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الکترونیکیمدیریت زنجیره تامین
)E-SCM(

پویا مصطفی ادیبی 
رشته مدیریت صنعتیدانشجوي کارشناسی ارشد/ کارشناسی مهندسی صنایع 

Pouya_adiby@yahoo.com

: چکیده 
گسترش فناوري اطالعات در ساختارهاي مختلف جامعه در دنیاي امروزسبب شده است که افزایش 

خدمات توسط تولیدکنندگان به عنوان یکی از فاکتورها و مسائل مهم و اساسی در حفظ سرعت در ارائه
مشتري و مدیریت روابط مشتري مطرح گردد در این میان مدیریت زنجیره تامین نیز بی نصیب نبوده است 

اساسی و استفاده از ابزارهاي الکترونیکی و تجارت الکترونیک بالخص اینترنت در این میان عاملی نقشی 
و تاریخچه اي مختصر از آن و ارائه نظرات مختلف در رابطه در این مقاله کلیات زنجیره تامین. داشته است

و ارائه تعاریف مختلف و شماتیک در رابطه با مدیریت زنجیره تامین پرداخته شده است در ادامه به آنبا
و مدیریت زنجیره تامین ره تامینبررسی نفش و جایگاه فناوري اطالعات در رابطه با مدیریت زنجی

. پرداخته شده است الکترونیکی

تجارت الکترونیک,مدیریت زنجیره تأمین، فن آوري اطالعات:  کلیديکلمات

:مقدمه
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مدیریت زنجیره تامین یکی از مسائل مهم و بسیار گسترده است، که تمام فعالیت هاي داخل و خارج یک 
درحالت کلی تر شامل مواد . دهد،و شامل خرید، حمل و نقل و لجستیک می باشدشرکت را پوشش می 

در زیر سه . تعاریف مختلفی در زمینه زنجیره تامین وجود دارد. اولیه، اطالعات و مسائل مالی هم می باشد
:تعریف در این زمینه ارائه شده است

.زنجیره تامین در واقع اصطالح دیگر لوجستیک است-1
، طراحی مهندسی، تولید، مالی، مین شامل شامل فعالیت هاي دیگري مانند خریدزنجیره تا-2

.بازاریابی و فعالیت هاي کنترلی در یک شرکت است
زنجیره تامین عالوه بر تمام فعالیت هایی که در دو تعریف فوق آورده شده فعالیت هاي مربوط -3

.یردبه تامین کنندگان و مشتري هاي یک شرکت را نیز در بر می گ
بیمون بر این باور است که زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه شده در جایی که یک تعداد از 
هویت هاي مختلف مانند تامین کننده ها، تولید کننده ها، پخش کننده ها باهم همکاري دارند و تالش 

حصول نهایی تبدیل نمایند، و ثالثا می کنند تا اوال مواد اولیه مناسب بدست آورند، ثانیا مواد خام را به م
اسلت و همکارانش بر این عقیده است که زنجیره تامین . محصول نهایی را توسط واسطه ها توزیع نمایند

شامل تولید و تامین مواد و قطعاتی است که هم به زنجیر لجستیک تولید و هم به زنجیره لجستیک پخش 
باط با  کلیه فرایند هاي لجستیک بیزنس و تجارت مربوط زنجیره لجستیک تولید در ارت. سرویس می دهد

در صورتی که زنجیره لجستیک پخش، ترکیبی از تمام عملیات . به تولید اقالم مورد نیاز مشتري است
لجستیک مربوط به خدمات پس از فروش می باشد که شامل تعمیر و نگهداري محصوالت فروش رفته 

توجه به کوتاه شدن طول سیکل عمر محصول، باالرفتن هزینه هاي بیگنس بر این باور است که با .است
در آمریکا هزینه . تولید، و جهانی شدن اقتصاد بازار، توجه زیادي به مدیریت زنجیره تامین شده است

در صد تولید ناخالص ملی آمریکا 11که تقریبا . ملیارد دالر تخمین زده می شود670لجستیک غیر نظامی 
در صد هزینه کاالهاي 30شرکت هاي تولیدي آمریکایی، هزینه هاي لجستیک تقریبا براي. می باشد

با بهبود مدیریت زنجیره تامین، هزینه هاي محصول بطور چشم گیري کاهش می باید . فروخته شده است
از نظرکوکس و المینگ . و کیقیت محصوالت و خدمات پس از فروش در حد عالی نگهداشته می شوند

جیره تامین، زمینه اي است که اخیرا در دانشگاه ها و صنایع عالقمندان زیادي پیدا نموده مدیریت زن
تحقیقات فعلی در مدیریت زنجیره تامین  در زمینه هاي مسائل مفهومی و مدیریتی  در زمینه .است 

نجیره چارچوب هاي اجرایی، در زمینه ابعاد اجتماعی مدیریت زنجیره تامین، مدیریت هماهنگ کننده ز
تامین، کاربرد سیستم هاي اطالعاتی جهت زنجیره تامین در داخل سازمان، طراحی و آنالیز مدلهاي زنجیره 

.تامین  و غیره بحث و بررسی شده است
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این مسئله بطور کلی مشخص شده است که جستجوي انفرادي در باره فرایند هاي مختلف در زنجیره 
نالیز زنجیره تامین بصورت یک کل و مجموعه اي از فعالیت هاي تامین کافی نمی باشد، بلکه طراحی و آ

به مفهوم دیگر یکپارچگی زنجیره تامین کلیدي اصلی در . اساسی در مدیریت زنجیره تامین  مطرح است
]6[..جهت کاهش هزینه ها می باشد

ار آفرینان لجستیک داخلی و لجستیک خارجی هر دو داراي تاریخچه می باشند که مالحظه آن براي ک
صنایع در تمام زمینه هاي تامین مواد،  و قطعات تولیدي، پخش براي مشتري هاي صنعتی و فروشندگان 

، شرکت ها شروع به توسعه استراتژیهاي بازار نمودند و 1970تا 1960از سال . کلی و جزیی مهم می باشد
.  مشتري هاي خود قرار گیرندنظر مشتریان خود را به شرکت جلب نمایند که در نتیجه مورد حمایت 

شرکت ها همچنین درك نمودند که جهت پاسخگویی به نیاز بازار نیاز به فعالیت هاي قوي طراحی و 
، شرکت هاي تولیدي نیازمند 1980با افزایش تقاضا براي محصوالت جدید در سال  . مهندسی دارند

ت و فرایند هاي موجود بودند و یا افزایش انعطاف پذیري و مسئولیت پذیري خود جهت اصالح محصوال
نیاز به تولید محصوالت جدید و فرایند هاي جدیدي بودند که بتوانند به این نیاز مشتري هاي خود که دائما 

بهبود یافت، مدیران درك 1990همانطور که قابلیت هاي تولید در سال . در حال تغییر است پاسخ گویند
که ار طریق تامین کنندگان ارائه می شود بر روي شرکت و نمودند که مواد  و سرویس هاي ورودي 

جزئیات مدیریت زنجیره . بنابر این مفهوم مدیریت زنجیره تامین مطرح شد.  سازمان تاثیر اساسی دارد
گن شان و همکارانش مدیریت . تامین درمطرح شده است و چاپ مقاالت در مجالت علمی افزایش یافت 

هومی به تفصیل بحث کرده و با ردیابی ریشه هاي تعریف و مبانی مفهومی در زنجیره تامین را از نظر مف
ایشان  مدیریت زنجیره تامین را  یکپارچه شدن مدیریت تامین مواد، . ادبیات علمی بررسی نموده است

کوهن و هوچزیمر یک بررسی از ادبیات علمی . پخش فیزیکی و لجستیک در طول سالیان گذشته می داند
[6]دهد که مربوط به روش آنالیز  براي استراتژي زنجیره تامین جهانی و برنامه ریزي می باشدارائه می 
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:در حالت کلی فعالیت هاي مربوط به زنجیره تامین شامل
منبع یابی·
طراحی و ساخت·
حمل و نقل ·
فروش محصوالت·
.ی باشدسرویس و خدمات پس از فروش در طول عمر استفاده از محصول توسط مشتري ها م·

محصوالت زیادي ممکن است در یک زمان کوتاهی تولید و فروخته شود اما ممکن است طول مدت 
در طول این مدت بایستی سرویس و . استفاده از محصول توسط مشتري به بیست یا سی سال برسد

در . استبنابراین خدمات پشتیبانی از محصوالت از اهمیت زیادي برخوردار. خدمات مورد نیاز ارائه شود
فرایند زنجیره . جریان پخش محصوالت مسائل مالی و اطالعات و دانش  از اهمیت زیادي برخوردارند

تامین یک محصول جدید نیاز به هماهنگی بین افراد متخصص در زمینه هاي مختلف مانند بازاریابی، 
] 6[.طراحی با ساخت و تولید، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیزه تامین دارد

] 5[تعریفی شماتیکی مدیریت زنجیره تامین

كارخانه ها

انتوزیع كنندگ
تامین کنندگانعمده فروش

مشرتیان

جریان اطالعات

جریان كاال

مرکز تبادل
تامین 

تبادالت 
مشتري

تبادالت 
لجستیکی

سازندگان 
قراردادي فراهم کنندگان 

لجستیکی

سازندگان جمازي

خرده فروشان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


عبارت است از فرآیند یکپارچه سازي فعالیتهاي زنجیره تامین و نیز جریانهاي مدیریت زنجیره تامین
.اطالعاتی مرتبط با آن،ازطریق بهبود و هماهنگ سازي فعالیتها در زنجیره تامین

به معناي مدیریت زنجیره عرضه ) SCM(که اصطالح مدیریت زنجیره تامین نکته قابل ذکر این است
دربرگیرنده سازمان، تامین کننده و مشتریان است و این مفهومی است معادل زنجیره ارزش گسترده که در 

ابتدا معرفی شد اما مراد از اصطالح مدیریت زنجیره تامین طی این نوشتار مفهوم خاص آن است که به 
. دیریت زنجیره تامین نامیده می شود و بر رابطه میان سازمان و تامین کنندگانش متمرکز استمعناي م

زنجیره تامین براي . زنجیره تامین درهمه شکلها و اندازه ها وجود دارد و ممکن است بسیار پیچیده باشد
داللها، فروشندگان یک ماشین شامل صدها عرضه کننده، هزاران کارگاه ساخت و کارگاه مونتاژ، انبارها، 

تجاري مستقیم، عمده فروشان، مشتریان و وظایف پشتیبانی ازقبیل مهندسی محصول، آژانس هاي خرید، 
یان کاال نیز می تواند درجهت بانک ها و شرکتهاي نقل و انتقال است ذکر این نکته نیز مهم است که جر

.اتفاق بیفتد مثل جریان کاالهاي برگشتیعکس

یریت زنجیرة تأمین  سیر تکاملی مد
:سیر تکاملی زنجیره تأمین را میتوان به سه دوره تقسیم کرد

سازمانها ،  عملیات تولیدي 1975تا 1960در سالهاي بین ): Inventory Push(دوران تولید براي انبار 
دند تا بتوانند خود را براي افزایش توان رقابتی بر استاندارد سازي و بهبود فرآیندهاي داخلی خود معطوف کر

از این رو تالش خود را بر افزایش کارایی و تولید بیشتر . محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند
.براي توزیع فیزیکی کاالي نهائی معطوف کردند

با ظهور سیستمهاي 1990تا 1975در سالهاي بین : )Customer Pull Era(دوران جذب مشتري 
MISتغییر پیدا کرد و با افزایش تنوع ا از مدیریت مالی به سمت مدیریت مواد و محصوالت توجه سازمانه

در الگوهاي مورد انتظار مشتریان ، سازمانها توجه خود را به افزایش انعطاف پذیري در خطوط تولید و 
. توسعه محصوالت جدید معطوف کردند

تا بحال 1980از سال ):Supply Chain Management Era(دوران مدیریت زنجیرة تأمین 
مدیران سازمانها با بکارگیري الگوهاي مهندسی مجدد و اصالح فرآیندهاي تولید دریافتند که براي بقاء و 

، اطالعات و تأمین ) CRM(حضور در بازارهاي جهانی میبایست توجه خود را بر مدیریت روابط مشتري
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. هبود مستمر را پدید آورندمعطوف و فرآیندها را تحت کنترل درآورده و بمواد 
امروزه اکثر سازمانها به این مهم اعتقاد دارند که براي افزایش سود و سهم بیشتر از بازار ، میبایست توجه 

.شایانی به مدیریت زنجیره تأمین و فنآوري اطالعات بعنوان مکملی براي این فرآیند ، داشته باشند 

] 1[نجیره تامین تکامل ز

مفهوم فناوري اطالعات

اطالعات عبارت است از داده هاي پردازش شده که براي گیرنده قابل فهم و درك است و بینش و دید 
اطالعات کمک می کند شرایطی خاص درك ، تصمیمی . دریافت کننده اطالعات را شکل می دهد 

فهومی است که تنها گیرنده آن می تواند بطور کلی اطالعات م. مناسب اتخاذ یا مشکلی حل شود 
.مشخص کند اطالعات هست یا خیر 

فن آوري یعنی اینکه انسان با استفاده از دانش ، تجربیات و منابع موجود بتواند نیازهاي بشري را بر طرف 
.کند

يتولید انبوه برا§
كیمنھ نمودن ھزینھ واحد تولید

گذاري زیادسرمایھ§
براي موجودي در جریان ساخت انبوهتولید

MRPII

JIT&Lean

SCM

MRPمعريف§
MRPازاستفاده§

كاهشبراي
تولیدهايهزینه

تشدید رقابت جھاني§
:فشار براي تحویل كاالھایي با§

قیمت پایین
كیفیت باال

داراي قابلیت اطمینان و
پذیري باالانعطاف

فروشنده–اھمیت روابط خریدار §
كنندگانشراكت با تامین§
لجستیك یكپارچھ§

و١٩۵٠دهه
١٩۶٠

دهه
١٩٧٠

دهه
١٩٨٠

١٩٩٠
بعدبه

.......

سال
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س
ك
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اي آن فناوري اطالعات به مجموعه اي از روشها ، تکنیکها و ابزارهایی گفته می شود که هدف از اجر« 
». بهینه سازي و توسعه سیستمهاي متکی بر محور اطالعات و دانش است 
:ولی فن آوري اطالعات را در فرهنگ اکسفورد بدین شرح بیان گردیده 

در ارتباط با فن آوري مدرن بر پایه الکترونیک براي دستیابی به 1970فن آوري اطالعات بعد از سالهاي « 
فن آوري ارتباطات و رایانه که درصنعت ، تجارت ، مجموعه اي است از آن واطالعات بوجود آمد ،

». آموزش ، پزشکی ، علوم و حرف مختلف کاربرد دارد 
فناوري اطالعات و ارتباطات ترکیبی از سخت افزار ، نرم افزار ، رسانه ها و حتی سیستمهاي پخش و 

.توزیع اطالعات و محتوا را در بر می گیرد 
عریف فوق و نظر دیگر صاحب نظران در می یابیم که فن آوري اطالعات بر پنچ پایه زیر با توجه به ت

:استوار می باشد

( Hard ware)سخت افزار -1
( Soft ware )نرم افزار -2
( People)مردم -3
( Data )داده ها -4
( Communication) ارتباطات -5

:آوري اطالعات حوزه هاي کاربرد فن
وري اطالعات براي شرکتهاي چند ملیتی باعث سهولت و کاهش فاصله بین استفاده از فن آ·

مدیریت اصلی ، کارخانه  ،  شعب و نمایندگیها در کشورهاي خارجی شده است و این سبب شده که 
.شرکتها ، بازارشان را براحتی در دیگر کشورها توسعه دهند

ارتباط بین ترمینال ها و مرکز استفاده از فن آوري اطالعات در سیستمهاي عمودي ، بوسیله·
بوجود آمده است ، اطالعات موجود در قسمتهاي فروش و یا انبار هاي فروش به  رایانه  اصلی و یا خطوط 

سرعت تحویل .تولید متصل هستند و این موضوع حجم انبارها و میزان انبار کردن را کاهش داده است 
بازار زیاد شده است و همچنین هزینه ها کاهش پیدا کرده کاال افزایش پیدا کرده  و ارتباط بین فروش و 

.است
نوآوري . امور اداري یکی از حوزه هایی است که از فن آوري اطالعات بسیار استفاده می کنند ·

افزایش & D ) ( Rسرعت در تحقیق و توسعه . در آزمایشگاهها نیز از این فن آوري بهره مند است 
.پیدا کرده است
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.العات بر زندگی معمولی و عمومی مردم اثر گذاشته استفن آوري اط·
.در حوزه خود فن آوري اطالعات ، بازار به سرعت رو به گسترش است ·

به این ترتیب ، با بکارگیري  فن آوري اطالعات ، صنعتی شدن می تواند به چیزي متفاوت با 
عات را می توان صنعتی شدن صنعتی شدن بر محور فن آور اطال. صنعتی شدن در گذشته تبدیل شود 

.اطالعاتی شده نام گذاري نمود 

نقش فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین
فناوري اطالعات از طریق ایجاد تغییر در زمینه هاي زیر باعث تغییر در ماهیت فرصتها و تهدیدات  شده 

افزایش در سرعت توزیع تغییر در چرخه حیات محصول ، افزایش در سرعت توزیع محصوالت ، . است 
محصوالت و خدمات ، عرضه محصوالت و خدمات جدید ، از میان برداشتن محدودیتهاي موجود در 

« و » استاندارد کردن محصوالت « بازارهاي سنتی جغرافیایی و تغییر دادن توازنی که بین دو پدیده
صرفه جویی به « ه پدیده فناوري اطالعات باعث شده است ک. وجود داشت » انعطاف پذیري سازمان 

دگرگون شود ، مواضع ورودي از میان برداشته شوند و رابطه بین صنایع و مصرف کنندگان » مقیاس 
] 7[.مختلف ، بستانکاران ، مشتریان و شرکتهاي رقیب متحول شود 

فواید اطالعات در زنجیره تأمین
: ید واقع شوداطالعات در زنجیره تأمین می تواند از جهات زیر مف

.موجب کاهش تغییرپذیري در زنجیره تأمین می گردد-الف
.به تأمین کنندگان در جهت انجام پیش بینی هاي بهتر با توجه به تغییرات بازار کمک می نماید- ب
. موجب هماهنگی سیستمها و استراتژي هاي تولید و توزیع می شود- ج
م دلخواه مشتریان، به خرده فروشان امکان به وسیله ارائه تسهیالتی براي تحویل در محل اقال-د

.خدمت رسانی بهتر به مشتریان خود را می دهد
به خرده فروشان امکان عکس العمل و وفق پیدا کردن سریعتر نسبت به مشکالت زنجیره تأمین -ه

. می دهد
] 3[.موجب کاهش زمان تحویل می گردد-و
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:ري اطالعات در آنمشکالت مدیریت زنجیرة تأمین و تأثیر فناو
همان طور که گفته شده زنجیرة تأمین حیطه بسیار وسیعی را پوشش میدهد که هماهنگی، کنترل و 

از جمله . یکپارچه سازي آن کاري بسیار مشکل بوده که ممکن است باعث بروز مشکالت فراوانی گردد
بینی تقاضا است که خود مشکالت زنجیرة تأمین، مشکل عدم اطمینان می باشد که منبع اصلی آن پیش

تحت تأثیر فاکتورهاي مختلف از قبیل رقابت، قیمت، شرایط آب و هوایی، گسترش تکنولوژي و اعتماد 
نکته دیگر در عدم اطمینان، زمان تحویل است که خود تحت تأثیر فاکتورهاي . عمومی مشتریان می باشد

می باشد چرا که کیفیت و زمان تحویل از جمله ...آب و هوایی، متفاوتی از قبیل تنظیم ماشین ها، شرایط
عواملی هستند که در رضایت مشتري تأثیر زیادي دارند و وجود ضعف دربرآوردن نیازهاي مشتریان باعث 

.سرویس دهی ضعیف به مشتریان و بروز مشکالت فراوان در زنجیره تامین می گردد
فی در طراحی زنجیرة تأمین و ساختار سرعت توسعه و پیشرفت فناوري اطالعات تأثیر بسیار شگر

فناوري اطالعات انتخاب هاي متنوعی رادر یکپارچه سازي زنجیرة تأمین وهماهنگی . آن گذاشته است
اجزاي آن به مدیران داده است تا بتوانند در عین وجود فاصله فیزیکی و مشکالت عدیده، زنجیرة تأمین 
.ایندخود را به صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت نم چکیده مشکالت زنجیره تأمین که به وسیلۀ فناوري 

.اطالعات قابل حل می باشند در جدول زیر آمده است

1زیر بنا براي کاربرد فن آوري اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین

، سخت افزار و نرم افزار با در نظر گرفتن 2شامل مواردي چون اتصاالتSCMدر ITزیربناي کاربرد 
با وجود این، آموزش و آماده سازي پرسنلی براي استفاده کامل . چگی سیستمهاي کاربردي می باشدیکپار

تأمین کننده ،-در زمینه ارزیابی چگونگی ارتباطات مشتري. در زنجیره تأمین بسیار حیاتی می باشدITاز 
:به دو بعد مهم تأثیرگذار بر نوع این ارتباط اشاره کرده اند که عبارتند از 

ساختار سازمانی -
یا مباحث فنی3محیط تجارت الکترونیکی-

1 Infrastructure for IT in SCM
2 Connectivity
3 Electronic Commerce environment

راه حل مشکالت
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مشکالت احتمالی زنجیره تأمین و راه حلهاي پیشنهادي توسط فناوري اطالعات: 1جدول 

]3 [

سنتی و جدیدهاي تامینزنجیره
یک زنجیره تامین تولیدي، به جریان محصـوالت فیزیکـی و اطالعـات مـرتبط از جانـب منبـع بـه سـمت         

production(ریزي تولیددر این نوع زنجیره، فعالیتهاي کلیدي زنجیره شامل برنامه. مشتریان اشاره دارد
planning(خریــــــد ،)purchasing(مــــــدیریت مــــــواد ،)material management( ،

ــع ــتري)distribution(توزی ــدمات مش ــیش) customer service(، خ ــروشو پ ــی ف sales(بین
forecasting(باشدمی).supply chain basics-e-future-centre(

استفاده از نرم افزار هاي جریان کار و پردازش موازي  توالی خطی پردازش آهسته می باشد -1
دالیل با استفاده از شناسایی DSS و تسریع در هماهنگی

groupwareو ارتباطات با استفاده از اینترنت و 
زمان انتظار بین بخش هاي زنجیره زیاد -2

می باشد 
با استفاده از نرم افزارهاي زنجیره تامین و (آنالیز ارزش 
) شبیه سازي

که باعث ارزش افزوده هاییوجودفعالیت-3
گردندنمی

استفاده از مدارك الکترونیکی و سیستمهاي ارتباطی از 
emailقبیل 

گردش کند مدارك کاغذي -4

عامل هاي هوشمند براي هاي کنترل الکترونیکی،سیستم
خود کار سازي در جهت حذف رسیدگی و کنترل الکترونیکی،

خطاهاي انسانی 

کیفیت ضعیف و حمل اشتباه در اثر -5
تکراري بودن کارها و غیر ماشینی بودن کاربرها 

سیستم هاي پیگیري، پیش بینی تأخیر، آنالیزروند انجام 
وقوع از طریق سیستم هاي هوشمند کار کشف قبل از

عدم توانایی در پیش بینی تأخیرها -6

اینترنت، اینترانت، عامل هاي کنترلی براي نظارت و اعالم 
خطا بارکد ها

نبود اطالعات یا جریان آهسته آن -7

سیستم هاي ردیابی و جریان مواد، همزمان کردن از 
طریق عامل هاي نرم افزاري 

در حرکت مواد عدم همزمانی -8

نرم افزارهاي مدیریت انبار -استفاد ه از روبات ها در انبار تأخیر در حمل از انبار -9
B2Bعامل هاي نرم افزاري براي مدل سازي  تولید بدون کنترل -مشکالت زمانبندي- 10
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این فرایندها براي موفقیت فعالیتهاي مختلف زنجیره، چه براي تولیدکننده، چه در محلهـاي انبـارش و چـه    
.دگان خدمات مشتري حائز اهمیت هستندکننتامین

هاي تامین را دچار تغییـر  در سالهاي اخیر تجارت الکترونیکی و اینترنت، بصورتی زیربنائی ویژگیهاي زنجیره
. نحوه آگاهی وکسب اطالع از محصول، انتخاب، خرید و استفاده از محصوالت تغییر یافته اسـت . استکرده

ـ  جدیـدي اسـت کـه    )B2B)Business-to-Businessهـاي تـامین   رهنتیجه این تغییرات، ایجاد زنجی
ها توان تولید محصوالت اختصاصی بالتبع، این زنجیره. بجاي تمرکز بر محصول، بر مشتري متمرکز هستند

.را نیز دارا خواهند بود
. دهندیل میکنندگان مواد اولیه یکی از دو انتهاي این زنجیره را تشکدر مدلهاي زنجیره تامین سنتی، تامین

و ) retailers(هـا فـروش کنندگان متصلند که آنها نیز به نوبـه خـود بـا خـرده    ها و توزیعآنها به تولیدکننده
با آنکه مشتریان نهائی منبع کسب درآمد و سود هستند، امـا بایـد توجـه    . کنندگان نهائی در ارتباطندمصرف

در این زنجیـره هـاي   . باشندمی) push model(لوجداشت که آنها تنها بخشی از معادله در این مدل روبه
کننـدگان و  فروشـان، توزیـع  دهـی و پیشـرفت سـفارش کـه مشـتریان، خـرده      سنتی، فراینـدهاي سـفارش  

.گیرندگیر انجام میکند، در طی امور و مکتوبات وقتتولیدکنندگان را درگیر می
گیهـاي تجـارت الکترونیکـی، بسـیاري از     در طی سالهاي اخیر و در اثر توانمند شدن شرکتها بوسیله ویژ

کننـدگان و تـاجران   کنندگان، توزیعکه در آن تولیدکنندگان، تامین-جلوبهو کار روسازمانها از مدلهاي کسب
تغییـر  ) pull model(به سمت مدلهاي مشتري محور و کششی-بازار بیشترین قدرت را در اختیار داشتند

هـاي هـر مشـتري تاکیـد     محور بوده و بیشتر بر خواسـته -متر محصولاین مدلهاي جدید ک. اندموضع داده
کننـدگان  ها از تامیندر پی این اتفاقات، شرکتها به تدریج متوجه شدند که نقطه تعادل در این زنجیره. دارند

]1[.به سمت مشتریان در حال جابجائی است
گونه در آن اجزاي مختلف زنجیره هیچکار برقرار بود کهوهاي تامین سنتی، جریانی از کسبدر زنجیره

ارتباط موثري با مشتریان نداشتند؛ در حالیکه در مدلهاي جدید و مبتنی بر سازوکارهاي الکترونیکی، 
در این . کنندهاي این زنجیره در ارتباطند و اطالعات مورد نیازشان را دریافت میمشتریان با تمامی حلقه

ی برند و هم تولیدکنندگان؛ چرا که مشتري داراي قدرت انتخاب ارتباط دوطرفه، هم مشتریان سود م
کند و تولیدکننده هم با دریافت اطالعات مورد نیاز، محصوالت بیشتري است وخدمات بهتري دریافت می

هاي کمتري تحویل داده و مزیت رقابتی خود را باالتر با کیفیت باالتر و در زمان مورد توافق را با هزینه
هاي تامین سنتی، بر پایه سرمایه استوار بودند؛ یعنی در ته قابل ذکر دیگر این است که زنجیرهنک. بردمی

حال آنکه  . واقع بدون حساسیت نسبت به مشتري و بسیار کند در انطباق با شرایط جدید کسب و کار
لهاي کسب و کار تواند به سرعت همراه با تغییرات مدزنجیره تامین مبتنی بر وب کامال واکنشی است و می

الکترونیکی  تغییر کند
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:مزایاي استفاده از سیستمهاي اطالعاتی در زنجیره تامین سازمانها و شرکتها عبارتند از

)Order Processing(کارایی باالي فرایندهاي پردازش سفارشات.1
")Just- In- Time(موقع-به–درست "ها به وسیله مدیریت موجودي به روش کاهش هزینه.2
ایجاد ارتباط محکم با شرکاي تجاري به خاطر سخت شدن مواجهه با یک شبکه تجاري براي رقبـا و  .3

در نتیجه باال رفتن قدرت رقابت زنجیره
توانمندي بیشتر براي اختصاصی کردن محصوالت و خدمات بر پایه اطالعات حاصل از مبادالت در طول .4

شبکه تامین

تجارت الکترونیک
اخیر سازمانها با شتاب فراوانی به سوي بهره گیري از فناوري ارتباطات و اطالعات در زمینه در دهه هاي 

درواقع می توان علل ورود به تجارت الکترونیک را براي سازمانها چنین . هاي تجاري و بازرگانی رفته اند
:برشمرد

هزینه سربار باال؛•
هزینه هاي عملیاتی باال؛•
ري رقابتی؛عدم به کارگیري فناو•
.پاسخ ندادن به موقع به مشتریان•

اما در طول قرنها و دهه . در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بین دو طرف صورت می گرفت
در حال حاضر، درصد باالیی از معامالت تجاري دیگر به صورت . ها تجارت روندي پیچیده به خود گرفت
از طریق تلفن یا پست الکترونیک و با تبادل پولهاي جدید چهره به چهره صورت نمی گیرد، بلکه 

پول سنتی نوعا موردحمایت دولت فدرال بوده و اغلب به شکل کاغذي عرصه . پالستیکی انجام می شود
چک ها، کارت هاي اعتباري : می شود، اما در قرن اخیر اشکال دیگري از پول به وجود آمده که عبارتند از 

. پول و دیگر اشکال سفارش 
خریدوفروش اطالعات، محصوالت وخدمات از : گونه نیز تعریف کردتجارت الکترونیک را می توان بدین

حمایت از : ما این تعریف را تسري داده ومسائل زیر را نیز در آن می گنجانیم. طریق شبکه هاي رایانه اي
بازار الکترونیک، تبادل : ارتند ازکلیه اشکال معامالت تجاري از طریق ساختارهاي دیجیتال و عناصر آن عب

] 2[الکترونیک داده و تجارت اینترنتی
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هاي تامین الکترونیکیقوانین اجراي زنجیره
در تدوین استراتژي سیستمهاي زنجیره تامین براي ارضاي الزامات کسب و کار الکترونیکی  رعایـت چهـار   

را نسـبت بـه وضـعیتهاي جدیـد کسـب و کـار       این که سازمان شما چقدر بتوانـد خـود   . قانون الزامی است
:این قوانین عبارتند از. الکترونیکی تطبیق دهد، بیانگر میزان موفقیت شما در آینده است

براي اولین بار تکنولـوژِي بـه شـرکتها    . هدف نهایی در زنجیره تامین، اتصال با دنیاي تجارت است-1
اجراي . سریع، به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کننددهد که با هر شریک تجاري خود، ارزان و اجازه می

سازد کـه کـافی نیسـت، در حالیکـه     این ارتباطات را مقدور می% 20بصورت سنتی، تنها EDIسیستمهاي 
سازي یک کسب و کار الکترونیکی به تنهایی براي مدیریت همزمان و آنالین سازمانهاي چندگانـه بـا   پیاده

.یک فرایند کافی است
تنها خوب انجام دادن کارها مهم نیست، بلکـه  . سرعت انجام مبادالت، یک معیار براي کارایی است-2

کنـد،  رود، آنچـه اهمیـت پیـدا مـی    وقتی کاري مطابق انتظار پیش نمـی . سرعت انجام آنها نیز اهمیت دارد
میـزان آمـادگی   سرعت سازمان شما در وفق پیدا کردن با یک فرایند جدید و در صورت شکست این فرایند،

هـاي پیچیـده در   کام جدید در مورد فراینداجراي زنجیـره -هاي داتسازمان. شما براي تغییرات مجدد است
! روزه هسـتند 90فراموش نکنید که سالهاي اینترنتـی  . کنند، نه ماهیانههاي زمانی هفتگی صحبت میدوره

باید سرعت اعمال تغییرات را تا چهـار برابـر بـاال    بنابراین براي این که بتوانید در عرصه رقابت باقی بمانید، 
.ببرید
تواند پیشگویی کند کـه مـدلهاي خریـد و    کس نمیهیچ. رودپذیري یک فرصت به شمار میانعطاف-3

دانیم و آن ایـن کـه ایـن مـدلها متفـاوت از      فروش اینترنتی به چه شکلی در خواهند آمد، اما یک چیز را می
یـابی بـراي مـواد    سیستمها و فرایندها باید براي حمایت از روشهاي جدید منابع. دمدلهاي کنونی خواهند بو

مبـادالت تجـاري،   . هاي مشتري و حمل و نقل نهایی آماده باشندخام، خرید خدمات، پاسخگویی به خواسته
اي مـدله . هاي چندگانه برخی مدلهاي نوعی در تجارت آینده هستندمزایدات و انبارش محصوالت از سازنده

کننـدگان معـدود، کانالهـاي توزیـع ثابـت و فراینـدهاي       تجاري سـاختار یافتـه امـروزي متشـکل از تـامین     
.سازي سفارش بهبودیافته براي کارایی در آینده دیگر متداول نخواهند بودبرآورده

ر آیـا شـما حاضـرید میلیونهـا دال    . کندسطح ارائه خدمات، سازمانها را در عرصه رقابت از هم جدا می-4
اي نزدیـک در کسـب و کـار    سایتی که مشتریها را جذب کنـد، پرداخـت کنیـد؟ در آینـده    براي ساختن وب

تقریبا هر سازمانی قـادر  . الکترونیکی،  کسب سود و حق مالکیت مشتري تنها معیار مهم موفقیت خواهد بود
تعـداد کمـی از سـازمانها    متاسـفانه  . است به مشتریان آموزش دهد، آگاهی دهد و آنها به خرید مجبور کنـد 

گیرد، در مراحل بعدي به طور مستمر انتظارات مشتریان را در حمـل و نقـل   هنگامی که خریدي صورت می
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سـازي سـفارش در رسـیدن بـه چنـین      قادر ساختن یـک فراینـد بـرآورده   . سازندو ارایه خدمات برآورده می
اي مطـابق  مشتریان، زمانی که معامله. هد استاستانداردهاي کارایی باالیی، نیازمند صرف وقت، هزینه و تع

بـا ایـن وجـود در دنیـاي     .با رضایت آنها انجام شود، به سازمان وفادار مانده و مشتري دائمی ما خواهند شـد 
کسب و کار الکترونیکی جدید، چگونه باید عمل کرد؟ این سوالی است که شرکتهاي امروزي همواره باید از 

] 4[.خود بپرسند

هاي تامینبر زنجیرهتجارت الکترونیکتاثیر
:و کار الکترونیکی تاثیرات متعددي برزنجیره هاي تامین گذارده است که مهمترین آنها عبارتند ازکسب
دهـد مـدارك   تجارت الکترونیکی به شرکتها امکـان مـی  ): Cost Efficiency(هاموثرشدن هزینه.1

بـا اسـتفاده از تجـارت    . ت ازطریق اینترنت مبادله کننـد مربوط به محصوالتشان را بدون صرف هزینه و وق
ها رار باال برده، انجام امور را تسریع کرده و خدمات به مشـتري را  توانند صحت دادهالکترونیکی شرکتها می

.افزایش دهند
تجارت الکترونیکی باعث بـاال رفـتن انعطلـف شـرکتها در مـدیریت جریـان       : تغییر سیستمهاي توزیع.2

همچنین تجارت الکترونیکـی  . گرددکنندگان و مشتریان آنها میمواد و اطالعات بین شرکتها، تامینپیچیده 
.گرددباعث برقراري ارتباط تنگاتنگ بین مشتریان و عوامل توزیع می

سازد تـا خـدمات بهتـري را بـه مشتریانشـان      تجارت الکترونیکی شرکتها را قادر می: تمرکز برمشتري.3
ستفاده از اینترنت امکـان دسترسـی بـه اطالعـات، دریافـت سـفارش در محـل، ردگیـري و         ا. منتقل نمایند

سـابت  با ارائه اطالعات کافی، وب. کندپیگیري سفارش و پرداخت صورتحساب را براي مشتریان فراهم می
تواند به محلی تبدیل شود که در آن مشتریان عالوه بر دریافـت اطالعـات مـورد نیازشـان، بـه     شرکتها می

.تجارت و معامله با شرکت بپردازند
دهـد  تجارت الکترونیکی به مشتریان این امکـان را مـی  ): shipment tracking(پیگیري محموله.4

که بصورت همزمان از وضعیت و موقعیت محموله سفارشی خود مطلع شوند و این باعث راحتی و اطمینـان  
. آنان خواهد شد

شود که از صـحت حملهـا و صورتحسـابهاي    ن کار باعث میای): freight auditing(ممیزي حمل.5
نتیجه این کار کاهش قابل توجه ربسک پرداخت اضافی و حذف زمانهـاي از  . مربوطه اطمینان حاصل شود

بـا  . باشـد می) third party(دست رفته براي کاغذبازیهاي اضافه و نیز حذف نیاز به ممیزي طرف خارجی
بعـالوه  . شـود هاي حمل پوشانده مـی افی و اشتباه، درصد باالئی از هزینهجلوگیري کردن از پرداختهاي اض

.کنداین کار امکان مقایسه بین شرکتهاي حمل بار و انتخاب شرکتهاي برتر را ایجاد می
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یابـد،  با بکارگیري ابزارهاي الکترونیک، نیاز به مداخله دستی در امور کـاهش مـی  : مستندسازي حمل.6
هاي اسـتاندارد بصـورت اتوماتیـک تولیـد     استاندارد حمل، برچسبهاي حمل و بارنامهچرا که صورتحسابهاي 

تـر  کند و لـذا واحـد حمـل بسـیار اثـربخش     کارها و ارتباطات کاغذي و مکتوب کاهش پیدا می. خواهند شد
.خواهد بود

ر مکـان  ابزارهاي الکترونیکی در زنجیره تامین به هر کـس و در هـ  : استعالم محموله بصورت آنالین.7
] 4[.دهد که محموله سفارش داده شده را ردگیري نموده و از وضعیت آن مطلع شوداین امکان را می

مزایاي بکارگیري زنجیره تأمین الکترونیکی 
ها به همراه به کارگیري و توسعه اینترنت در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین مزایاي بسیاري را براي سازمان

: ایا عبارتند از دارد برخی از این مز
استفاده از اینترنت به منظور انسجام در . هاي فرآیند زنجیره تأمینجویی در هزینهصرفه-١
ها و زمان الزم به منظور تبادل اطالعات بین اجزاي زنجیره تأمین را به تأمین ، هزینهزنجیره 

. دهدنحو چشمگیري کاهش می
کنندگان به اطالعات مربوط دن مرزهاي سازمانی ، عرضهبا برداشته ش. کاهش سطح موجودي-2

ها دسترسی داشته و به محض رسیدن به حداقل موجودي ، موجودي الزم را به سطح موجودي شرکت
بنابراین شرکتها نیازمند انبارنمودن حجم زیادي از موجودي . نمایندهاي مورد نیاز تأمین میبراي شرکت

. باشندکاال نمی
صورت کنندگان بهاز آنجایی که عرضه. هاي سفارش و بهبود مدیریت فروشنهکاهش هزی-3

اتوماتیک قادر به دسترسی به سطح موجودي و اطالعات مربوط به سفارشات هستند بنابراین مدیریت و 
توانند با کاهش سطح تعامالت و تمرکز بر توسعه و مدیریت روابط با فروشندگان کارکنان بخش خرید می

. هاي مربوط به سفارشات را کاهش دهندکنندگان ، هزینهو عرضه
با اتوماتیک نمودن زنجیره تأمین ، شرکتها تنها زمانی که . کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین-4

آورند این امر عالوه مشتریان متقاضی محصوالت و خدمات هستند، این امکان را براي مشتریان فراهم می
. محصوالت و خدمات ، رضایتمندي مشتریان را نیز در پی داردبر کاهش چرخه تولید و ارائه

:   نتیجه گیري 
-

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


- در این مقاله سعی شد که با گردآوري اطالعاتی از مقاالت مختلف به بررسی نقش و اهمیت 
نجام شود و در ادامه به بررسی نقش و جایگاه مدیریت زنجیره تامین و تعریف مناسبی از این مقوله مهم ا

سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تامین و اهمیت آن پرداخته شده است و در 
ادامه به فواید وجود این سیستم در مدیریت زنجیره تامین پرداخته شده است و در ادامه به بررسی 

بوجود می آید و توسط راه کارهاي فناوري اطالعات می توان آنها مشکالتی که در مدیریت زنجیره تامین 
. را حل نمود 
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