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 :چکيده

 -8 تأمين، زنجيره در اطالعات فناوري و اطالعات اهميت درك -6 :از عبارتند مقاله این اهداف

 درك -9 و باال سطوح با تأمين زنجيره محرکهاي در اطالعات از استفاده چگونگی با آشنایی

  .کنند می پذیر امکان آنه که را فرآیندهایی و تأمين زنجيره اطالعات فناوري اصلی کاربردهاي

 

 تأمين زنجيره در اطالعات فناوري نقش

 براي را تأمين زنجيره هاي محرك تمام چسباننده عنوان به تواند می زیرا است تأمين زنجيره کليدي محرك یك اطالعات
 که کند می فراهم را اساسی و پایه زیرا دارد زیادي اثر تأمين زنجيره عملکرد روي بر اطالعات .کند هماهنگ یکدیگر با کار

 یك اطالعات، داشتن بدون .کنند می گيري تصميم آن اساس بر مدیران و شود می اجرایی تأمين زنجيره فرایندهاي آن در

 بایستی بيشتر محصول زمانی چه و است انبار در موجودي مقدار چه اینکه و بداند را مشتریانه هاي خواسته تواند نمی مدیر
 بنابراین .گيرد می کورانه کور گيري تصميم اطالعات بدون مدیر خالصه طور به .شود حمل شرکت در یا شود توليد

 بهبود باعث که بگيرند تصميماتی تا سازد می قادر را او که دهد می مدیر به تأمين زنجيره در را دیدي یك اطالعات
 این .شود می تحليل و تجزیه و آوري گرد چگونه اطالعات که بدانند باید مدیران رو همين از .شود تأمين زنجيره عملکرد

 زنجيره سراسر در افراد و افزار، نرم افزار، سخت شامل اطالعات فناوري کلی طور به .آید می کار به IT که است جایی همان

 و چشم عنوان به اطالعات فناوري .دهند می انجام را اطالعات ساس بر اجرا و تحليل، تجزیه گردآوري، که است تأمين

 تحليل تجزیه و گرفتن وظيفه تأمين، زنجيره یك مدیریت در )انسان مغز از بخشی عنوان به حتی اوقات گاهی و( گوش

 PC سازنده شرکت یك در اطالعات فناوري سيستم یك مثال براي .دارد را خوب تصميم یك اتخاذ براي ضروري اطالعات

 .باشد می موجود انبار در پردازنده چند لحظه هر در که دهد اطالع مدیر به است ممکن

 یك نقش این در .گيرد قرارمی استفاده مورد فعاليت یك معرفی و اطالعات تحليل و تجزیه براي اطالعات فناوري همچنين

 بينی پيش به توجه با و ، باشد داشته را ها پردازنده تعداد موجودي به مربوط اطالعات تواند می اطالعات فناوري سيستم
 هاي سيستم از استفاده خير؟ یا است INTEL شرکت از بيشتر پردازنده سفارش به نيازي آیا که بگيرد تصميم تقاضا،

 مثال براي .باشد داشته شرکت عملکرد بر روشنی اثرات تواند می اطالعات تحليل و تجزیه و گرفتن براي اطالعات فناوري
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 تقاضاي به مربوط اطالعات از بسياري است شده متوجه کامپيوتري سرورهاي و کاري هاي ایستگاه اصلی کننده توليد یك
 مجبور کننده توليد این دليل همين به .گيرد نمی قرار استفاده مورد موجودي سطح و توليد برنامه تنظيم براي مشتریان

 تامين زنجيره افزاري نرم سيستم یك نصب با شرکت این .کند گيري تصميم خود موجودي و توليد براي کورکورانه تا است

 داشته توليد مورد در درستی گيري تصميم تقاضاها به مربوط هاي داده تحليل تجزیه و گردآوري با تا بود خواهد قادر
 این در که چرا دهد، کاهش نصف به را خود موجودي که بود خواهد قادر شرکت IT سيستم از استفاده با همچنين .باشد

 اساس بر گيري تصميم اینکه جاي به( کنند گيري تصميم مشتري تقاضاي به مربوط اطالعات اساس بر توانند می حالت

 وسيعی محدوده اساس بر تا سازد می قادر را مدیریت زیرا است تأمين زنجيره موفقيت کليد اطالعات .)باشد گمان و حدس

 .نماید گيري تصميم پيمان هم شرکتهاي و ها مأموریت از

 نه و شود می حاصل پيوسته هم به کل یك عنوان به تأمين زنجيره به نگاه ي نتيجه در تأمين زنجيره موفق استراتژي یك
 IT کمك با تواند می مدیر یك تأمين زنجيره سراسر در جهانی ابعاد به توجه با لذا .آن مراحل به تك تك به نگاه فقط

 مربوط عوامل به تنها اینکه جاي به کند، تعيين تأمين زنجيره بر گذار اثر عوامل و فاکتورها تمام اساس بر را خود استراتژي
 حلقه تك تك نتيجه در و رود می باال تامين زنجيره کل سود حالت این در .نماید توجه تأمين زنجير از خاص مرحله یك به

 گيري تصميم براي اي گسترده محدوده تواند می مدیر یك چگونه .بود برخوردارخواهند بيشتري سود از نيز آن هاي

 می مشخص را اطالعات این وسعت و سازد، می فراهم را آن به مربوط اطالعات کل تامين زنجيره محدوده باشد؟ داشته
 تأمين، زنجيره یك در جهانی محدوده به دستيابی براي اي منطقه یا است جهانی مدیر براي گيري تصميم محدوده .کند

 .دارد تأمين زنجيره در موجود هاي سازمان و شرکت ها فعاليت تمام مورد در موقع به و دقيق اطالعات به نياز مدیر یك

 سطح و توليد تنوع و توليد زمان حتی و تأمين زنجيره دستی پایين بخش در تقاضا به مربوط اطالعات به مدیر همچنين
 باشد مفيد تأمين زنجيره هاي گيري تصميم در اینکه براي اطالعات .نماید تنظيم آوري سود حداکثر با را خود موجودي

 :باشد داشته را زیر هاي ویژگی بایستی

 اتخاذ نماید، ارائه تامين زنجيره هاي بخش سراسر از واقعی تصویر یك که اطالعاتی بدون :باشد صحيح بایستی طالعاتا -6

 باشند، صحيح درصد 666 بایستی اطالعات تمام که نيست معنا این به این البته .بود دشوارخواهد بسيار مناسب تصميمات

  .باشند صحيح دهی جهت نظر از بایستی حداقل که است این منظور بلکه

 است زمانبر آن به دسترسی اما باشد می موجود دقيق اطالعات اوقات گاهی :باشند دسترس قابل موقع به بایستی طالعاتا -8

 براي .نماید گيري تصميم اطالعات آن بدون شود می مجبور مدیر که نيست دسترس در گيري تصميم زمان در اینکه یا و

 .باشد داشته دسترس در راحتی به را روز به اطالعات تا دارد نياز مدیر خوب تصميم یك اتخاذ

 برخی اوقات گاهی .نمایند استفاده آن از بتوانند که دارند نياز اطالعاتی به گيرندگان تصميم :باشد جا به بایستی طالعاتا -9

 در باید شرکتها .کنند نمی گيري تصميم به کمکی ها آن بودن زیاد دليل به که دارند را ها داده از زیادي بسيار ها شرکت

 بين از معنا بی هاي داده آوري جمع با ارزشمند منابع که طوري به کنند، فکر شود ثبت بایستی اطالعاتی چه اینکه مورد
 فاز از تأمين زنجيره گيري تصميم از فاز درهر بلکه تأمين، زنجيره از مرحله هر در فقط نه کليدي عامل یك اطالعات .نروند

 به مربوط تحليل تجزیه و اطالعات مثال براي .است )ببينيد را کتاب یك فصل( عملياتی فاز و ریزي برنامه فاز تا استراتژیك

 در همچنين .دارد تأمين زنجيره در PULL, PUSH مرز تعيين یا تأمين زنجيره استراتژي تدوین در روشنی نقش آن
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 دارا شود، توليد بایستی روزانه توليد برنامه در محصولی چه اینکه براي گيري تصميم در کليدي نقش اطالعات عملياتی فاز
 دردرك همچنين بلکه است، اطالعات گرفتن در پيشرو هاي شرکت از یکی فقط نه مارت وال شرکت مثال براي .باشد می

 شرکت.باشد می موثر تأمين زنجيره در خوب تصميم اتخاذ در تا شود تحليل و تجزیه اطالعات بایستی چگونه اینکه

 شود خریدار بایستی فروشگاهها از کدام هر در محصوالتی چه زمانی چه در که کند می آوري جمع را اطالعات والمارت
 اینکه براي کند می تليل و تجزیه را تقاضاها اطالعات این مارت وال کند می ارسال کنندگان توليد به را اطالعات واین

 حجم بایستی زمانی چه و شود نگهداري فروشگاهها از کدام هر در بایستی ي موجود مقدار چه که کند گيري تصميم
 برنامه تا کنند می استفاده اطالعات این از نيز کنندگان توليد شود می داده سفارش کنندگان توليد به محصوالت از زیادي
 کنندگان تأمين و مارت وال شرکت نمایند تأمين وقت سر را مارت وال تقاضاي که کنند تنظيم اي گونه به را خود توليد

 به مربوط اطالعات و کنند می تحليل و تجزیه را اطالعات آن بلکه گيرند می دارند که را اطالعاتی فقط نه آن کليدي
 تأمين زنجيره محرکهاي درباره تصميمات از اي گسترده طيف که شود می استفاده هنگامی اطالعات را فروشگاههایشان

  :دارد وجود

 انعطاف کارایی مورد در اطالعات به دارد نياز تسهيالت ریزي برنامه و ،ظرفيت مکان مورد در گيري تصميم : سهيالتت - 6

 اطالعات از مارت وال شرکت کنندگان تأمين مثال براي )ببينيد را 9.1.1 فصلهاي( دارد...و ارز،ماليات نرخ تقاضا، پذیري،

 این از مارت وال شرکت همچنين کنند می استفاده خود توليد برنامه تنظيم براي شرکت این فروشگاههاي تقاضاي
 نماید، ایجاد جدید متقاطع انداز وبار فروشگاه تسهيالت مکانی ودرچه کجا اینکه خصوص در گيري تصميم براي اطالعات
 .کند می استفاده

 موجودي، حمل هاي هزینه تقاضا، الگوهاي مورد اطالعات به دارد نياز بهينه موجود تنظيم سياستهاي:  موجودي 8 - 

 جزئيات مارت وال شرکت مثال براي )ببينيد را 68.66.66 هاي فصل( سفارش هاي وهزینه انبار، موجودي هاي هزینه

 آنها بوسيله تا کند می گردآوري را کنندگان تأمين اطالعات سود،و هاي حاشيه و ها تقاضا،هزینه به مربوط واطالعات
 .نماید اتخاذ را خود ي موجود سایتهاي

 هزینه مورد در اطالعات به دارد نياز فروشندگان و ونقل حمل هاي شبکه مورد در مناسب گيري تصميم :نقل و حمل 9 -

 یکپارچه براي اطالعات از مارت وال شرکت مثال براي)ببينيد را 69 فصل( ونقل حمل هاي اندازه و مشتري مکانهاي ها،

 دهد می را امکان این مارت وال شرکت به یکپارچگی این کند می استفاده آن به مربوط کنندگان تأمين و عملياتها کردن
 را ونقل حمل موجودي به مربوط هاي هزینه و کند سازي پياده ونقل حمل هاي شبکه در را متقاطع بارانداز بتواند تا

 .دهد کاهش
 گيري تصميم براي همگی...و نحویل زمان مدت کيفيت، قيمت، ، محصول تفاوت مابه مورد در اطالعات :یابی منبع 9 -

  .هستند اهميت با یابی منبع

 تمایل وتنوع حجم ميزان تقاضا، مورد در ،اطالعات قيمتگذاري سياستهاي تنظيم براي :سود مدیریت و قيمتگذاري 1 -

 زمان محصول، تفاوت به ما و حاشيه مانند تأمين زنجيره موضوعات مورد در اطالعات ،بسيارس پرداخت براي بيشتري
 در اي هوشمندانه گيري تصميم توانند می شرکتها اطالعات این از استفاده با.باشد می نياز مورد دسترسی وقابليت توليد،

 که گفت توان می خالصه طور به پس .دهند افزایش را تأمين زنجيره آوري سود نتيجه در بگيرندو قيمتگذاري خصوص

 همچنين و )عملياتی و ریزي ،برنامه استراتژیك( تأمين زنجيره مختلف سطوح در بهينه گيري تصميم موجب اطالعات
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 نه اطالعات فناوري شود می )قيمتگذاري و یابی منبع، ونقل حمل موجودي، تسهيالت( تأمين زنجيره مختلف محرکهاي

 موجب تواند می اطالعات این تحليل و تجزیه بلکه کند می آوري گرد تأمين زنجيره سازي شفاف براي را اطالعات فقط
 .شود آوري سود کردن حداکثر به منجر تأمين زنجيره تصميمات تا شود

 مورد تأمين زنجيره سراسر در اطالعات تحليل و تجزیه و آوري گرد براي افزار، نرم و افزار سخت شامل اطالعات فناوري -

 باشد داشته زنجيره باالي عملکرد در توجهی قابل تأثير توند می اطالعات فناوري از موثر استفاده گيرد می قرار استفاده
 مراحل تمام گيري تصميم براي تا دهد می اجازه مدیران به تأمين زنجيره سراسر در موجود مرتبط اطالعات همچنين

 یك در فقط ونه( شود بهينه تأمين زنجيره کل براي عملکرد دهد می اجازه همچنين.نمایند محاسبه را تأمين زنجيره

 .شود می تأمين زنجيره در شرکت هاي بخش از کدام هر براي عملکرد باالترین به منجر و )خاص مرحله

 تأمين زنجيره اطالعات فناوري چارچوب

 فناوري از بتوانند که مدیران به کمك براي چارچوب یك توسعه شده مطرح اطالعات خصوص در که مباحثی به توجه با
 داده سازمانی هاي افزار نرم کلی طور به است اهميت با بسيار نمایند استفاده تأمين زنجيره مختلف بخشهاي در اطالعات

 سپس کنند می سازي تصميم آن براساس و کنند می وتحليل تجزیه را ها داده این کنند می آوري گرد را ها تراکنش هاي
 نرم از غير به اطالعات فناوري هاي بخش بقيه مطمئناً شود می اجرا سازمان تأمين زنجيره سراسر در تصميمات این

.   هستند اطالعات فناوري شدن موثر باعث همگی پشتيبانی، و اجرا و سازي پياده خدمات افزارها سخت افزارها،مانند

 طبقه سازمانی،ایجاد افزارهاي نرم تعداد رشد است شده آغاز 6336 دهه اواخر از تدمين زنجيره در افزارها نرم از استفاده
 است رفته باال تير شرکت پویایی شده،بلکه گذشته به افزارهانسبت نرم توليد خطوط وتوسعه ،وگسترش جدید هاي بندي
 است؟ شده افزارها نرم از شرکتها استفاده در تحول این باعث چيزي چه که است این شود می مطرح که اي مسئله حال

 سه کتاب این در مجموع در.هستند گذار اثر شرکت افزارهاي نرم انتخاب بر عوامل از گستردهاي طيف که است طبيعی

 که اند شده بندي دسته تأمين زنجيره فرایندهاي .اند گروه سه در شرکت هاي افزار یافتهنرم تکامل محرکهاي از دسته
 حاصل دسته سه این به تمرکز با افزارهاي ازنرم استفاده در موفقيت اند شده گذاري نام تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي

 .شد خواهد

 

 تأمين زنجيره کالن فرایندهاي

 بر که فرآیندهایی از -6 عبارتند که شوند می بندي تقسيم اصلی حوزه درسه تأمين زنجيره فرآیندهاي تمام کلی طور به

 به که فرآیندهایی –9 دارند تمرکز تأمين زنجيره داخلی فعاليتهاي به که فرآیندهایی -8 دارند تمرکز باالدستی فعاليتهاي

 .است شده تقسيم زیر دسته 9 بر تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي اساس هين دارندبه تمرکز دستی پائين فعاليتهاي

 پایين بخش در ومتمرکز مشتریان با شرکت ارتباطات با مرتبط که هستند فرایندهایی: CRM مشتري با ارتباط مدیریت
 . باشد می تأمين زنجيره دستی

 این معموالً باشند می شرکت داخلی عملياتهاي به متمرکز که فرآیندهایی :ISCM تأمين زنجيره داخلی مدیریت
 )داخلی کلمه بدون(رود می کار به تأمين زنجيره مدیریت عنوان با افزارها نرم در فرآیندها

 ارتباطات با مرتبط و تأمين زنجيره باالدستی بخش به متمرکز که فرآیندهایی: SRM کننده تأمين با ارتباط مدیریت
 زنجيره کالن فرآیندهاي سایر اساس و پایه شامل که دیگري مهم بخش همچنين. باشد می کنندگان تأمين با شرکت
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 شامل و باشد می (TMF) ها تراکنش مدیریت گيري شکل نام به که دارد وجود دسته چهارمين عنوان به شود می تأمين
 .باشد می یکپارچه افزار نرم و ، افزار نرم هاي ساخت ،زیر hr ، مالی ماژولهاي مانند آن ي اجزا و ERP سيستمهاي

 
 ( نمودار(( باشند ارتباط در بایکدیگر بتوانند ميباشدتا ضروري باال گانه سه کالن فرآیندهاي) براي TMF افزار نرم

 کرد؟ تمرکز تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي تمام به بایستی چرا -

 پس است آن گانه سه کالن فرآیندهاي به وتمرکز تأمين زنجيره بهينه عملکرد با مرتبط شرکت اقتصادي و خوب عملکرد
 بخش بایستی شرکت دیگر اکنون کردند، می تمرکز خود تأمين زنجيره داخلی فرآیندهاي بر تنها شرکتها که دهه ازچند
 ارتباط( دستی پائين وبخش )کنندگان تأمين با ارتباط )دستی باال بخشهاي در تأمين زنجيره بخشهاي دیگر به خود داخلی

 و نشود تمرکز خاص بخش یك به که است این تأمين زنجيره مدیریت در شيوه بهترین باشد داشته تمرکز )مشتریان با

  .شود گرفته نظر در زنجيره کل سود افزایش

 است شده افزارها نرم تکامل باعث کالن فرآیندهاي -

 شامل که آمد وجود به تأمين زنجيره از جدید الگوي یك افزارها، نرم در گذاري سرمایه افزایش با ميالدي 8666 اوایل در
 تمام به بایستی بخش یك به تمرکز جاي به شده، طاحی افزارهاي نرم ترتيب همبن به باشد می آن کالن فرآیندهاي کليه

 ، CRM هاي افزار نرم در تأمين زنجيره کاري هاي حوزه تمام تقریبا شدند می متمرکز تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي
ISCM ، SRM افزار نرم مثال براي است شده ها افزار نرم تکامل و رشد باعث نکته این است شده دیده ERP شرط به 

 را یکپارچگی ایجاد و اطالعات به دسترسی وظيفه که( بود خواهد موفق تأمين زنجيره گانه سه کالن فرآیندهاي به تمرکز

 )دارد

 کالن فرآیند دریك موفق افزار نرم

 باشد می زیر موارد شامل تأمين زنجيره کالن فرآیند یك افزار نرم در موفقيت کننده تعيين عوامل
 )استفاده در سهولت جمله از(  کاربردي عملکرد .6

 تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي دیگر با هماهنگی .8

 شرکت افزارهاي نرم اکوسيستم با تطابق .9

 برخی کند می فراهم را رقابتی مزیت خلق قابليت زیرا است مهم بسيار مشتریان براي افزار نرم یك کاربدي عملکرد داشتن
 قابليتهاي این نتيجه در باشد می مشکل بسيار آنها از استفاده اما باشند می پيشرفته هاي قابليت داراي افزارها نرم

 دارند،بيشتر آسانتري استفاده اما هستند پایينتري هاي قابليت داراي هایی افزار نرم شود می استفاده ندرت به پيشرفته
 تأمين زنجيره کالن فرآیندهاي دیگر با هماهنگی قابليت و توانایی همچنين  گيرند می قرار استفاده مورد مشتریان توسط

 کل در آوري سود رفتن باال باعث تأمين زنجيره بخشهاي دیگر با هماهنگی.باشد می مهم مشتري براي مختلف دالیل به

 پياده در انها خاص هاي ویژگی و شرکت افزارهاي نرم دیگر از اي شبکه – شرکتها اکوسيستم تهایت در. شد خواهد زنجيره
 کار براي مشتریان که کند می استفاده دیگر افزار نرم از یکسوي از مجموعاً شرکت زیرا است مهم بسيار افزار نرم سازي
 و دوباره آموزش به نيازي باشد داشته تطابق شرکت اکوسيستم این با جدید افزار نرم اگر لزا اند دیده آموزش باآنها

 .نيست مجدد استقرار تالشهاي
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 مشتري با ارتباط مدیریت

 با شرکت ارتباط و تدمين زنجيره دستی پایين بخش متمرکز که است فرآیندهایی شامل CRM شد اشاره که همانطور
 پيگيري و مشتري براي محصول ارسال تسهيل مشتري تقاضاي ایجاد ، CRM کالن فرآیند از هدف باشد می مشتریان
 شرکت مجدداًبه مشتري و برود بين از مشتري تقاضاي تا شود می موجب CRM فرآیند در ضعف باشد می سفارشات

 : از عبارتند CRM کليدي فرآیندهاي.نکند مراجعه

 شود،قيمت ارائه بازار به باید محصوالتی چه:مشتریان نياز به مربوط تصميمات شامل بازاریابی فرایند :بازاریابی 6-

 و یابی بازار حوزه در افزار نرم موفق کنندگان توليد مشتریان واقعی نياز مدیریت وچگونگی ، باشد باید چقدر محصوالت
crm حوزه در یابی بازار تصميمات مناسب هاي تحليل و باتجزیه که کنند می طراحی را خود افزارهاي نرم اي گونه به 

 بخشد بهبود یکدیگر کنار در مشتریان به دهی ،سود محصول آوري سود ، گذاري قيمت هاي

 در ریزي برنامه ،بيشتر بازاریابی فرآیند به نسبت( مشتري براي فروشواقعی ایجاد به دارد تمرکز فروش فرآیند:فروش 8-

 در انتخاب با سفارشات بندي پيکر ایجادو براي )مشتري یا( فروشنده به است ممکن فروش اجراي. )دارد تمرکز فروش

 ارائه دارد نياز مشتري تقاضاي خصوص در اطالعات و ها داده به فروش فرآیند همچنين دارد نياز ها گزینه انواع ميان
 بهبود براي سازي شخصی و بندي پيکر فروش، ماسيون اتو هاي قابليت داراي فروش حوزه در موفق افزارهاي نرم دهندگان

 . باشد می فروش فرایند

 بتواند که است مهم مشتري براي و کند می مدیریت را مشتري سفارشات که است فرآیندي :سفارشات مدیریت 9-

 افزار نرم.دهد انجام را سفارشات انجام و ریزي برنامه بتواند که است مهم هم سازمان براي و کند پيگيري را خود سفارش

 اما است بوده ERP سيستم از جداگانه قسنت یك یا و است شده می انجام دستی و سنتی صورت به سفارش مدیریت
 صورت به را شرکت در موجود سفارشات تمام که دارند جدیدي بيلتهاي قا سفارشات مدیریت جدید هاي سيستم اخيراً 
 .دهند می نشان شفاف و یکجا
 مرکز یك باشد می شرکت با مشتریان تماس نقطه اولين اغلب مشتري خدمات مرکز یك :مشتري خدمات مرکز 1-

 واطالعات مشتري، مشکالت حل پيشنهادي، محصوالت سفارشات، مکان خصوص در ميکند کمك مشتریان به خدمات
 کند می آسان را مشتري با ارتباط عمليات بایستی مشتري خدمات مرکز موفق افزار نرم یك سفارش وضعيت از پشتيبانی

  . دهند اجام را خود کار مشتریان که دهد ،اجازه شرکت فروش نمایندگان کار کاهش با و

 : داخلی تأمين زنجيره مدیریت

ISCM دارد تمرکز شرکت داخل عمليات به ISCM باشد می مشتري سفارش انجام براي درگير فرآیندهاي کليه شامل 
 : باشد می زیر موارد شامل ISCM مختلف آیندهاي فر

 شامل:تقاضا ریزي برنامه. دارد تمرکز شرکت در تأمين ه زنجير شبکه طراحی به فرآیند این : استراتژیك ریزي برنام 6-

 انداختن جلو و قيمتگذاري مانند تقاضا مدیریت هاي ابزار و تقاضا بر تأثيرگذار عوامل تحليل و تجزیه و تقاضا بينی پيش
 .باشد می سفارشات

 بر عرضه و توليد بهينه برنامه که باشد می تقاضا بينی پيش عرضه، ریزي برنامه ورودي اطالعات :عرضه ریزي برنامه 8-

 می عرضه ریزي برنامه افزار نرم هاي قابليت از موجودي ریزي برنامه و کارخانه ریزي برنامه شود می تدوین تقاضا آن ساس
  .باشد
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 عرضه منابع از یك هر با است مرتبط اجرا فرآیند شود اجرا بایستی شد تدوین عرضه براي برنامه یك که هنگامی :اجرا 9-

 .باشد می داري انبار و ونقل حمل شامل افزار نرم در اجرا به مربوط بخش محصول
 رکزممت خدمات آن باشد می خدمات یکسري به نياز مشتري به محصول تحویل از پس نهایت در :محل در خدمات 9-

 پاسخ و اجرا ISCM از فده نهایت در مشتري تماس ریزي برنامه و یدکی قطعات براي موجودي سطوح تنظيم بر است
 .باشد داشته وجود آنها بين قوي هماهنگی بایستی که باشد می CRM فرآیند توسط مشتري سفارش به

 ( SRM) کننده تأمين با ارتباط مدیریت

SRM بهبود که است روشن. باشد می تأمين زنجيره دستی باال بخش در کننده تأمين با شرکت تعامالت بر متمرکز 
 در مثال براي . امد خواهد دست به CRM و ISCM با SRM کالن فرآیندهاي هماهنگی با تدمين زنجيره عملکرد

 اطالعات گرفتن که است طراحی بهينه حالت براي طبيعی راه یك مشتري از اطالعات گرفتن محصول، یك طراحی زمان
 یابی، منبع طراحی، در همکاري شامل SRM کليدي فرآیند آمد خواهد دست به CRM فرآیند توسط مشتري از

 .باشد می تأمين در وهمکاري خرید ،مذاکره

 

 (TMF) تعامالت مدیریت پایه و اصول

 در را بازار رهبري هم SAP شرایط آن در بود ERP افزار نرم خرید براي شرکتها تقاضاي بيشترین ميالدي 6336 دهه در
 را PEOPLE SOFT ORACLE ، JD EDWARDS ، BAAN نظير قدرتمند ابزارهاي دیگر و داشت اختيار

 این TMF واقعی ارزش. یافت ادامه oracle و SAP فروش تنها و یافت کاهش ERP فروش سرانجام اما کرد می ارائه
 ي فرآیندها بهبود تمرکز امروزي هاي افزار نرم اغلب بنابراین است شده تأمين زنجيره در گيري تصميم بهبود باعث است
 به باشد می حرکت در تدمين زنجيره کالن فرآیندهاي تمام بر تمرکز سمت به ERP هاي سيستم و دارند گانه سه کالن

 .دارند تمرکز آنها بهبود کالن فرآیندهاي سراسر یکپارچگی به ERP هاي سيستم اکنون هم TMF واسطه
 تأمين زنجيره در اطالعات فناوري آینده

 بود خواهند سازمانی افزارهاي نرم تکامل محرکهاي عنوان به تدمين زنجيره گانه سه کالن فرآیندهاي سطح باالترین در
 یکی که شرکتی براي. بود خواهند بخشی افزارهاي نرم از تر موفق کنند می تمرکز گانه سه فرآیندهاي به که افزارهایی نرم
 سازمان کالن فرآیندهاي دیگر با بتواند که است این در موفقيتش کليد است کرده هدفگذاري را کالن فرآیندهاي از

 نرم از خواهند می که شرکتهایی براي گيري نتيجه این باشد سازمان اکوسيستم مطابق همچنين و کند ایجاد هماهنگی
 .است اهميتی با مفهوم کنند استفاده افزار

 اطالعات فناوري در ریسك مدیریت

 به جدید قابليتهاي کردن فرآینداضافه و دارد وجود تأمين زنجيره در اطالعات فناوري از استفاده در متعددي هاي ریسك
 ریسك ترین اصلی باشد داشته شرکت عمليات بر هم منفی تأثيرات و باشد خطراتی با همراه است ممکن تأمين زنجيره

 ریسك هست هم ترین مهم که مورد اولين هستند بندي تقسيم قابل بخش در اطالعات فناوري از استفاده در موجود هاي
 در کند می اندازي راه را جدید  ITسيستم یك شرکت که هنگامی باشد می IT جدید سيستم اندازي راه و نصب هاي

 در هم ممکن مرحله این در باشد داشته گذار شيوه به خود عملياتی فرآیندهاي انجام سنتی شيوه از است مجبور حقيقت
 است خصوص این در کاري فرآیندهاي به مربوط مشکالت آید وجود به مشکالتی فنی موضوعات در هم و کاري فرآیندهاي

 ببينند جدید اموزشهاي و کنند کار جدید سيستم با بتوانند که دارد نياز کارکنانی به IT جدید هاي سيستم از استفاده که
 هنگام در IT جدید سيستم است ممکن دیگر طرف از. دهند نشان مقاومت و باشد مشکل کارکنان براي است ممکن که
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 باسيستم فنی لحاظ از اینکه یا و شود شرکت عملياتی فرآیند کل شدن خاموش باعث و باشد داشته قرار مشکالت نصب
 براي اینکه اول دارد وجود هایی استراتژي باال احتمالی مشکالت با مواجهه براي. باشد نداشته تطابق شرکت موجود هاي
 این با شود استفاده "BIG BANG" بزرگ انفجار روش جاي به افزایشی و گام به گام روش از IT جدید سيستم نصب
 سيستم اگر و نماید اندازي راه را جدید سيستم گام به گام و کند راحفظ خود قبلی سيستم همزمان تواند می شرکت روش
 سيستم دیگر مواجهه استراتژي همچنين شود استفاده مشکل رفع زمان تا قبلی سيستم از هم شد روبرو مشکلی با جدید
 می حفظ شرکت موجود سيستمهاي امنيت طریق این به که باشد می ها داده از ( BACKUP) گيري پشتيبان هاي
 .نمود استفاده موجود پشتيبان از توان می ها داده رفتن بين از صورت در و شود

 

 

 عمل در تأمين زنجيره اطالعات فناوري کاربرد

 کند ایجاد کليدي موفقيت شرکت براي که اطالعات فناوري سيستم یك انتخاب 6 -

 )انفجاري روش با نه( گيري اندازه ارزش و گام به گام افزایشی حرکت 8 -

 )شرکت موجود وضعيت و اهداف به بادستيابی متناسب( پيچيدگی به نياز با پيچيدگی سطح کردن تراز هم 9 -

 ازتفکر همزمان استفاده ضرورت( تصميم گرفتن براي نه و گيري تصميم از پشتيبانی براي اطالعات فناوري از استفاده 1 -

 )مشتري تقاضاي تغيير دليل به مدیریتی

 ( ( IT از استفاده به ونياز ناچيز حتی مسائل تمامی به مدیران توجه( آینده مورد در تفکر 1 -

 


