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  بررسی نقش و اهمیت پرداخت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین
  

  3، منصور امینی الري 2امیررضا مهربان، 1ناهید مژدهی
  دانشگاه شیراز

  
  

،مدیریت )Supply Chain Management(، مدیریت زنجیره تامین)e-Payment(پرداخت الکترونیکی: هاي کلیديواژه
و کسب و کار ) e-Commerce(، تجارت الکترونیکی)e-Supply Chain Management(کیزنجیره تامین الکترونی

  )e-Business(الکترونیکی
  
  
  چکیده

 
ریزي و برنامه"وکار الکترونیکی براي تشریح کلمه کسب. تکنولوژي اینترنت باعث دگرگون شدن روند زنجیره تامین شده است

سازي اینترنت امکان یکپارچه. رودبکار می "ره تامین با استفاده از اینترنتدر زنجی Back-endو  Front-endاجراي عملیات 
این یکپارچه سازي به کمپانی امکان . کنداطالعات سازمانها از خواربار فروشی گرفته تا فروشگاههاي کامپیوتر را فراهم می

دهی به مشتریان با راه بهبود کیفیت سرویستر تقاضا را داده و امکان تخصیص بهینه دارایی به همکنترل و پیش بینی دقیق
  .سازدآگاهی از برخورد مشتریان وفادار را فراهم می

گذاري در مدیریت زنجیره تامین، این پیشرفت فقط به دلیل روند سنتی پرداخت متوقف شده با وجود سود ناشی از سرمایه
  به اندازه  B2B5در پرداخت  4داخت، سازمانهایی نظیر ویزاهاي اتوماتیک پردر نتیجه، در ده سال اخیر با وجود برنامه. است

                                                
، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعـات دانشـگاه شـیراز     n.mojdehi@bankmellat.ir ناهید مژدهی، ١ 

  ،محقق ، مرکز تحقیقات بانک ملت
، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه شـیراز ،   armehraban@gmail.comامیررضا مهربان ، ٢ 

  مشاور
  ، استادیار مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیرازmaminlar@shirazu.ac.ir مینی الري، دکتر منصور ا 3 
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زیرا به دلیل روند نامناسب مالی، بسیاري از کمپانیها پرداخت را بصورت یکپارچه با سیستم . اندمورد انتظار پیشرفت نداشته
پرداخت، بلکه در زنجیره با توجه به آنچه ذکر شد، خودکارسازي پرداخت نه تنها در مرحله . اندزنجیره تامین خود نداشته

  . تواند سودمند باشدتامین نیز می
. دهندبسیاري از کمپانیها روند مالی خود را با استفاده از صورت حساب کاغذي یا سیستم پرداخت بصورت دستی انجام می

  .مراه داردزیادي را براي کمپانی به ه اندازي، پیگیري و تصفیه این پرداختها و صورتحسابهاي کاغذي هزینهراه
پول نقد، چک، کارت : امروزه چهار روش اصلی براي پرداخت، در تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از

  .گیرنداعتباري و کارت بدهی که هر دو شیوه سنتی و الکترونیکی را در بر می
کارتهاي پرداخت، : این چهار نوع عبارتند از. جود دارددر تجارت الکترونیک چهار نوع فناوري عمده براي پرداخت الکترونیکی و

ها، مزایا و معایبی هر یک از این چهار نوع داراي خصوصیات، هزینه. افزاري و کارتهاي هوشمندهاي نرمپول الکترونیکی، کیف
  . گیرند توانند در سایتهاي اینترنتی خرید و فروش کاال، مورد استفاده قرارکلیه این روشها می. می باشند

شود و سپس مشکالت پرداخت در ابتدا به بررسی هریک از روشهاي پرداخت در تجارت الکترونیکی پرداخته می در این مقاله
زنجیره تامین، مزایاي استفاده از سیستم پرداخت در زنجیره تامین و نحوه استفاده از صورتحساب و اسناد مالی بصورت 

 .بررسی قرار خواهد گرفتالکترونیکی در زنجیره تامین مورد 
  
  

  مقدمه
  

هاي الکترونیکی براي دریافت کاالهاي هاي پرداخت الکترونیکی برروي اینترنت، ارسال پرداختهدف از ایجاد سیستم
به همین دلیل هم اکنون تمرکز اصلی در تجارت الکترونیکی . الکترونیکی و یا گرفتن تعهد براي تحویل کاالهاي فیزیکی است

  .هاي پرداخت الکترونیکی براي آن استترنت در طراحی سیستمبرروي این
خصوصا . اندسال اخیر، کمپانیها مبلغ زیادي را صرف بهبود روشهاي گرفتن و پخش کاالها و خدمات خود کرده 20در 

کنار دنیا پخش  ها، کاالهاي اولیه خود را با مسافت طوالنی حمل کرده و نیز محصوالت خود در نقاط فروش در گوشه وکارخانه
به  و بخصوص سیستمهاي مبتنی بر مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی  پیچیده اکنون سیستمهاي زنجیره تامینهم. کنندمی

  .دهندکمپانیهاي بزرگ امکان مدیریت مرحله پرداخت را می
این چهار نوع عبارتند . ی وجود داردهمانطور که ذکر شد، در تجارت الکترونیک چهار نوع فناوري عمده براي پرداخت الکترونیک

فناوریهاي دیگري نیز وجود دارند که کم و . افزاري و کارتهاي هوشمندهاي نرمکارتهاي پرداخت، پول الکترونیکی، کیف: از
  .باشنداما این فناوریها، در پرداخت الکترونیکی مرسوم می. گیرندبیش مورد استفاده قرار می

پرداخته  بحث مدیریت زنجیره تامینگیرد و سپس به بررسی آنها در ع این فناوریها مورد بررسی قرار میدر این مقاله ابتدا انوا
  .خواهد شد

  
  
  
  

                                                                                                                                                  
٤  Visa  
٥  Business-to-Business  
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  انواع روشهاي پرداخت در دنیاي تجارت الکترونیک
  
 کارتهاي پرداخت .1
 

، 6را کارتهاي اعتباري کنند و بخش عمده پرداختباشند که مشتریان براي خرید از آنها استفاده میکارتهاي پالستیکی می
  .دهندتشکیل می 8و کارتهاي شارژ 7کارت بدهی

یک کارت اعتباري مانند . باشد، استفاده از کارتهاي اعتباري میOn-Lineترین شکل پرداختهاي الکترونیکی به صورت عمومی
Master Card  وVisa Card استفاده کنندگان کارتهاي . داراي محدودیت پرداخت بر اساس میزان اعتبار گذشته افراد است
توانند در موعد مقرر تمام بدهی خود را یکجا پرداخت کنند و یا بصورت اقساطی نسبت به پرداخت بدهی خود اعتباري می
  .گیردصادر کننده کارت اعتباري روي باقیمانده پرداخت نشده حساب بهره می. اقدام کنند

کارت بدهی بجاي کم کردن از اعتبار . دارد، اما کارکرد آن کامال متفاوت استکارت بدهی شباهت زیادي به کارتهاي اعتباري 
کارتهاي بدهی، معموال از طرف بانکهاي صاحب حساب صادر . کندافراد، از حساب بانکی آنها به حساب فروشنده پول واریز می

  . شوندمی
مقدار پولی که توسط مشتري خرج شده در پایان  باشند وکارتهاي شارژ، کارتهایی هستند که داراي محدودیت پرداخت نمی

 Diners Clubو  American Expressکارتهایی که توسط شرکت . هر ماه، بطور کامل از موجودي کارت کسر می شود
  .باشندشوند از این نوع کارتها میصادر می

  :مراحل خرید بوسیله این روش شامل
  

  .دهد تا مطمئن شود که کارت معتبر استرداخت انجام میفروشنده عمل اعتبار سنجی را در مورد کارت پ .1
کند و سپس براي دریافت پول از فروشنده موجودي و اعتبار کارت را توسط شرکت توزیع کننده کارت بررسی می .2

 .کندطریق موجودي و یا اعتبار کارت اقدام می
یل گردش پول بین بانکها و در نهایت این تاخیر به دل. گیردچند روز پس از عمل خرید مرحله پرداخت صورت می .3

 .باشدواریز به حساب فروشنده می
 

  : در صورت خرید اینترنتی روال پرداخت بدین صورت است که
دهد و بانک صاحب خریدار توسط کارت پرداختی که از طریق یکی از بانکها منتشر شده، خریدي را بر روي اینترنت انجام می

باشد که نقل و انتقاالت پولی مربوط به این صورت سیستم بانکی شامل چندین واسطه می در. باشدحساب بانک دیگري می
  .تواند در سیستم بانکی، بانک سومی به عنوان واسطه در سیستم وارد شوددهد و نیز میمعامله را انجام می

  :شودعملیات فوق الذکر بدین صورت انجام می
سپس . دهد تا در صورت تائید به بانک فرستاده شوده شرکت صادرکننده کارت میابتدا فروشنده اطالعات کارت پرداخت را ب
. دهدکند و تائیدیه انجام معامله را به فروشنده میپول را به حساب فروشنده واریز می 9بانک از طریق اتاق پایاپاي الکترونیکی

  بعالوه، سایتی که خرید و فروش توسط آن . کندرد میفروشنده نیز با توجه به گزارش دریافتی از بانک معامله را تائید و یا 
  

                                                
٦  Credit Card 
٧  Debit Card 
٨  Charge Card 
٩  Automated Clearing House 
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براي اطمینان از . فرستدصورت گرفته، یک نامه الکترونیکی را با جزئیات در مورد قیمت و اطالعات حمل و نقل به مشتري می
  .گیرد تواند کلیه عملیات توسط یک شرکت جانبی مسئولیت امنیت پرداخت را به عهدهامنیت معامالت صورت گرفته می

  
 

 پول الکترونیکی .2
 

این نوع پول بدون انتشار اسکناس . باشدیک اصطالح کلی براي کلیه سیستمهاي تبدیل و ذخیره پول می 10پول الکترونیکی
پول الکترونیکی بنا به درخواست مشتري قابل تبدیل به پول فیزیکی و رایج . تواند جایگزین پول رایج باشدآید و میبوجود می

در تولید این نوع پول باید استانداردهاي خاصی رعایت شود تا پول تولید شده توسط یک شرکت، توسط شرکتهاي . باشدمی
در حال حاضر هر انتشاراتی استاندار مخصوص به خود را دارد و . دیگر قابل دریافت باشد، که این امر تاکنون تحقق نیافته است

  . ه استبه همین جهت پول الکترونیکی رواج جهانی نیافت
براي مثال افرادي به دلیل درآمد کم و . مزیت پول الکترونیکی این است که، بسیاري از مردم دسترسی به کارت اعتباري ندارند

همچنین افراد کم سن قادر به استفاده از کارت اعتباري . هاي گذشته خود قادر به استفاده از کارت اعتباري نیستندیا بدهی
و  IBMشرکتهاي . شوداي براي خرید الکترونیکی محسوب میاین افراد پول الکترونیکی راه حل تازهبنابرین براي . نیستند

Compaq انداز جمله شرکتهایی بودند که در رشد پول الکترونیکی نقش داشته .  
که کمتر از حد قابل  یکی در معامالت کاالها و خدماتی. تواند فعالیت قابل قبولی داشته باشدپول الکترونیکی در دو زمینه می

قبول براي کارت اعتباري ارزش داشته باشند و دیگري در خرید و فروش کاالها و خدمات با ارزش بسیار باال که استفاده از 
  .کارتهاي اعتباري ممکن نباشد

سنتی تنها یکبار اوال پول الکترونیکی باید مانند پول . پول الکترونیکی باید داراي دو خصوصیت از خصوصیات پول سنتی باشد
نام باشد ولی مانند پول رایج دریافت کننده پول اطمینان حاصل کند که قابل خرج کردن باشد و ثانیا باید در انجام معامله بی

  .این پول تقلبی نیست و یا از آن در معامله دیگري استفاده نشده است
مستقل بودن پول . اي ارتباط نداردو با هیچ شبکهپول الکترونیکی، داراي مزایاي قابل حمل بودن و مستقل بودن است 

همچنین، پول الکترونیکی باید از . الکترونیکی بدین معنی است که، به هیچ شبکه و یا محل ذخیره کامپیوتري وابسته نیست
پول  مزیت. المللی به سادگی عبور کرده و در هر کشوري قابل تبدیل شدن به پول رایج کشور دریافتی شودمرزهاي بین

الکترونیکی نسبت به کارتهاي اعتباري این است که، در تراکنشهاي مربوط به کارتهاي اعتباري گیرنده پول حتما باید داراي 
 .یک حساب در بانک باشد ولی در عملیات مربوط به پول الکترونیکی وجود حساب الزامی نیست

، On-Lineدر روش ذخیره . کترونیکی وجود داردبراي نگهداري پول ال Off-Lineو ذخیره  On-Lineدو روش ذخیره 
استفاده کننده، پول الکترونیکی در اختیار ندارد و بجاي آن، یک طرف سوم قابل اعتماد مثال یک بانک الکترونیکی، کلیه 

وصل شده در این روش فروشنده باید به بانک نگهدارنده حساب مشتریان . داردانتقالهاي نقدي و حسابهاي مشتریان را نگه می
  .تواند صحت پول مشتري را تائید یا رد کندامنیت این روش باالست زیرا بانک می. و پول خود را از خرید مشتري دریافت کند

افزار به همین علت باید سخت. کند و طرف سوم وجود نداردمشتري پول خود را با خود حمل می Off-Lineدر روش ذخیره 
براي مقابله با دوباره خرج . برداري و یا دوباره خرج نکردن پول وجود داشته باشدي از کالهافزار خاصی براي جلوگیریا نرم

  .شودکردن، از تکنیکهاي کدگذاري استفاده می
  

                                                
١٠  e-cash 
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براي استفاده از پول الکترونیکی ابتدا باید مشتري در بانک پشتیبانی کننده پول الکترونیکی حساب باز کرده و سپس با 
نترنتی حمایت کننده مورد نظر و انجام مراحل امنیتی مورد نظر نظیر وارد کردن کلمه رمز یا ترکیبی از مراجعه به پایگاه ای

بعد از تایید صحت اطالعات کاربر توسط بانک، مقدار مشخصی از پول . شماره کارت و شماره حساب پول خود را تحویل بگیرد
تواند پول الکترونیکی خود را در یک کیف الکترونیکی یا برروي اربر میک. گیرداز حساب کاربر کسر شده و در اختیار او قرار می

تواند به صادر کننده پول الکترونیکی اجازه همچنین کاربر می. کامپیوتر شخصی یا کارت بهادار فروشگاه مورد نظر ذخیره نماید
  .دهد تا پرداختها را به شرکت سوم از حساب پول الکترونیکی بپردازد

  
  
 

 افزارينرمهاي کیف .3
 

شماره کارت اعتباري، پول الکترونیکی، مشخصات صاحب . دهدکیف الکترونیکی، خدمتی شبیه کیف جیبی معمولی ارائه می
دهد که بجاي وارد کردن کیف و اطالعات مربوط به وصل شدن صاحب کیف به سایت را در خود نگه داشته و اجازه می

همچنین بعضی از کیفهاي الکترونیکی، . تنها یک مرتبه این اطالعات را وارد کند اطالعات خود در همه پایگاههاي اینترنتی،
  .قابلیت نگهداري پول الکترونیکی را نیز دارند

هنگامیکه مشتري کاالیی را براي خرید . تر و موثرتر کرده استکیف الکترونیکی خرید اینترنتی را نسبت به قبل بسیار راحت
-این کیفها می. کلیک کردن کیف الکترونیکی خود، کاالي مورد نظر را براي خرید سفارش دهد تواند باکند، میانتخاب می

نگهداري اطالعات . توانند در آینده به صاحبان خود خدماتی مانند نگهداري فاکتور و اطالعات مربوط به خرید را ارائه دهند
یک کیف . دهندانجام می Amazonائه دهندگانی مانند مربوط به کاالهاي مورد عالقه مشتریان از جمله مواردي است که ار

تواند کاالي مورد عالقه خود تواند به مشتري خود بگوید که کجا میدیجیتالی پیشرفته نیز با استفاده از یک ربات اینترنتی می
  .را با قیمت کمتر خریداري کند

دسته کیف الکترونیکی سمت سرویس دهنده و کیف کیفهاي الکترونیکی بسته به اینکه در چه مکانی ذخیره شوند، به دو 
کیف الکترونیکی سمت سرویس دهنده، اطالعات مشتري را برروي کامپیوتر متعلق به . شوندالکترونیکی سمت کاربر تقسیم می

، مهمترین ضعف آن این است که در صورت نفوذ کاله برداران. کندفروشنده یا منتشر کننده کیف الکترونیکی نگهداري می
  .باشندگیرد، بنابرین نیازمند برقراري سیستم امنیتی قوي میکلیه اطالعات مشتریان در اختیار آنها قرار می

کند، بنابرین به دلیل عدم ذخیره کیف الکترونیکی سمت کاربر، اطالعات مشتري را روي کامپیوتر شخصی کاربر نگهداري می
. راي دستیابی به اطالعات کاربر بوسیله نفوذ به کامپیوتر مرکزي وجود ندارداطالعات روي کامپیوتر مرکزي، هیچگونه شانسی ب

بنابرین یکی از معایب آنها غیر قابل حمل بودن آنها . باشندالبته نیازمند به نصب نرم افزار خاصی برروي کامپیوتر کاربر می
 .باشدمی

 
 

 کارتهاي بهادار .4
 

کارتهاي اعتباري، کارتهاي بدهی، کارتهاي . هاي پالستیکی را با خود به همراه دارندامروزه بسیاري از مردم تعدادي از انواع کارت
آوري اطالعات کلیه این کارتها در یک کارت بهادار راه حلی براي جمع. از این نوع کارتها هستند... شارژ، کارت دانشجویی و

  .باشدکارت می
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یا یک کارت پالستیکی با نوار مغناطیسی براي ثبت اطالعات باالنس تواند یک کارت هوشمند با یک تراشه و کارت بهادار می
تواند حجم زیادي از اطالعات باشد و میتفاوت این دو کارت در این است که کارت هوشمند داراي یک پردازنده می. وجه باشد

کارت خوان مغناطیسی  شود باخوانی که براي کارت هوشمند استفاده میهمچنین دستگاه کارت. را در خود ذخیره کند
کارتهاي بهادار عمومی در برگیرنده کارت تلفن . باشندمتفاوت است، بدین دلیل که کارتهاي هوشمند داراي یک پردازشگر می

  .کنندبسیاري از مردم از دو واژه کارت بهادار و کارت هوشمند براي این نوع کارت استفاده می. باشدو مترو می
 
  

 یکارتهاي نوار مغناطیس .5
  

کارتهاي نوار مغناطیسی حاوي اطالعاتی هستند که براي تغییر آنها باید کارت را در دستگاه مناسب قرار داده و اطالعات جدید 
. توانند اطالعات را فرستاده و یا دریافت کننداز خصوصیات کارتهاي نوار مغناطیسی این است که نمی. را در دستگاه وارد کرد

کاهش موجودي روي کارت را ندارند و پردازش کلیه این اطالعات توسط دستگاه مناسبی که کارت  همچنین قابلیت افزایش یا
  . شودگیرد، انجام میدرون آن قرار می

هرچند که هر دو نوع کارتهاي نوار مغناطیسی و کارتهاي هوشمند قابلیت ذخیره پول الکترونیکی را دارند، ولی کارتهاي 
  .، زیرا این نوع کارتها بسیاري از قابلیتهاي پردازشی را دارا هستندهوشمند عمومیت بیشتري دارند

  
 کارتهاي هوشمند .6
  

اطالعاتی . اي جهت ذخیره و پردازش اطالعات دارندکارتهاي هوشمند کارتهاي بهادار پالستیکی هستند که درون خود تراشه
تواند برروي کارتهاي نوار مغناطیسی تواند برروي کارتهاي هوشمند ذخیره شود چندین برابر اطالعاتی است که میکه می

یت نگهداري اطالعات محرمانه کاربر نظیر اطالعات مالی، کلمه رمز، اطالعات کارتهاي هوشمند قابل. باشدذخیره شود، می
همچنین اطالعات ذخیره شده برروي کارتهاي هوشمند بصورت کد شده و رمز . را دارند... حساب کاربر، شماره کارت اعتباري و

  .برداین موضوع امنیت را در این نوع کارتها باال می. شوندنگهداري می
- عایب این نوع کارتها این است که، برخالف پول الکترونیکی یا کارتهاي اعتباري، کارتهاي هوشمند نیازمند سختیکی از م

  .باشند، که باید از بوسیله فروشندگان و تجار نصب شودافزارهاي جدیدي می
  
  

  پرداخت در زنجیره تامین مشکالت
  

در . ت وجود  جریان مواد اولیه و محصوالت احساس نشده استدر حال حاضر هنوز ضرورت وجود جریان مالی به اندازه ضرور
به اندازه مورد  B2B12پرداخت در   11هاي اتوماتیک پرداخت، سازمانهایی نظیر ویزانتیجه، در ده سال اخیر با وجود برنامه

  ارچه شده با سیستم زنجیره به دلیل روند نامناسب مالی، بسیاري از کمپانیها پرداخت را بصورت یکپ. نداانتظار پیشرفت نداشته
  

                                                
١١  Visa  
١٢  Business-to-Business  
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با توجه به آنچه آورده شد، خودکارسازي پرداخت نه تنها در مرحله پرداخت، بلکه در زنجیره تامین نیز . اندتامین خود نداشته
  . تواند سودمند باشد که در نتیجه این ناکارآمدي باعث ناهنجاري جدي شده استمی

بسیاري از کمپانیها روند مالی خود را با استفاده از صورت حساب کاغذي یا  باشد؟به چه معنی می "جریان نامناسب مالی"
 اندازي، پیگیري و تصفیه این پرداختها و صورتحسابهاي کاغذي هزینهراه. دهندسیستم پرداخت بصورت دستی انجام می

آنچه . ارچه با زنجیره تامین مهم نیستبراي اکثر سازمانها داشتن روند مالی بصورت یکپ. زیادي را براي کمپانی به همراه دارد
در اینجا .باشد در اینجا مورد نظر است، این است که روند مالی باید به صورت جزیی از روند زنجیره تامین و بصورت یکپارچه

  :شودبه بررسی مواردي از این مشکالت در مدیریت زنجیره تامین پرداخته می
  

 روند دستی .1

و حسابهاي  13کنند، ردیابی حسابهاي دریافتنی جیره تامین از سیستم کاغذي پرداخت استفاده میزمانیکه همه کمپانیها در زن
اي براي مثال، یک توزیع کننده در آمریکا ممکن است از تولیدکننده. باشدبصورت مناسب بسیار طاقت فرسا می14پرداختنی 

هرچند که کمپانی . فاکتورهاي مختلف را ایجاد نماید 6کننده براي این مبادله ممکن است تولید . در آسیا کاالیی را تهیه نماید
کاال ممکن است همه این فاکتورها را تحت یک پرداخت جاي دهد، با وجود تبادل نرخ نوسانات، براي تولید کننده مشکل 

انند این در تصفیه ها اکثرا با چالشهایی مکمپانی. است که با فاکتورهاي مختلفی براي تصفیه با کمپانی کاال مواجه باشد
کنند براي تولیدکنندگانشان، پرداختها را با فاکتورها در اکثر موارد، کمپانیها سعی می. باشندحسابهاي دریافتنی مواجه می

  .باشدتطبیق دهند، اما این موضوع نیازمند توافق در زمان و منابع می
 

 عدم وجود اطالعات بهنگام .2

العات کافی درباره شماره واحد نگهداري موجودي کـاال، مقـدار اقـالم و  تعـداد سفارشـات      روند مالی اکثر کمپانی ها شامل اط
این موضوع براي کمپانیها هزینه سرباري با مسئولیت اضافی و هزینه ردیابی دستی این اطالعـات تفضـیلی را بـه    . خرید نیست
  .همراه دارد

 

  مخارجکنترل عدم وجود مطلوبیت و  .3

شود، اغلب غیر ممکن است کـه آنهـا را بـا سیاسـتهاي     انجام می Ad hocبسیاري از کمپانیها بصورت به دلیل اینکه مخارج در 
کمپانیهایی که تالش دارند بصورت مطلوب بدون روند اتوماتیک اداره شوند، اغلب موقعیـت خـود را   . مخارج شرکت کنترل کرد

رسی کنترل شده، هزینه تراکنش خریـد کاغـذي تقریبـی    یک بر. دهندبا افزایش تدریجی خریدهاي با ارزش پایین از دست می
 .کندیورو را براي اکثر کاالهاي خریداري شده  برآورد می 77,50معادل 

 تاخیر در اصالح فاکتور .4

                                                
١٣  Accounts Receivable  
١٤  Accounts Payable  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  

  

ایـن موضـوع منجـر بـه تـاخیر      . امروزه کمپانیها با چالشهاي اصالح فاکتور، سفارشات خرید و رسید حمل و نقل مواجه هستند
  .شودفاکتور و در نتیجه تاخیر پرداخت و افزایش نیاز به کار در پایتخت میمهمی در اصالح 

 
  

  در زنجیره تامین الکترونیکی پرداختبکاربردن مزایا 
  

با بکار گیري پرداخت الکترونیکی در زنجیره تامین به مزایاي بسیاري در خصوص تسهیل فعالیت تجارت بین بنگاهی و 
  : رسیم که در زیر به مهمترین موارد اشاره شده است ه تامین الکترونیکی میموضاعات مهمی نظیر مدیریت زنجیر

 کار در پایتخت لزومعدم  .1

کمپانیها به منظور انجام داد و ستدهاي مالی . باشدیکی از نتایج ناخوشایند ناکارایی مالی افزایش نیاز به کار در پایتخت می
ترین مشکالت کمپانیها بوده که آنها را از ضل کار در پایتخت یکی از جديمع. داخلی و خارجی نیاز به کار در پایتخت دارند

در صورتیکه روند پرداخت و  .داردکند، باز میاي که به رشد کسب و کار آنها کمک میگذاري این وجوه در محدودهسرمایه
-هر نقطه دنیا با یکدیگر را فراهم می صورتحساب به صورت الکترونیکی باشد، امکان فعالیت بنگاهها و حلقه هاي زنجیر  را از

  .کند

 خط پایانی -پرداخت خودکار .2

افزایش تعداد کمپانیها، جریانهاي مالی را به عنوان قسمتی از تالش براي بهبود کارایی زنجیره تامین به نظر ساده نموده که 
خوشایند براي کمپانیها حاکی از آن  اخبار. شودشود را منتج میهاي پردازش که موجب افزایش سود حاشیه میکاهش هزینه

  .تواند به راحتی با استفاده از عملکرد پرداخت موجود بهبود یابداست که جریانات مالی می

  
 خرید و توزیع حسابها .3

کارتهاي خرید براي . کندتر را فراهم میتر و با هزینه مناسبکارتهاي پرداخت الکترونیکی براي کمپانیها امکان خرید ساده
داري کمپانیها مخارج خرید در آنها براي دپارتمانهاي خزانه. رودکار میه عمده فروشها به د هر نوع کاالیی از مراکز تولید بخری

گیري در خرید را در حالیکه کنترل متمرکز کنند، که به کارکنان کمپانیها امکان تصمیمکمپانی را با تجمیع داده فراهم می
تخمین زده است که کارتهاي خرید کاهش  RPMGبخش تحقیقات . دهدکنند، میتیبانی میمخارج و مطلوبیت الزم را پش

حسابهاي % 57توانند به کمپانیها در کاهش جزیی هاي مشابه نیز میبرنامه. شوددرصدي سیکل زمانی خرید را در منجرمی 74
همچنین حاکی از این  RPMGگزارش . برپایه تولیدکننده کمک کنند MRO 15تعداد تولیدکنندگان در % 42نقد و کاهش 

  .جویی کردندصرفه 2002میلیارد دالر در سال  23بوده که کمپانیهاي آمریکا با استفاده از کارت خرید 
این . سازي کرده استالهاي غیر مستقیم پیادهابراي مثال یک تولید کننده اروپایی ماشین، برنامه کارت خریدي را براي ک

  جویی به این صرفه. رسیده است   درصد زمان پردازش 80تا  56درصد هزینه پردازش و  50کاهش به این کار  با یظ کمپان
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هاي خرید در نتیجه درصد در هزینه 12تا  5درصد لیست موجودي خود را کاهش داده و  22دهد که کمپانی این امکان را می
  .یابی موثر کاالها، کاهش داشته باشدمنبع

بجاي سپري کردن زمان . بکار روند A/Rسازي روند فروشها براي خودکارکنندگان و عمدهد بوسیله توزیعتوانندفاتر توزیع می
این . به یک پرداخت الکترونیکی غیرکاغذي کنند A/Rتوانند این هزینه را صرف بانک و انتقال ردیابی فاکتورها، کمپانیها می

کمپانیها .دهدتر فروش محصوالت را به عمده فروشها میانتقال سریع کرده  و به کمپانی امکان را تسهیل A/Rموضوع روند 
شود، وجوه کاال فروش تحویل داده میهنگامیکه یک محموله به خرده. کنندفروشان خود مهیا میکارتهاي توزیع را براي خرده
فته و بانک تصویه وجوه را دهد تراکنش بصورت متمرکز صورت گرکننده، اجازه میتوزیع. شودبه کمک کارت پرداخت می

انجام داده و داده تراکنش تطبیق داده شود، بدین ترتیب ابزار مالی را براي تامین خریداران کوچک، هنگامیکه تراکنشهاي نقد 
این عملیات به افزایش فروش و بصورت همزمان کاهش هزینه . دهدکنند، فراهم کرده و ریسک را کاهش میرا حذف می

  .کندش کمک میتراکنش و پرداز
  

 فاکتور الکترونیکی و ارائه صورتحساب .4

با مدیریت زنجیره تامین در زمان و هزینه  EIPPیا باصطالح 16سازي سیستمهاي ارائه فاکتور و پرداخت الکترونیکییکپارچه
و جزئیات وجه  براي کمپانیها امکان مشاهده تفضیلی اطالعات در سطح فاکتور EIPPابزارهاي . کندجویی میکمپانیها صرفه

براساس تخمین . شوداین موضوع باعث حذف خطاهاي معمول در روند دستی که قبال ذکر شد، می. کنندارسالی را فراهم می
درصد سود کمپانی نوعی  20میلیون دالر یا  10تواند ساالنه میلیارد دالر، می 1، در کمپانی با درآمد Hausmanپروفسور 

کردن و دسترسی اطالعات جریان مالی را ي از کمپانیها با بهترین تجربه توانایی اینترنت براي یکیتعداد زیاد. صرفه جویی شود
به وضعیت  On-Lineتوانند از اینترنت براي فراهم کردن امکان دسترسی براي مثال، کمپانیها می. تحت کنترل درآوردند

تواند هزینه مرکز پشتیبانی تلفنی براي پاسخگویی به این موضوع می. فاکتورهایشان براي تولیدکنندگان استفاده کنند
  . تولیدکننده را کاهش دهد

-هاي پرداخت الکترونیکی به کمپانیها امکان مدیریت اطالعات پرداخت به کمک استفاده از ابزارهاي برپایه وب را می17سکو
در همه  18موجود در کانال درخواست وسایل سازد تا به جزئیات اقالم داري را قادر میاین موضوع دپارتمانهاي خزانه. دهد

جنرال الکتریک در . فاکتورها و مخارجشان، شامل مخارج سفر، پذیرایی، خرید و تراکنشهاي با ارزش دسترسی داشته باشند
میلیارد دالر  1,8درصد در حسابهاي پرداختنی خود که معادل  12خود را مطرح کرد،  EIPPهنگامیکه سیستم  1999سال 
درصدي در حسابهاي پرداختنی  51درصد افت در فاکنور کاغذي، کاهش  61جنرال الکتریک . جویی کردد، صرفهباشمی

  . ثبت نموده است EIPPکارکنان و حذف حسابهاي پرداختنی مرکز تلفن در سال اول را با بکاربردن سیستم 
  
  
  
  
  

                                                
١٦  Electronic Invoice Presentment and Payment  
١٧  Platform 
١٨  line-item  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  

 
  نتیجه گیري

  
همانطور که ذکر شد به دلیل شرایط نامناسب، پرداخت با . اهمیت سادگی در مراحل زنجیره تامین به خوبی مشهود است

و  مدیریت زنجیره تامین هاي حاصل شده دربا پیشرفتاکنون . شوداي که دربردارد بصورت جداگانه انجام میوجود هزینه
یره تامین مزایاي درنظر گرفتن روند مالی به عنوان جزیی از رویه زنج ،زنجیره تامین الکترونیکیدر چنین مطرح شده مه

جویی در حلهاي موجود براي پرداخت، مزایاي مهمی  از جمله صرفهراه.  باشدملموس و قابل درك می توسط کمپانیها بخوبی
حلها به منظور یکپارچه کردن ساختار موجود زنجیره این راه. زمان، کاهش هزینه و شفافیت را براي کمپانیها به همراه دارد

نتایج حاصله مزایاي زیادي را براي تولید کنندگان، همانطور که در این مقاله نیز اشاره شد، . ده استتامین کمپانیها بوجود آم
  .فروشان و مشتریان به همراه داردفروشندگان، خرده
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