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   مدیریت لجستیک

 

 نویسنده اول: زینب زبیدی

 شرکت توزیع  نیروی برق اهوازوابستگی سازمانی نویسنده :

Zeinab.zobeidi1366@gmail.com 

 

 نویسنده دوم : حمید مقدم

 ویسنده : شرکت توزیع نیروی برق اهوازوابستگی سازمانی ن

Moghadam2016@yahoo.com 

 

 چکیده 

اقالمی که در لجستیک را لجستیک می گویند  کاال ها از محل موجودی به محل مصرف، برای برطرف کردن نیاز ها مشتری مدیریت جربان

د اطالعات و مورد توجه قرار میگیرند می تواند اقالم فیزیکی مانند غذا، مواد اولیه ، حیوانات ، ابزارآالت و ... باشد یا اقالمی غیر فیزیکی مانن

نیازمند یک سیستم یکپارچه برای جریان اطالعات، جریان مواد، تولید، بسته بندی، نگهداری موجودی، که کاالهای فیزیکی انرژی. لجستیک 

-لجستیک بیشتر در شاخه مهندسی دیده می شود و تفکر آن بیشتر بر روی انسان حمل و نقل ، انبار داری و در نهایت حفظ امنیت است.

ستم. دیدگاه لجستیک در یک سیستم، به دو بخش لجستیک درونی و لجستیک بیرونی تقسیم می شود. سی-سیستم است تا نسبت به ماشین

به این ترتیب که لجستیک درونی از فعالیت های اولیه لجستیک است و بر روی خرید و نظم بخشیدن به فعالیت های داخلی قطعات و مواد 

ونی نیز فرآیند های مربوط به نگهداشت و انتقال محصول نهایی و جریان اطالعات از بین تامین کننده و تولید کننده می پردازد. لجستیک بیر

 لحظه تمام شدن تولید محصول نهایی تا رسیدن به دست مشتری است.

 

 اقتصادی روابط ، ، زنجیره ی تأمین لجستیک :  کلمات کلیدی
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 مقدمه 

با توجه به درخواست مشتری، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصوالت متنوع را 

بر کیفیت باال و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبالً وجود نداشته است. در نتیجه شرکت ها بیش از این نمی 

اقتصادی و تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود بنگاههای 

 رقابتی مزایای یا  خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت

نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، ا هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت هایی ب

خدمت نگهداری کاال، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبالً همگی در سطح شرکت انجام می شده ، اینک به سطح 

ت. مدیریت زنجیره سکنترل هماهنگ تمامی این فعالیت هازنجیره تأمین انتقال یافته است. مسئله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و 

( پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمات قابل اطمینان و سریع را با محصوالت با  SCMتأمین ) 

 کنند   کیفیت در حداقل هزینه دریافت

 

 روش تحقیق

ستیک ، فعالیت ها و دالیل نیاز به آن می باشد و بررسی آینده ی این نوع  مدیریت ، هدف اصلی  این مقاله معرفی مدیریت لج

 بهره گیری جامعه از آن و روش های بهبود آن می باشد 

 

 یافته ها

  لجستیک چیست؟

لجستیک یک سیستم جامع نگر است که اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهینه برای رسیدن به مقصود است. یعنی همه ابزار ها را در 

دسترس قرار می دهد و آنگاه با توجه به موقعیت تصمیم می گیرد که ازچه روش و ابزاری استفاده کند. لجستیک به عنوان یک روش کلی دید 

ی وسیع تر می گستراند و از باال دست به قضایا می نگرد و تصمیم می گیرد که چه فرایندی انجام شود و یک مدیریت دست خود را به پهنه ا

 باال است. 

درصنایع تولیدی یا خدماتی ،هدف یا رسالت کلی به نوعی دستیابی به رضایت مشتری عنوان می شود. در حقیقت این رضایت مشتری است که 

 ان به سود می شود. باعث دستیابی سازم

 اولین فرایندی که در تعریف لجستیک مهم به نظر می رسد شامل برنامه ریزی اجرا وکنترل می باشد 

  :لجستیک اقتصادی اهمیت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 . است ا شدهو کااله خدمات طور مراکز عرضهکاال و همین فروش بازارهای گیریشکل رشد تقاضا باعث آن تبع و به رشد جمعیت روند رو به

. با است شده کشورها مبدل ملی از تولید ناخالص جزء مهم یک عنوان به نهایی کنندهمصرف دست به کاالها از مبدأ تولید تا رسیدن توزیع

 اقتصادی و دیگر خصوصیات انرژی به ربوطم هایسود و هزینه ، نرخوریبهره ، نرختورم نرخ بر میزان لجستیکی های، فعالیتمهم این به توجه

 . تأثیرگذار است

از کارکردها  ایفراتر از مجموعه چیزی لجستیک سیستم باورند که بر این خدماتی هایطور سازمانو همین و صنعتی تولیدی مؤسسات مدیران

دست  به مناسب و زمان مناسب ، در مکانمقدار مناسب به بایستی مشتری ایهنیازمندی آن طبق که کارآمدی . مفهوماست گسسته و وظایف

و ملی در سطح اقتصادی طور سیستمو همین کلی صورت به مؤسسات بر تعادل و عمیقی شود، تأثیر گسترده رسانده مشتری  

 (: CLM) تعریف لجستیک از نگاه انجمن مدیریت لجستیک

 آنها را از نقطه به وابسته و اطالعات کاالها، خدمات انبارش مؤثر و کارای جریان طوریکه به است عرضه از فرآیند زنجیره یبخش لجستیک"

  "نماید.می ، اجراء و کنترلریزیبرنامه مشتری هاینیازمندی نمودن منظور برآورده به مصرف تا نقطه شروع

  ویژگی اساسی لجستیک:

 . صرفه جویی های هنگفت در هزینه ها  1

 . کسب رضایت مشتری وافزایش فروش  2

 .عامل موثر در کسب برتری رقابتی در بازار 3

محققین لجستیک را علمی چند رشته ای که ترکیب مهندسی ،اقتصاد و تئوری سازمان می باشد قلمداد می کنند. بطوری که در امور 

 اریابی و... نقش اساسی بازی می کند. خرید،برنامه ریزی ،تولید،باز

 اند از: مدیریت زنجیره تامین داراى سه فرآیند عمده است که عبارت

 (مدیریت اطالعات 1

 (مدیریت لجستیک 2

 ( RELATIONSHIP MANAGEMENT(مدیریت روابط )3

شود تا : امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطالعات براى همگان بدیهى است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطالعات باعث مى اطالعات مدیریت

تر گردد. مدیریت اطالعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فرآیندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان
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جنبه های دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطالعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد ، کیفیت واى در سرعت، دقتفزاینده

 شد 

محققین لجستیک را علمی چند رشته ای که ترکیب مهندسی ،اقتصاد و تئوری سازمان می باشد قلمداد می کنند. بطوری که در امور 

 اساسی بازی می کند. خرید،برنامه ریزی ،تولید،بازاریابی و... نقش 

 اند از: مدیریت زنجیره تامین داراى سه فرآیند عمده است که عبارت

 (مدیریت اطالعات 1

 (مدیریت لجستیک 2

 ( RELATIONSHIP MANAGEMENT(مدیریت روابط )3

شود تا صحیح اطالعات باعث مى: امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطالعات براى همگان بدیهى است . گردش مناسب و انتقال  اطالعات مدیریت

تر گردد. مدیریت اطالعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فرآیندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان

زنجیره خواهد  هاى دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطالعات موجب هماهنگى بیشتر دراى در سرعت، دقت، کیفیت و جنبهفزاینده

 شد.

 اهداف لجستیک:

 در برابر تغییرات یا پیشرفتهای جدید واکنش سریع:. 1

 تولید یک بنگاه نیز مانند زمان تحویل به مشتری باید مشخص و با حداقل نوسان ها باشد. حداقل سازی نوسان ها:. 2

 موجودی انبار هزینه بر است و هر کاالیی باید در کمترین مقدار آن نگهداری شود. حداقل سازی موجودی انبار:.3

هزینه های حمل و نقل را می توان با ادغام بسیاری از محموله های کوچک در قالب محموله های بزرگتر و کاستن از تعداد  ادغام محموله ها:.4

 ارسال ها کاهش داد.

برخوردار  والت باالترین کیفیت را داشته باشند بلکه خدمات لجستیک نیز باید از استانداردهای کیفیتنه تنها ضروری است که محص کیفیت:.5

 باشند 

 مدلهای تشکیالتی عملیات لجستیک:  -

 (عملیاتی در مقابل راهبردی:1
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توزیع کنندگان موفق، لجستیک  در گذشته، لجستیک فقط نقش عملیاتی داشت و از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار نبود، در حالیکه امروزه

 را در کنار بازاریابی، امور مالی، فروش و ... قرار می دهند و برای آن اهمیت راهبردی قائل اند.

 (غیر متمرکز در مقابل متمرکز:2

و نقل، در یک سیستم لجستیک متمرکز، فعالیت ها از طریق امکانات شراکتی و با مدیریت یک بخش واحد انجام می شود، یعنی حمل 

انبارداری، مراحل سفارش، سیستم های اطالعاتی و ارتباطی توسط یک سازمان مرکزی صورت می پذیرد. درمقابل آن بنگاه های اقتصادی که 

 با سیستم غیر متمرکز فعالیت می کنند، محصوالت متنوع و غیرمتجانسی را به بازارهای پراکنده ارائه می دهند.

 ( ستاد در مقابل صف:3

یالت صف، فعالیتهای لجستیک در یک واحد متمرکز است و مسئولیت آن بر عهده ی یک مدیریت واحد می باشد. در حالیکه در در تشک

تشکیالت ستادی، عملیات لجستیک بین واحدهای مختلف بازاریابی، فروش و مالی و ... تقسیم می شود و مسئولیت آن بر عهده واحدهای 

 مختلف است.

 ( تشکیالت ماتریسی:4

در مدل ماتریسی، فعالیت های لجستیکی در واحدهای مختلف شرکت انجام می شود و زیر نظر مدیریت لجستیک، هزینه ها و مسیر کلی امور 

 شرکت و مدیریت لیجستیک است  شرکت هماهنگ می شود. این مدل دارای نقص اساسی است که شامل تداخل خطوط قدرت بین مدیر عامل

 ات لجستیک: مدلهای تشکیالتی عملی -

 (عملیاتی در مقابل راهبردی:1

در گذشته، لجستیک فقط نقش عملیاتی داشت و از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار نبود، در حالیکه امروزه توزیع کنندگان موفق، لجستیک 

 را در کنار بازاریابی، امور مالی، فروش و ... قرار می دهند و برای آن اهمیت راهبردی قائل اند.

 یر متمرکز در مقابل متمرکز:(غ2

در یک سیستم لجستیک متمرکز، فعالیت ها از طریق امکانات شراکتی و با مدیریت یک بخش واحد انجام می شود، یعنی حمل و نقل، 

دی که انبارداری، مراحل سفارش، سیستم های اطالعاتی و ارتباطی توسط یک سازمان مرکزی صورت می پذیرد. درمقابل آن بنگاه های اقتصا

 با سیستم غیر متمرکز فعالیت می کنند، محصوالت متنوع و غیرمتجانسی را به بازارهای پراکنده ارائه می دهند.

 ( ستاد در مقابل صف:3
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در تشکیالت صف، فعالیتهای لجستیک در یک واحد متمرکز است و مسئولیت آن بر عهده ی یک مدیریت واحد می باشد. در حالیکه در 

عملیات لجستیک بین واحدهای مختلف بازاریابی، فروش و مالی و ... تقسیم می شود و مسئولیت آن بر عهده واحدهای  تشکیالت ستادی،

 مختلف است.

 ( تشکیالت ماتریسی:4

در مدل ماتریسی، فعالیت های لجستیکی در واحدهای مختلف شرکت انجام می شود و زیر نظر مدیریت لجستیک، هزینه ها و مسیر کلی امور 

شرکت و مدیریت لجستیک است ل شرکت هماهنگ می شود. این مدل دارای نقص اساسی است که شامل تداخل خطوط قدرت بین مدیر عام

. 

 

 حوزه های مجزای موجود در لجستیک:

 .است خام مواد و منابع مدیریت شامل(: شرکت درون لجستیک)داخلی لجستیک•

 .گذارد می تاثیر عملیات بر لجستیک آن، در که دارد تاکید ای شیوه بر است، خام مواد مدیریت با نزدیکی ارتباط در: عملیاتی لجستیک•

خارجی)لجستیک بین شرکتها(: به عنوان توزیع فیزیکی شناخته شده است، به روشی اشاره دارد که محصول به طور فیزیکی به  لجستیک •

 مشتریان تحویل داده می شوند.

ه کنندگان به داخل سازمان را لجستیک داخلی یا لجستیک به درون سازمان می گویند. و حرکت مواد به طور کلی حرکت مواد را از عرض

 خروجی را به مشتریان لجستیک خارجی یا لجستیک به بیرون می نامند.

 زنجیره ارزش ژنریک پرتر: )مدیریت استرانژیک(

 بخش فعالیتهای اصلی و پشتیبانی تقسیم کرد: طبق این مدل فعالیتهای دخیل در سازمانهای تولیدی را می توان به دو

 

 انواع لجستیک:

لجستیک ناب سیستمی است که دربرگیرنده ی دو عنصر جامعیت و یکپارچگی باشد. بازده لجستیک ناب از نظر تئوری  لجستیک ناب: .4

% است اما در دنیای واقعی همواره ناکارایی های طبیعی در سیستم وجود دارد که دستیابی کامل به این کارایی را در اکثر موارد 100

 غیرممکن می نماید.
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جستیکی است که دربرگیرنده ی تمام کارکردهای لجستیکی باشد. در این سیستم لجستیکی سازمان خود به تنهایی ل لجستیک جامع: .5

ای تمام فعالیت ها را به انجام رسانده و فعالیت های خود را به واسطه لجستیکی دیگری واگذار نمی نماید، بدین سان تمام بخش ها و کارکرده

 لجستیکی هستند. سازمان عمال بخش ها و کارکردهای

( می کند. برای حفظ کارایی، ایجاد outsourcingزمانی که سازمان، فعالیتها و کارکردهای خود را برون سپاری ) لجستیک یکپارچه:. 6

ارزش افزوده، افزایش قابلیت واکنش سازمان به تحوالت پیرامونی خود اعم از بازار، رقابت و تقاضای مشتری، می بایستی میان شرکای 

لجستیکی خود، هماهنگی و پیوستگی را به وجود آورد. در سیستم لجستیک یکپارچه بر خالف سیستم لجستیک جامع، فعالیت لجستیکی به 

سایر وابسته های لجستیکی واگذار می شوند و سازمان در عمل به کنترل، نظارت و مدیریت فعالیت شرکای جدید و همکاری آنها با سازمان و 

ستم می پردازد. این سیستم لجستیکی میان اعضا و شرکای خود، پیوستگی درونی و بیرونی را توأما داشته و کارکرد کل سایر بخش های سی

سییستم مبتنی بر بهره وری و کارکرد تک تک اجزای سیستم و اغلب به صورت زنجیره ای است. سیستم لجستیک یکپارچه یک سیستم 

 شبکه ای است.

 ایحاد برای. دارد  کپارچه اتفاق نمی افتد اینست که لجستیک یکپارچه به کارها و هزینه های زیادی نیازیکی از دالیلی که لجستیک ی

 باید ها سیستم هاو رویه.شود گذاری سرمایه مدیریتی توان و وقت بایست می بنگاه یک مختلف های بخش یا مختلف های بنگاه بین هماهنگی

باید با منافع حاصل ار آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع، لجستیک درست مانند منابع انسانی، امور  گذاریها سرمایه چنین. شوند تنظیم دوباره

زمره ی عملیات شرکت است که در بنگاه ها  مالی و سایر وظایف یک نوع اقدامات پشتیبانی برای انجام عملیات است.لجستیک تنها زمانی در

 های لجستیک:ویژگی یحمل و نقل و لجستیکی صورت گیرد 

 تعداد، موجودی، کنترل موجودی، تکمیل: از عبارتند زمینه این در الزم های فعالیت. است ارتباط در موجودی سازی ذخیره با لجستیک •

 .کاال سازی ذخیره تأسیسات و انبارها قرارگیری موقعیت و نوع طرح،

ده ی نهایی در کانال توزیع مرتبط می باشد. موضوع مهم در این کنن مصرف به ارسال و کننده تأمین از موجودی جابجایی بر لجستیک •

 خصوصیت لجستیک، انتخاب موثر و استفاده صحیح از انواع وسایل حمل و نقل است.

 نکته : 

 مهمترین ویژگی و قابلیت لجستیک بر ارضای الزامات و نیازمندیهای مشتری متمرکز است 

 دالیل نیاز به مدیریت زنجیره تأمین :

 هبود روزافزون عملیاتب •
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 سپاری برون سطح افزایش •

 نقل و حمل های هزینه افزایش •

 رقابتی فشارهای •

 شدن جهانی افزایش •

 الکترونیک تجارت اهمیت افزایش •

 تامین های زنجیره پیچیدگی •

  موجودیها مدیریت •

  

 :دهند می افزایش را خرید اهمیت امروزه که عواملی 

 (.شود می پرداخت مواد کنندگان تامین به فروش درآمد ٪60-70هزینه های مواد بروی سود )تاثیر چشمگیر  -1

 ) تحویل منبع باید از نظر زمان، مقدار و کیفیت دقیق باشد(. JITرایج شدن تولید به موقع  -2

 افزایش رقابت جهانی ) افزایش رقابت برای منابع کمیاب و از نظر جغرافیایی زنجیره تامین توسعه یافته(.  -3

  

  نزدیک کنندگان تامین •

 .شود می تولید خط وارد مستقیماً شده حمل مواد •

  برگشت قابل و استاندارد کوچک، های اندازه در حمل •

  بازی کاغذ کاهش •

 ردیابی قابلیت •

 اهداف زنجیر: 

 . است شده تولید کل ارزش کردن تامین،حداکثر زنجیره هر هدف •
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 : افزایش بهره وری، کاهش موجودی و زمان سیکل کل مدت کوتاه هدف •

  تامین زنجیره در درگیر سازمانهای همه برای سود و بازار سهم مشتری، رضایت افزایش:  بلندمدت هدف •

 . باشند داشته یکسان اهداف باید مشتریان و کنندگانعرضه •

  

 اجزای اصلی مدیریت زنجیره تأمین :

 . باشدمی تامین زنجیره مدیریت یک  این بخش استراتژی(: Plan. برنامه ریزی)1

  وانتقال بازبینی انبار، مدیریت پرداخت، تامین کنندگان، تحویل و (: Source. منبع)2

  ارسال. جهت سازی آماده و بندی بسته,  کیفی تولیدکنترل فعالیتهای الزم جهت (: Make. تولید)31

  پرداخت و مشتری به کاال حمل تدارکات، روشهای (: Deliver. ارسال)4

  کاالهای معیوب(: Return. برگشت)5

 (:Logisticمدیریت لجستیک ). 

در تحلیل سیستم هاى تولیدى )مانند صنعت خودرو( ، موضوع لجستیک بخش فیزیکى زنجیره تامین را در بر مى گیرد. این بخش که کلیه 

بندى تولید و... را شامل مى شود، هاى حمل و نقل، انباردارى، زمانهاى فیزیکى از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایى شامل فعالیتفعالیت

هاى زنجیره تامین را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کاال نبوده بلکه تا بزرگى از فعالیتبخش نسب

 ها هستند. هاى زنجیره تامین است که روابط و اطالعات ، ابزارهاى پشتیبان آن براى بهبود در فعالیتمحور فعالیت

 ( :Relationship Managementمدیریت روابط). 3

ترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد، فاکتورى که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایى مى کند و شاید مهم

هاى زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در مدیریت روابط در زنجیره تامین است. مدیریت روابط، تاثیر شگرفى بر همه زمینه

هاى مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و مى توانند رى از موارد، سیستم هاى اطالعاتى و تکنولوژى مورد نیاز براى فعالیتبسیا

هاى آغازین در زنجیره تامین ، معلول انتقال ضعیف دریک دوره زمانى نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. اما بسیارى از شکست

ترین فاکتور براى مدیریت توقعات و نتیجه رفتارهایى است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع مى پیوندد. عالوه بر این ، مهم انتظارات و
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ها و عملیات یکدیگر داشته موفق زنجیره تامین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است، به گونه اى که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت

تاه سخن این که درتوسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان براى آنها از باشند. کو

 عناصر بحرانى و مهم براى نیل به موفقیت است.

 هفت اصل مدیریت زنجیره تأمین :

  نیازشان مورد خدمات براساس مشتریان بندی بخش •

 لجستیکبکه ش کردن سفارشی •

 آن براساس ریزی برنامه و بازار در تقاضا تغیرات به توجه •

 مشتری به توجه با محصوالت کردن متمایز •

 منابع استراتژیک انتخاب •

  تامین زنجیره وسیع تکنولوژی استراتژی ایجاد •

 عملکرد گیری اندازه کانالهای ایجاد •

  

 موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین :

 عدد مراکز تصمیم گیرى ت •

  تقاضا بینی پیش از تامین زنجیره اطمینان عدم •

  تحویل زمانهای از تامین زنجیره اطمینان عدم •

 . ندارد خوبی ارتباط بخشها دیگر با شرکت بخش یک هماهنگی؛ عدم •

 (؛ تغییرات نامنظم در سفارشات The Bull Whip Effect) چرمی شالق اثر •

 هاى اقتصادى بزرگ در کشور بسیار کم است .ه تامین؛ بنگاهزنجیر پایداری •

 دراقتصاد لجستیکی فعالیتهای نقش

 اثرات .د کنن می ایفا کشورها اقتصاد ر د حیاتی نقش د، شون اجرا کارا و مؤثر صورت به که لجستیکی فعالیتهای
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 در آن نقش و افزوده ارزش ایجاد بر عالوه توان می را لجستیکی فعالیتهای اقتصادی GDP :کرد مشاهده زیر طرق از کشورها،

 بازار به راحت دسترسی 1-

 .د دارن دسترسی بازار به ر سریعت و ر ت راحت کنندگان، تولید ر، کشو سطح در ا کار لجستیکی سیستم وجود صورت در

 محصوالت اقتصادی ارسال امکان کارا، لجستیک سیستم وجود عدم علت به کشاورزی محصوالت دگان کنن تولید مثال ر طو به

 .دهند می دست از را خود محصوالت از توجهی قابل مقدار ساله هر و نداشته را مشتریان به خود

 تولیدات و اولیه مواد وسیع انتخاب 2-

 دسترسی تری متنوع اولیه مواد به دهند، می ارائه را لجستیکی خدمات که لجستیکی مراکز انتخاب با کنندگان تولید

 و کاال کننده تولید بیشتری تعداد با توانند می کنندگان مصرف همچنین .د یاب می افزایش آنها انتخاب قدرت و یابند می

 .یابد می افزایش المللی بین و داخلی خدمات و کاال از آنها انتخاب و کرده برقرار ارتباط خدمات

 اقتصادی منابع اتالف از جلوگیری 3-

 زمان در و موقع به تحویل ا ب ا، فعالیته این اجرای .نمایند ی م جلوگیری منابع رفتن هدر به از لجستیکی فعالیتهای

 بخش حاضر حال در مثال طور به .د گرد می مشتری مندی ت رضای فزایش ا و ضایعات کاهش باعث خدمات، و کاال مناسب

 لجستیک سیستم یک وجود عدم به مستقیم غیر یا مستقیم طور به کشور، در خودرو صنعت مشتریان نارضایتی از ای عمده

 قطعات، حمل و جایی جاب از ناشی ضایعات همچون مشکالتی .د کن می پیدا ارتباط ای کارخانه برون و ای کارخانه درون مناسب

 با که است مسائلی از قبیل این از بسیاری موارد و اولیه، مواد و ساخت جریان در موجودی حجم افزایش خودرو، و ها مجموعه

 .باشد می رفع قابل لجستیک سیستم بهبود

 مهارت و دانش اطالعات، به آسان دسترسی 4-

تولیدی گردد و همچنین  بخشهای از اری بسی میان خالق های ایده انتشار عث با تواند می ی، لجستیک ه شبک اعضای ای ه زنجیر ارتباط

 توسعه دهد .ارتباط شبکه ای در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی را 

 

 

 

 سیستم مدیریت لجستیک

هدف از ایجاد این نرم افزار اینترنتی کمک به کارخانجات تولیدی برای کاهش موجودی انبارهای ورودی کارخانه و بهبود گردش نقدینگی 

 آنهاست.
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 بهبود گردش نقدینگی با کاهش سرمایه راکد

 وثر از منابع مالی کاستن از سرمایه های راکد غیر ضروری سازمان است.یکی از بهترین راه های بهبود گردش نقدینگی و استفاده م

خواب سرمایه درصد باالیی از هزینه های لجستیکی را به خود اختصاص داده است. در این میان موجودی قطعات و مواد ورودی به شرکت که 

 به منظور پشتیبیانی خط تولید نگهداری میشوند مشهود تر است.

( است. هرجه بتوانیم زمان انتطار را کاهش دهیم؛ میتوانیم از سطح Lead Timeباال بودن موجودی ها؛ باال بودن زمان انتظار )یکی از دالیل 

 موجودی های خود کاسته و یا سطح اطمینان از کفایت موجودی ها را افزایش دهیم. 

 اگر زمان انتظار را به قسمت های زیر تقسیم نماییم

         3+LT2+LT1LT=LT 

  1LT    فاصله بین ایجاد نیاز تا تشخیص آن   

    2LT   فاصله بین تشخیص نیاز تا اعالم آن به تامین کنندگان   

    3LT   فاصله بین اعالم به تامین کننده تا دریافت قطعات   

توسط نرم افزار اینترنتی خود یاری نماییم. فاصله بین ایجاد نیاز تا اعالم  LT3و ثبت و اندازه گیری  LT2و  LT1ما میتوانیم به شما در کاهش 

 این کاهش در تاخیر؛ هر دالیل ثبت و کنندگان تامین موقع به تحویل شاخص گیری اندازه با و رساند صفر به میتوان را کننده تامین  آن به

 .برداشت موثری های گام نیز انتظار زمان از قسمت

 در دو سطح میتوان استفاده نمود. از این سیستم

  

 تاثیر بکارگیری نوع سیستم  

   سیستم کانبان الکترونیکی  

    1کاهشLT  

    2کاهشLT  

    3اندازه گیریLT  
  

 سیستم سفارشات الکترونیکی  

    2کاهشLT  

    3اندازه گیریLT    
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  گیرى:نتیجه

اند که بخش خرید آنها مى تواند به طور فزاینده اى در افزایش کارآیى و اثربخشى آنها موثر باشد و به همین دلیل شیوه ها دریافتهامروزه شرکت

 هاى خریدشان را تغییر داده و سعى کرده اند تا براى کاالهاى خود شیوه خرید مناسب را بیابند، به طورى که بخش خرید بتواند به عنوان

ک جزیى از شرکت ، اهداف استراتژیک خرید شرکت را برآورده سازد. براى تحقق این امر هر خرید استراتژیک نیازمند یک برنامه ریزى استراتژی

خرید براى کاالى مورد نظر است که معناى این سخن برقرارى یک رابطه استراتژیک با تامین کنندگان است .آشکار است که براى تحقق این 

 ید با تامین کنندگان شایسته و منتخب روابط استراتژیک برقرار کرد تا در جوار همکارى استراتژیک با آنها بتوان به مزایاى رقابتى موردامر با

هاى مدیریت زنجیره تامین در حلسازى راهنظر دست یافت. براى رسیدن به اهداف توسعه فناورى اطالعات و کسب و کار الکترونیک پیاده

شود صنایعى نظیر صنعت خودرو، صنایع هوا فضا و پتروشیمى که گردد. توصیه مىا به عنوان ضرورت اساسى مطرح مىهسازمان

 گیرند. کنندگان بهرهحل براى بهبود ارتباط با تامینکنندگان زیادى دارند از این راهتامین

اد زیادی شرکاء تجاری باشد، مشکالتی طی آن پیش می آید. این به دلیل اینکه زنجیره های تامین ممکن است طوالنی و پیچیده و شامل تعد

مشکالت درصورت تأخیر درحل به نارضایتی مشتریان و از دست دادن فروش منجر شود و هزینه های باالیی را برای رفع متحمل سازمان کند. 

دهند، آنچه که به طور وسیعی توسط فناوری  شرکتهایی در کالس جهانی خیلی از موفقیتهایشان را به مدیریت زنجیره تامین نسبت می

 ( حمایت می شود. ITاطالعات )

 

 

 منابع

 ' http://hu-ie.comمنبع مقاله : 

 انجمن تحقیق در عملیات ایرانمنبع : 

http://ictarticle.blogfa.com/ 

 

http://hu-ie.com/
http://www.iors.ir/
http://www.iors.ir/
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

