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، تأمین کنندگان وتوزیع تولید کنندگانجدید رقابت جھانی برای درھزاره 
شده کھ بھ ارزیابی مجدد خود بوجود آورده وباعث کنندگان حالت تھاجمی 
.ارزش شودبپردازند ومنتج بھ خلق 

برایکھخاصیوارزشمجرابھخوداستراتژیکھایکمکبایدشرکتھا
مدیریتبھجدیدرویکردسھمعرفیباراآورندبوجودمیکنندهمصرف

.کنندلحاظ»تأمینزنجیرهمدیریتارزش،زنجیرهارزش،گزاره«



بھوواضحخالصھبصورتمحورکھحقیقتازاظھاراتایمجموعھ
ازمحصوالتمشتریانکھپردازندمیمزایاییواقعیارزشتوصیف
%۵۵تا%٢۵درآمد،افزایش%۵٠تا%٢۵«مثال.انتظاردارندشرکت
»ھاھزینھکاھش

موتورجستجویازیکاستفادهارزشگزارهکاملمفھومدرکجھت
.استشیوهبھتریناینترنتی

گزاره ارزش



سیستمدرسطحافزودهارزشارتقایبھکمکجھتارزشزنجیرهمفھوم
شودمیبیاناستراتژیکدرتحلیلکھبودهھاشرکت

باھمسایگانتقابلمشغولھرشرکتکھاستبیانگراینسنّتیمجرایتحلیل
باشدمیخودبالفصل

ازاعضاءھریکھایفعالیتحسببررامجراسیستمارزش،زنجیرهتحلیل
برایارزشیچھکندھرفعالیت،میبیانوبطورخاصکندمیمجراتقسیم

نمایدمیمجراخلقنھاییمشتریان
بررسیمدیربازاریابیتولید،مدیردرسطحارزشزنجیرهتحلیلفرایندتکامل

شودمی

زنجیره ارزش



فاقدآنقدیمیومفھوماستجدیدابزاراستراتژیکارزشزنجیرهمفھوم
مشتریانبھافزودهارزشباشرکتمحصوالتارائھ(استارزش

)خودبالفصل
دارایمحوالتیتولیددنبالبھکھاستاینھرشرکترویکردبرایبھترین

ارزشکلبرحسبشدهافزودهارزشآندرطیکھباشندافزودهارزش
شوددرنظرگرفتھنھاییکنندهمصرفبھشدهافزودهمجرای

ارزش افزوده



وسیلھبھبطورپیوستھباالکھافزودهارزشباھاییازشرکتایمجموعھ
حاصلواطالعاتامورمالیخدمات،کاالھا،باالوپایینروبھھایجریان
اندخوردهپیوندھمبھنھاییکنندهمصرفطرفبھخاماولیھازمواد

ازتأمینارزشوکارافزایندهکسبفرآیندھایایچندرشتھوھماھنگیتلفیق
باشدمینھاییکنندهمصرفتاخاممادهکننده

امسی،اس،(تأمینزنجیرهمدیریتاجرایی،ارشدازمدیرانبسیاری(
s.c.mانددانستھانبوهتولیدشیوهومعرفیصنعتیانقالبشبیھ

مدیریت زنجیره تأمین



بھووابستھجھانیدرسطحرقابتواساسپایھ)امسی،اس،(تأمینزنجیره
استاطالعاتتکنولوژی

وبنیادیناستراتژیکھایفعالیتبرکلیھ)امسی،اس،(تأمینزنجیرهمدیریت
اثرگذاراستھاشرکت

ارائھتأمینزنجیرهبرایخوداززاویھتعریفیدرشرکتھاکارکردیھرحوزه
خودروکنندگانتأمینخرید،مدیران.بیرونفیزیکیتوزیع:مثالدھدمی
درباالوپایینسازیویکسانعملیاتشفافیتتأمینزنجیرهھایازویژگی

ازکاشتشدهخریداریچیپسبستھیکقیمتاسکن:مثالاستتأمینزنجیره
پرندگانفوجیھماھنگحرکتچیپستولیدتازمینیسیب



درعملیاتھا ونیازمندیھابھینھ سازی ھماھنگی -١
کاھش فعالیتھای تکراری وفاقدارزش افزوده-٢
کاھش ھزینھ ھاضمن حفظ کیفیت برتروخدمات مشتریان-٣
کاھش موجودی انبار-۴
کاھش زمانھای چرخھ-۵

وواقعیتھایعمرمحصولباچرخھمنطبقباید)امسی،اس،(استراتژیکاھداف
بازارباشند

اھداف کلی مدیریت زنجیره تأمین



اھمیت این نکتھ برای بازاریابان ضروری است مزیت برتری قابلیت استانداردرقیب فردا خواھدبود
پیگیری بھبودمستمر، یک نیازاستراتژیک است
جھانی شدن بھ معنای بازارھای جدیداست کھ ھمراه بانوآوری دایم است

:داردمواردزیربستگیبھآنوبازارھایمحصولماھیتپیگیریمعیارھابرایمھمترین
سرمایھبرگشت-۴وتاکتیکیاستراتژیکتصمیمپاسخزمان-٣ناخالصفروش-٢سودآوری-١

تأمینزنجیرهھادرکلدادهشفافیت-٧مدرنتکنولوژیمعیارھای-۶دارائیھابرگشت-۵
مشتریمندیرضایت-١٠درصدبازارسھم-٩تاتحویلازمفھوممحصولتوسعھزمان-٨

انبارموجودیوگردشمیزان-١٣بازاربھرساندنزمان-١٢وآلودگیضایعاتمیزانکاھش-١١
داراییمدیریت-١٨ضمانتھایھزینھ-١٧لجستیکھزینھ-١۶بینیپیشدقت-١۵انتظارزمان-١۴

نیروھای ھدایت کننده اس سی ام بھ سوی 
ھماھنگی ویکپارچگی ھرچھ بیشتر



وجود داردراحتی شرکت وتعصبی کھ نسبت بھ سیستم قدیم سطح -١
سیستمجدیدنسلورودوباتأمینزنجیرهکامپیوتریھایسیستمشدنخارجازرده-٢

کنندمیارائھدیگریجانبیوکاراییھایھزینھھامزایای
وقدرتدانشدربرابرتقسیممقاومتنوعیبھکھدربرابرتغییراتمدیرانمقاومت-٣

است
نگرانی ازعدم آموزش مستمربرای حال وآینده درزنجیره تأمین -۴

موانع بیش روی مدیریت 
(s. c. m)زنجیره تأمین 



مثال اول 
شرکتباھمکاریوخانگیفردیمراقبتومحصوالتموادغذاییجھانییوربرندیونیشرکت

زیرمجموعھشرکتسھادغامبھاقداماستتوزیعوامکاناتخدماتثالثکنندهتأمینکھپرولوگیز
جوییصرفھ%٧کاراییبھبود%١۵کھکردندآنھاویکپارچگیتوزیعوشبکھتأمیندرزنجیره

استرادربرداشتھتاسیساتیواداریونقلحملھایانتظاردرھزینھمورد
مثال دوم

مجددومھندسیتحلیلباکھالکترونیکتجھیزاتازپیشگامان،)پیاچ(پاکاردھیولتشرکت
خطیکتاشدخودفروشھایمستمرقیمتکاھشباعثعمرمحصولخودوچرخھتأمیندرزنجیره
تأمینچرخھزمانوکاھشبازاردرصدسھمافزایشباعثوھمچنینبرگرددسودآوریبھمحصول

شودخود

ماجراھای موفقیت اس سی ام



ومصرفمستقیممشتریانپایداربرایارزشوایجادتأمیندردوسرزنجیرهموادبیرونروبھوجریانموادداخلروبھجریانسھبازاریابان
کننددرکبایدراتأمینزنجیرهدرمدیریتتأمینزنجیرهلجستیکاصلینقششرکتسودنظرقراردادنومدّ نھاییکنندگان

:تعریف لجستیک

بھشدهساختھمحصولتحویلفیزیکیتوزیعمدیریت- ٢وتولیدفرآیندومایحتاجقطعاتخام،موادمدیریت- ١اصلیدوجریانشامل
توزیعومجرایمشتریان

:تعریف مدیریت لجستیک

افزودن ارزش ازطریق مدیریت مواد، موجودی انبار، انباردارای حمل ونقل وخدمات مشتریان است

سازمان)ازوخارج-ازمیان- درونبھ(بھترموادجریانبرایزنجیرهوسطحشرکتدرسطحواحدھدفیکبھرسیدنلجستیکتفکردرباره
باشدمی

:ھدف سازمان درعملیات لجستیک

کاھش ھزینھ ھا           مشتری                   تولیدکننده                  تأمین کننده-٢جلب رضایت مشتری -١

ج

لجستیک زنجیره تأمین

الف ب



وذخیرهجریانکنترلاجرا،ریزی،برنامھفرآیند:موادبیرونروبھجریانفیزیکیتوزیع
ھماھنگیجھتمصرفتانقطھآغازازنقطھآنبھمربوطواطالعاتکاالوخدماتمؤثروکارآمد

باشدمیمشتریبانیازھای
توزیع فیزیکی بصورت بالقوه تقویت کننده عملکردتولیدوبازاریابی وسودھرشرکت است
،تشخیصبرسرراهاصلیمانعولیدربازارباشدرقابتیتواندمزیتمیلجستیکازنظربازاریابان

یکھزینھ%٢٠(داندمیھزینھراکارکردآنکھاست)معناییارتقا(کھنھتلقیبالقوهتواناین
است)جاییجابھھزینھمحصول

مدیریت موادوجریان مواد



 سھ عامل عصرالکترونیک، سیستم ھای اطالعات بازاریابی وشبکھ ھای ھماھنگ مجرا برفھم بیشتردرمدیریت ترافیک کھ موثردرسود
بالقوه است کمک می کند

 شامل حمل ونقل وجابھ جایی داخلی مواد، انبارداری می باشد) سیستم ھای کامل(مدیریت ترافیک یعنی فرآینداجرای رویکرد

وظایف مدیریت ترافیک بستگی بھ نوع صنعت، نوع محصول واندازه وتعدادمحمولھ ھای قابل حمل ونقل دارد

شیوه حمل بھ صورت موتوری، ریلی، آبی، لولھ ای، ھوایی وترکیبی می باشد

ھرشیوه حمل دارای مزایایی است ومعیارھایی مانند ھزینھ، سرعت، انعطاف پذیری، مسافت سفر وقابل اتکابودن درآنھا سنجیده می شود

تحویل روی عرشھ کشتی( یکی ازروش ھای مسیریابی شرایط خوب : مسیریابی(

حمل کننده یا تحویل گیرنده برانتخاب شرکت حمل ونقل ومسیریابی یک محمولھ خاص نظارت دارند: درشرایط خوب

دریافت کننده مسئول کلیھ ھزینھ ھای حمل ونقل است: مبدأ خوب

شرکت باربری دریایی مسئول است: مقصد خوب

مدیریت ترافیک



رسیدگی بھ دعاوی

محمولھ،جاییدرجابھتأخیرغیرمعقولبابتترانزیت،حینواردبرمحمولھیاآسیبخسارتبابتوحملبارگیریدعاوی
شودمیاقامھباربریشرکتشدندعلیھارزیابینامناسببارکھھزینھمطالباتبابت

شدهجبراندعاویمبلغ%۵٠کمیسیوننرخوبھازشرکتبیرونحسابرسانتوسطپیچیدگیعلتبھدعاویبھرسیدگی
شودمیبررسی

عملیات حمل ونقل خصوصی

یعنی(خصوصیونقلازحملھاازشرکتبسیاری
کھکنندمیاستفاده)ھستندیکیکنندهکاربروحمل

:زیراستمزایایدارای
صرفھ جویی درھزینھ حمل ونقل-١
خدمات بھتربھ دلیل انعطاف پذیری -٢

مسیروبرنامھ ھا
سرعت بیشتر-٣
کاھش میزان خسارت وآسیب-۴
دسترسی بھ تجھیزات حمل ونقل درمواقع لزوم-۵

مقررات زدایی

١٩٧٠اواخردھھتاموضوعانگیزترینبحث
کسببرایومقرراتقوانینمجموعھدرآمریکا
وکاربود

ھزینھکاھشزداییمقرراتمھمازدستاوردھای
استوکاربودهدرکسبلجستیککلیھای

درصنعتمشکلبزرگترینزداییمقرراتدرزمان
بنیادینازاصولکاملدرکعدمونقلحمل

بودشرکتیبازاریابی



یعنیتأمینزنجیرهبھافزودهارزشدارایمزایایتأمینفرآیند:مشتریانخدمات
اضافیخدماتارائھ

کھاستاضافیخدماتارائھرقابتیسالحبھترینومعامالتیایرابطھدربازاریابی
مؤثراستمشتریدروفاداری

طیفیبرایھزینھباحداقلکھاستآنفیزیکیتوزیعسیستمطراحیترینآلایده
گرددتدوینمشتریانخدماتقبولقابلازسطوح

خدمات مشتریان درتوزیع فیزیکی



ازمؤلفھ ھای موفقیت دربازاریابی شرکتی رضایت مشتری درزمان، مکان، قیمت مناسب ھنگام سفارش می باشد
درسیستم سنتی خدمات مشتریان بھ دلیل مشکالتی کھ درتعیین گذاره خاص وفراگیراھداف وجوددارد
گذاره ھای وسیع تعمیم یافتھ درمورد نتایج کلی کھ شرکت تجاری تالش می کند بھ آنھا دست یابد: اھداف
روشھایی ھستندکھ ازطریق آنھا می توان بھ اھداف دست یافت: مقاصد
شروعنقطھشودکھمیانجامصنعتیھایشرکتتوسطمشتریانخدماتکتبیازاستانداردھایایمجموعھتدوین

باشدمیمشتریازطرفآن
انبارموجودیکنترل-٢ونقلوحملترافیک-١بھنسبتھاشرکتازخدماتمشتریانشکاالتعمده
باشدمیفروشسفارشخدمات-۴بندیوبستھانبارداری-٣

استانداردھای خدمات مشتریان



تأثیرخدمات لجستیکی براعضای 
مجرای شرکتی

محدودبادرمجراضعیفلجستیکیحمایت
ھا،واسطھکردنودشمنبالقوهفروشکردن
میبازاریابیھایتالشکردنخنثیباعث
شود

بررسی مصالحھ ھزینھ
ازمؤلفھباھریکمرتبطھایھزینھبررسی

کردنمحققبرایفیزیکیتوزیعسیستمھای
ممکنھزینھکمترینکھھاییمؤلفھترکیب
بھمشتریانازخدماتمعینیسطحرابرای

بارخواھدآورد



مشتریانخدماتبھبخشیدنبھبودتوزیع،ازاستراتژیبخشیعنوانبھانبارھاومکانتعداددرموردبازاریابیتصمیمات
استانبارحائزاھمیتموجودیدرموردشرکتازتصمیماتوپشتیبانی

ازانبارھای خصوصی زمانی استفاده می شود کھ حجم فروش سازمان ثابت وسرمایھ گذاری درتأسیسات ثابت است
رساندنخدمتبرایروشترینصرفھبھومقروناسترشدطورمستمردرحالامروزبھلجستیکدربخشعمومیانبارداری

)نیستدرانبارخصوصیگذاریسرمایھکنندهتوجیھاماتوسعھبھشروعبازارتازه(استایبازارحاشیھیکبھ
کنترل موجودی انبار

شودمیشاملرابیمھوحقفضااجارهانبارمانندبامرتبطھایوھزینھگذاریسرمایھفرصتھزینھ:کاالنگھداریھایھزینھ
سطح موجودی ھای نگھ داری شده درانباربا جابھ جایی وانبارمواد درارتباط است
 خط تولید ایجاد می شود% ٢٠فروش بوسیلھ % ٨٠: ٨٠/٢٠اصل
جاییجابھکھاقالمیوبانمایندمیادارهگزینشیصورتبھراانبارخودموجودیبازاریابانکھکندمیبیان٨٠/٢٠مفھوم

کنندمیبرخوردمتفاوتدارندکندجاییوجابھسریع

انبارداری



مفھومی کھ برکنترل موجودی انبار، خرید کردن، زمان بندی تولید اثرمی کند
اصول جی آی تی درتوزیع چند نقطھ ای محصول بھ مشتریان اعمال می شوند
مانندومشکالتیبلعدمیراسرمایھزیرااستانبارغلطازھرموجودیدارینگھکھاستاینتیآیجیاصلیایده

آوردمیبوجودراضعیفوارتباطاتنادرستتحویلضعیف،کیفیتکارایی،عدم
نیازدارندراھرچھھستنددخیلتولیددرفرآیندکھآنھاییکندمیتضمینتیآیانبارجیموجودیمدیریت

کننددریافت)سرموقع(
مؤثرواقعشرکتانباریکموجودیکنترلدرکارکردتیآیجیروشبھوتولیدخریدریزیبرنامھآنکھبرای

وبینشرکتیکنندگانوتولیدکنندگانتأمینبینوھمکاریھماھنگی(استبسیاردقیقمدیریتینظارتنیازمندشود
)تولیدیدرشرکتوبازاریابیتولیدپرسنل

متوالیتحویل-٢کوچکاندازه-١شاملخاصمشترینیازھایکردنبرآوردهجھتتیآیجینیازمندیھای
باشدمی)سیگماشش(کیفیت-۵دقیقورودزمان-۴دقیقکمیت-٣

)جی آی تی(مفھوم موجودی انباردرست سرموقع 



مدل ئی اوکیو

بینبرسرھزینھمصالحھ:اقتصادیسفارشکمیتمدل
داردانبارتأکیدموجودیمربوطدوھزینھ

افزودنباانبارکھموجودیجاییجابھھایھزینھ- ١
یابدمیافزایشموجودی

دادهسفارشکمیتافزایشباکھسفارشھایھزینھ- ٢
یابدمیکاھششده

تحویل ای بی سی موجودی انبار

مختلفھایبرچسبتخصیصازطریقروشاین
وفروشسودبرحسبکاالھابھمشتریانخدمات

دھدمیانبارراکاھشموجودینیازھای
 است٨٠/٢٠تحلیل ای بی سی شبیھ اصل
باعثکنندهتأمینیکباتیآیجیرابطھداشتن

کمیت(اوکیوئیکھشدخواھدموضوعاتیحذف
نظرقرارداردمد)اقتصادیسفارش



پایان


