and ready for sale compared to the total 
number of shipments received. Staff usually count 
this in hours. 

Dock to stock = (# hours for received product 
to be put away) / (# shipments) 
Dock to stock = (02 hours / 0. shipments) 
Dock to stock = 583. hours per shipment 

Units Processed per Square Foot:  
Units processed per square foot, also known as 
productivity in transferred volume, are distribution 
metrics that compare the number of units or goods 
processed to usable warehouse space. 

Units processed per square foot = (# units 
processed) / (useable space) 
Units processed per square foot = 350555 
units / 030055 square feet 
Units processed per square foot = 08. 
units/ft2 

Space Use in Warehouse:  
Space use in warehouse, also known as space 

utilization, is the percent of bins used. This metric 

ensures optimal use of warehouse space. Calculate 
this metric by comparing the amount of warehouse 
space used by what is available. 

Space used in warehouse = (warehouse 
space with product) / (total warehouse 
space) × 055 
Space used in warehouse = 00055 
ft2 / 030055 ft2 × 055 
Space used in warehouse = 258 



 

 

Essential 

TRANSPORTATION KPIs 
WITH ERP APPROACH 

Formulas for KPIs 
 

Cost per Pound:  
Cost per pound is the cost of a shipment compared 
to its weight in pounds. Use this measure to 

compare carriers, weekly invoices and individual 

shipments. 

Cost per pound = (Cost of 
shipment) / (Weight of shipment) 
Cost per pound = $.03820 / 20255 
Cost per pound = $580. 

Cost per Mile: 
 Cost per mile calculates the profit distribution for a 
load. Marketing also uses this metric for campaigns. 
However, in distribution, the measurement is the 
total monthly expenses or total load cost compared 
to the number of miles driven. The prices are fixed 
and variable. 

Cost per mile = (Total fixed and variable 
costs) / (Monthly miles) 
Cost per mile = ($20005 + $20002) / (00355 
miles) 
Cost per mile = $0800 per mile 

Picking accuracy: 
Order picking is one of the more complex of 
activities in a warehouse. An incorrectly picked order 
means returned items and paying to correct the 
mistake.So this is something that can again have a 
huge impact on costs and customer satisfaction.To 

calculate picking accuracy we can use some data 
taken from the ‘rate of return’ KPI (see below) and 

total order number in the following equation: 
This then gives a percentage of the number of 
orders that were picked correctly. 
 

Picking accuracy: 
(Total orders – incorrect item returns )/ 
Total orders *011 

Inventory turnover : 

It is basically the frequency at which you sell out 
your inventory. In other words, how quickly you sell 

and ship stock once it’s been put into 

storage.Obviously, this is one of the warehouse 
KPIs you’re looking to keep high and increasing. 
The faster you move stock, the less it costs to store 
it and the more profit you can make on 
it.Your inventory management system will usually 
provide a figure on this for you. But you can 
calculate inventory turnover via the following 
formula: 

Inventory turnover : 

Cost of goods sold / Average Inventory 

https://www.veeqo.com/blog/turn-your-customer-reviews-into-ecommerce-sales
https://www.veeqo.com/inventory-management-software-system


 

 

 

 

 

 

Essential 

TRANSPORTATION KPIs 
WITH ERP APPROACH 

Formulas for KPIs 
 

Rate of return: 

Rate of return is a simple yet vital warehouse 
management KPI. As the term suggests, it 
determines how often items are being returned by 
customers. 
This obviously gives a great insight into customer 
satisfaction as a whole. 
But the key to getting best use out of this warehouse 
management KPI is to segment by reason for return. 
So determine several different return reasons and 
use the following following equation to analyse each 
one: 

 

Rate of return: 

(Units returned / units sold)*011 



 

 

 

TRANSPORTATION ERP MODULAR STRUCTURE 

ان . به عنو میکن نه یکه چگونه آن را به   میریبگ ادی  میتوان یم اما ما  . به تنهایی در آمد زایی ندارد      حمل و نقل خود   

 یحمل و نقل تا حد ینرهایکانت ایها  ونیحمل بار اسننت که کام تیمشننکل معمول اسننتفاده کم از ظرف  کیمثال ، 

کت م  یخال  چه دال   یحر ند. اگر کارا   نیا یبه طور کل  ما امر وجود دارد ، ا نیا یبرا یمختلف لی کن عدم  و  ییامر از 

 جادیا ای، نداشننتن اطالعات در مورد فاکتور بار خودرو  تالیجیشننود: عدم اسننتفاده از بارنامه د یم یناشنن ونیاتوماسنن

 نکهیز اا یتصور  چیکه ه دینکته اضافه کن  نیآنها. به ا قیتلف یهر محصول به جا  یسفارشات حمل و نقل جداگانه برا  

ست و چه زمان      شما کجا صول  خود را  فهیشما چقدر وظ  یشرکت مخابرات  دیدان ینم نکهیا ایشود   یم لیتحو یمح

 اریبس  دهیممکن است فقط ا  یکیدهد. اساساً حمل کنندگان ، خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات لجست     یانجام م

 .میکن رفدر مورد روند حمل و نقل خود داشته باشند. وقت آن است که آن را برط یمبهم

، ما  نیاز ا شیاسننت. پ ERP ینحوه سنناخت راه حلها یبررسنن یلحظه برا نیراهنما ، بهتر یانتقال به قسننمت اصننل با

 دییای. اما اکنون بدیبرطرف کن ERP یبه لطف برنامه ها دی توان یکه م  میرا کشنننف کرده ا یکل یو چالش ها   تی اهم

ش   میتمرکز کن یمناطق عملکرد یرو شته با شندگان که  دی. لطفا توجه دا  بیکرا با تر گرید یژول هاتوانند ما یم فرو

 .ستیشما چ ERP ساختار دیکن یبررس شهیهم نیمختلف نصب کنند ، بنابرا یها

 

 



 

 

 اتینظارت بر عمل یبرا یابزار -1

ا شرکت شما متمرکز است. ب    یبرا کیحمل و نقل / لجست  یاصل  یندهای، بر فرآ ستم یبه عنوان قلب س  اتیعمل ماژول

حمل و نقل کنترل    ند یو منابع را در طول فرآ  یموجود یتوانند به راحت   یم رانیمجموعه ابزار ، مد   نیاسنننتفاده از ا 

 کنند. 

 :ماژول نیا یبرا ییکارها نمونه

 .دیکن یو حمل و نقل را بررس ی، موجود رزروها

 .دیرا اثبات کن لیتحو

 .دیکاال را کنترل کن یها یورود

 .دیرا خودکار کن اتیمربوط به عمل گزارشات

 .دیناوگان را کنترل کن حرکت

 ناوگان ینگهدار یها ماژول--7 -

شامل برخ  یماژول قبل نکهیا رغمیعل ست ، اما   تیریمد یاز ابزارها برا یاغلب  ص    ستم یس  کیناوگان ا صا  یراب یاخت

 بیکند تا ترک یشننما کمک م رانیماژول به مد نیطرف ، ا کیشننما وجود دارد. از  هینقل لیوسننا یو نگهدار ریتعم

گاراژ به  تی فیناوگان و ک   کام   یابی ، رد گریکنند. از طرف د  نه یرا در  ، توافق در مورد  یها در زمان واقع   ونیحرکت 

 .مختلف حمل و نقل راحت تر است یکامل از حالت ها یبانیو پشت رهایبرنامه ها و مس

 :ماژول نیا یبرا ییکارها نمونه

 .دیکن یزیخودرو را برنامه ر خدمات

 .دیرا حفظ کن کی/ الست یدکی قطعات

 .ناوگان تیفعال ثبت

 .دیکن تیریرا مد مهیب

 .و برنامه ها رهایمس یزیر برنامه

 



 

 

 افزار صورتحساب حمل و نقل نرم  -3

 یو صورتحساب به خاطر بسپارند. ماژول مال یدر مورد حسابدار دی، شرکت ها با  میمستق  لیتحو یندهایتراز با فرآ هم

سائل مربوط به پول از جمله مبادله وجه نقد ب  هیبزرگ کل شرکا ، فاکتور ، حقوق و پرداخت کاالها    میت نیم  یشما و 

شرکت حمل  یخوب برا ERP کیکند. با استفاده از  یکنترل م را یدکیو قطعات  هینقل لیکار ، وسا یرویحمل بار ، ن

 .دیمقرون به صرفه بساز یاستراتژ کیپول ،  قیدق یابیبا رد دیتوان یو نقل ، م

 :ماژول نیا یبرا ییکارها نمونه

 .دیها و فاکتورها را ثبت کن صورتحساب

 .دیکن یرا سفارش قراردادها

 .دیکن افتیپول ارسال و در یزیهر چ یبرا

 پرداخت ها یریگیپ

 با بانک ها کار

 کینرم افزار دفتر لجست -4

شامل همه موارد داخل  زین گریماژول بزرگ د کی،  نیو نه مهمتر نیآخر ساً وظا      یوجود دارد که  سا ست. ا آن را  فیا

بسننتر  ، قاًیگرفت. دق جهیاسننت ، نت ندیفرآ انیجر یسنناز نهیبه یکه به معنا یکامل اسننتراتژ یزیتوان با برنامه ر یم

اسننت که توسننط  ی، تعامل با مشننتر یمنابع انسننان فیوظامسنن ول حقوق و دسننتمزد ، گزارش ها ، داشننبورد ،  یادار

نرم افزار به قطعات    نیشنننود. اغلب ، ا  یاداره م رهیو بهبود عملکرد و غ یابی ، رد تی ، امن کپارچه  ی CRM یابزارها 

 .شود یم میکوچکتر تقس

 :ماژول نیا یبرا ییکارها نمونه

 .دیریتماس بگ انیمشتر ایکنندگان  نیتام با

 .دیکارکنان را آموزش ده یاعزا

KPI  دیریبگها را اندازه. 

 .لیو تحل هیگزارش و تجز ارائه

 .دیحساس محافظت کن یداده ها از



 

 

 حمل و نقل تیریمد یراه حل ها یاصل یایمزا

 میده یم حیمقاله ، ما توض  نیو استفاده از داده ها. در ا  ونیشود: اتوماس   یخالصه م  هیشدن اغلب به دو رو  یتالیجید

 یو اسننتفاده از داده ها برا ندهایفرآ ونیتوانند با اتوماسنن یم( LMS ای) کیلجسننت تیریمد یها سننتمیکه چگونه سنن

که  دیدان یتدارکات ، م اتیعمل ی، در صورت برون سپار نیبر ا وهآگاهانه ، ارزش را به ارمغان آورند. عال یریگ میتصم

 .دیادغام شو 1PLS یچگونه با شرکت ها

 

 حمل و نقل تیریمد یکیزیف انیجر یطراح

 یبرا،  ( شودعیانتقال )توز قرار استکه  ینقطه مبدا به نقطه ا ازاستفاده  لهیروش و وس فیتوص یاصطالح برا نیا

 :عبارتند از یکیزیف عیتوز یکانالها نیاز مهمتر یبرخ یینها یمشتر

 دهد یاز شرکت ارائه م ماًیکننده مستق نیتأم ایکننده  دیتول - یبه خرده فروش دکنندهیتول -3

کامل  یارهابکانال  نی، ا ی. به طور کلدیبرسان یرا به فروشگاه خرده فروش دیخود ، نقطه تول هینقل لیاستفاده از وسا با

 را مدیریت می نماید .  خودرو

 کیکننده محصوالت خود را در  نیتام ایسازنده :  یبه فروشگاه خرده فروش عیتوز اتیعمل قیکننده از طر دیتول - 7

 regional distribution یمنطقه ا عیتوز مرکز ای central distribution center (CDC) یمرکز عیمرکز توز کیانبار ، 

center (RDC). . انبار می نماید 

موارد  نیاز ا یعیوس فیط : یبه فروشگاه خرده فروش1PLشخص ثالث  عیتوز سیسرو قیکننده از طر دیتول - 1

 . وجود دارد

 :شامل نیشود. ا یشخص ثالث ارائه م یکه توسط شرکت ها یمختلف اتیعمل

 .رهیغ و ی،  حمل و نقل ، بسته بند یساز رهیو ذخ انبار



 

 

 شود.  ی)تجارت به مصرف کننده( شناخته م B7C اوقات با عنوان یکانال گاه نیا - میمستق لیتحو

 Factory to Factory / Business to Business (B7B). B7B)کانال 

 می باشد .  یمحصوالت صنعت ییشامل تمام جابجا رایت زاس یمهم اریبسهای  کانال

What Is a Logistics Management System? 

،  میکن یم کیصننحبت از لجسننت  یجلو و عقب. وقت - می نماید فعالیتاعمال  به طور معمول ، تدارکات در دو جهت

 هیو ته یو پردازش سننفارش ، بررسنن  افتیمانند در یاتیبه جلو اسننت که شننامل عمل  یریمعموالً منظور ما جهت گ

سته بند  یموجود س    دنیو چ ی، ب سال و انتخاب م ص    ریکاال ، ار ست که مح شتر  ولحمل و نقل ا  یم لیتحو یرا به م

،  لیوسنننا ری، تعم دهید بیآسننن اینادرسنننت  یمحموله ها تیریبا مد اتیهرگونه عمل یدهد. جهت معکوس به معنا

 .است افتیباز ایاستفاده مجدد 

س    قیاز هر دو طر ندهایفرا نیا تیریمد ی، برا تالیجید یایند در شاغل از  ست  تیریمد یها ستم ی، م ستف  کیلج اده ا

 نهیرا به ندهای، تمام فرا یآن به درب مشننتر لیکه از انجام سننفارش و تحو ینرم افزار یاز ابزارها یبیترک -کنند  یم

 :انجام شود یگریتواند به روش د یدر سازمان شما م LMS و ادغام یکند. معرف یم

 به صورت خودکار LMS نرم افزار تیریو مد دیساخت ، خر .3

 یرا برا یکیلجست  اتیکه هرگونه عمل (1PLS) یکیشرکت شخص ثالث لجست     کیشدن با   ریدرگ - یسپار  برون .7

به آموزش  یازین نکهیدهد بدون ا یم عیسنننر یدوره اجرا کیبه شنننما  1PLSاسنننتفاده از "شنننما انجام خواهد داد: 

ستگاه ها و نرم افزارها  ندهایکارمندان خود در مورد فرآ  عیفروش و توز نهیدر زم SAP لگری، تحل ورکی،  "دیجد ی، د

 .انبار تیریمد یتدارکات و ماژول ها ی، اجرا

صورت آنال    افتیرد سفارش ب شامل عمل  نیو پردازش  خدمات به  تیریکاال ، مد یموجود شیرایو و جادیا اتیمعموالً 

شتر  س  رشی، پذ یم س  یپرداخت ها ، برر سناد ب  یدگیتقلب و ر و  یارکنندگان ، انبارد نی، تأم دکنندگانیتول نیبه ا

 .حمل و نقل است یشرکت ها

 

 



 

 

Main modules of a Logistics Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Order management 

نده کن نیکاال ، اطالعات تأم یدوبرابر کردن ، سفارشات ، موجود یاز خطاها یریموثر سفارشات و جلوگ تیریمد یبرا

شتر  شوند. نرم افزار مد  ستم یس  کیدر  دیبا یو م شات را از همه کانال ها   OMSسفارش )  تیریهماهنگ  سفار  ی( 

شما در  صب تا زمان تأ  یم افتیفروش  مرکز  نیکند. ا ی، کنترل م یتوسط مشتر   ید مشتر ییکند و آنها را از لحظه ن

کاال  ی، مکان ، موجود رهایشود: مس   یداده م شیاتصال شماست که تمام اطالعات مربوط به سفارش در آن نما     یاصل 

 .رهیپرداخت ها و غ رشیفاکتورها و پذ جادیا یبرا ی، اتصال انبار و ادغام با حسابدار

صورت آنال    افتیدر سفارش ب شامل عمل  نیو پردازش  خدمات به  تیریکاال ، مد یموجود شیرایو و جادیا اتیمعموالً 

شتر  س  رشی، پذ یم س  یپرداخت ها ، برر سناد ب  یدگیتقلب و ر و  یارکنندگان ، انبارد نی، تأم دکنندگانیتول نیبه ا

 .حمل و نقل است یشرکت ها

نده نک نیکاال ، اطالعات تأم یدوبرابر کردن ، سفارشات ، موجود یاز خطاها یریموثر سفارشات و جلوگ تیریمد یبرا

شتر  شوند. نرم افزار مد  ستم یس  کیدر  دیبا یو م شات را از همه کانال ها    (OMS) سفارش  تیریهماهنگ   یسفار

شما در  صب تا زمان تأ  یم افتیفروش  مرکز  نیکند. ا ی، کنترل م یتوسط مشتر   ید مشتر ییکند و آنها را از لحظه ن

کاال  ی، مکان ، موجود رهایشود: مس   یداده م شیاتصال شماست که تمام اطالعات مربوط به سفارش در آن نما     یاصل 

 .رهیپرداخت ها و غ رشیفاکتورها و پذ جادیا یبرا ی، اتصال انبار و ادغام با حسابدار

کند و اطالعات  لیشنما متصنل اسنت تا کانال فروش را تکم    یو بانک اطالعات موجود CRMبه  کپارچهی OMS کی

ضاف  یها یژگیرا فراهم کند. از و یابیو بازار یحسابدار  یمربوط به بخشها  ،  محبوب یتوان به اتصال به بازارها  یم یا

 چند ارز اشاره کرد. یها نهیفروشندگان و گز یموجود

در  انیگرفته تا رانندگان و مشننتر زانی، اطالعات مربوط به سننفارشننات توسننط اشننخاص مرتبط از برنامه ر  TMS در

 تیریحمل و نقل خود را مشاهده و مد یدرخواست ها دیتوان یاست که در آن م یقیتلف یفزا کی نیدسترس است. ا

 .ها است یژگیو نیکه شامل ا دیکن

کان م میسفارش مانند وزن و تنظ  اتیتمام جزئ لی، شامل تکم  سیستمی   ای یبه سفارش حمل و نقل. ورود دست   ورود

دهد ،  یشده اختصاص م نییتع شیاز پ یرهایرا از مس یریاغلب به طور خودکار مس ستمیس کیاست.  یو مقصد فعل

دهد. اگر   لی تحو دی کند و کجا و چه موقع با     معآن را ج دی راننده با   یو حت هی نقل له یاز جمله نو  حمل و نقل ، وسننن   

WMS رود. یشده خود م یزیسفارش به طور خودکار به برنامه حمل و نقل برنامه ر نی، ا دیدار کپارچهی 

و رانندگان در  زانیبرنامه ر یبرا یخود و حمل و نقل اختصاص   یرهایشده با مس   جادیسفارش. سفارشات ا    یکل یمان

ست که به آنها امکان م    شبورد موجود ا سناد    یدا شاهده کنند. همه ا به طور  نیهمچن دهد حجم کار روزانه خود را م

صل م     شات مربوطه مت سفار ستفاده از کاغذ بر رو  آنهاشوند تا راننده بتواند   یخودکار به  شمند  یرا بدون ا  ای تلفن هو



 

 

ضع  یخود نگه دارد. وقت یلوح انهیرا س     تیرانندگان و شات را در م ند دار یمرور زانیکنند ، برنامه ر یبه روز م ریسفار

 .شده ورود ینیب شیدر برنامه و زمان پ راتییاعمال تغ یبرا ونیکام یمکان هاو  یزمان بند راتییبر تمام تغ

INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM 

ش  یموجود تیریمد س ول    نیتأم رهیاز زنج یاتیح ی، بخ ست که م ساز    تیا ستند  صول برا  یکنترل و م  یمقدار مح

 یو مداوم آن دست و پنجه نرم م  عیسر  راتیی، اگرچه با تغ یموجود یابیو رد رهی، ذخ افتیفروش را بر عهده دارد. در

 یها ستم یبه س  کیاز صفحات گسترده کالس    ونی، اتوماس  نیمحصول دارد. بنابرا  قیاطالعات دق تیریبه مد ازیکند ، ن

ضوح الزم را برا IMS) یموجود تیریمد  ستم یس  کی قیمکان واحد از طر کیمتمرکز کردن تمام داده ها در  ی( ، و

 دهد یارائه م یموجود تیریمد

(IMS) سطح  ستم یس  نیکند. ا یکند. تعادل را در پر کردن مجدد حفظ م یو گزارش م یابیرا رد یموجود راتییتغ 

حال ، با  نیکند. در هم یم میهر محصننول را تنظ یکند و سننفارش مجدد خودکار برا یم یابیرا ردموجودی  نییپا

 .دهد یرا کاهش م یسفارش اضاف رمحصول ، خط یتقاضا نیتخم

WARE HOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

 

 اقالم ، افتیشننامل در نیانبار اسننت. ا اتیعمل ونی، کنترل و اتوماسنن ینگهدار یندهایاز فرا یانبار مجموعه ا تیریمد

ستفاده از   تیریآنها ، مد ییجابجا شرا  KPIکارکنان انبار با ا سخت افزار     منیکار ا طی، حفظ  ستفاده از نرم افزار و  و ا

 است. دموا یابیو رد افتنی یبرا

و  یساز  رهیذخ قیکاالها را از ورود به انبار از طر تیریکار مد انیاست که جر  یانبار متشکل از ابزار  تیریمد ستم یس 

سال ب    تیریمد یدر محل برا یابیرد ساده م  شتر یسفارش و ار نرم ": دیگو یم SAP لگری، تحل ورکی ویکند. مات ی، 

شکاف بزرگ  یابیو رد شرفت یتواند با پ یانبار م تیریافزار مد ضافه م  "کند. جادیا ی،  شرک  یمت ا ت کند که در مورد 

 .کنند یسازمان فراهم م کیمحصوالت  یگسترده برا یساز رهیذخ یفزا کی نیآنها همچن 1PLS یها

 .است ریز اتیمس ول عمل WMSطور معمول ،  به



 

 

 رهیذخ یحداکثر فزا  جادیامکان ا یژگیو نیقابل کنترل از ساختمان انبار ، ا  ینقشه سه بعد   کیانبار. با ارائه  یطراح

صف حمل و نقل   یمناطق یبند تیکار را با اولو یرویاقالم و ن انیو بهبود جر یقرار دادن موجود تیری، مد یساز  از 

 دارند. یشتریبه توجه ب ازیکند که ن یفراهم م

ساز     نیا دنیچ سکن همگام  ستگاه ا ست ، به تع    ینرم افزار که با د ساختمان انبار      قیدق نییشده ا سر  سرا موارد در 

 ریمسنن  قیبه موارد ، مونتاژ کنندگان سننفارش را از طر  افتهیاختصنناص   یبارکدها یابیبا رد WMS .کند یکمک م

، انتخاب  حیاز انتخاب قسننمت صننح  نانیاطم یکند. برا یم ییراهنما ازیبه سننمت محصننوالت مورد ن  نهیانتخاب به

س  سکن بارکد پ  یم یکنندگان آن را دوباره برر ست یکنند: با ا س    و سرع  یم دییآن را تأ ستم یشده ،  ت ، کند. از نظر 

س  رایدر زمان باشد ، ز  یواقع ییصرفه جو  کیتواند  یم یعملکرد انتخاب دسته ا  ا از سفارشات ر   یاریامکان انتخاب ب

 .کند یاهم مفر رابار اج کیدر 

تجربه  اینند ک نیرا تزم منیداشته باشند تا حمل و نقل ا یخاص یبسته بند طیتوانند شرا ی. سفارشات میبند بسته

 ییو با حداکثر کارآ حیصح  بیبه ترت یدهد که بسته بند  یم نانیبه شما اطم  WMSرا بهبود بخشند.   ییجعبه گشا 

 .ودشده توسط تجارت انجام ش نییتع نیممکن ، مطابق با قوان

سان  تیریمد ستفاده از     اتیعمل یکار نظارت بر جنبه ان ستلزم ا ست که در   تیریمد ستم یس  کیانبار م  WMSکار ا

ه کارمندان را ب فیکار ، تکال یروین یزیو برنامه ر یزیبرنامه ر یها تیبا استفاده از قابل ستمیادغام شده است. ابتدا ، س

صاص م  شما امکان م  نیدهد. ا یانبار اخت ش  دیکن یابیرا رد یور بهرهدهد  یبه  کارگران را  ایکم عملکرد  یها فتی، 

سا    سابقه فعال  فهیسابقه وظ  طی. محدیکن ییشنا شان م  یها تی، کل  و  هیزتج یتواند برا یدهد که م یکارمندان را ن

ستفاده شود. در طوالن    افتنیگردش کار و  یساز  نهیاوج کار ، به لیتحل  ، ضمن  تمد یراه حل در صورت بروز موانع ا

 شود. یم ییو کارا یبهره ور شیکار ، باعث افزا یها نهیکاهش هز

 حمل و نقل کیاستراتژ یزیبرنامه ر

قل حمل و ن یساز  نهیمانده است به  یکه قبل از خروج از انبار باق یزیچ نیسفارش ، آخر  یاز مونتاژ و بسته بند  پس

 :است

TRANSPORT PLANNING. 

  LMS دهد. روش  یم صیشننما را تشننخ یمناسننب باربر یها نهیاز گز یکیتدارکات حمل و نقل  یها نهیاز انوا  گز

 یکاالها یبرا خچالی یندارند تا کاالها     یازی ن خچال یکه به    ییکاالها   یحمل و نقل از حمل بار خشنننک ون برا     یها 

 نیسنگ  یکوچکتر به بارها یحمل و نقل کارآمد بارها ی( براLTL) ونیکام زحساس به دما متفاوت است. از بار کمتر ا  

 رهیو غ هیمواد اول یادیز ریمقاد یعمده برا یاز اندازه و بارها شیب یبارها یبرا



 

 

همه افراد را  دیکند تا د یمتصل م  یمخابرات یحمل کننده ها را به شرکت ها  LMS یاتصال به شبکه شرکت مخابرات   

 یزارهاشرکت حمل و نقل ، اب نیدر مورد ارزانتر یریگ میتصم یکند. برا دایحمل و نقل را پ نهیگز نیکند تا بهتر دایپ

ش    نیحمل و نقل وجود دارد. ا دیخر سفار شتر    یساز  یابزارها در  ست م سخ به   شنهاد یپ یبرا یدرخوا ،  سواالت ، پا

 .کنند یبه شما کمک م شنهاداتیپ یبایو ارز شنهاداتیپ رشیپذ

حمل و نقل فروشننندگان را با ارائه دهندگان ناوگان  طیندارند ، بلکه شننرا یخاصنن یی، آنها معموالً دارا 1PLSمورد  در

 دهند.  یمطابقت م طیواجد شرا

داده گسترده از هر دو شرکت و افراد  گاهیپا کی یها دارا 1PLS»داند:  یرا کارآمدتر م ییدارا ریتدارکات غ ورکی ویمت

توانند احتمال انجام کار  ی، م سنننتندیخود ن یها ییارائه خدمات حمل و نقل هسنننتند. از آنجا که آنها محدود به دارا

را از صفحه شما خارج    یادیز یکینامد که بار لجست  یم یمرحله ا کی گاهفروش  کیرا  1PLS "را ارائه دهند.  یباالتر

 کند. یم

 

 

 

 



 

 

 ؟ ستیچ TRANSPORTMANAGEMENT SYSTEM حمل و نقل تیریمد ستمیس

سته ا  TMS ایحمل و نقل  تیریمد ستم یس  ست که به برنامه ر  ید کاال  یکیزیحرکت ف یو اجرا یزیاز نرم افزارها ا

ائه  کنندگان و ار   عیگرفته تا توز   دکنندگان  ی از تول نیتأم  رهیزنج یتواند توسنننط تمام اعزنننا    یم نیکند. ا  یکمک م 

 .خواهد محموله ها را هماهنگ کند یکه م یطرف ره باًیتقر -استفاده شود  (1PLS) دهندگان تدارکات شخص ثالث

ست که در ز  یها تیقابل TMS یمورد جستجو  یژگیو ست. با چشم انداز از کل       ریبرج کنترل آن ا شده ا شان داده  ن

اطالعات مربوط به کاالها را در زمان    EDI ای  API یفاده از فناور  با اسنننت  TMSبرج کنترل  کی حمل و نقل ،    ند یفرآ

 و به  لی تحو قی، از طر عیکنندگان به مراکز توز    دی را از تول یارزشنننمند  یداده ها  نیکند و بنابرا   یضنننبط م یواقع

 رهیعملکرد زنج لیو تحل هیتوانند به نوبه خود به تجز یداده ها م نیدهد. ا یکاربران خود قرار م اریدر اخت انیمشنننتر

رو  خود را ش  یساز  نهیکه شما سفر به   ییشوند. جا  لیتبد یو مسائل مربوط به خدمات مشتر   یمال تی، وضع  نیتأم

 .دیکن یم

 

Main TMS functions (planning, execution, and visibility) and corresponding processes 

within them 

آنها قابل  یو رو دیو اجرا کن یزیحمل و نقل خود را برنامه ر یندهایدهد تا فرآ یبه شننما امکان م TMS،  اسنناسنناً 

 یختلفم یعملکردها دیتوان یخود م ازیکه بسته به ن  یمعن نیغالباً مدوالر است ، بد  ینرم افزار نی. چندیمشاهده باش  

 تیریمد یها ستم یمختلف س  یها ابزار شما ممکن است از ماژول   ستم ی، اکوس  نی. عالوه بر ادیرا جداگانه بدست آور 

ست  س LMS) کیلج شک  TMS( و البته WMSانبار ) تیریمد یها ستم ی( ،  شد. برخ    لیت ها با نرم  یژگیاز و یشده با

 کنند. یارتباط برقرار م زیناوگان ن تیریافزار مد



 

 

سازمان  یبرا تفکر شما درباره ارزش آنها را  CLOUD(TMS)  بر یحمل و نقل مبتن تیریمد یها ستم یس  دیجد مدل

 و با بازپرداخت نهیهز نیمشننکالت حمل و نقل را با کمتر دیتوان یدهد. اکنون م یم رییتغ یسنناز ادهیپ یو اسننتراتژ

سبت به راه حل ها  عتریسر  شت  دیجد یها یو معمار TMS شرفته یپ یها تی. قابلدیحل کن TMS یسنت  ین  یبانیپ

اسنننتقرار  یها نهیکنندگان و گز نیو تأم یمخابرات یتر با شنننرکت ها یقو یبهتر از حمل و نقل چند حالته ، همکار

 .کند یرا فراهم م رتریانعطاف پذ

 .دیرا بدست آور عیخود ، بازپرداخت سر TMS یدر مورد اجرا یبه دست آوردن حقوق با

 انیترمش  عیسر  یابیدست  نهیرا در زم یشتر یب اریبس  یریپنج سال گذشته انعطاف پذ   یط TMS یدر معمار شرفت یپ

فر،  شیپ ی، برنامه ها کپارچهی TMS ی، راه حل ها یخیفراهم کرده اسنننت. از نظر تار TMS یگذار هیبه سنننرما

 ییشنرکتها  یشند. در اصنل ، آنها برا   یاجرا م و یزیها ، ماهها برنامه ر نهیدر هز ییصنرفه جو  دنیبودند که قبل از د

آمده اسننت و راه حل  دیروند پد نیداشننتند. گرچه چند شننتریب ایدالر  ونیلیم 300حمل  نهیشننده اند که هز یطراح

دهد و  یگشنوده اسنت ، خطرات حمل و نقل بزرگ را کاهش م   شنتر یحمل و نقل ب یحمل و نقل را برا تیریمد یها

س  CLOUD انشیشامل را  نهایدهد. ا یرا به هفته کاهش م هیزمان اول نیهمچن سبات     TMS ونیو مدوال ست. محا ا

CLOUD  سان تر برنامه ر  یساز  رچهکپایو سازمان  یزیآ س  یمنابع  سادگ ERP / WMSانبار ) تیریمد ستم ی/   ی( به 

زمان اجرا را  تیدر نها ،دهد. صرف نظر از اندازه پروژه   یو از نظر تخصص کاهش م  نهیرا از نظر هز ازیمورد ن ITمنابع 

را در  یشننتریب یریبه حمل کننده ها امکان انعطاف پذ ونیکند. مدوالسنن یم عیدهد و بازپرداخت را تسننر یکاهش م

 نهیتوان به به یبازده را بدسننت آورند. به عنوان مثال م نیعتریدهد تا سننر یم یعملکرد ینواح یتمرکز بر رو نهیزم

شتر      اطیح تیریو مد دازباران ی، اجرا ، زمان بند یساز  شد بخش فروش / م ست بهتر با شاره کرد. متناوباً ، ممکن ا  یا

که هرگز  ییاشرکت ه ی. برادیکن نهیبا بسته کوچک را به یکیتحقق تجارت الکترون ایبا ناوگان  لیمتمرکز شود و تحو

TMS   ، شته اند ساند و   داقلتواند خطر را به ح یم یساز  ادهیپ یمدوالر برا کردیرو کیندا وش ر نیبهتر یریادگیبر

 کند ریها را امکان پذ

صل  مجموعه ،  کند یم تیریحمل و نقل را مد اتیجزئ هیکند و کل یم تیریحمل و نقل را مد یازهاینرم افزار که ن یا

 :هستند ریز یها تی، به دنبال قابل TMS یراه حل ها یاست. با اجرا (TMS) حمل و نقل تیرینرم افزار مد

 دیرا بدست آور یبهتر حمل و نقل ورود کنترل

 دیحمل و نقل را کاهش ده یها نهیهز

 کننده نیتام لیعملکرد تحو بهبود

 حمل و نقل  قابلیت مشاهده شیافزا



 

 

 .دیکاال را کاهش ده یموجود

 حمل و نقل یزیبرنامه ر یها یژگیو

 لیتحو یو زمان بند تیریمد

  TMS  نیو آنال یحساب شخص    قیخود را از طر یدهد تا محموله ها یامکان را م نیا انیبه مشتر TMS  خود برنامه

 لی و تحل هی ، تجز تی ، نو  خودرو و ظرف تی مانند تراکم جمع   یاتی ح یبراسننناس پارامترها   لی کنند. برآورد تحو  یزیر

 است. رهیشده و غ ینیب شیپ کیتراف

TMS به موقع به حمل  یو هشننندارها ییخودکار دارا یابیرد قیدر صنننورت عقب افتادن از زمان حمل و نقل ، از طر

 کند. یم نیبه موقع را تزم لیکنندگان و مصرف کنندگان ، تحو

1 Problems You Can Now Solve with a Transportation Management System (TMS) 

توانند  ی، حمل کنندگان اکنون م   یکننده و مخابرات   نیتأم  کپارچه  یشنننبکه   کی و  CLOUDبر  یمبتن TMS کی  با 

 نکهیاز جمله ا به سننوال هاییپاسننخ دادن  نیکنند. ا یریگیرا پ لیحمل و تحو قیاز طر دیسننفارش خر یمراحل اصننل

 یدهند ، آسننان م یم لیدارند و کدام شننرکتها حمل و نقل را به موقع تحو رازمان  نیتر قیکنندگان دق نیکدام تأم

از شرکت ها نه تنها اتصال دهنده    یاریما بس رسند ، ا  یبه نظر م یاساس   یارهایبه عنوان مع ارهایمع نیشود. اگرچه ا 

 دهند. با استفاده از  یم ارائهرا  یآنها چند پاره شده و اطالعات متناقز   یداخل یها ستم یرا از دست داده اند ، بلکه س  

TMS حمل و نقل را به وضنننوح  نهیتوان هز یحمل و نقل ، م تیریکنندگان و اسنننتفاده از مد نیبا تأم ی،  با همکار

سا    یاز محل پس انداز را م یتر قیحمل و نقل درک دق یها نهیهز کیدرک کرد. تفک شنا ه ک سواالتی کرد.  ییتوان 

 ایحجم مکعب  نیشننتریعبارتند از: محصننوالت کدام فروشننندگان ب دیبه آنها پاسننخ ده دیمحل شننرو  با نییتع یبرا

ل و ادغام حم یبرا کیکنندگان از نزد نیتام هوجود دارد ک ییایمناطق جغراف ایرا دارند؟ آ لیفرکانس تحو نیشنننتریب

یی کننده و راهنما نیمحصننول تأم یمانند قرارداد حامل ، وزن بعد یداخل یها تینقل در آن واقع شننده اند؟ چه قابل

 .است ازیمورد ن یابیریمسهای 

 Transportation Management Systemماژول های اصلی مدیریت حمل و نقل  .

 نرخ حمل و نقل تیریمد -

و حمل و  ونی، کام LTLموتور نرخ ، نرخ حمل و نقل بسننته ،  کیاسننت.  تریموتور ر TMS یابزارها نیاز مهمتر یکی

ساس قوان  یمدل نینقل ب سبه م  ینیرا بر ا  دیبا TMSقرارداد.  یها و توافق نامه ها فی، تخف هیپا یکند: نرخ ها یمحا



 

 

دهد و به محض درخواست  یتعرفه ها را در خود جا نیتر دهیچیکند تا پ جادیرا ا یسفارش یگذار متیق نیبتواند قوان

 بفرستد. متیق یمشتر یبه طور خودکار برا

 Load planningبار یزیبرنامه ر -

زا  دیتوان یم شما  زا   یزیرا برنامه ر نرهایو کانت لرهایها ، تر ونیکام یریبارگ یف سبه ف موجود  یریبارگ یکرده و محا

 هینقل لهیوس یریاطالعات مربوط به اندازه گ دیتوان ی. به عنوان مثال ، مدیکن افتیرا با توجه به حداکثر بارها و وزن در

شننود. داده ها در  یشننناخته م ی، که به عنوان داده اصننل دیکن رهیذخ ندهیآ درارجا   یخود را وارد کرده و آن را برا

هستند که  یسه بعد یبارگذار یژگیو یها دارا TMSاز  یشود. برخ ینقل حاصل م مورد ابعاد کاال از سفارش حمل و

 .دیده رییبار و استفاده از فزا را مشاهده و تغ عیتوز دیتوان یدر آن م

 

In SAP Load Planner, you can set up the load plan hierarchy and quickly relate to the 

items by color 

Source: SAP 

https://blogs.sap.com/2016/07/25/monday-knowledge-snippet-mks-63-tm-93-load-planning-color-items-by-weight/


 

 

سله مراتب طرح بار را تنظ    دیتوان یم SAP Load Plannerدر  سرعت از نظر رنگ با موارد ارتباط   میسل کرده و به 

 دیبرقرار کن

  Fleet management ناوگان تیریمد -

شته باش   یناوگان خصوص   چه ستفاده کن    کیو چه از  دیدا  یها ییدارا دیتوان یم TMS، در  دیشبکه مشترک حامل ا

 شننرفتهیپ یها یژگیاز و TMS. اگرچه همه ارائه دهندگان دیعامل مشنناهده و اسننتفاده کن سننتمیسنن کیخود را در 

 هیاعزام و تسنو  تیریو مد دیرا اختصناص ده  زاتیرانندگان و تجه دیتوان ی، شنما م  سنتند یناوگان برخوردار ن تیریمد

ص  دیکن تیریرانندگان مد یرا برا یحساب مال  صا ستفاده م  تیریمد ی. اگر از نرم افزار اخت  دیتوان ی، م دیکن یناوگان ا

 .دیاز راه دور بپرداز ونیخودرو و کنترل کام نهیمعا یریگی، پ یطیمح راتیمصرف سوخت و تأث تیریبه مد

 چرا به نرم افزار مدیریت ناوگان نیاز داریم؟

سال پیش چیزی به اسم مدیریت ناوگان و یا ردیاب خودرو اصال معنی نداشت. در واقع مدیریت ناوگان در  5حدود 

ها نآها تماس بگیرند و از توانند باشند! یا مکررا با رانندهتوانست حدس بزند که االن خودروها کجا میبهترین حالت می

راننده  350بپرسند کجا هستند و کی کارشان به پایان خواهد رسید؟! حاال فکر کنید اگر یک سامانه ناوگان حمل و نقل 

داد. مدیریت ناوگان حمل و نقل قادر نبود زمان دقیق پایان ماموریت ها رخ میای برای مدیریت آنداشته باشد چه فاجعه

ها داشتند هایی که نیاز به خدمات آنکثر اوقات مجبور بودند به مشتریخودروها را مشخص کند به همین علت ا

های نامشخص بدهند. یا مثال بگویند به محض اینکه اولین خودرو آماده تحویل کاالی شما بود با شما تماس جواب

 گیریم!می

 چیست؟در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ 

نگ در کند. حتی دیسپاچییت عملیات تعریف متفاوتی پیدا میدیسپاچینگ در صنایع مختلف و عمدتا به منظور مدیر

نشانی در مقایسه با مدیریت خودروهای ناوگان ها و خودروهای آتشمدیریت ناوگان خودروهای امدادی مثل آمبوالنس

و  یترین خودرو به مشترهایی دارد. دیسپاچینگ در ناوگان حمل و نقل به معنی پیدا کردن نزدیکحمل و نقل تفاوت

باشد. کنترل زمان، نحوه انجام کار، زمان شرو  و پایان کار و در کل اطال  رانندگان از محل انجام ماموریتشان می

مدیریت شرو  تا پایان یک وظیفه کاری از طریق سیستم ردیاب خودرو و نظرارت بر خودروهای در حال انجام ماموریت، 

 شود.دیسپاچینگ گفته می

دیسپاچینگ برای خودروهایی که تمام روز، در سطح شهر، کشور یا هر نقطه از کره زمین مشغول انجام کار و یا ارائه 

گیرد تا مدیر ناوگان حمل و نقل جهت اطال  از عملکرد و دریافت مقصد سرویس خدمات هستند؛ مورد استفاده قرار می



 

 

ی های دقیقی از کلیههایت دیسپاچنیگ راهکاری است تا بتوان گزارشهای جدید با آنها در ارتباط باشد. در نو ماموریت

 .های ناوگان حمل و نقل به دست آوردها و دریافتارسال

دهد. ، اطالعات مربوط به مکان و وضعیت هر خودرو در ناوگان را در دسترس مدیر ناوگان قرار میهای مربوطه ردیاب 

ر وسیله نقلیه هستند هم، مشخص است. مدیریت ناوگان با توجه به مکان های ناوگان منتظاز طرفی محلی که مشتری

کند. در اینجا ها را انتخاب کرده و محل ماموریت را به مانیتور خودروی آن راننده ارسال میترین آنخودروها نزدیک

به سمت محل  شود. سپس رانندهی مسیرهای ردیابی جهت اعزام به محل ماموریت برای آن خودرو مشخص میکلیه

کند. در تمام این مدت مدیر دیسپاچینگ، فاصله خودرو تا محل ماموریت، مسیر حرکت، سرعت بارگیری حرکت می

کند. بنابراین زمان و مکان خودرو، زمان تحویل کاال و کلیه اطالعات الزم در طی انجام و تا پایان ماموریت را رصد می

 تر است.انجام ماموریت بعدی برای هر خودرو مشخص

ها دهد. هماهنگیریزی میهای ناوگان حمل و نقل، قدرت برنامهدیسپایچینگ هم به مدیریت ناوگان و هم به راننده

 3۴تر بگذرانند. مثال اگر قرار است یک محموله از منطقه توانند، روزشان را بهینهگیرد. رانندگان میراحتتر صورت می

ی خالی به آن محل اعزام شود. دیسپایچینگ به مدیریت ناوگان حمل و نقل، بارگیری شود، لزوما نباید یک خودرو

 .کند برای بارگیری مجدد استفاده کنیداش را در همان اطراف تخلیه میکند تا بتوانید از خودرویی که محمولهکمک می

 شود تا:قابلیت دیسپاچینگ باعث می

 از محل عملیات خودروها تک تک یفاصله مشاهده قابلیت •

 ماموریت انجام جهت خودرو ترینمناسبت و نزدیکترین انتخاب •

 آنالین صورت به هاراننده به ماموریت محل رسانیاطال  •

 آسان ردیابی و نقشه روی بر مشتری دقیق آدرس ارسال •

 ماموریت پایان و هدف به رسیدن تا راننده هر مانده زمان مدت مشاهده •

 



 

 

 

 

  FLEET MANAGEMENTماژول های مورد استفاده در 

1- ECU (ELECTRONIC CONTROL UNIT)  

ECU   ر های دیگر در موتوکند. در حال حاضر، بسیاری از سیستمخودرو، بیشترین کارایی را در این قسمت متمرکز می

 کند. زیست کمک میوجود دارد که به کاهش مصرف سوخت و یا تأثیر مثبت بر محیط

ECU  شود که در تشخیص وضعیت موتور نقش دارد. این در اصل یک کامپیوتر، موتور گفته می« مغز » معموالً به عنوان

حوزه مختلف عملکرد را در  ۴یک سیستم سوئیچینگ و سیستم مدیریت نیرو است که برای انجام هر سطح، باید 

  مدیریت قدرت – ۴ –خروجی  – 1در حال پردازش  – 7ورودی  – 3 .برگیرد

- 2- FLEET TRACKING 

 کند:ردیاب خودرو از دو طریق زمان تعویض روغن موتور خودرو را به شما یادآوری می

 میزان مسافتی که خودرو باید طی کند.. ۱



 

 

 گذرد.. مدت زماتی که از روغن موتور جدید می7

ای که برای خودروها زمان تعمیرات و هر هزینهکارکرد فعلی خودروها موجود است، همچنین ،افزار ردیاب خودرو در نرم

 گردد. بنابر این در زمان مقرر، ردیاب خودرو هشدار خواهد داد و به شما یادآوری خواهد کرد.شود نیز ثبت میانجام می

 : در مدیریت ناوگان one wire پروتکل-1

فاده کند. استها استفاده میها بین دستگاهدادهطور که از نام این پروتکل مشخص است، از یک سیم برای انتقال مانه

از این تکنولوژی در مدیریت ناوگان به این منظور است که به جای استفاده از چندین ردیاب خودرو برای دریافت 

 اطالعات سنسور دما، فقط از یک ردیاب خودرو استفاده کنیم در حالی که چندین سنسور دما به آن متصل است.

 شود.دار به صورت جداگانه برای مدیریت ناوگان ارسال میهای یخچالنسور دما در نقاط مختلف ماشیناطالعات هر س

های اضافه و کشیگویند که از سیممی one wireسازی ارتباط با کمک یک سیم را پروتکل به بیان دیگر قانون پیاده

 کند.های اضافه جلوگیری میدر نتیجه هزینه

 هم دیده شود. 3Wیا گاهی اوقات به شکل  One-Wireنین ممکن است به صورتهمچ one wireپروتکل

بریم. اطال  از دمای یخچال خودرو برای خواندن دما در نقاط مختلف یخچال خودرو، بهره می one wireاز پروتکل 

در نقاط مختلف آن، اهمیت زیادی دارد چرا که اگر مدیریت ناوگان، افزایش دما در یکی از سنسورها را تشخیص دهد، 

تواند به موقع اقدامات الزم جهت میشود. در نتیجه به سرعت متوجه خرابی در آن بخش از اتاقک یخچال خودرو می

توان به سرعت جلوگیری از فاسد شدن مواد داخل یخچال را انجام دهد. با استفاده از پروتکل ارتباط یک سیم، می

 های حساس به دما شد.متوجه بروز مشکل در محل نگهداری محموله

روها به مکانی مناسب، به میزان قابل توجهی جابجایی به موقع کاالهای فاسدشدنی و انتقال مواد داخل یخچال خودو

های جالب توجه های حمل و نقل را خواهد گرفت. یکی از قابلیتهای ناشی از خرابی یخچال در شرکتجلوی خسارت

، سنسور دما را در چندین نقطه از یخچال خودرو one wireدر ردیاب خودرو بهیاب، این است که با استفاده پروتکل 

های حساس به دما دهد. به این ترتیب کنترل محمولهو اطالعات آن را در اختیار مدیریت ناوگان قرار میکند فعال می

 شود.تا زمان رسیدن به مقصد تزمین می



 

 

 

4- AutoGeofencing 

ج وفنسینگ از ترکیب دو کلمه تشکیل شده است. اولی ج و که مخفف جغرافی هست و دومی فنس یا همان حصار. 

کنند؟! جواب این است که ی مجاز برای تردد استفاده میاز کلمه ج وفنسینگ برای تعریف محدودهحاال چرا 

های ردیاب خودرو از گیرد و در صورت عبور دستگاهی مجاز قرار میج وفنسینگ مانند یک حصار بر دور محدوده

قع، ج وفنسینگ یک مرز مجازی بر روی ج وفنسینگ، پیغام هشدار به راننده و مدیریت ناوگان ارسال خواهد شد. در وا

 .ی مجاز برای فعالیت کارمندانش را مشخص نمایدکند تا محدودهی جغرافیایی ایجاد مینقشه

از مناطق سفارشی خارج  iButtonدهد که بدانید چه موقع ماشین بدون اجازه ج وفنسینگ به شما این امکان را می

 شود.می

شناسند. ج وفنسینگ یکی از مرز جغرافیایی مجازی یا حصار الکتریکی نیز می هایی مثلج وفنسینگ، را با نام

نی یاب جهای موقعیتهای هوشمند سامانه مدریریت ناوگان حمل و نقل است. این ابزار مهم و کاربردی به وسیلهویژگی

کند. هر شرکتی که ا کمک میشود، در مدیریت ناوگان به شمها ارسال میهای رادیویی که از طریق ماهوارهیا فرکانس

به نوعی با وسایل نقلیه سر و کار داشته باشد، مسلما به یک مدیریت ناوگان حمل و نقل پیشرفته و هوشمند نیاز دارد. 

هایی که حداقل روزی های پستی تا فروشگاهها و بستههای بزرگ که عمده کارهایشان ارسال و انتقال محمولهاز شرکت

 .رسال دارندچند سفارش برای ا



 

 

 در ردیاب خودرو و مسیریابی GPS کاربرد -5

اید که اگر اینترنت عنوان مسیریاب استفاده کرده باشید؛ احتماالً متوجه شدهتلفن همراهتان به GPSحال از اگر تابه

قادر به تشخیصِ موقعیتِ فعلی خود تان ی جی پی اس تلفن همراه وسیلهیابی بهشما خاموش باشد، بازهم مکان

باشد. یعنی اگر اتصال شما به همین شکل می GPSهای مربوط به مسیریابی نیز عملکرد باشید. در تمامی اپلیکیشنمی

سیر را طی توانید مپذیر نباشد؛ با هم میبه اینترنت، بعد از مسیریابی از بین برود و دسترسی شما به اینترنت امکان

 کنید.

، از طریق GPSدرستی نشان خواهد داد. علت این امر، این است که تلفن همراه، موقعیت شما را به GPSیابِ مکان

کند؛ بنابراین همواره در دسترس است و هرگز از کار نخواهد افتاد. همچنین در ردیاب خودرو ، عملکرد ها کار میماهواره

، برای مشخص GPSشود. برای ردیابی خودرو از ها انجام میهوارهردیابی ماشین با استفاده از جی پی اس و با کمک ما

شود. پس شود اما اطالعات مکان یابی در سرورهای ردیاب خودرو ذخیره میشدن موقعیت وسایل نقیله استفاده می

عات تلفن همراه قادر به ذخیره اطال GPSتواند اطالعات جی پی اس را نگهداری کند در صورتی که ردیاب خودرو می

 .باشدنمی

 GPS تفاوت ردیاب خودرو و -6

 



 

 

خودرو نکاتی  GPSقبل از اینکه بخواهیم در مورد نحوه کار ردیابی خودرو صحبت کنیم؛ بهتر است به تفاوت ردیاب و 

تواند شما توانند موقعیت جغرافیایی را تشخیص دهند اما نمیمی GPSها با استفاده از را در نظر داشته باشیم. مسیریاب

 را ردیابی کنند.

تنها قادر به تشخیص  GPSطور مثال موقعیت خودرو شما از نقطه الف به نقطه ب، حرکت کرده باشد، یعنی اگر به

درستی نشان دهد. شده را بهتواند مسیر پیموده شده را ردیابی کرده و مسیر طی موقعیت ب خواهد بود. اما ردیاب می

 دیابر از داریم؛ …در ردیابی خودرو که عالوه بر موقعیت فعلی، نیاز به داشتن اطالعاتی همچون مسیر حرکت، سرعت و

 :از عبارتند اس پی جی و خودرو ردیاب عمده هایتفاوت کلی طوربه. کنیممی استفاده ماشین

 .کندنمی ذخیره را مسیر تغییرات ولی میدهد نشان را فعلی مکان تنها اس پی جی •

 دهد.می تشخیص را جغرافیایی موقعیت که است خودرو ردیاب از بخشی اس پی جی •

 نگه خود در را اطالعات آفالین حالت در چه و آنالین حالت در چه که است سرورهایی به متصل ماشین ردیاب •

 .داردمی

 نگهداری ها ماهواره از دریافتی اطالعات اما باشدمی فعلی موقعیت تشخیص به قادر آفالین حالت در اس پی جی •

 .شوندنمی

 تشخیص دهد. را حرکت سرعت نمیتواند اس پی جی •

 نترنتای بستر در و کرده نگهداری را مسیر تغییرات و جغرافیایی موقعیت که هستند آنهایی خودرو ردیاب بهترین •

 .دهندمی ارائه

 انیپشتیب نیز را …توانند اطالعات دیگری نظیر میزان سوخت مصرفی خودرو، ج وفنسینگ ومیردیاب های خودرو • 

 داری نمایند.نگه اینترنت بستر در و کنند

Dock scheduling and yard operations 

 اطیح اتیاسکله و عمل یزمان بند -

ار انتظ یوقت خود را برا ونیکنند و رانندگان کام یاسننکله م یقرارها یزیوقت خود را صننرف برنامه ر شننتریب باربران

 یدهد تا برنامه زمان بند یاجازه م TMSانبار به  تیریمد سننتمیکنند. ادغام با سنن یانبار تلف م ینوبت در اسننکله ها

انبار و   یها  تی از تمام محدود   یکل ینما  کی ، شنننما   نجا یدهد. در ا  ربار را در برنامه حمل و نقل قرا      یبارانداز و توال  



 

 

 نیو قوان نی، قوان دی کن می( تنظیدسنننت ای )به صنننورت خودکار    یتر قیدق یبرنامه ها    دی توان یو م دی حمل و نقل دار  

 باشد. انیمشتر ایبار دردسترس شما  تیوضع شهیو هم دیکسب و کار خود را در هر مکان اعمال کن

 

 

Oracle Fleet Management has end-to-end support for fleet and asset management with 

driver education, CRM, and dispute management capabilities 

Source: Oracle 

Oracle Fleet Management راننده ،  با آموزش ییناوگان و دارا یبانیاز پشننتCRM اختالف  تیریمد تیو قابل

 کند. یم یبانیپشت

MercuryGate 

 ریمس لیتحل -

صل  یزیبرنامه ر اگرچه س    TMS ستم یس  یعملکرد ا ست ، اما م سب آن ن  یابیریا و حل  یزیبرنامه ر ی. براست یمنا

س    شکالت م س  یابیریم شاغل از نرم افزار به  یاری، ب س  یساز  نهیاز م ستفاده م  ریم ، انوا   TMS کنند که بر خالف یا

اده ابزارها اسننتف نیاز ا یبیاز ترک دیمجبور ادیز حتمال، به ا نیرا دارد. بنابرا رهایمسنن نیمحاسننبه بهتر یها تمیالگور

و  هیرا تجز ریتواند عملکرد مس  ی، که به نوبه خود م رندیگ یم TMS داده را از یادیتعداد ز یابیریمس  ی: ابزارهادیکن

 .کند لیتحل

https://www.oracle.com/webfolder/s/quicktours/scm/gqt-scm-log-fleet/index.html
https://mercurygate.com/collateral/brochure/mercurygate-customer-portal/


 

 

 دادهایرو تیریو مد یابیرد -

. به دیضننبط کن یرا هنگام حمل و نقل در زمان واقع ددهد تا حرکت موا یبه شننما امکان م یابیو رد یریرهگ یفناور

ه طور آن را ب  دی توان یاما م  دی ریبا راننده تماس بگ    سنننتیالزم ن ونیکام  یمکان  تی موقع یریادگی  یکه برا  یمعن نیا

شاهده کن  شتر دادن اطالعات به  یاغلب برا نی. ادیمداوم م سته بند  انیم سرقت و برنامه   یآنها و برا یدر مورد محل ب

 ستمیس قیتلفن هوشمند راننده از طر ای ونیکام کیدر  یشخص تالیجید یشخص اریدست کیشود.  یاستفاده م یزیر

 یجعبه ها را م ایشننود. محموله ها ، پالت ها  یمتصننل م TMSبه  UMTS ای GSM  ،GPRSمانند  یمخابرات یها

در  یبه روزرسننان کی TMS کیشننود ،  یکرد: هر بار که اسننکن م یابیرد زین RFIDبرچسننب  ایبارکد  قیتوان از طر

 کند. یم افتیمورد مکان خود در

 لیو تحل هیو تجز یهوش تجار -

،  کپارچهی BI رساختیها با ز TMS از یکسب و کار با استفاده از داده است. برخ جیبهبود نتا یبرا یعمل یتجار هوش

نسبت به صفحه  BI ازاتیامت نیرسانند. بزرگتر یم انیعامل خود به پا ستمیو انبار داده را در س لیاستخراج داده ، تبد

سترده ها  ش    یاز گزارش ها یا عهو مجمو یگزارش در زمان واقع یعاد یگ س    یسفار ست که هرک  تیریمد میاز ت یا

 .کند دیخود تول یازهاین یتواند برا یحمل و نقل م

و  دیعملکرد بدسنت آور  لیتحل کی،  یریمسن  ای، محصنول   یبراسناس هر شنرکت مخابرات   دیتوان یعنوان مثال ، م به

صم   س  دیریبگ میسپس آگاهانه ت وسط حالت  شده ت  لتریف یها نهیهز لیو تحل هیتجز. دیکن نهیکم عملکرد را به ریو م

شتر  دینی، بب دینیحمل و نقل را بب ش  ی، داده ها ارندحجم را د نیشتر یب یانیچه م دش کنند و گر یرا نظارت م هیحا

 بخشند. یرا بهبود م یاتیکار عمل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

What is a Transportation Management System: Benefits, Features, and Main Providers 

 

 

TMS receives data about the status of transported goods via API or EDI channels 

TMS یکانال ها قیاز طر API ای EDI کند یم افتیحمل شده را در یکاالها تیاطالعات مربوط به وضع 

 

 :وجود دارد TMS یاصل یگروه کاربر دو

 کنندگان عیکنندگان و توز دیو نقل ، تول حمل -

 .(1PLS) دهندگان تدارکات شخص ثالث ارائه -

 .دهند یرا ارائه م یکسانیموارد استثنا ، پلت فرم  یاز موارد با برخ یبرخ یمعموالً برا فروشندگان

 

 



 

 

Transportation execution features 

 

IntelliTrans TMS provides Dock Scheduling both as a part of their solution and as a 

stand-alone module 

IntelliTrans TMS ماژول مسننتقل  کیاز راه حل آنها و هم به عنوان  یبارانداز را هم به عنوان بخشنن یزیبرنامه ر

 کند یفراهم م

Transportation visibility features 

Connectivity portals 

 حمل و نقل دید یها یژگیو

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری
در نظر گرفته شده است ، لذا چشم انداز  ERPاز آنجا که مدیریت لجستیک به عنوان یکی از ماژول های تعبیه شده در 

 مدیریت لجستیک دو گرایش آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد . 

 گرایش دوم : مدیریت زنجیره عرضه می باشد .گرایش اول : چرخه عمر بازار و 

در خصوص چرخه عمر بازار تفاسیر گوناگونی از مفهوم فوق در صنایع و در کانال های گوناگون با تعابیر و عناوین 

واکنش سریع و فرآیند JIT),  (مختلف صورت گرفته است ، برای مثال از این مفهوم به طور فزاینده ای در مواردی مانند

تلقی از زمان به  "ی معکوس و سایر ابتکارات برداشت شده است . در همه آنها یک وجه اشتراک وجود دارد مهندس

  "عنوان یک عامل رقابتی 

دومین گرایش مدیریت زنجیره عرضه ، جهت توصیف و تشریح فرآیندی که به واسطه آن ، واحدهای درونی و بیرونی ، 

زش تر به مشتری ، با یکدیگر عجین گردیده اند . گرایش به سوی سیستم های جهت ارائه کارکردی کم هزینه تر و باار

موجودی پاسخگو تر ، خصوصا در مورد شرکت هایی که سرمایه کمتری در اختیار دارند ، بدان منجر خواهد شد تا 

ظ توسعه و حف شناخته شوند . این مدیران معموالت به طراحی ،بسیاری از شرکت ها بر مبنای مدیریت زنجیره عرضه 

 1PLS , مجموعه ای از روابط درونی و روابط بیرونی شرکت با سایر شرکت ها در روابط میان شرکت و فروشندگان ،  

و مشتریان می پردازند و این امر موجب توانمندی اجرایی استراتژی جامع شرکت می گردد . در نهایت سازمان های  

ند شد که به طراحی و مدیریت زنجیره های تأمین درونی و بیرونی می سنتی لجستیکی به سازمان هایی تبدیل خواه

قادر است توابع متمایل به سازماندهی را به فرآیندهای یکپارچه  ERP سیستمپردازند . با لحاظ کردن موارد فوق ، 

که یک سازمان  این امر می باشد ERP تبدیل نماید و در این مرحله بسیار مفید و سودمند می باشد. لذا اهمیت اصلی

را مجبور می نماید تا به جای سیستم جزیره ای به شیوه ی سیستمی کار نماید. در حقیقت برخی از مزایای مهم 

 .بخاطر ایجاد تغییراتی است که در میان قسمت های مختلف یک سازمان ایجاد می شود ERP استفاده از

به هر حال مدت زمانی که برای هر شرکت الزم است برای هر شرکت سخت و زمان بر می باشد.  ERP اجرای سیستم

در حد عرف معمول به مرحله اجرا درآید زمانی در حدود یک سال تا سه سال الزم است. لذا یک موضو  باقی  ERP تا

 می ماند که بایستی به روشنی مشخص و معین گردد و آن موضو  ارزش، سودآوری، چالش های مربوط به سیستم

ERP این حال تحقیقات بر روی تاثیرات مربوط به اجرای می باشد. با ERP نشان می دهد در مجمو  بازدهی سیستم 

ERP بسیار زیاد می باشد. در این گزارش کوشش وتالشی جهت درک بیشتر رابطه بین ERP و SCM  صورت گرفت و

جیره تامین و پیش نیاز اجرای نتایج تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی داده ها ابزاری سودمند برای مدیریت زن

 .فرایند است و هماهنگی در زنجیره تامین را میسر می سازد
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 /http://bastanbandar.comلجستیک -و-تامین-زنجیره-مدیریت-مفهوم-333/مقاالت/
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آذر، ع و جهانیان، استخراج چارچوبی مبتنی بر فهم چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع .

 پژوهش های مدیریت در ایران(. ERP( سازمان

امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های  آقاجانی، ح.ع، صمدیمیارکالئی، ح، خانزاده، م و صمدیمیارکالئی، ح. ..

  ،العاتشاهد تجربی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری. مدیریت فناوری اط( )ERP( برنامهریزی منابع سازمان

 .م. عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمانکردلر، ع، حصارزاده،رو محمدآبادی،  ابراهیمی

 فرآیند مدیریت و توسعه، 

نیازسنجی مهارت های مورد نیاز حسابداران جهت مشارکت کارا در پیاده سازی سیستم های برنامه  انصاری، ع و اسدی، ح

 دانش و پژوهش حسابداری. P.R.E ریزی منابع سازمان

تبیین و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار آن (مطالعه موردی:  زاده، سایران.

 قطعات خودروسازی آذربایجان شرقی). مدیریت بهره وری،

داخلی در بر اثر بخشی کنترل های ( ERP( کیا، غ. .(تأثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان حجازی، ر و اسماعیلی.

 رابطه با گزارشگری مالی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 

با بهره گیری از روش تلفیقی سوآرا و ( ERP(انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی دهشیری، ج و عرب، ع. (. حسینی.

 اطالعاتآراس خاکستری. مطالعات مدیریت فناوری 

ایشی از ابعاد پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زاده، پ، دادبین، ش و براتی، م. ( .(پیم حنفی.

  اطالعاتمدیریت فناوری  ارتباط با مشتری در شرکت های ایرانی.

 رسولیان، م.(چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان. پژوهشهای مدیریت راهبردی،.

 ERP( عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانرمزگویان، غ، وهابزاده، ش و فاطمی، س. (.

 در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها. مدیریت کسب و کار،  (



 

 

 ERP( سازمان منابع ریزی برنامه های پروژه اجرای پشتیبانی مدل ارایهماسوله، م. .( رمضانیان، م.ر، اسماعیلپور، رو حدیدی.

  اطالعاتمدیریت فناوری با رویکرد پویایی های سیستم.  (

بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش  دوست، ا وپویا، ع. .(پیش زحمت

 میانگین وزنی فازی. پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، 

.(ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم  وانانی، ا. ( سهرابی، ب، شامیزنجانی،م، فرزانه،مو رئیسی

 برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی. پژوهشهای مدیریت در ایران،

 نوانانی، ا. (.(طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی و انتخاب مناسب تری سهرابی، ب، محجوب، ح و رئیسی.

 سیستم برنامهریزی منابع سازمان. چشم انداز مدیریت صنعتی، 

وانانی، ا. .(طراحی سیستم استنتاج فازی برای پیش بینی میزان موفقیت راهکار برنامه ریزی  ا، م.ع ، مانیان، ا و رئیسی شفیع.

 اطالعاتمدیریت فناوری منابع سازمان. 

ابوالحسنی، م. ( .(شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق نظام برنامه ریزی منابع  نتری، ح، رهنورد، ف و حاجیکالطاهرپور.

 در سازمان های دولتی. فرآیند مدیریت و توسعه،  ( ERP(سازمان 

فریمانی، ن و یزدانی، ح.ر. .(ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک  تبریز، ا، مطهری عالم.

 مطالعات مدیریت راهبردی، و متوسط. 

در شرکتهای صنعتی ( ERP( پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان التمشک حقیقی، ک و درخشانفر، س. ( فرقاندوست.

 منتخب از دیدگاه مالی. 

  ازمانیفناوری برنامه ریزی منابع سازمانی: جایگاه سامانه ی برنامه ریزی منابع س بوکت، ح. ( خاتمی، م و چناری محمودی.

 ای آی پی) در حسابداری. 

چمنزمین، م.(تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان  صدقیانی، ج، خادمی، ج و رضوانی مهران، م، خادمی، ه، صالحی.

)ERP )در استقرار هوش رقابتی )CI ) اطالعاتمدیریت فناوری در سازمانهای کوچک و متوسط. مطالعات  ، 



 

 

درشوری، و.( .(ارائه الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در  ناظمی، ا و نادری.

 نیروهای مسلم مطالعه موردی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران. مدیریت نظامی، 

و  نجی قابلیتهای رقابتیبررسی نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای میا

  (المیمدیریت زنجیره تأمین نیره وهاب پور و حسین صفرزاده دانشگاه آزاد اس

حوریه ،  )تهران 5مورد مطالعه: شهرداری منطقه ( ISM با رویکرد مدلسازی( ERP( سنجش بلوغ برنامهریزی منابع سازمانی

جله نخبگان علوم و مهندسی ، م دانشگاه اصفهان، ایرانصدری ایوبی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گرایش نرمافزار، 
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SAP Transportation Management (SAP TM) 
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https://www.fleetio.com/blog/15-metrics-every-fleet-manager-should-be-tracking
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