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 اهمیت و کاربرد فناوري اطالعات مطالعه

 در مدیریت زنجیره تامین 

 *، نوید نیک مهر +محمود درودچی

  :واژه هاي کلیدي 
 مدیریت زنجیره تامین ، اطالعات ، فناوري اطالعات ، سیستم هاي اطالعاتی

  
  

  چکیده
چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته  پیشرفت هاي گوناگون در توانمندیهاي فناوري اطالعات ،

اتخاذ و اجراي فناوري اطالعات یکی از روش هایی است که شخصیت رقابتی متمایزي به شرکت ها و زنجیره تامین . است
ریق انتقال پذیرش فناوري اطالعات و اجراي کارآمد آن می تواند همکاري بین اعضا زنجیره تامین را از ط. اعمال می نماید

. و توزیع سریع اطالعات دقیق و بکارگیري سیستم هاي اطالعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره تامین گردد
در این مقاله ، بررسی اثرات و کاربردهاي فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین و نیز ارائه  گانهدف اصلی نویسند

به عالوه براي درك بهتر موضوع ، نگاهی نیز به اهمیت و نقش  . عات می باشدعوامل موثر در پذیرش فناوري اطال
مطالعات انجام شده   .اطالعات در زنجیره تامین و ویژگی هاي زنجیره تامین با رویکرد جریان اطالعات انداخته شده است

ی زنجیره و ارتقاء همکاري در دو بعد اطالعات، کارآیتوزیع و انتقال  ،بیانگر تاثیر فناوري اطالعات بر بهبود پاسخگویی
همچنین کاربردهاي فناوري  .داخلی و خارجی، جلوگیري از پدید آمدن اثر شالق چرمی و توسعه کانالهاي فروش می باشد

در ضمن . اطالعات در مدیریت زنجیره تامین با دو رویکرد تکنولوژي و سیستم هاي اطالعاتی بسیار حائز اهمیت است
... داده اند که عواملی از قبیل وسعت سازمان، میزان موفقیت، عدم اطمینان و فشار دیگر شرکاء زنجیره و مطالعات نشان 

  .نقش بسزایی در پذیرش فناوري اطالعات دارند
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  مقدمه. 1

، باعث بوجود آمدن یک سیر تکاملی براي زنجیره اي مستمر در زمینه ارتباطات و سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات  پیشرفته
امروزه مدیران ارشد شرکتهاي تولیدي از روش ها و ابزار هاي گوناگونی جهت . تامین و توسعه تکنیک هایی براي مدیریت آن شده است

در این راستا ، راهبردهایی . جاري خود  که مبتنی بر کسب سهم بیشتري از بازار می باشد استفاده می کننددستیابی به اهداف و طرح هاي ت
بنابراین همواره در تالشند تا . و دسترسی بیشتر منجر می شودکه به ارائه محصوالت با کیفیت تر و با قیمت پایین تر مد نظر آنها خواهد بود 

از طرفی با توجه به اوضاع حاکم بر بازارهاي .پذیري به مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا دست یابند با کاهش هزینه ، افزایش انعطاف
می باشد و نیز جریان آزاد امروزي که شامل افزایش انتظارات مشتریان در زمینه هاي قیمت ، کیفیت و تنوع محصوالت و تحویل به موقع 

به محصوالت رقیب گردیده و با توجه به پیشرفتهاي قابل توجه اي که در  تنسب اطالعات که باعث افزایش دانش و بصیرت مشتریان
فناوري هاي تولید و سیستم هاي حمل و نقل و سفارش حاصل شده و نیزهزینه هاي مستقیم نیروي کار ، فشار دو چندانی بر پیکره بنگاه 

و فراهم آوردن رضایت مشتریان و بقا در صحنه رقابت از یک  ها وارد می شود که باعث شده بنگاه ها جهت پاسخگویی به نیاز هاي جدید
یدا کنند و از سوي دیگر به جلو حرکت کرده و با مشتریان پیوند یابند تا پسو به عقب بازگشته و با تامین کنندگاه در زنجیره تامین ارتباط 

ستم هاي اطالعاتی مدیریت زنجیره تامین نقش بسیار مهمی در این راستا فناوري اطالعات و سی.بتوانند به اهداف استراتژیک خود دستیابند
  .ایفا می نمایند

مدیریت زنجیره تامین قابل اجرا و کارآمد بر اساس اطالعات و دقیق و انتقال و توزیع آن به صورت صحیح و با کیفیت باال شکل می گیرد 
نسته اند برنامه ریزي تولید و انبارداري گمراه کننده خود را که و توسعه و ترقی در مدیریت زنجیره تامین مخصوص بنگاه هایی است که توا

میالدي ، تعدادي از  1990 هدر ده. را حذف نمایند است و خطا هاي موجود در آن بوجود آمده تانتقال ضعیف اطالعات و نیز مشکال در اثر
با سیستم هاي اطالعاتی نمودند  1الیه هاي پایین دستیاقدام  به یکپارچه سازي  P&Gو  HPلید قطعات کامپیوتري مانند وکارخانه هاي ت

تا بوانند به هدف مورد نظرشان یعنی پاسخگویی سریع به تقاضاي بازار و انبارداري مطلوب توسط انتقال و تحلیل صحیح  و سریع اطالعات 
مدیریت زنجیره تامین بر سود آوري بلند مدت و . انتقال و توزیع اطالعات بطور کارآمد تکیه اساسی بر فناوري اطالعات دارد .[6]دستیابند
تمام شرکاي زنجیر تامین بواسطه انتقال و توزیع دقیق و قوي اطالعات تاکید دارد که این خود داللت بر اهمیت فناوري اطالعات  يکلی برا

از طرفی دو .وسعه بنگاه می باشدکلیدي در تصمیم گیري جهت بقا و ت طالعات یک عامل ادر عصر ما ، . در مدیریت زنجیره تامین است
این هماهنگ . ستون اصلی مدیریت زنجیره تامین ، یکپارچه سازي شبکه بنگاه ها و هماهنگ سازي جریان مواد ، اطالعات ومالی است

  . سازي در طول زنجیره با استفاده از پیشرفتهاي اخیر در فناوري اطالعات و ارتباطات به نحو موثري بهبود یافته است
علت . [7],[8]ی از موضوعات مهم در زنجیره تامین ، کاهش عدم اطمینان نسبت به تقاضا ، زمان تحویل و کیفیت در طول زنجیره استیک

عمده بسیاري از عدم اطمینان ها ، جریان ضعیف اطالعات است که می تواند در برگیرنده نادرست بودن ، نا بهنگاهم بودم و مدیریت غلط 
ابعادي از زنجیره تامین مثل هزینه ، کیفیت ، تحویل به موقع کاال و  توانمندي مدیریت جریات اطالعات باوري اطالعات فنا. اطالعات باشد

در فعالیتهاي  IT2الزم به ذکر است که گسترش استفاده از . خدمات و انعطاف پذیري و نهایتا سود سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد
  .ارزش را در زنجیره افزایش داده استزنجیره تامین پتانسیل ایجاد 

این کمپانی طی گزارشی در . و نقش آن در مدیریت زنجیره تامین کمپانی سیسکو می باشد ITاز جمله مثال هاي موردي از مزایاي بالقوه 
امین کنندگان و مشتریان میالدي اعالم کرد که توانسته است از طریق بازساري عملیات داخلی و یکپارچه سازي فرآیندها با ت   2000سال 

. درصد فروش سیسکو بصورت  آنالین می باشد 90در حال حاضر . ، پانصد میلیون دالر صرفه جویی نماید باز طریق ابزار هاي مبتنی بر و
ي کاربردي میالدي ریال ، صدها نفر از مسئولین دریافت و اجراي سفارش را با نرم افزار ها 2001کمپانی اینتل نیز در اقدامی در سال 

یکی از بزرگترین تولید کنندگان خدمات الکترونیکی ، از یک  ،کمپانی کلستیکا نیز . تیک پردازش سفارش بصورت آنالین جایگزین کردااتوم
نرم افزار تحت وب جهت ارتباط بهتر با اعضاي زنجیره تامین خود استفاده نمود و از این طریق توانست با استفاده از فناوري اطالعات 

  .پاسخگویی به مشتریان را بصورت موثري بهود بخشد
                                                
1 Downstream 
2 Information Technology 
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بررسی نقش و اهمیت اطالعات در زنجیره تامین در این مقاله سعی شده است پس از مروري بر ادبیات تحقیق و مطالعات گذشته ، به 
بررسی اثرات فناوري اطالعات بر در ادامه به . پرداخته و مطالبی در مورد مشخصه هاي زنجیره تامین با رویکرد جریان اطالعات بیان شود

در نهایت عوامل . ارائه می گردد زنجیره تامین از دیدگاه هاي مختلف می پردازیم و نیز کاربردهاي متنوع فناوري اطالعات در زنجیره تامین
   .موثر در اتخاذ فناوري اطالعات در زنجیره تامین مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 لعات گذشتهمروري بر ادبیات و مطا. 2

در مورد فناوري اطالعات و مدیریت زنجیره تامین ارائه گردد و سپس مروري کوتاه بر در این قسمت در ابتدا سعی شده است تعاریفی 
 .و مطالعات گذشته بیان شود منابع علمی  , مقاالت

 زنجیره تامین مدیریت 2-1

  . ه تامین از دیدگاه هاي مختلف خواهیم داشتدر این قسمت نگاه کوتاهی به تاریخچه و تعاریف مدیریت زنجیر

  تاریخچه مدیریت زنجیره تامین 1- 2-1
میالدي کارشناسان مشغول به مطالعه در مورد  1960در دهه .[3]مدیریت زنجیره تامین نتیجه پیشرفت منطقی مدیریت لجستیک می باشد

در . در مسیر تکامل این بحث ، مفهوم لجستیک مطرح شد.یع بود روابط داخلی بین انبارش و حمل و نقل بودند که نتیجه آن مدیریت توز
بحث مدیریت زنجیره تامین بصورت جدي . از افزودن مدیریت ساخت ، تدارکات و سفارش ها به مدیریت توزیع ایجاد گردیدواقع لجستیک 

پژوهشگران ، چارچوب و مدلی براي آن ارائه میالدي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بسیاري از  1980در مجامع علمی از اوایل سال 
ره تامین یمدلی ارائه نمود که به عنوان اولین مدل قرار گرفت و اغلب آنرا به عنوان یک الگو براي زنج Forresterبه عنوان مثال  .کردند

  .[3]دانستند

  تعریف مدیریت زنجیره تامین 2- 2-1
  .ریف متنوعی داردامدیریت زنجیره تامین ، تع
 [9]  Berry (1994)  :  

تعداد تامین کننده براي سازندگان و نیز فعال کاهش  ، تبادل اطالعات مربوط به نیازمندي هاي بازار، توسعه محصوالت جدید SCM3هدف 
  .گیرد سازي و آزاد سازي منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلند مدت و با اهمیتی است ، که از ابتدا بر اساس اعتماد  اعضاء شکل می

Kopezak (1997) [10] :  
شامل مجموعه عناصر تامین کنندگان ، تهیه کنندگان سرویس لجستیک ، سازندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان است که جریان هاي 

  .محصوال و جریان اطالعاتی در بین این عناصر وجود دارد مربوط به مواد خام ،
Saunders(1995)  [11]:  
ز کل زنجیره تبادالت از مبدا تامین مواد خام تا درون شرکت هاي گوناگون است که درگیر در استخراج و پردازش بر یک زنجیره خارجی ا

  .تري نهایی استشروي مواد خام ، ساخت ، مونتاژ ، توزیع و در نهایت فروش به م
Ellram (1991) [12]:  

                                                
3 Supply  Chain Management 
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صول یا خدمت را به مشتري ارائه می کنند و ارتباط دهی را از گردش شبکه از شرکت هاي در تبادل با هم می باشند که در نهایت مح یک 
  .جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در بر می گیرد

 

  فناوري اطالعات 2-2
   تعریف فناوري اطالعات 1- 2-2

 ستفاده از دانش کامپیوتري استاوري اطالعات تلفیقـــی ازدستاوردهاي مخابراتــی، روشها و راهکارهاي حلّ مسأله وتوانایی راهبري با انف
ــاوري کامپیوتري، طراحــی کامپیوتري، پیاده سازي سیستمهاي اطالعاتی نشامل موضوعات مــربوط به مباحث پیشـــرفتۀ علوم وف  و

 .وکاربردهاي آن است

NASA John H. Glenn Research Center (2001)   [13]: 
اعم برمتن، صوت، (  اوري ارتباطات به منظــور ذخیره، پردازش وتبادل هرگونه دادهنوتروفاوري اطالعات تلفیقی از دانش سنتی کامپینف

 .است... ) تصویرو

Science coalition    [14]  :  
اطالعات : اوري اطالعات عبارت است ازهمۀ شکلهاي فنّاوري که براي ایجاد، ذخیـره سازي واستفاده ازشکلهاي مختلف اطالعات ، شاملفن

 .به کارمی رود...  مکالمات صوتـی، تصاویر متحرك، داده هاي چند رسانــه اي وتجاري، 

 :  MIT   [15]دانشگاه 
وري است که با استفاده ازسخت افزار، نرم افزارو  شبـــــکه  افـــزار،مطالعـه وکاربـرد داده وپردازش آن ااوري اطالعات شاخــه اي ازفننف

 .، دستکاري، انتقــال ، مدیریت ،   کنترل، و داده آمایی خودکار امکانپذیر می سازدذخیره سازي : را درزمینـــه هاي 

  مروري بر منابع علمی و مطالعات گذشته 2-3
Simchi-Levi et. al(2003) [16]وDawson(2002) [17]و 

 Chopra , Meindel (2001)   [18] و Levary(2000)    [19] عات براي زنجیره تامین بحث مفصلی در مورد نقش فناوري اطال
فراهم آوري موجودیت و  اهداف فناوري اطالعات در زنجیره تامین عبارتند از Simchi-Levi et al. (2003)بر اساس  .ارائه نمودند

 .وضوح اطالعات ، قدرت تصمیم گیري بر اساس اطالعات کلی زنجیره و فراهم آوردن همکاري بین شرکاي زنجیره تامین
Levary (2000)  اعالم نمود که پذیرش فناوري اطالعات در زنجیره تامین باعث کاهشcycle time  اثر شالق چرمی و نیز بهبود ،

در مورد یکی از مهمترین مسائل در مدیریت زنجیره تامین  Meredith  [20]و   Kolluru (2001)   .کانال هاي توزیع می گردد
و روشهاي اعمال آن مطالب مفیدي ارائه داده است و همچنین به بررسی و ارائه  یکپارچه یعنی امنیت و دسترسی به اطالعات مشترك

 .معماري مناسب براي امنیت اطالعات در زنجیره پرداخته است
، پس از بررسی مقاالت و منابع علمی مختلف سعی شده است در این مقاله ابتدا با نگاهی به اطالعات و نقش اهمیت آن در زنجیره تامین 

پرداخته و عوامل پذیرش  توسعه استراتژیهاي کسب و کار و کاربرد هاي فناوري اطالعات بر زنجیره تامین از دیدگاه همکاري وبه اثر 
  .فناوري اطالعات را ارائه دهیم
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   تامین هنقش و اهمیت اطالعات در زنجیر. 3

ارتباط میان اجزا از نظر جریان اطالعات . ر بر می گیردمدیریت زنجیره تامین همزمان با گردش مواد در زنجیره ، گردش اطالعات را نیز د
  .بیانگر این موضوع است 1-3شکل  .دو طرفه می باشد

اطالعات در بین واحد هاي سازمانی بر پایه اسناد کاغذي بود و این اطالعات بسیاري از مواقع غیر واقعی و  ، میالدي 1980تا اوایل سال 
  .زنجیره تامین متوجه اهمیت اساسی اطالعات و فناوري اطالعات شدندشدن مفهوم زنجیره تامین ،اعضا با مطرح . [4]  همراه با خطا بود

از طریق اطالعات ، ارتباط . در عصر حاضر اطالعات در یک زنجیره تامین ابزاري کلیدي در تصمیم گیري جهت بقا و توسعه بنگاه هاست
برقرار می گردد که گسترش این ارتباطات ، بنگاه ها را در یک زنجیره تامین قادر خواهد  بین تمامی عملیات ها و فرآیندها در زنجیره تامین

در .تامین گردندساخت بگونه اي صحیح و مطلوب تصمیم گیري نمایند تا باعث توسعه خود و بطورکلی حداکثر ساختن سود دهی زنجیره 
  :  [1]گیرند یک زنجیره تامین اطالعات با دو هدف زیر مورد استفاده قرار می

  هماهنگ سازي فعالیتهاي مرتبط با تولید ، انبارداري ، مکان یابی و حمل و نقل )   1
  پیش بینی و برنامه ریزي به منظور تخمین تقاضاي آینده و نحوه پاسخگویی) 2

برنامه ریزي دقیق و کارآمد در  اطالعات دقیق و در دسترس و به هنگام منجر به هماهنگی در فعالیتهاي مختلف زنجیره تامین و همچنین
همچنین اطالعات در . حمل و نقل می گردد و زمینه هاي مختلف از جمله برنامه ریزي تقاضا ، تولید ، خرید و برنامه ریزي احتیاجات مواد

سهیالت جدید ، کسب تامین شامل توسعه به نواحی و بازارهاي جدید ، ایجاد ت برنامه ریزي استراتژیک که آرمانهاي آن در یک زنجیره 
اطالعات دقیق می تواند تصمیم گیري هاي عملیاتی و برنامه ریزي را تا حد باالي . موفقیت مطلوب در بازار می باشد کاربرد فراوانی دارد

بسیار کارآمد نماید اما در مقایل ممکن است هزینه کسب این اطالعات و نصب سیستم هاي اطالعاتی که این اطالعات را فراهم نمایند 
  .سنگین باشد
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در واقع . در یک زنجیره تامین ، کارآیی و پاسخگویی بنگاه ها به دقت و میزان اطالعاتی که با یکدیگر به اشتراك می گذارند بستگی دارد
ر بنگاه استفاده اشتراك گذاري و توزیع اطالعات باید بگونه اي متوازن و سنجیده باشد که رقبا نتوانند از این اطالعات به نفع خود و به ضر

  .نمایند و این از جمله نگرانی هاي یک بنگاه می باشد
سرویس دهی به مشتري در بهترین حالت بصورت موثر و کارا به  .[4] یکی از دغدغه هاي بنگاه ها ، رضایت و خشنودي مشتري است

بنابراین اهمیت اطالعات . دسابها  شکل می گیرصورتح وهمراه اطالعاتی مانند وضعیت سفارش ، موجود بودن کاال ، زمان بندي تحویل  
از دیگر زمینه هایی که بیانگر اهمیت اطالعات است ، نقش آن . در زمینه سرویس دهی به مشتریان و رضایت و خشنودي آنها واضح است

  .در ارتباط با برنامه ریزي استراتژیک و تفکیک منابع می باشد
از جمله این شرکتها  P&Gو  Wall-Martشرکت . تراگ گذاري اطالعات با یکدیگر می دانندشا بسیاري از بنگاه ها ، موفقیت خود را در

  . می باشند

  مشخصه هاي زنجیره تامین با رویکرد جریان اطالعات. 4

و دقیق ،  با اطالعات مناسب. همانطور که بیان شد ، اطالعات دقیق و به موقع ، هماهنگی را کارآتر و تصمیم گیري را بهتر خواهد کرد
ایند و نیز تعیین مکان شرکاي درگیر در یک  زنجیره  قادر خواهند بود تصمیمات بهینه تري در مورد آنچه باید تولید کنند و نگهداري نم

  .نمایندحمل و نقل را با توجه به نیاز هاي زنجیره تامین اتخاذ  مناسب و نوع
. حائز اهمیت می باشدتا پایین دستی و چه بصورت افقی در داخل بنگاه ها  دستی، از الیه هاي باال  اطالعات بطورکلی چه بصورت عمودي

چگونگی انتقال و اشتراك اطالعات جهت هماهنگ سازي رفتار اقتصادي الیه هاي باال دستی و پایین دستی و رفتار عملکردي داخلی بنگاه 
زنجیره تامین در مقایسه با بنگاه هاي انفرادي ، به عنوان یک  .تها یکی از چالشهاي اساسی است که مدیریت زنجیره تامین با آن روبروس

بنگاه توسعه یافته و گسترده با توجه به جریان اطالعات و بکارگیري آن مشخصه ها و ویژگی هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره شده 
  .است

  پوشش گسترده 4-1

  ده ها ، تولید کنندگان به توزیع کنندگان و سپس خرده فروشان را پوشش می دهد اطالعات در زنجیره تامین تمامی ارتباطات از تامین کنن
رشات مشتري ، طرح ریزي تولید و امسیر اطالعات تقاضا مانند سف. جریان اطالعات شامل دو جریان متفاوت عرضه و تقاضا می باشد

اطالعات عرضه مانند لیست انبارها و موجودي ها و .گردداز سمت تقاضا به سمت تامین است و باعث برپایی لجستیک می ... تدارکات و 
ت تامین به تقاضا را طی می ممسیري هم جهت با جریان مواد از س.... رکورد هاي اطالعاتی موجود در انبار جهت فروش و لیست تحویل و 

رد هاي صورتحسابها و فاکتورهاي داخلی در حالیکه جریان اطالعات در داخل بنگاه هاي تکی و انفرادي محدود به رکو.)1-4شکل (نمایند
  .می باشد
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)اديانفر(جریان اطالعات زنجیره تامین و بنگاه تک 1- 4شکل          

   بیشتر یابیکانال هاي دست 4-2

می باشند ، اطالعات زنجیره تامین می بایست از آنجا که کسب و کارها در زنجیره تامین بصورت یک رابطه همکاري و مجتمع و یکپارچه 
. تري بلکه توزیع کنندگان و خرده فروشان را نیز شامل می شوداطالعات تقاضا نه تنها سمت مش. بر کانالهاي بسیاري حکمفرما باشد

این جریان هاي اطالعاتی و اشتراك آنها در بنگاه ها ، از طریق سیستم هاي . اطالعات غرضه نیز از تامین کنندگان مختلفی می باشد
الیه  که دیگر رابطه همکاري با کسب و کارهايدر حالیکه در بنگاه هاي انفرادي به این علت . اطالعاتی زنجیره تامین امکان پذیر است

  .و پایین دستی را ندارند ، متکی به مجموعه اطالعات خود می باشند 4باال دستی هاي

  اطالعات با کیفیت باال 4-3

توزیع  براي مثال ،. به علت تخصصی بودن ، کیفیت اطالعات در زنجیره تامین بسیار اعلی تر از اطالعات در یک بنگاه انفرادي است
تامین کنندگان نیز  و تقاضا کنندگان و خرده فروشان ، هریک می توانند بطور ویژه و اختصاصی مسئول جمع آوري اطالعات مربوط به 

  .تولید کنندگان کاال نیز جمع آوري اطالعات مرتبط با کاال را بر عهده می گیرند. مسئول جمع آوري اطالعات مربوط به عرضه باشند 
  ثرات  فناوري اطالعات  بر زنجیره تامین بررسی ا.  5

پتانسیل توسعه شرکاي زنجیره تامین براي همکاري با یکدیگر جهت تحویل کارآمدتر محصوالت به مصرف استفاده از فناوري اطالعات 
جالب  .د داشته باشندفناوري اطالعات به شرکاي زنجیره تامین اجازه می دهد تا عملکردي به عنوان یک موجودیت واح. کنندگان را دارد

در زمان هاي گذشته . ت براي عبور از مرزهاي شرکت جهت بهبود کارآیی اندیشه اي جدید نیستعاتوجه اینکه ایده استفاده از فناوري اطال
سال در . [5]میالدي فارستر پیشنهاد داد که انتقال اطالعات بین شرکتها تحریف تقاضا را در زنجیره تامین کاهش می دهد 1958، در سال 

میالدي کافمن بیان نمود که بهبود کارآیی زمانی رخ می دهد که شرکتها از فناوري اطالعات در سرتاسر مرزشرکتها مورد استفاده  1966
بطورکلی یکپارچگی ، برنامه ریزي و . یکپارچگی بین اعضا زنجیره تامین را بهبود می بخشد  بطورکلی فناوري اطالعات .[21]قرار گیرد

در این مقاله سعی شده است اثرفناوري اطالعات . نگ سازي بین نهاد هاي زنجیره تامین با هدف دستیابی به راه حل بهینه می باشدهماه
  .توسعه استراتژیهاي کسب و کار  و نهایتا جمع بندي مطالعات انجام شده بررسی گردد ،از سه دیدگاه همکاري بر زنیجره تامین 
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  ٥اريفناوري اطالعات و همک 5-1

اصطالح مدیریت زنجیره تامین بیانگر وظیف یکپارچه سازي واحد هاي سازمانی در طول یک زنجیره  تامین و هماهنگ سازي جریان هاي 
بنابراین یکپارچه . مواد ، اطالعات و مالی به منظور بر آوردن تقاضاي مشتري و با هدف بهبود رقابت پذیري یک زنجیره تامین می باشد

بنابراین می توان گفت . و هماهنگ سازي جریانهاي مواد ، اطالعات و مالی دو جز سازنده مدیریت زنجیره تامین می باشد سازي شبکه ها
  . بناي مدیریت زنجیره تامین بر دو ستون یکپارچه سازي و هماهنگ سازي استوار است

و بحث همکاري بین سازمانی و درون سازمان  ، موضوعاتی از قبیل انتخاب شرکاي مناسب جهت همکاري ، 6در بحث یکپارچه سازي
در بحث هماهنگ سازي جریاتهاي مختلف در زنجیره تامین ، یکی . رهبري جهت همراستا شدن استراتژیهاي شرکاي درگیر بیان می گردد

در مدیریت  ITنگر اهمیت از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت  است ، موضوع استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است که این خود بیا
  )1- 5شکل . ( زنجیره نامین است

 
دو ستون اساسی مدیریت زنجیره تامین 1- 5شکل          

 
همکاري داخلی یک فرآیند اشتراکی دوطرفه در دو یا چند بخش . شامل دو مفهوم متمایز همکاري داخلی و خارجی می باشدبحث همکاري 

همکاري خارجی مشابه همکاري داخلی . رك ، منابع مشترك و اهداف جمعی هستند ، می باشدکه داراي درك متقابل و چشم انداز مشت
الزم به ذکر است که همکاري هم معنی . بخش بر شرکتها و بنگاه هاي مختلف در زنجیره است ياست با این تفاوت که تمرکز آن به جا

در . رگیري فناوري اطالعات ، بطور خودکار هماهنگی نیز وجود داردبسیاري از شرکتها تصور می کنند با بکا. با فناوري اطالعات نیست
در واقع فناوري اطالعات مفهومی است که . صورتیکه همکاري نتیجه تعامالت انسانی است که توسط فناوري اطالعات پشتیبانی می گردد

ي اطالعات هم بر همکاري داخلی و هم بر همکاري با توجه به تاثیر فناور. روابط همکاري در دو بعد داخلی و خارجی را ارتقاء می دهد
در مطالعه یک  Premusو  Sanders. خارجی ، می توان بیان نمود که فناوري اطالعات بر کارآیی عملرد سازمان نیز تاثیر بسزایی دارد

  . [24]د سازمان ارائه داده اندمدل پیشنهادي جهت تعیین ناثیر فناوري اطالعات بر همکاري داخلی و خارجی و نهایتا بر کارآیی عملکر
فناوري کاربرد تامین بواسطه  یکی از مزایایی که از طریق همکاري در زنجیره.بحث همکاري در زنجیره تامین بسیار گسترده و وسیع است

معنی که تغییرات  بدین .و سیستم هاي اطالعاتی در انتقال و توزیع اطالعات حاصل می گردد ، تاثیر آن بر اثر شالق چرمی استاطالعات 
توسط مصرف کننده ، ه نوسانات بزرگتري در تقاضا در مسیر خود به  کوچک در تقاضاي محصول در الیه هاي پایین دستی زنجیره تامین و 

  )2-5شکل .(سمت الیه هاي باال دستی زنجیره تبدیل می شود
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اثر شالق چرمی 2-5شکل                      

  
  

دا با کمبود محصول روبرو شده و به ناچار براي تامین مجبور به شرکتها با مواجه شدن با چنین اثري و اعمال واکنش در برابر آن، در ابت
چرخه شکوفایی تا  "این تغییرات نقشی را ایفا می کنند که در بعضی از صنایع تحت عنوان . افزایش سطح موجودي خود می باشند

  .[1] هستیم رومطرح است که البته  در اینجا با مقیاسی بزرگتر به نام زنجیره تامین روب  "ورشکستی تجاري
نزدیکتر شویم ، اثرات تغییرات تقاضا بیشتر و ) تامین کنندگان اولیه ( واضح است که هر چه از سمت مشتري به سمت  انتهاي زنجیره 

در واقع همانند یک شالق چرمی که با ضربه اي اندك به ابتداي آن می توان  .بیشتر می شود و با نوعی تحریف تقاضا مواجه می شویم
  .نی با دامنه زیاد در انتهاي آن ایجاد کردنوسا

نتایجی از قبیل افزایش ظرفیت تولیدي کارخانجات ، افزایش سطوح موجودي انبار ، افزایش نرخ کاالهاي معیوب ،  7اثر شالق چرمی
کاري در زنجیره تامین هم. [1]افزایش هزینه هاي حمل و نقل ، افزایش هزینه هاي نیروي کار و از دست دادن مشتري را به همراه دارد

  .می گرددبواسطه فناوري اطالعات که باعث انتقال و توزیع دقیق اطالعات می گردد باعث جلوگیري از پدید آمدن اثر شالقی 
زیرا انتقال و توزیع . از دیگر نتایج همکاري که بواسطه فناوري اطالعات در یک زنجیره تامین ایجاد می گردد ، افزایش پاسخگویی است

  .العات در زنجیره تامین موجب ترکیب دانش جدید و درك شرایط بازار می گردداط

  فناوري اطالعات و تاثیر آن در توسعه استرتژي هاي کسب و کار در زنجیره تامین 5-2

مانها از طریق توسعه فناوري اطالعات روش هایی را که ساز.ده داردنه و پیشرو در تمام عملیات زنجیره تامین برعهیاطالعات یک نقش به
مدیریت زنجیره تامین به مزیت رقابتی دست می یابند را تغییر داده است و سازمانها و شرکتهاي موفق همیشه فناوري اطالعات را جهت 

  .  [22]ایی نیز بر کل زنجیره تامین داردتوسعه استراتژیهاي کسب و کار خود بکارگرفته اند که تاثیر بسز

  مشتریان جهت شناسایی هرچه بهتر نیازهاي مشتري و بازار ایجاد روابط جدید با 1- 5-2
فناوري اطالعات به مدیران در یک زنجیره تامین کمک می کند تا بتوانند روابط جدیدي از طریق جریان اطالعات و دانش با مشتریان و 

ر زنجیره تامین از تامین کننده تا گام در سراستامین کنندگان خود شکل دهند که این امر باعث ایجاد یک ارتباط اطالعاتی یکپارچه و به هن
  .اینترنت یک ابزار کارا جهت کسب اطالعات در مورد نیازمندیهاي مشتري و بازار می باشد. مشتري می گردد
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  توسعه و گسترش کارآمد کانال فروش و بازاریابی  2- 5-2
. ازي نمایند و در نتیجه یک شبکه فروش مجازي نیز ایجاد نمایندسازمانها می توانند از طریق فناوري اطالعات کسب و کار مجازي راه اند

می توانند با استفاده از شرکتهاي موجود در اینترنت با توزیع کنندگان نیز همکاري نمایند و بدین ترتیب با انتقال قوي و موثر همچنین 
  .اطالعات ، کانال هاي فروش خود را توسعه می دهند

  تامین و دستیابی به وحدت جریان کاال و لجستیکتغییر ترکیب زنجیره  3- 5-2
تغییر داده است به گونه اي امروزه با کاربرد گسترده اینترنت ، تمایل بکارگیري محصول و خدمات ، روش جریان و گردش و کاربرد آنها را 

بفروش می رساند مودم  3Cشرکت به عنوان مثال یکی از محصوالتی که  . که مرز بین محصول و خدمات بیشتر و بیشتر مبهم شده است
کامال سبک فروش سنتی را تغییر داده است بدین ترتیب که زمانیکه مشتریان مودم می خرند ، به مجرد توسعه فناوري اطالعات . می باشد

تامین سنتی فروش  آنکه محصول ارتقا یابد مشتریان نی توانند آنرا مستقیما از طریق اینترنت خریداري نمایند که در این حال از زنجیره
در واقع با استفاده از فناوري اطالعات مرز بین محصول و خدمات مبهم شده و بی یک وحدت و پیوستگی . محصول خالصی می یابند

  .رسیده است

  بازسازي زنجیره ارزش بین شرکتها 4- 2- 5
همچنین از  .به مشتریان استفاده کرده اند  تبادل اطالعات و رساندن خدمات جهتبسیاري از شرکتها  از ابزارهاي مدرن الکترونیکی 

 بنابراین آنها می توانند فضاي پیشرفت شان را گسترش دهند و. بسیاري از منابع خارجی از طریق فعالیت برون سپاري استفاده نموده اند
عات ، بازسازي زنجیره ارزش بین در این حالت فناوري اطال .خوذ بکار گیرنداساسی  مندیهايتوان در جهت تمرکز بر را منابع محدود خود

رده فروش ها شروع به بکارگیري ختولید کنندگان و . شرکتها  را با شکوفا شدن تجارت الکترونیک و لجستیک طرف سوم  آغاز می نماید
دهندگان خدمات نهایتا تولید کننده ها ، خرده فروشان و ارائه . خدمات لجستیمک طرف سوم می نمایند تا لجستیک را برون سپاري نماید

امروزه رقابت در بازار از رقابت بین شرکتها به رقابت بین زنجیره هاي  .لجستیک طرف سوم یک زنجیره ارزش جدید را خواهند ساخت
فناوري اطالعات یک ابزار مهم جهت باال بردن قدرت رقابتی .محصوالت به رقابت بین خدمات  تغییر کرده است نتامین و از رقابت بی

 .و ارائه خمات بهتر به مشتریان می باشدشرکتها 

  فناوري اطالعات و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین بر اساس گردآوري مطالعات گذشته 5-3

سواالت زیادي در مورد چگونگی اثرگذاري فناوري . توسعه فناوري اطالعات یک پشتیبان موثر براي مدیریت زنجیره تامین ارائه نموده است
بر اساس مطالعات . و نیز چگونگی استفاده از فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین مطرح استدیریت زنجیره تامین اطالعات بر م

  .انجام شده می توان آنها را در سه جنبه زیر جمع آوري نمود

  قوي سازي توزیع و انتقال اطالعات  1- 5-3
زمانیکه اعضاي یک زنجیره تامین فقط .العات  می تواند بطور موثري باعث بهبود مدیریت زنجیره تامین گرددي توزیع و انتقال اطزقوي سا

بر اساس اطالعات اعضاي کناري در سطح پایین تر  خود تصمیم گیري می نمایند ، سیستم دچار پدیده اي تحت عنوان بزرگنمایی تقاضا 
تمامی اعضاي زنجیره نیست بلکه علت آن تصمیم گیري معقول و طبیعی در شرایطی علت همچین رخدادي ، نامعقول بودن . می گردد

  براي جلوگیري از چنین . چنین اتفاقی تاثیر منفی بر تمام اعضاي زنجیره تامین خواهد داشت .است که اطالعات واضح و دقیق نیستند
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اطالعات و نیز کوتاه نمودن زمان تاخیر ، یک راهبرد مهم و رخدادي استفاده از فناوري اطالعات جهت به اشتراك گذاري و انتقال دقیق 
  .اساسی است

  ضاي مشتریاناکمک به ایجاد مدل کامل و جامع تق 2- 5-3
یکی از ابزارهاي مهم جهت ارزیابی مدیریت زنجیره تامین ، وضعیت پاسخگویی به . مصرف کننده نهایی یک جز مهم از زنجیره تامین است

بسیاري از مقاالت فرضیاتی . درك هر چه بهتر تقاضاي مشتریان در یک زنجیره تامین بسیار ضروري و اساس است. تقاضاي مشتریان است
. فرض می کنیم آنچنان ایده آل نیستارائه داده اند ، اما تقاضا یک پدیده تصادفی است و پاسخگویی به تقاضا ، نسبت به آن چیزي که ما 

نترل موجودي در زنجیره تامین ، انتخاب مدل هاي متفاوت بر اساس شرایط و موقعیت هاي مختلف و بنابراین پیش بینی تقاضا در مسائل ک
توسعه فناوري اطالعات و در کنار آن استفاده از سیستم هاي اطالعاتی و نیز سیستم . ایجاد یک مدل تقاضاي مطلوب بسیار ضروري است

  .جامع و کارامد تقاضا کمک نمایدهاي اطالعاتی بین سازمانی می تواند به ایجاد یک مدل 

  افزایش سرعت در زنجیره تامین 3- 5-3
. یکی از مهمترین اهداف زنجیره تامین ، ارائه محصول درست ، به میزان درست ، با کیفیت مطلوب ، در زمان و مکان مناسب می باشد

منظور بهبود هرچه بیشتر عملکرد زنجیره تامین ، گام پیشرفتهاي فناوري اطالعات و سیستم هاي اطالعات در راستاي نیل به این هدف به 
  .بر می دارند

  فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین کاربردهاي-6
فناوري اطالعات می تواند عملیات داخلی شرکتها و . ایجاد و بکارگیري سیستم هاي اطالعاتی نیازمند فناوري هاي اطالعاتی متنوعی است

سیستم . در زنجیره تامین پشتیبانی نماید  و استفاده موثر از این فناوري عامل کلیدي در موفقیت شرکت هاست نیز همکاري بین آنها را
حوزه هاي اصلی مدیریت زنجیره تامین  .هاي پشتیبانی شده توسط فناوري اطالعات در حوزه هاي اصلی مدیریت زنجیره تامین کاربرد دارند

  .[6]، بازاریابی و فروش ، ارائه خدمات به مشتري و لجستیک می باشد شامل طراحی محصوالت و خدمات ، تولید
در واقع مدیریت زنجیره تامین یک طرح تولید یکپارچه و همزمان است که به عنوان یک راهنما با استفاده از انواع متنوي فناوري اطالعات 

فناوري  .فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین می باشد دربیانگر کارب 1- 6شکل .   [23]براي بهبود عملکرد سازمان نقش ایفا می کند
  .هاي اطالعات جهت پشتیبانی از زنجیره تامین را می توان در دو سطح مختلف طبقه بندي نمود

  سطح اول 6-1
و اینترنت نگاهی  XMLشناسایی ، شناسایی خودکار و جمع آوري داده ها ، تبادل داده الکترونیکی ،  کدهاي در سطح اول به تکنولوژیهاي

  .خواهیم انداخت

 ٨کدهاي شناساییفناوري  1- 6-1

رمزگذاري یکتاي اطالعات پایه و اساس تبادل و اشتراك داده ها در بین شرکاي زنجیره تامین است و بدون آن ، تکنولوژي تعیین  رمز
ال یک استاندارد رمزگذاري اطالعات به سیستم هاي با اعم.هویت و شناسایی خودکار و نیز تبادل داده هاي الکترونیکی فراهم نمی گردد

 مدیریت زنجیره تامین ، جمع آوري خودکار اطالعات در فعالیتهاي زنجیره تامین و تبادل داده ها و اشتراك منابع بین سیستم ها می توانند
 .باعث ارتقا و بهبود عملکرد زنجیره تامین گردند
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  دکار و جمع آوري داده ها فناوري شناسایی خو 2- 6-1

به عنوان یک تکنولوژي مطلوب و ایده آل جهت سروکار داشتن با اطالعات لجستیک ) AIDC9(شناسایی خودکار و جمع آوري داده هاي 
ده ها و شناسایی خودکار و جمع آوري داده ها ، سرعت باال و دقت در بکارگیري دا.در فرآیندهاي مرتبط با مدیریت زنجیره تامین می باشد

در حال حاضر تکنولوژي بار کد و تکنولوژي شناسایی با امواج رادیویی . در حلقه هاي زنجیره تامین را تامین می سازدکنترل به هنگام 
)RFID10 (توسط دو  1948فناوري بارکد که در سال . [6]از معمولترین تکنولوژیهاي شناسایی خودکار و جمع آوري داده ها بشمار می روند

. ارائه شد یکی از مهمترین و سریعترین فناوري جمع آوري اطالعات می باشد 11وي فارغ التحصیل از موسسه فناوري درکسلدانشج
تکنولوژیهاي ویرایش رمز ، طرح ریزي تبدیل رمز به شکل و تشخیص سریع همگی از تکنولوژیهاي الزم و بکارگرفته شده در فناوري 

در  زنجیره .ورود داده ها از طریق صفحه کلید است و باعث بهبود دقت جمع آوري داده ها می گردد بارکد جایگزین.بشمار می روند 12بارکد
ورود و جمع آوري اطالعات توسط تکنولوژي بارکد رفع می  تامین با وجود سرعت باال و حجم گسترده جریان مواد ، مشکالت گلوگاهی

  .گردد
این  RFIDفناوري . وچک است که شامل یک تراشه کوچک و آنتن می باشدیک تگ ک) RFID(سیستم شناسایی با امواج رادیویی 

عات قابلیت را دارد که تمامی اعضاي زنجیره تامین شامل تولید کننده ها ، مراکز توزیع و خرده فروشها را قادر می سازد تا بطور آنی به اطال
  ها و هزاران کاال به صنایع این فرصت را می دهد که در شناسایی یکباره صد  RFIDکاربرد  .یک محصول خاص دسترسی پیدا کنند
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اثر  کاالي خود را از تولید کننده تا انبار کاال و پس از خروج از انبار تا رسیدن به دست مشتري کنترل نماید که این خود می تواند با کاهش
  .  [25]شالق چرمی باعث یکپارچگی زنجیره تامین گردد

ن به کنترل ورود و خروج وسایط نقلیه ، انبارداري و مدیریت کاال ، امور خرده فروشی و تهیه گزارش می توا RFIDاز دیگر کاربردهاي 
هاي مختلف از قبیل گزارش کنترل گارانتی ، گزارش مدت زمان باقیمانده از گارانتی کاال ها ، ارزش بیمه اي کاال ، استهالك ، موجودي 

  .اشاره نمود... فعلی و 

  ) EDI١٣(اي الکترونیکی تبادل داده ه 3- 6-1
فناوري تبادل داده هاي الکترونیکی یک روش انتقال و تبادل داده بین بنگاه هاي مختلف جهت بهبود کارآیی فعالیتهاي کسب و کار بر 

تبادل داده هاي الکترونیکی یک تکنولوژي ضروري در زمینه . اساس داده هاي استاندارد از طریق شبکه هاي کامپیوتري می باشد
عبارتست از  EDIدر واقع .می باشد) ECR15(، پاسخگویی کارامد مصرف کننده ) QR14(پاسخگویی سریع ازپرسازي بویژه  در متد هاي ب

بین شرکتها بر اساس استاندارد ها و با فرمت مشخص که بر پایه این ... از قبیل سفارش خرید ، فاکتور و  تبادل الکترونیکی اسناد تجاري 
جهت تبادل اطالعات عالوه بر اینکه موجب انتقال اطالعات با صحت و دقت بیشتري می شود  EDIاستفاده از . شده است استاندارد ها بنا

تبادل الکترونیکی داده ها عالوه بر اینکه کنترل کاملی  .فرآیند تبدیل اطالعات را به منظور انتقال اطالعات بین اعضا حذف می نمایدبلکه ، 
  .باعث می شود که فرآیندهاي داخلی شرکتها با نظم بشتري دنبال شوند بر تبادل اطالعات دارد

که به منظور توسعه بازار و افزایش سهم بازار در صنایع شیمیایی و دستگاه هاي تزریق پالستیک در آمریکاي  Akrosپروژه زنجیره تامین  
تباط بین خود و تامین کنندگان از یک سو و ارتباط با جهت ار VANسنتی و  EDIجنوبی ایجاد شد ، از جمله زنجیره هایی است که از 

  .[4]توزیع کنندگان و مشتریان از سوي دیگر استفاده کرده است

 ١٦ XML فناوري  4- 6-1

ی این تکنولوژي امکان ایجاد یک ساختار معنی دار و مفهومی از اطالعات و خدمات را که بشر و کامپیوتر توانایی درك آنرا دارند ، فراهم م
اده را جهت انتقال اطالعات بین تولید کنندگان ، مصرف کننده ها ، نمایندگی هاي فروش ، توزیع ساین تکنولوژي یک راه حل بسیار . زدسا

در آینده نزدیک در سیستم هاس هیبریدي ادغام شده تا بتوانند نیاز شرکتها را در زنجیره  EDIو   XML. و تامین کنندگان فراهم می آورد
سنتی ، عالوه بر اینکه از دیدگاه پیاده سازي بسیار ساده است ، بلکه از لحاظ   EDIدر مقایسه با  XML/EDI  .رده سازندتامین برآو

  .هزینه نیز براي شرکتهاي کوچک و متوسط مقرون به صرفه تر خواهد بود

  فناوري اینترنت  5- 6-1
ئن براي اعضاء زنجیره تامین جهت اشتراك و تبادل اطالعات ارائه می توسعه فناوري هاي اینترنتی یک ابزار ارزان ، سریع و نسبتا مطم

اینترنت و اینترانت ، توزیع اطالعات با هزینه پایین تر و به موقع و راحت را براي تمامی اعضاء زنجیره فراهم می آورند که این خود .کند
محدود به اوري اینترنت بی سیم ، اعضاي زنجیره تامین دیگر در ضمن با توسعه و بلوغ فن. باعث بهبود کارآیی عملکرد زنجیره می گردد

  .فضاي تجاري خویش نیستند
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  سطح دوم 6-2

سیستم هاي اطالعاتی و نرم افزارهاي کاربردي متنوعی که جهت پشتیبانی از تولید و دیگرزمینه به  ،  نگاهی خواهیم انداخت در سطح دوم
واضح است زمانی که سیستم هاي اطالعاتی بطور یکپارچه استفاده  .عات طراحی شدده اندهاي مدیریتی بر پایه زیر ساختهاي فناوري اطال

شوند و کاربردي گردند ، تنها به عنوان یک راه حل فنی مد نظر نمی باشند ، بلکه به عنوان جزئی از تفکرات مدیریتی باید در نظر گرفته 
  .شوند

  )POS١٧(سیستم نقطه فروش  1- 6-2
در خرید مستقیم کاال ، اطالعات را این سیستم  .شکل پیشرفته صندوق پول شمار در نیمه اول قرن بیستم می باشد سیستم نقطه فروش ،

بازیابی می نماید و سپس از طریق شبکه هاي ارتباطی و سیستم هاي کامپیوتري ، این اطالعات به منبع معتبر جهت تحلیل و ارزیابی براي 
ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار است که اطالعات مربوط به خرید مشتریان در واقع .ها ارسال می گردد باال بردن کارآیی عملیاتی پردازش

 .و امکان پرداخت را فراهم می سازدو در ضمن سطوح موجودي را تعدیل می نمایدرا ذخیره می کند 

 )EOS١٨(سیستم سفارش خودکار الکترونیکی  2- 6-2

و تجهیزات پایانه اي آنالین جهت انجام ) Internetو یا  VAN19 (ر برگیرنده شبکه هاي ارتباطی سیستم سفارش خودکار الکترونیکی د
می تواند مدت زمان دریافت  EOSدر مقایسه با روش هاي سنتی در این زمینه ، سیستم . سفارشات و تبادل اطالعات سفارش می باشد

تولید کنندگان ، عمده فروشان و خرده فروشان از . وجودي را بهبود بخشدسفارش تا ارسال آن را کاهش دهد و همچنین کارآیی مدیریت م
طریق تحلیل اطالعات سفارش ، می توانند در مورد کاال هایی که فروش بیشتري نسبت به دیگر کاال ها دارند به داوري بپردازند که این به 

  .تعدیل طرح هاي تولید و فروش و بازاریابی کمک می کند

 CAM٢٣/CAE٢٢/CAPP٢١/CAD٢٠ي سیستم ها 3- 6-2

جهت ایجاد ) PDM24(با توسعه مدیریت داده هاي محصول . این سیستم ها اساسا براي طراحی محصوالت و تولید آنها استفاده می شود
ي یک زنجیره تامین ، ها شرکتو نیز تبادل صحیح و سریع داده ها بین  CAMو  CAD ،CAPP   ،CAEیکپارچگی اطالعات بین

  .حصول سریعتر شده و هزینه نیز کاهش می یابدچرخه توسعه م
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  JIT /MRPII٢٧/ERP٢٦ ٢٥  سیستم هاي 4- 6-2
 بسیار وسیع است و بر سفارشات ، زمان ERPالبته دامنه . در کنترل تولید و موجودي مورد استفاده قرار می گیرند ااین سیستم ها اساس

دهاي شرکت را حسعی دارد تا عملکرد همه وا ERPدر واقع  .نظارت داردبندیهاي تولید ، خرید مواد خام و موجودي محصوال ساخته شده 
گفت می توان . که البته این ادعاي بزرگی است .د را پاسخ گویدحدر یک سیستم کامپیوتري یکپارچه نموده و نیازهاي مختلف خاص هروا

، حسابداري مالی ، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کامل شامل مدیریت بازرگانی ، تولید ، فروش ،بازاریابی ، توزیع   ERPیک سیستم 
است که   مبتنی بر فناوري اطالعاتیک راه حل سیستمی   ERP .پروژه ، مدیریت انبار ، تعمیر و نگهداري و حمل و نقل می باشد

کامل  ERP.قرار می دهد کنترل مدیران توسط یک سیستم به هم پیوسته با دقت، سرعت و کیفیت براي برنامه ریزي در منابع سازمان را
یک سیستم طرح ریزي و برنامه  MRPII . است) CRM(مشتري    و مدیریت ارتباط با )SCM(کنندة ارتباط  مدیریت زنجیرة تامین 

می  ؟ را دارا.. ریزي کارآمد براي تمام منابع یک تولید کننده می باشد و توانایی شبیه سازي جهت پاسخ به سواالتی مانند چه می شد اگر 
  .باشد

  )CRM٢٨(مدیریت ارتباط با مشتري  5- 6-2
سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري بسیاري از وظایف و فعالیت هاي مرتبط با سرویس دهی به مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید را 

با  مشتریان  هازي داده هاي مرتبط باین سیستم ها به رد یابی الگوهاي خرید و سابقه مشتریان پرداخته و با یکپارچه س. خودکار می سازد
واحدهاي فروش و سرویس دهی ، امکان دسترسی سریعتر به این داده ها و در نتیجه پاسخگویی سریعتر و دقیقتر به درخواست هاي 

بر آنها همچنین می تواند باعث افزایش رضایتمندي مشتریان و نگهداري و حفظ آنها و تاثیر مثبت  CRM.فراهم می آوردمشتریان را 
  .گردد

  )ES٢٩( سیستم هاي خبره 6- 6-2
ها براي استدالل، از  این سیستم. هایی هستند که قادرند همانند انسان مسایل خاصی را استدالل کنند طور کلی برنامه ها به این سیستم

طور که  در واقع همان. کند یکنند که مشابه همان کاري است که انسان در زمان حل یک مسئله عمل م الگوهاي منطقی خاصی استفاده می
شوند که  هایی متوسل می هاي خبره نیز براي این کار به الگوها و راه و روش کند، سیستم انسان براي حل یک مسئله، تعقل یا اندیشه می

نسان فکر توان گفت که تا حدودي همانند ا کنند می ها مشخص کرده است، بنابراین چون از منطق بشري استفاده می انسان براي آن
شود که به آن  هاي خبره در ادبیات مربوط به هوش مصنوعی آورده می به همین دلیل همواره واژه دیگري نیز معادل سیستم. کنند می

گذاري، یکسان بودن معلومات مورد  در واقع دلیل این نام. شود گفته می) Based System Knowledge(هاي مبتنی بر دانش  سیستم
  .ها در حل مسایل با معلومات مورد استفاده یک انسان متبحر در یک رشته براي حل مسایل حوزه مربوطه است سیستم استفاده توسط این

نکته دیگر اینکه در مدیریت زنجیره تامین ، تصمیم .در واقع می توان گفت سیستم هاي خبره ، شبیه سازي کارشناس و خبره  انسانی است
کاربرد سیستم هاي خبره و هموشمند می تواند بطور موثري در حذف موانع بین جریان مواد و . ستاجتناب ناپذیر ا گیري یک مشکل فنی

بنابراین سیستم هاي خبره در تصمیم  .جریان اطالعات و در نتیجه آن ارتقا اشتراك داده ها و بهبود همکاري بین بنگاه ها ایفاي نقش نماید
  .د ، مدیران را یاري می دهندگیریهایی که حتی خود بشر در اتخاذ آنها عاجزن
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  )E-Commerce(تجارت الکترونیک  7- 6-2
، ابزار هاي الکترونیکی پرداخت ، سیستم هاي الکترونیکی سفارش ، پست ) EDI(تجارت الکترونیک شامل تبادل داده هاي الکترونیکی 

در بحث مدیریت زنجیره تامین تجارت الکترونیک بطور  .می باشد... الکترونیکی ، اینترنت ، سیستم خبرنامه و اطالعیه هاي الکترونیکی و
 .تقسیم می شود) B2C31(مصرف کننده  –و بنگاه ) B2B30(کلی به دو نوع بین بنگاهی 

  عوامل موثر در اتخاذ فناوري اطالعات در زنجیره تامین. 7
قبل از بحث در مورد عوامل تاثیرگذار بر . شدعوامل متعددي ممکن است بر اتخاذ تکنولوژیهاي اطالعاتی در زنجیره تامین اثر گذار با

مفهوم وسیعی دارد که   adoptionپذیرش فناوري اطالعات در زنجیره تامین الزم به ذکر است که کلمه پذیرش یا اتخاذ، برگرفته از لغت 
 .در برگیرنده مفاهیمی چون ایجاد ، توسعه و اجرا می باشد

 
 :ناوري اطالعات در زنجیره تامین عبارتند از بطور کلی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش ف 

  وسعت سازمان 7-1
تمایل بیشتري به پذیرش فناوري اطالعات مطالعات نشان داده است که سازمانهایی که وسعت بیشتري دارند به لحاظ داشتن منابع مالی 

مبستگی مثبت و معنی داري بین وسعت یا اندازه بنابراین یک ه .دارند و در این راستا ریسک مرتبط با این مهم را بیشتر پذیرا هستند
  .[26] اتخاذ فناوري اطالعات وجود داردسازمان و 

  میزان موفقیت سازمان 7-2
 بنابراین. مطالعات همچنین نشان داده است که عملکرد هاي موفقیت آمیز گذشته در مقابل تغییر استراتژي تمایل به ثبات دارند تا تغییر 

در واقع سازمانهایی که . داراي عملکرد بهتري بوده اند ، بسیار کم است سازمانهایی که در سالهاي گذشته تغییر در  احتمال انجام یک در
عملکرد ضعیف تري دارند ، نسبت به  سازمانهاي که عملکرد بهتري دارند ، سعی می کنند استراتژي خود را بر مبناي پذیرش فناوري 

  .هاي  موفق انگیزه کمتري براي پذیرش فناوریهاي زنجیره تامین دارند بنابراین سازمان.اطالعات بنا کنند

  تاثیر شرکاي موجود در زنجیره 7-3
یکی از فاکتور هاي محیطی که بر تصمیم گیري سازمانها در پذیرش فناوري اطالعات اثر می گذارد ، تاثیر شرکاي تجاري موجود در 

به عنوان مثال زمانی که . ر زنجیره تامین می تواند بر پذیرش فناوري اطالعات موثر باشدفشار وارده از طرف شرکاي موجود د. زنجیره است
می نماید و در اتخاذ این تکنولوژي پیش قدم می شود ، باعث اعمال فشار بر شرکتهاي دیگر شده و نظر  EDIیک شرکت شروع به اجراي 

  .آنها را در این مورد جلب می نماید
براي اینکه بتوانند داده هاي خود را با فرمت داده هاي استاندارد شده تطبیق دهند و همچنین به منظور توسعه بنابراین شرکتهاي دیگر 

شرکتهاي دیگر براي اینکه بتوانند . هماهنگی در داخل سازمان و بین سازمانها در زنجیره تامین مجبور هستند که تکنولوژي جدید را بپذیرند
  هاي استاندارد شده تطبیق دهند و همچنین به منظور توسعه و هماهنگی در داخل و بین سازمان ها در  داده هاي خود را با فرمت داده
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بنابراین سازمانهایی که تحت فشار بیشتري از طرف شرکاي تجاري زنجیره تامین .زنجیره تامین مجبور هستند که تکنولوژي جدید را بپذیرند
 .می کنندرتبط با زنجیره تامین حرکت ي هاي مژهستند ، بیشتر به سمت پذیرش تکنولو

  عدم اطمینان 7-4
که عامل اصلی بوجود آورنده آن ، عدم  همانطر که قبال هم ذکر شد عدم اطمینان در مدیریت زنجیره تامین از مهمترین موضوعات است

ازمان ها یا بین اعضاي زنجیره فناوري هاي اطالعاتی پیشرقته که در داخل س. وجود اطالعات درست و کاملی براي تصمیم گیري است
   .[26]تامین بصورت یکپارچه در آمده اند ، امکان به اشتراك گذاشتن سریع تر و صحیح تر اطالعات را فراهم ساخته اند

یه ، بیشتر است و عکس این قضبنابراین احتمال اتخاذ و پذیرش فناوري اطالعات در سازمان هایی که با عدم اطمینان بیشتري مواجه اند 
  .در سازمانهایی است که از شرایط عملیاتی و محیطی نسبتا پایدار و با ثباتی برخورداند

  حمایت مدیریت ارشد 7-5
حمایت مدیریت ارشد سازمان می . نقش مدیریت ارشد سازمان در اجرا و بکار گیري فناوري اطالعات در سازمانها بسیار حائز اهمیت است

  .وري اطالعات در سازمانها در یک زنجیره تامین داشته باشدتواند تاثیر مثبتی بر پذیرش فنا

  خالصه و نتیجه گیري. 8

امروزه اطالعات در یک زنجیره تامین یک عامل مهم جهت تصمیم گیري مطلوب و بهینه براي توسعه و بقا است و بنابراین دو هدف 
  .هماهنگی و پیش بینی و برنامه ریزي را در بر می گیرد

میت جریان اطالعات و نقش آن در زنجیره تامین می توان گفت که زنجیره تامین در مقایسه با بنگاه هاي انفرادي سه ویژگی با توجه به اه
فناوري اطالعات ، توزیع و انتقال اطالعات را . خاص دارند که عبارتند از پوشش بیشتر ، کانالهاي دسترسی بیشتر و کیفیت مطلوب اطالعات

، روابط همکاري در دو بعد داخلی و خارجی را ارتقا می دهد  IT. موثري باعث بهبود کارآیی زنجیره تامین می گردد بهبود می بخشد و بطور
از اثرات دیگر فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین می توان افزایش .و از پدید آمدن اثر شالق چرمی نیز جلوگیري می نماید

تریان جهت شناسایی نیازهاي آنها ، توسعه کانالهاي فروش ، بهبود کارایی عملکرد زنجیره و بهبود پاسخگویی ، ایجاد ارتباط جدید با مش
  موقعیت رقابتی  را نام برد

در مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تکنولوژیهایی از قبیل کدهاي شناسایی ، شناسایی خودکار و جمع آور .کاربرد هاي فناوري اطالعات 
همچنین سیستم هاي اطالعاتی و نرم .. و اینترنت  می باشد XMLو بارکد ، تبادل داده هاي الکترونیکی ، فناوري  RFIDداده ها مانند 

و سیستم هاي خبره را   CAM, CAE,CAPP,CAD , ERP MRPII, EOS,  POS, CRMافزارهاي کاربردي مختلفی از قبیل 
  .در بر می گیرد

نجیره تامین ، نقش ایفا می کنند عبارتند از اندازه سازمان ، میزان موفقیت ، عدم اطمینان ، عواملی که در پذیرش فناوري اطالعات در ز
 .فشار دیگر شرکا زنجیره تامین و نیز حمایت مدیریت ارشد سازمان

تامین ، عدم دقت با توجه به اهمیت اطالعات در زنجیره تامین ، می توان نتیجه گرفت که علت بسیاري از نا کارآمدیهاي موجود در زنجیره 
زنجیره تامین چیزي جز مجموعه . و صحت اطالعات و کفایت سیستم هاي اطالعاتی که تهیه و پردازش اطالعات را برعهده دارند می باشد

اي از چندین شرکت که جهت فراهم آوردن یک خدمت یا محصول گردهم آمده اند نیست و این مجموعه ، جهت انجام فعالیت هاي خود ، 
د ارتباط اطالعاتی است و هر چند ارتباط بین شرکت ها مساله تازه اي نیست ، اما ایجاد این ارتباط از طریق فناوري اطالعات و نیازمن

است و اتخاذ فناوري اطالعات می تواند منجر به بهبود کارآیی کل زنجیره شناخت سیستم هاي الزم براي تبادل اطالعات امري حیاتی 
  .گردد
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