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معرفی و بررسی اهمیت مدیریت عملیات
اهمیت درس مدیریت عملیات بسیار زیاد است .هر کس عملیات بداند ،تقریبا یک دید کلی از هر حوزه به دست

مدیریت عملیّات به طور سنتی

میآورد .می خواهد آن درس HR ،باشد ،بازاریابی باشد و . ...عملیات از جنبهی کالن تا ریز را شامل میشود.

راجع به موجودی و لجستیک

همیشه دو چشمانداز لوکا ل و گلوبال وجود دارد .تصمیمات ممکن است که از این دو دیدگاه دچار تناقض باشد.

صحبت میکرد و با توسعهی

مثال از جنبه ی مالی ،ممکن است که یک فرد پول نقد داشته باشد ،خودرو داشته باشد ،خانه داشته باشد .باید

فناوری اطالعات و افزایش

دید از نگاه لوکال چه کار می کند؟ مثال پول نقدش را چه کند؟ توی بانک بگذارد؟ با خودروش چه کند؟ آیا آن

علم

را تعمیر کند یا عوض کند؟
در صورتی که به صورت گلوبال نگاه شود ،مجموعا شرایط بررسی میشود .نگاه لوکال و گلوبال معموال دو
دستاورد مختلف دارند .این خیلی مهم است که ببینیم که گلوبالی تصمیم می گیریم یا لوکالی؟
تصمیمات چه قدر centralizedمیباشد و چه قدر  decentralizedاست؟ مثال وقتی بودجه را به استانها
بدهیم و بگویم هر کاری میخواهید بکنید ،بکنید .یا به دپارتمانها بدهیم و هر کدام به صورت مستقل هر
کاری که میخواهند انجام بدهند ،انجام دهند .این نوع بر روی لوکال بودن تصمیمات تأثیر مثبت میگذارد.
دیدگاه  centralizedکه باشد ،تصمیمات هم گلوبال میباشند .درس مدیریت عملیات ،به طور سنتی راجع به
موجودی و لجستیک صحبت میکرد و با توسعهی فناوری اطالعات توان تصمیمگیری راجع به مسائل کلیتر
شد و تقریبا علم زنجیرهی تأمین شکل گرفت.
در دیدگاه گلوبال و لوکال در پزشکی میتوان به این مثال اشاره کرد که وقتی دردی داشته باشید ،اگر پیش
دندانپزشک بروید ،یک نظر میدهد .دکتر معده یک نظر میدهد ولی اگر بخواهند به طور گلوبال نگاه کنند،
میگویند که اینها همه به هم مربوط است و ممکن است که به اعصاب ربط داشته باشد.
این رویکرد را به همه جا میتوان تعمیم داد .مثال در حادثهی یازده سپتامبر FBI ،CIA ،را متهم میکرد که تو
کارت را درست انجام ندادهای .تو چرا اجازه دادهای که یک فرد بدون مدرک ،خلبانی کند؟  FBIهم جواب
میداد که تو خارجیها را درست بررسی نکردهای .بعد از آن  HOME LAND SECURITYشکل گرفت که
وظیفه داشت ،روندها را به طور گلوبال نگاه کند.
در حوزهی مشاوره ،هم چنین رویکردی مطرح است .شرکتهای مشاوره ،ادعا میکنند که ما در یک شاخه
تخصص داریم .مثال در استراتژی تخصص داریم .این ادعاها برای گذشته بود .ولی امروزه روند به سمت گلوبال
حرکت کرده است .مثال من اگر بخواهم زنجیره تأمین ایران خودرو را بررسی کنم ،نمیتوانم از مسائل مالی و
منابع انسانی و  ...چشمپوشی کنم و بگویم این مشکل شما است .شرکت مشاوره میگوید ،من اگر در استراتژی
مشاوره میدهم ،جنبههای دیگر را هم دیدهام.

توان

تصمیمگیری

زنجیرهی تأمین شکل گرفت.
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نگاه  integratedروزانه ،در حال گسترش است .حتی در مسائل معرفتی ،چنین چیزی دیده می شود .اگر این
نگاه  integratedنباشد ،برای جهان نسخههای غیرمفید پیچیده میشود.
به نظر می رسد ،تصمیم  centralizedبه گلوبال نزدیک است .شاید مفید باشد که این طور تصمیمگیری کنیم
ولی اگر میزان آن را زیاد کنیم ،به مشکل بر میخوریم .اگر همه چیز بخواهد  centralizedباشد ،حساسیتها
بیش از حد میشود و آدمها در سازمان میگویند که پس ما در سازمان ،عروسکی بیش نیستیم و شما تصمیم

Global view as much as
possible
and
Decentralized as much
as needed

میگیرین که ما چه کاری انجام دهیم .این  centralizedبودن ،نباید تا حدی باشد که نیروی انسانی ،انگیزهاش
را از دست بدهد.
نگاه باال به پایین و پایین به باال :شرکت سامسونگ ،اگر بخواهیم به طور دیویژنال نگاه کنیم و هر کدام از
دیویژنها را بررسی کنیم .یک ساختار باال به پایین پیدا میکنیم .مثال ممکن است که ما در بازار سهام،
بخواهیم که جایگاه خود را حفظ کنیم ،باید افزایش درآمدی پانزده درصدی را در نظر بگیریم .از دید باال به
پایین مشخص میشود که مثال برای گلگسی چه مقدار باید افزایش فروش داشته باشیم .نگاه پایین به باال ،از
پایین شروع می شود ،مثال میرویم به دپارتمان فروش می گوییم ،شما چه قدر میتوانید افزایش فروش دهید؟
در نهایت از پایین به باال ،برای باال یک نتیجهگیری خاصی انجام میشود .به طور عموم ،دیدگاه پایین به باال و
باال به پایین ،انسجام کلی ندارند .این نگاه ،در دیدگاه معرفتی هم وجود دارد .مثال ما انسانها مختار هستیم.
عالم هم پر از  randomnessمیباشد .از منظر باال به پایین( ،خدایی) همه چیز علت و معلول است .چه این
رعد و برق و چه این زلزله ،همگی شامل یک نظام علت و معلولی است .اشکال این جاست که این دو نگاه را با
هم قاطی کنیم .از منظر باال به پایین ،آدم موجود جبری است و از پایین به باال ،انسان کامال مختار است و
اختالف فالسفه بر سر همین موضوع است .این نگاه تنها به درس مدیریت عملیات ختم نمیشود.

نگاه کوتاه مدت و بلند مدت :در کشور ما ،دیدگاه اکثراً کوتاه مدت بوده است .اکثر وزارت خانهها نیروی انسانی
ندارند ،چون هر کس که میآمده است ،فقط به فکر دو سه سال خود بوده است .در نگاه کوتاه مدت ،هزینههای
 transactionزیاد است چون همیشه  transactionدر حال رخ دادن است .نگاه کوتاه مدت از جنس پول نقد
است و نگاه بلند مدت از دید سرمایهگذاری است .در درس مدیریت عملیات ،به طور گستردهای با این مباحث
درگیر هستیم.

کتاب خوب راجع به این درس به طور کلی پیدا نمیشود .استاد معتقد است که بسیاری از مباحثی که مطرح
می شود ،ناشی از تجربه است و از کتاب خاصی ناشی نمیشود .استاد آن چه در عمل تجربه داشته است را
منتقل میکند.
راجع به استراتژی به طور مختصر در درس بیان میشود .مدیرت خدمات به طور گستردهتری بیان میشود.
چون دیگر به ندرت دیده میشود که یک محصول بدون خدمات ارائه شود .خدمت ،نیازمند تکنولوژی است .به

نگاه کوتاه مدت از جنس پول
نقد است و نگاه بلند مدت از
جنس سرمایهگذاری است.
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طور مفصل راجع به  procurementبحث میشود .جایی است که به شدت پول به خاطر آن از سازمان خرج
میشود .راجع به موجودی بحث می شود .مدیریت تولید و  ...هم بررسی میشود.

مقدمات مدیریت عملیات

عملیات ،فلسفهی وجودی یک

در دنیای عمل ،هر بنگاه و شرکتی یک خروجی دارد که یا محصول یا خدمت است .به طور مثال ،یک شرکت

بنگاه است.

میشود و به نوعی
مشاوره و یک دانشکده ،خدمت را عرضه میکند .به طور کلی هر کاری که در سازمان انجام 
فعالیتهای اصلی سازمان ،عملیات است .اگر یک سازمان ،خدمت

به خروجی مربوط است ،عملیات است.
آموزش ارائه میدهد ،منابع و  HRو دیگر منابعی که دارد ،نقش حمایتکننده برای آموزش دارد .عملیات،
فلسفهی وجودی یک بنگاه است .اگر مواد اولیه برای تولید خرید شود یا نیروی انسانی برای آموزش استخدام

شود مربوط به عملیات است .هر آنچه که مربوط به خروجی سازمان است ،عملیات است و موارد دیگر مانند
منابع انسانی ،جزء بخش حمایتی میشود .امروزه خدمات این قدر گسترده شدهاند که کاال با خدمات ،باندل
میشوند.

وقتی صحبت از کاال یا خدمت میشود ،یک طیفی وجود دارد .اگر یک محصول خریده شود و دیگر فرآیندی
مانند تعمیرات بعد از آن نباشد ،به طور محض کاال است.
یک بنگاه ،یک سری ورودی دارد و یک سری خروجی .آنچه بین ورودی و خروجی رخ میدهد ،فرآیندهای
عملیات است .مواردی نظیر طراحی ،برنامهریزی جزء این موارد حساب میشود .برای استراتژیهای عملیات،
یک سری حلقههایی وجود دارد که با دیگر حوزههای سازمان مرتبط است .ترجمان استراتژیهای کلی سازمان،
در هر بخش ،استراتژی آن بخش را مشخص میکند .قلب تپندهی سازمان مربوط به فعالیتهای عملیات است.
مثال نیروی انسانی ،مشخص میکند که چه میزان افراد میتوانند فعالیت کنند .به طور مثال اگر الزم باشد که

ترجمان استراتژی های کلی
سازمان،

در

هر

بخش،

استراتژی آن بخش را مشخص
می کند.

یک برنامهای برای افزایش انگیزش کارکنان چیده شود ،ممکن است که یک راه حل این باشد که با تغییر در
عملیات ،بار سنگین از روی افراد برداشته شود تا اصطکاک دائم بین افراد کم شود.
بازاریابی جنبهی تقاضا را بررسی میکند .عملیات هم جنبهی تقاضا را پاسخ میدهد و این دو حوزه با هم
تنیده شدهاند .نمیتوان با تبلیغات تقاضا را زیاد کرد در صورتی که عملیات نتواند پاسخ این تقاضا را بدهد .در
حوزهی طراحی و توسعهی محصول ،تیم طراحی باید با تیم عملیات در تعامل باشند.
درک زنجیرهی تأمین بسیار مفید است .به طور مثال در فضای خرید سهام ،وقتی قیمت نفت پایین و باال شود،
با توجه به زنجیرهی تأمین ،خیلی از موارد را میشود درک کرد و راجع به سهامهای شرکتها ،تصمیمگیری
کرد.

اگر عملیات را افراد خوب بلد
باشند ،می توانند بازیگر بهتری
در دیگر حوزهها باشند.
عملیات به فرآیند فعالیتهایی
که مربوط به خروجی سازمان
است ،مربوط میشود.
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نوع شناسی ( )typologyبرای عملیّات

هر چه به سمت باالدست صنایع برویم ،به نوعی به منابع طبیعی نزدیک میشویم .هر چه به سمت صنایع پایین
دست بیاییم ،جنس و تایپولوژی تغییر میکند .به طور مثال در پتروشیمیها ،سرمایهگذاریها سنگین است و
تنها چند محصول با حجم زیاد وجود دارد .ولی وقتی پایینتر بیاییم ،تعداد محصوالت زیادی با حجم کمتری
وجود دارد و سرمایهگذاری هم کمتر است( utilization .بهرهمندی) منابع در صنایع باالدست مهم است .در

در یک سازمان کسی باید
استراتژیست شود که موی
سپید کردهاست و دقیق بداند
که پیامد نسخهاش برای
سازمان چه خواهد بود.

صنایع پایین دست ،شرکت های زیرپلهای  material insentiveهستند که چند چیز را با هم تولید میکنند.

در صنعت نیمهرساناها ،تایوان رتبهی اول را دارد .در صنایع باالدستی تولید ویفرها و چیپها رخ میدهد که
سرمایهگذاری باال دارد .در صنایع پایین دستی این موارد ،می توان به سامسونگ و دل اشاره کرد ،که تنها به
مونتاژ میپردازند.
به طور معمول ،صنایع که حجم باالیی دارند ،تنوع کمتری دارند و استاندارد و روتین بیشتری دارند .عالوه بر
این تغییرات در تقاضا کم است .به طور مثال مصرف کل کشور در انرژی و فلزات ،زیاد تغییر نمیکند .تغییرات
شدید در تقاضا مربوط به محصوالت پایین دست است .این که محصول در آخر به دست چه کسی می رسد،
در  visibilityمشخص میشود .به طور مثال در بحث خودرو یک فرد خودرو را به طور سفارشی ،شفارش
میدهد و  visibilityزیاد است.

در هر شرکتی که وارد
میشوید ،ابتدا بفهمید در

به طور مثال ،در صنعت دارو ،بعضی از بنگاهها ،برای دیگر بنگاهها تولید میکنند و خودشان باالدستی هستند.

کجای صنعت و طیفها قرار

شرکتهایی وجود دارند که خود شرکتهای بیمه و بانک ها را بیمه میکنند .در واقع این شرکتها ،جزء

پایین

صنعت باال دستی حساب میشوند.
ارزیابی عملیات

هر کاری که انجام میشود ،بهتر است که اندازهگیری شود .اگر کاری اندازهگیری نشود ،میتوان گفت که
مدیریت رخ نمیدهد .به طور مثال ،آیا گمرک از شرکت هیوندای میپرسد ،شما چند ماشین وارد کردهاید؟
(اندازه گیری وجود ندارد)
هزینه ،یکی از مهم ترین شاخصهای اندازهگیری است .کاری که انجام میشود ،چه قدر هزینه میبرد؟ در
کشور ما ،توجه به این موضوع نیاز است .تولید خودرو و گندم در داخل کشور ،به چه هزینهای رخ می دهد؟ در
عملیات ،با کاری انجام شود که در آن  core competencyوجود دارد و دیگر کارها باید ،برونسپاری انجام
شود .به طور مثال ،بوئینگ و ایرباس ،بردهای الکترونیکیشان را به ژاپن برای تولید میسپارند .آیا این وابستگی
است؟ هنر در جهان جدید این است که بتوان تعامل داشت.
چه سرعتی؟ این کاال که با ده دالر تولید میشود ،دو روزه تولید میشود یا دو هفتهای؟

دارد؟
دست؟

باال

دست؟
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کاال با چه کیفیتی تولید میشود؟

چه قدر انعطاف وجود دارد؟ اگر در حال تولید المپ صد وات می باشد ،اگر تقاضا عوض شد ،آیا بنگاه میتواند
سریع المپ شصت وات تولید کند؟
چه قدر  dependabilityوجود دارد؟ وقتی بنگاه تعهد میکند که دو روزه یک کاال را تحویل دهد ،آیا در
عمل هم دو روزه تحویل میدهد یا دو ماه؟
بحث  ، total cost of ownershipمطرح می شود .به طور مثال ممکن است که داشتن یک ماشین بیست
میلیونی به خاطر هزینههای بعدیاش مانند قطعات ،کمتر به صرف باشد تا داشتن یک ماشین پنجاه میلیونی.

این پارامترها از هم مستقل هستند به خاطر اینکه دیمانسیون آنها متفاوت است ولی با همدیگر کورلیشن
دارند.
این درس به صورت ماژوالر ارائه می شود .در بعضی از مدرسه های کسب و کار ،رویکرد ماژوالر نمیباشد و ابتدا
مثال استراتژی بررسی میشود و بعد از آن عملکردها بررسی می شود.

روندها
برای یک روند ،غالب بودن آن مهم است .یک روند دیر یا زود ،در هر کشوری وارد می شود.
روند :هر چه زمان می گذرد ،فضا به سمت خدمات میرود .ابتدا زمان کشاورزی بود ،سپس تولید بود و امروزه در کنار
تولید ،خدمات دارد جای خود را باز میکند .مثال حتی برای خرید یک میز ،خدماتی مثل تحویل و تعمیرات
وجود دارد و تولید با خدمات باندل میشود .حوزهی خدمات برای کشورهایی مثل ایران که صاحب تکنولوژی
نیستند ،بسیار مناسب است .فرض کنید که با بازشدن درهای کشور ،تکنولوژی ها وارد کشور شوند ،این
تکنولوژی ها نیازمند خدمات هستند .همیشه محصول مهم نیست .مدیرانی که عقلشان در چشمشان است،
موارد قابل مشاهده را فقط در نظر میگیرند .به طور مثال اگر به آنها گفته شود که فالن میز را باید بخرید
برای شرکت ،قبول میکنند ولی برای چیزهای نرم ،مثل رضایتمندی مشتریان در سازمان چون محسوس
نیست ،مقاومت میکنند.
روند :جهانیشدن

) : (Globalizationشرکتها به این باور رسیدهاند که هر آنچه را که قابلیت ندارند،

خودشان انجام ندهند و بدهند به دیگران .این ،کار جهانیشدن را شکل داده است .به طور مثال ،قبال در یک
شرکت ،همه چیز را در داخل شرکت انجام میدادند .تمام کدهای بخش  ITدر شرکت انجام میشد و حتی
آموزش نیروی انسانی هم در داخل شرکت انجام میشد .اکنون ،گفته میشود اگر یک کار را خودتان بلدید،
انجام دهید ولی اگر بلد نیستید ،بهتر است که بدهید دیگران انجام دهند .ممکن است که گفته شود ،این کار

حوزهی

خدمات

برای

کشورهایی مثل ایران که
صاحب تکنولوژی نیستند،
بسیار مناسب است.
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وابستگی میآورد .الزاماً اینگونه نیست و فقط برای بعضی از آیتمهای استراتژیک این طور است .با توجه به
جهانیشدن ،مناطق جغرافیایی گسترش یافتهاند .شفافیت اطالعات زیاد شدهاند .به طور مثال برای خرید یک
محصول پزشکی قبال میبایست به خیابان جمهوری فقط رجوع میکردیم ،امروزه با جستجو در اینترنت ممکن
است که یک محصول را در تایوان ،بپسندیم که برای ما مناسبتر است و آن را با حتی قیمت کمتری بخریم.
روند :کیفیت بهتر محیط زیست:

قبال ،هر جور که بود تولید میکردیم و هوا را آلوده میکردیم و محدودیتی نبود.

امروزه ،بشر به این باور رسیده است که باید این موضوع را کنترل کند .این ها در دنیای زنجیره تأمین پیامد
دارد .این موضوع ابعاد مختلفی دارد .هم میتواند ،بار مثبت داشته باشد هم بار منفی .به طور مثال ،ممکن است
برای نجات جان یک حیوان ،چندبرابر انرژی که برای نجات او ارزش دارد ،انرژی مصرف شود .مثال ،چینیها
برای رقابت در بازار جهانی ،بعضا مثل برده دارند کار میکنند که اینها در جهان جدید ،مشکل دارد.
روند :مدیریت

cross-functional

:

نگاه  integratedبه مرور زمان ،دارد پررنگ میشود .نگاه

 Business Process Reengineeringمطرح است.

روند :تجارت الکترونیک :قبال ،تعداد زیادی واسطه بین محصوالت بود.
روند :مدیریت زنجیره تأمین (:)SCM

تفاوت مدیریت زنجیره تأمین و عملیات اینجا مشخص می شود :اگر داخل

شرکت را بخواهیم مدیریت کنیم که چه چیزی کجا باشد ،مدیریت عملیات است ولی وقتی فراتر از شرکت
میرویم این که ،در شرکت های باالدست و پایین دست چگونه تعامل کنیم ،بحث زنجیره تأمین پیش میآید.

روندهای حاکم بر مدیریت زنجیره تأمین:

اگر فضای کسب و کار را از یک منظر دیگر نگاه کنیم ،پیچیدگی در حال باال رفتن است و تکنولوژی این اجازه
را میدهد ،که پیچیدهتر تولید شود .انتظارات مشتریان باال رفته است و شرکت ها عمال در تولیدات به صورت
سفارشی پیش میروند .تنوع محصوالت باال رفته است .پیامدهای این روندها این را نشان میدهد که نیاز به
 coordinationزیاد شده است .شرکتها قبال ،تمام فعالیت خود را در داخل انجام میدادند و کل کار را از الف
تا ی انجام میدادند .در جهان جدید ،کسی برنده است که بتواند تعامالت را به خوبی مدیریت کند .به طور مثال
در دانشکده خوب است که از بیرون هم دعوت کنیم و تعامل داشته باشیم .چند شرکت داخلی در ایران وجود
دارد که قدمت صد ساله دارد؟ بین مالکیت و مدیریت تفاوت قائل شود؟ هیئت مدیرهی شرکتهای داخلی ،اکثر
خانوادگی مثل دختر و عروس است .تعامل کردن از دیدگاه تئوری بازیها نیز قابل بحث است .در مثال مرتبط
با تئوری بازیها ،می توان به  prisoners dilemmaاشاره کرد که اگر به طور تکرار انجام شود و بازی به طور
 repeated gameباشد ،دیده میشود که بهتر است تعامل انجام شود .ایران خودرو مثال دو مدل ذهنی را در
رابطه با قطعهسازان میتواند در پیش بگیرد -1 :آنها را له کنم و به جای پرداخت دو ماه ،چهار ماهه پرداخت
کنم -2 .به آنها کمک کنم که رشد کنند .مثال دیگر راجع به خودروسازها :یکی از خودروسازهای داخلی
(کرمان خودرو) از نظر تعداد افراد بسیار محدود است ولی کارهای خوبی انجام میدهد .در حوزهی نیمه رساناها:
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بعضی از شرکتها هستند که کال ده نفر مهندس طراح هستند ولی جریان کار را مدیریت می کنند و
کارهایشان را با کشورهای مختلف ،تعامل میکنند .به طور کلی در شرکتهای  ITمشکلی که خیلی از شرکتها
دارند ،یک کد را مینویسند ولی وقتی میفهمند که مناسب نیست ،حاضر نیستند آن را دور بیندازند .در این
حوزه یک مثالی زده می شود :کسب و کارهای جدید مثل برج مراقبتاند که فقط جریان رفت و آمد هواپیماها
را مدیریت میکند و کاری به جزئیات ایرالین ها ندارد.

در

نگاه

،integrated

استراتژی مدیریت عملیات با
استراتژی های زنجیره تأمین
جایگزین شده است .مواردی
مختلفی که در اسالید در این

Strategy Fit

قسمت وجود دارد.

به طور کلی سه گام دارد:

 )1عدم قطعیت ها از باالدست و پایین دست چگونه است؟ درک عدم قطعیت مشتریان و زنجیرهی
تأمین
 )2قابلیتهای ما در زنجیره ی تأمین چیست؟
 )3رسیدن به strategic fit
قدم اول :درک عدم قطعیت مشتریان و زنجیرهی تأمین

در زنجیره تأمین همیشه باید ریشهی عدم قطعیتها را شناخت .عدم قطعیت میتواند از سمت مشتری باشد و
از سمت زنجیره تأمین باشد.
از نگاه مشتریان باید دید که چه سگمنتی را میخواهیم ارائه کنیم .هر چه قدر طیفی که مشتریان را تارگت
کردهایم گستردهتر باشد ،عدم قطعیت بیشتر است .به طور مثال اگر در آموزش فقط کارشناسی ارشد و فقط
دورهی  MBAمد نظر باشد ،هر کس که بیاید بگوید من ثبت نام نکردهام ،سریع میشود به او خدمات داد ولی
اگر تارگت بسیار بزرگ باشد ،ابتدا از طرف پرسیده می شود :شما کدام مقطع را می گویید؟ کدام گروه؟ کدام
گرایش و . ...در کسب و کار هم همین طور است .اگر یک سفارش در کسبوکار ،بچه ها تا سالمندان را در نظر
بگیرد ،وقتی سفارش ایجاد شود ،اول معلوم نیست مال چه کسی است؟
کمیت که در یک سفارش دریافت می شود ،چه قدر است؟ (quantity of product needed in each lot).

به طور مثال برای شرکت تگزاس اینسترومنت  DSPمحصول است که برای یک شرکت موشکی ممکن است که
ده عدد سفارش شود و سفارش شرکت سامسونگ  100000باشد .برای این شرکت ،وقتی یک کسی می خواهد
سفارش دهد ،طیف ده تا صدهزار در ذهن شکل می گیرد .این طیف باعث ایجاد عدم قطعیت می شود.

 :response time customers will tolerateبه طور مثال ،برای خرید از شهروند ،اگر مشتری بیاید و شیر
نداشته باشد ،مشتری از جای دیگر خریداری میکند در صورتی که در بعضی از صنایع ،ممکن است یک
سفارش دو ماه طول بکشد .هر چه قدر زمان پاسخ ،بیش تر باشد ،عدم قطعیت بیشتر است .برای یک مریض
در اورژانس ،ممکن است که فرد سرماخوردگی داشته باشد و ممکن است که مریض ،تصادفی باشد .زمان پاسخ

عدم قطعیت میتواند از سمت
مشتری باشد و از سمت زنجیره
تأمین باشد.
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برای مریضان متفاوت است و یک طیف را تشکیل می دهد .هر چه قدر این طیف گستردهتر باشد ،عدم قطعیت
بیشتر است.

 :Variety of products neededاگر در یک فروشگاه کفش ،تمامی کفشها یک نوع باشد ،میتوان جعبههای
کفش را منظم گذاشت در مغازه و هر بار الزم شد یک کارتن کفش را به طور تصادفی انتخاب میکنیم .این جا
تنوع محصول و عدم قطعیت کم است .ولی مثال در صنعت خودرو ،شرکتی مثل بی ام و ،مشتریان در اینترنت

استراتژی :good enough
بسیار در صنعت نرم افزار
دیده می شود .به طور مثال

آپشنهای آن را انتخاب میکنند و تعداد بینهایت آپشن وجود دارد .این تنوع به سمت بینهایت می رود و عدم

مایکروسافت یک نرم افزار تا

قطعیت زیاد است.

حدی که مناسب باشد ،آن را

 :Service Level Requiredمثال ،یک مشتری ممکن است که وسط جاده ی سلفچگان هوس نوشابهی چری
کند .آیا سطح خدمات شرکت میتواند این انتظار را برآورده کند.
 :Price of Productرنج محصوالتی که ارائه میشود ،چه قیمتی دارد .به طور مثال شرکت های چینی from
 chips to shipتولید میکنند .هر چه قدر طیف قیمتهای محصوالت زیاد باشد ،عدم قطعیت بیشتر است.

 :Desired rate of innovation in the productوقتی یک مشتری زنگ میزند کدام نسل از محصول را

ارائه می کند ولی ژاپنی ها
ایده آلیست هستند و نرم افزار
بدون نقص ارائه می دهند.
بیلیونر در بین آمریکاییها
بیشتر از ژاپنیها است چون
بر این استراتژی متمرکز
هستند.

میخواهد 3G .یا 4G؟ در نقطهی مقابل به طور مثال ،در فوالد استاندارد محصول ثابت است و میتواند تفاوت
در تکنولوژی تولید باشد.

وقتی تنوع محصول بیش تر است ،تقاضا برای هر محصول نامشخصتر خواهد بود و خطای پیشبینی برای هر
محصول را زیاد می کند .معموال وقتی عدم قطعیت کم باشد ،حاشیه سود کم است و برعکس .مثال ،وقتی قند و

معموال وقتی عدم قطعیت کم

شکر تولید می شود ،مارجین کم است ولی حجم باال میباشد ولی در فروش مبل ،هفتهای دو دست مبل

باشد ،حاشیه سود کم است.

فروخته می شود ولی حاشیه سود باال است(forcast error) .

میانگین خطای پیشبینی در عدم قطعیت باال زیاد است .به طو رمثال در شرک اینتل حتی به هشت صد درصد
هم میرسد.
در کسب و کار با عدم قطعیت باالتر ،بسیار مهم است که کاال فروش رود و انبار نشود (stock-out rate is

.)higher
در عدم قطعیت کم ،تخفیفات آخر فصل بسیار کم تر است ). (forced season-end markdown
شبیه آنچه در پایین دست (مشتریان) گفته شد ،در باال دست نیز وجود دارد:

 :frequent breakdownاحتمال این که تجهیزات مثل سی ان اسی ،وسط عملیات به مشکل بخورند وجود
دارد.
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 :unpredictable and low yieldsاز بین صد محصولی که قرار بود تولید شود ،حدود  95عدد آن سالم تولید
میشود.
 :poor qualityحفرهها و کریستالها در یک ورق ،منجر به تغییر کیفیت یک ورق شود.
 :limited supply capacityبه طور مثال ،در دانشکده یک ترم تقاضا برای یک درس زیاد است و همه
میخواهند آن درس را ثبت نام کنند.
 :inflexible supply capacityخیلی وقتها سیستم فقط میتواند یک جور تولید کند .به طور مثال اگر برای
تولید یک میز نیاز باشد که جایی از آن تغییر کند ،امکان پذیر نیست.
 :Evolving production processابتدا که محصول وارد خط تولید میشود ،ضایعتاش باالست ،بعدها تحت
یک منحنی یادگیری ،نیروی کار یاد میگیرد که ضایعات را کم کند.
قدم دوم :فهمیدن زنجیره ی تأمین

آیا من میتوانم یک عدد محصول را تأمین کنم و هزار عدد محصول را هم تأمین کنم؟
آیا میتوانم  lead timeهای کوتاه را پاسخ دهم؟
آیا میتوانم تنوع محصوالت باال را تأمین کنم؟
آیا میتوانم نوآوریهای مختلفی را ارائه کنم؟
آیا می توانم سطح خدمات مختلف را ارائه کنم؟
آیا میتوانم عدم قطعیتها را مدیریت کنم؟ مثال ،قطعه ساز ایران خودرو می گوید که قالب ترک برداشته است
و نمی تواند تولید کند .اکنون ایران خودرو می خواهد خط تولید را متوقف کند یا این عدم قطعیت را مدیریت
کند؟
وقتی می گوییم تواناییمان چه قدر است ،صحبت از دو بعد زمان و هزینه میباشد .اگر بگوید سریع تحویل
میدهد  ،هزینه ها باال میرود و بر عکس responsiveness .و  costدو بعدی هستند که با هم در تعاملاند.
برای هر شرکت با توجه به این دو بعد یک  frontirerوجود دارد.
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این موضوع با بعدهای دیگر هم مرتبط است.
بعضی از کسبوکارها ،مرتبط با  responsivenessمی باشد .به طور مثال ،موجودی کیسهی خون در
بیمارستان باید  responsivenessقابل قبولی داشته باشند.

قدم سومAchieving Strategic Fit :
با توجه به دو طیف به دست آمده در دو قدم اول ،یک نمودار به دست میآید .منطقهی حول نیمساز 45

یک طیف وجود دارد که یک
سر آن  highly effecientو
سر دیگر آن

highly

 responisiveمی باشد.

درجه ،منطقه ی  strategic fitمیباشد .یعنی اگر عدم قطعیت باال است responsiveness ،باید باال و قابل
قبول باشد .سپس با توجه به تقاضا ،می تواند تصمیم گیری کرد که چگونه محصول تولید شود و به این سوال
همیشگی پاسخ داد :آیا دنبال  effeciencyهستم یا دنبال  responsivenessهستم؟

این موضوع با این که سیاست کلی یک شرکت ارائهی محصول کم قیمت و باالقیمت باشد ،در تعارض نیست
ولی حتی یک شرکتی که می خواهد به طور اقتصادی تولید کند باید حداقل  responsiveبودن را در نظر

هر شرکتی حتی با استراتژی

بگیرد و مثال یک خودروساز که خودروهای کم قیمت تولید می کند باید حداقل ویژگی ها را بر روی کاال قرار

 Low Priceهم میتواند در

دهد .همین طور شرکتی که در حال تولید محصوالت با  responsiveباال میباشد ،الزم است که حداقل

محدودهی خودشstrategic ،

 effeciencyرا در نظر بگیرد.

 fitرا اجرا کند.

 :Postponementهر چه میتوان فرآیند تولید تنوع محصول را به تأخیر بیندازیم ،بدون این که تقاضا را دیر
تأمین کنیم ،به فضای  postponementرسیدهایم .مثال ،در صنعت خودرو ،ممکن است خودرو تولید شود ،و

یکی از راه ها این است که

جاهایی که می خواهد صندلی و داشبورد قرار دهیم ،از مشتری میپرسیم که چگونه باشد و آپشنها را در

ماژوالریتی را باال ببریم .به

اختیار مشتری میگذاریم .به اصطالح  differentiationرا تا دقیقهی نود به تأخیر میاندازیم .در فضای
 postponementباید از تقاضای محصوالت از قبل آگاه بود که این کار سختی است .یک شرکت تولید لباس
ایتالیایی برای رفع مشکل عدم دانستن تقاضای رنگ لباس مشتریان ،لباسهای بیرنگ تولید میکند تا هر

سمت پلتفرم رفتن ،سرعت و
تنوع محصول را باال میبرد.
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موقع مشتریان سفارش دادند ،بتواند با توجه به تقاضای آنها لباسهایشان را به بازار ارائه دهد.
 Postponementمی تواند در هر کجای عملیات رخ دهد .به طور مثال ،تولید پرینتر ،نیاز به آداپتور متناسب
برق  220ولت یا  110ولت دارد .یک رویکرد این است که آداپتور در مراحل اول تولید ،برای پرینتر انتخاب
شود و پس از تولید ،محصوالت به قسمت بازار خود که  110ولت یا  220ولت میباشد برود .رویکرد دیگر تولید
پرینترهای یکسان است که پس از تولید ،متناسب با مکانی که قرار است پرینتر استفاده شود ،آداپتور آن

در فضای postponement
در واقع ،به جای این که تنوع
محصول را تا انتها بیاوریم ،در
دقیقهی نود ،دست به تنوع
میزنیم.

انتخاب میشود.
وقتی میخواهیم قیمتگذاری انجام دهیم ،در حالت  ،efficientتا حد ممکن ارزانتر تولید میکنیم.
Responsive SC

Efficient SC

تا حد ممکن ارزانتر تولید کنیم.

قیمتگذاری
()pricing

سود باالتری گرفته میشود.

تولید

بخشی از ظرفیت را عمداً خالی گذاشته بهرهوری منابع تا حد امکان باال باشد.
میشود تا برای تقاضاهای دقیقهی نود،
پاسخ داده شود.

موجودی

تا جای ممکن سعی میشود که از حداقل موجودی مدّ نظر است.
محصوالت جدید ،موجود باشد

Lead time

با هر قیمتی ،پاسخگویی را میبریم باال

Supplier

از تأمین کنندهای میخرم که سرعت و تأمین کنندهای که ارزان جنس را برساند
دستم.
انعطاف باالیی دارد.

تا جایی زمان تحویل را کاهش میدهیم،
که هزینهها خیلی باال نرود.
یک شرکت ،میتواند بعضی از
محصوالتش را بر اساس منطق

یکی از مشکالت شرکتها این است که مدیر تدارکات ،در تأمین مواد اولیه میخواهد به صورت  Efficientعمل

 Responsive SCو بعضی

کند ولی در کانال توزیع میخواهد Responsive ،عمل کند که این منجر به ایجاد اختالل در عملکرد شرکت

دیگر را بر اساس منطق

می شود .نباید برای تولید یک محصول بعضی از عملیات با منطق کارایی و بعضی از عملیات با منطق سرعت در

 Efficient SCارائه دهد.

پاسخگویی پیش برود.
عرفا معتقداند شجاعت در عمل ،فرزند یقین در نظر است .کسی که در اندیشهاش به یقین رسیده ،در عم هم با
جرئت عمل میکند .به طور مثال ،شرکت آمازون به طور بلند مدت ،ارزان قیمتگذاری میکرد تا سهم بازار را
به دست آورد و در حجم باالی فروش ،بتواند به سودآوری برسد و به نوعی این پاسخی به منقدان آمازون بود.
مورد دیگری که به آمازون کمک کرد ،استفاده از مفهوم  learning curveبود که توسط مشاوران بوستون ارائه
شده بود .این مفهوم میگوید که هر چه نرخ تولید ،باال برود ،متوسط هزینهها کم میشود .در این حالت ،آمازون
و شرکتهای چینی ،در یک سطح تولید ،قیمت را پایینتر از آنچه باید باشد ،ارائه میکنند و به طور بلند مدت،
تقاضا را جذب میکنند.
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 :Product Life Cycleهر چه به سمت اوایل ارائهی محصول میرویم ،عدم قطعیت باال است و باید یک
استراتژی داشته باشیم و هر چه به سمت آخر دورهی عمر محصول میرویم ،محصول به سمت Commodity

میرود .در نتیجه در اوایل ارائهی محصول ،بهتر است رویکرد  responsivenessمیباشد و هرچه از عمر آن
میگذرد به سمت کارایی باید رفت .دوران  launchمحصول ،دینامیک متفاوتی با دوران establishment

محصول دارد و خطا است که قواعد بازی یک نهال را برای یک درخت تنومند اعمال کرد.
Introduction

Responsive

Efficient

High Uncertainty

Low Uncertainty

با توجه به حوزههای مختلف زنجیرهی تأمین ،باید برای یک محصول ،رویکرد  consistantرا اجرا کرد .اگر
گامهای مختلف زنجیره ی تأمین نظیر تأمین کنندگان ،تولیدکنندگان و ....را در نظر بگیریم ،در هر گام میتوان
 strategic fitرا اعمال کرد .اگر میخواهیم  efficientعمل کنیم ،تمام محصوالت هر کجا ارائه میشود باید
سازگار عمل شود و همه جا یک رویکرد داشته باشیم .زمان ارائهی محصول اگر در شمال یا جنوب ارائه
می شود ،یک جور باشد .این که از کجا شروع شود ،بستگی به تجربه دارد .مثال وقتی یک شرکت تعداد زیادی
مشتری و شرکتهای زیر مجموعه دارد ،این که از کجا  strategic fitرا شروع کند ،بستگی به تجربهی شرکت
دارد .باید به این سمت پیش رفت که به صورت  global consistenceعمل کرد.

مدیریت خدمات

کم

شدن

سهم

اشتغال

هر چه زمان میگذرد ،مرز بین محصول و خدمات کمرنگ میشود .سهم اشتغل در خدمات در آمار

کشاورزی ،به معنای کاهش

کشورها در حال زیاد شدن است .به طور مثال در آمریکا از  59درصد سال  1965به  78درصد سال 2005

اهمیت آن نمیباشد .بلکه

رسیده است .این روند تنها برای کشورهای صنعتی و پیشرفته نیست ،بلکه برای کشورهای در حال توسعه هم

بدین معناست که در حال

میباشد .برای کشورهای جهان سوم که صاحب تکنولوژی نیستند ،حوزهی خدمات بسیار مؤثر است .خدمات

مکانیزه شدن میباشد که نیاز

اجتناب ناپذیر است .در زمانی که درهای کشور باز باشد و تکنولوژی وارد کشور شود ،برای ارائهی تکنولوژی نیاز

کمتری به نیروی انسانی دارد.

به خدمات است.

در صورتی که در حوزهی
خدمات همیشه به نیروی
انسانی نیاز است.
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در ترکیه ،شرکتهای نرمافزاری تمام ورشکست شدهاند .چون توانایی رقابت با مایکروسافت و موارد
دیگر را نداشته اند .در صورتی که در ایران به دلیل بسته بودن درهای کشور ،شرکتهای نرمافزاری موفق
بودهاند.

خیلی وقتها کاال میخریم
میبینیم که با خدمات باندل
شده است و خیلی وقتها

یک طیفی بین کاال و خدمت وجود دارد .به طور مثال وقتی سوختگیری انجام میشود ،ابتدا خدمتی
عرضه میشود که سوخت از پاالیشگاه تا سطح شهر میآید و سپس کاالی بنزین ارائه میشود .این طیف
پیوسته است.

Service Classification
چند روش برای  service classificationارائه میشود.
یکی از روش ها این است که ببینیم ،چه قدر یک خدمت ،استاندارد است و یا میزان  customizationکم یا
زیاد است و بعد دیگر degree of labor intensity ،به معنای نسبت هزینهی نیروی انسانی به هزینهی
capitalی که مصرف میشود .این بعد اگر  highباشد ،یعنی سهم نیروی انسانی نسبت به تجهیزاتی که به کار
میرود پررنگ است و برعکس .این دو بعد یک ماتریس را ایجاد میکند.

چالشهای مدیران خدمات

با توجه به ماتریس معرفی شده ،حالتهای مختلفی داریم:

خدمات میخواهیم بخریم که
میبینیم
شدهاست.

با

کاال

باندل

irmgn.ir
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وقتی که  service factoryو  service shopمدّ نظر باشد .نقش نیروی انسانی کمتر است و تصمیمگیری
سرمایهگذاری خیلی مهم است .این که چه تکنولوژی خریده شود ،مهم است .اگر تقاضا کم و زیاد میشود ،با
این سرمایهگذاری مثال فقط میشود یک هواپیما خرید .منابع محدود است و تقاضا هم کم و زیاد می شود ،باید
برنامهریزی کرد.

وقتی  mass serviceو  professional serviceمدّ نظر باشد ،نیروی انسانی وزن پررنگی دارد .تمام
جنبههای نیروی انسانی خیلی مهم است و تکنولوژی خیلی وزنی ندارد.
وقتی  service factoryو  Mass Serviceمهم باشد ،بازاریابی خیلی مهم است .به طور مثال ،شرکتهای
ایرالینی که میخواهند تمایز ایجاد کنند ،شاید اینترنت حین پرواز ارائه می دهند.
وقتی  service shopو  professional serviceباشد ،هزینهها زیاد باال میرود .چون خدمات متنوعی ارائه
میشود ،دیر یا زود هزینهها باال میرود .برای مدیریت هزینهها نیاز به نرمافزار خاص ،دستیار و ...وجود دارد .در
واقع باید کیفیت باالیی را ارائه داد .هزینهها در اینجا سریع باال میرود .در این قسمت باید دغدغه های عملیاتی
از جنس  efficiencyباشند .هزینه های ثابت ،در این حالت ،سریعا باال میرود.

از دیگر منظرها نیز می شود که  service classifactionرا بررسی کرد:
آیا با اشیاء در حال تعامل هستیم یا با افراد؟ مثال برای تعمیر ماشین ،در مکان سرد هم میشود انجام داد .ولی
وقتی جان آدمها مطرح باشد ،یک نوع خدمت دیگری ارائه میشود .دغدغهها در دو حالت متفاوت است .هر جا
که حضور آدم وجود داشته باشد ،شراط محیطی مهم است .اگر سراغ بانک میرویم ،بانک اگر همهی خدمات را
خوب انجام بدهد و انواع حسابها را ارائه کند ،نمیتواند که از نورپردازی محیط ،جای پارک و صندلی مناسب
برای مشتریان ،غافل شود .یا رستوران نمیتواند غذای خوب و با قیمت مناسب ارائه دهد ولی در محیط
رستوران مگس و سروصدا وجود داشته باشد core service .را خوب ارائه کردن کافی نیست .بعد دیگر این
است که خدمت  tangibleمیباشد یا خیر؟ به طور مثال ،درمان و آرایشگاه  tangibleمیباشد ولی آموزش،
 intangibleاست .یک نفر میتواند بگوید که من چیزی یاد نگرفتهام و کسی دیگر بگوید که من کلی چیز یاد
گرفتهام .خیلی  subjectiveاست .کال خدمات  intangibleاست .منتها یک طیفی دارد که بعضا خیلی soft

است ولی بعضی را حداقل میشود ادراک کرد.
یک جنبهی دیگر ،از دیدگاه عضویت است .مثال بانک و بیمه از این نوع هستند که افراد نیاز به membership

دارند در صورتی که رادیو این طور نمیباشد .از طرف دیگر ،بعضی خدمات پیوسته و بعضی گسسته هستند.
چیزی که به طور دائم در حال ارائه میباشد ،مدیریت سختتری دارد مثل نیروگاه .ممکن است که نیاز باشد با
کشورهای همسایه در تماس باشیم که اگر نیروگاه دچار مشکل شد از نیروگاه کشورهای همسایه استفاده کرد.
ولی خدماتی که  discreteباشد ،متفاوت است .مثال یک تعمیرگاه در روزها و ساعات خاص خدمات ارائه

 core serviceرا خوب ارائه
کردن کافی نیست.
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میدهد و مدیریت راحتتری دارد .هر چه خدمت  memberbasedباشد ،میتوان از مصرف مشتری و رفتار
مشتری آگاه بود و با توجه به آن تصمیمگیری کرد .مثال قبال نرم افزارها  membershipکمتری داشت ولی
تولیدکنندگان نرم افزارها ،آگاهی کمتری نسبت به مشتریان داشتند .ولی اکنون ارائهدهندگان نرمافزارها از
محصول به سمت خدمات رفتهاند و خدمات مصاحبات ابری ارائه میدهند و  membershipوجود دارد و رفتار
مشتریان معلوم میشود تا بدانند در چه حوزهای ،چه محصولی را ارائه دهند .مثال تویوتا ،خودرو به صورت
قسطی بدون کارمزد ماشین را ارائه میدهد .هدف تویوتا این است که با مشتریان در تعامل باشد و از آنها
اطالعات راجع به محصوالت بگیرد .شرکتها دوست دارند که از  non-membershipبه سمت membership

حرکت کنند .به طور مثال ،گوگل میلیاردها خرج  R&Dمیکند ولی خدمات موتور جستجو را رایگان ارائه

شرکتهای آمریکایی کمتر از
شرکتهای کرهای و چینی

میدهد .گوگل از دادههای افرادی که جستجوی میکنند ،بسیار بیشتر کسب درآمد میکند و میفهمد که

 diversifiedتولید میکردند

مثال  gapاز لحاظ برندی ،در چه وضعیتی قرار دارد و گوگل  market insightقوی دارد و در حوزههای

که این حوزهی  dataآن ها را

مختلفی از جمله بازار سهام و ....نقش بازی کند .وقتی یک محصول به سمت خدمت میرود به این حالت

به این سمت برده است که

میرسد که شرکت به جای گفتن میزان فروش خود ،از میزان اعضای خود میگوید.

 diversifiedهم تولید کنند.

مورد دیگر ،بعد گسترده و نازک بودن را در بر میگیرد .به طور مثال بیمهها از نگاه  steady stateتقریبا ثابت
هستند ولی حوزههای الکترونیکی و تلفن خدمات گستردهتر است .بعد دیگر هم ،نگاه از اوج کاری است .به طور
مثال سی تیرماه ،زمان بررسی مالیاتها در ایران است و اوج تقاضا وجود دارد .در این حالت تقاضا از ظرفیت
بیشتر میشود.
مورد دیگر ،ارائهی خدمت از یک سایت یا سایتهای مختلف است .به طور مثال ،تئاتر در یک سایت ارائه
میشود در صورتی که یک رستوران ممکن است شعبههای مختلف داشته باشد .بعد دیگر این است که آیا
مشتری به سمت سایت ارائهی خدمات میرود ،یا اینکه ارائه دهندهی خدمت مثل تاکسی به سمت مشتری
میرود .مدیرت توزیع از تولید بسیار سختتر است ،در تولید نیروها را میتوان بازرسی کرد ولی در توزیع،
نیروها میتوانند بهانههای واهی مثل ترافیک بیاورند و نمیتوان آنها را  validateکرد .تکنولوژی میتواند به
مدیریت در توزیع کمک کند .حالتی وجود دارد که  transactionدر  arm's lenghtمیباشد .بدین معنا است
که وقتی خدمات را ارائه میکنیم supplier ،کیست؟ به طور مثال ،هر کسی که قواعد را رعایت کند ،میتواند
خدمت را عرضه کند .به طور مثال کارت اعبتاری این طور است .مثال دیگر این است که اپراتورهای تلفن همراه
مثل همراه اول و ایرانسل ،زیرساخت را ارائه میکند و هر کس که شرایطش را داشته باشد ،با توجه به
زیرساختهای آنها ،خدمات ارائه میدهند.

Service package
معموال در پیکج خدمات چهار چیز وجود دارد:
 :Supporting facility -1مثالً رفتن به اسکی.
 :Facilating Goods -2مثال برای اسکی چوب اسکی ارائه میشود.
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 -3خدمات صریح ( :)Explicit serviceمشخص است که چه خدمتی انجام شدهاست .مثال ترمز ماشین
درست میشود.
 -4خدمات ضمنی ( :)Implicit Serviceمثل این که من ماشینم دیگر تعمیر شده است و دیگر به
کالس عملیات دیر نمیرسم.

برای هر خدمت ،این چهار  componentوجود دارد و متناسب با هر خدمت یکی از آنها بیشتر وجود دارد.
هر چه تکنولوژی توانمندتر میشود ،این  componentها پررنگ یا کمرنگ میشوند .به طور مثال در
 ebankikngبعضی از اینها کم رنگ و بعضیها پررنگتر شده است.
ارزیابی خدمات

به این خاطر باید  service packageرا در نظر گرفت چون در ارزشیابی خدمت مؤثر است .به طور مثال ،اگر
بانک در مکان کثیفی قرار بگیرد ،دچار مشکل خواهیم شد .در محصول میتوان تولید را از consumption

جدا کرد ولی در خدمت این طور نمیباشد .هر چه بانک خدماتش خوب باشد ،ولی کارکنان جوری برخورد
کنند که انگار با یک جانی حرف میزنند ،بخش  explicit serviceمیلنگد .همهی این موارد در داوری
مشتری ،مؤثر است.
چیز دیگری که برای دنیای عملیات خیلی مطرح است ،شرکتهایی که استراتژی  low costدارند ،به این
معنا نیست که شرکت از  core serviceبزند .به طور مثال اگر استراتژی رستوران  low priceاست ،نمیتواند
از گوشت گربه استفاده کند و باید  core serviceبهترین باشد .در این حالت میتواند گرانترین گوشت را
استفاده کند ولی از صندلی  fancyاستفاده نکند .یا مثال ایرالینها با استراتژی  low priceنمیتوانند از
هواپیمای بیکیفیت و خلبان بیتجربه استفاده کنند اما میتوانند به جای استفاده از فرودگاه مرکز شهر و
گرانتر ،از فرودگاههای خارج از شهر برای کاهش قیمتها استفاده کند .در واقع در استراتژی low price

خدمت اصلی باید بهترین باشد ولی در  service packageهر جا که بتوان ،صرفهجویی معقول کرد ،انجام
میشود.

بررسی کیس گاالنز
ریشهی اصلی خیلی از کسب و کارها  attachmentاست .به طور مثال پروگرامرها ،این مشکل را دارند .این که
یکی بتواند طالب فرصتها و حقیقت باشد ،خوب است .باید نسبت به آنچه ارائه می دهیم ،آزاد باشیم.
شرکت گاالنز ،ابتدا فقط تولید میکرده است و از دیگر شرکت ها سفارش میگرفته است OEM( .بوده است).
در بستر زمان ،دوز و کلکهای این تولید دستش میآید و گاالنز مرتب سفارش میگرفت و در حجم باال تولید
میکرد .دو کاری که انجام میداد ،یکی  low priceبودن و  price warبود .دینامیک این حالت به این گونه
است که وقتی قیمت کم شود ،تقاضا باال میرود و این میتواند ،تقاضا را زیاد کند و پس از آن درآمد زیاد شود و
بعد از ظرفیت تولید زیاد شود و دوباره باعث کاهش قیمت میشود که یک حلقهای شکل میگیرد( .این حلقه تا
یک جایی ادامه پیدا میکند) .این سیاست شرکتهای چینی است که حجم باالیی را تولید میکنند .ما وقتی وارد

شرکت های که استراتژی
 low costدارند،

به این

معنا نیست که شرکت از
 core serviceبزند.
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حوزههایی مثل کاشی و نساجی در ایران میشویم اگر  econmies of scaleنداشته باشیم ،نمیتوانیم رقابت
کنیم .با توجه به این حلقه چون می دانیم که در نهایت مثال میخواهیم پنج میلیون تولید کنیم ،قیمتگذاری را بر
این  targetمشخص می کنیم و میتوان استراتژی  low priceرا پیاده کرد.
شرکت های خوب  low priceعمل میکنند ولی وارد جنگ قیمتی نمیشوند .جنگ قیمتی به این معنا است که
قیمت را کم کنم تا حال رقیب را بگیرم .شرکتهای موفق هیچ وقت چنین کاری نمیکنند که مکنزی در
گزارش خود ،مفصل بیان می کند .جنگ قیمتی ،روی  accidentمثل متلک شروع میشود و دامن گیر همه است

در تولید باال ،ممکن است
کیفیت

پایین

بیاید.

اگر

الیسنس یک شرکت دیگر را
بگیرد ) ،(OBMمیتواند کیفیت
را بهبود دهد.

و در آخر هم برنده ندارد .داللیل مختلفی وجود دارد که شرکتهای خوب از جنگ قیمتی پرهیز میکنند:
 emotionalityجایگزین  rationalityمی شود .مکنزی گزارش می دهد که شرکتهایی بودهاند که پنج سال
وام میگرفتهاند تا رقیب را از بین ببرند low price .یک زیرساختاری دارد که هیچ کس این شرکت که low
 priceرا ارائه میکند به دید کسی که میخواهد من را از بین ببرد نگاه نمیکند.
 OBMبازار دستش میآید و یاد میگیرد که
ِ
کسی که تولید کند و الیسنس یک شرکت خارجی را داشته باشد،
 minor modificationانجام دهد .نمیتواند تکنولوژی را تغییر دهد ،چون وقتی می تواند این کار را انجام دهد
که  R&Dقوی داشته باشد که در نهایت با یک  OBMقوی داشته باشد OBM .کسی است که فیس مارکت
جلوی صورتش است OEM/ODM .فقط فضای  supply sideجلویش است در صورتیکه  OBMبخش تقاضا
جلویش است .اصل پول زنجیره تأمین دست صاحبان برند است و کسی که تولید میکند ،حاشیه سود محدودی

روش هایی برای جلوگیری از
جنگ قیمتی وجود دارد .مثال
قرارداد بلندمدت با مشتریان
بسته شود.

دارد .کسی که صاحب برند است میتواند  R&Dهای جدی را انجام دهد و بازار را جلو ببرد OBM .شدن یعنی
بازار را مدیریت کردن که کار ساده ای نیست و  core competencyویژه میخواهد .اکثر شرکت های چینی
با  OEMشروع کردند و سپس به  OBMرسیده اند .وقتی یک شرکت بزرگ شده است اگر بخواهد فقط OEM
بماند ،می تواند نهایتا کل بازار چین را بگیرد در صورتی که  marginاصلی دست  OBMاست .این شرکت
چینی ،سه استراتژی در این مورد داشت .یکی که  OEM/ODMبماند .دیگری  OBMهم را به حالت قبلی اضافه
کند و حالت آخر این است که فقط  OBMباشد.
کسی که از دنیای  productionباشد ،دیر یا زود دانشش  absoleteمیشود .هم باید حداقل تکنولوژی را
دانست و هم مدیران تا حدودی باید از دنیای تکنیکال فاصله بگیرند .این که فرد ،در کجای طیف قرار گیرد،
مهم است .اینکه اگر فرصتی دیده شد ،از آن به طور کامل غافل شویم یا سریع سوئیچ کنیم ،معقول نیست .باید
فرصت به خوبی بررسی شود و همچنین عالقهی فردی که میخواهد سوئیچ کند ،اگر زیاد بود سوئیچ کند.
اگر کسی  OEMبماند ،اولین حوزهای که در آن بوده است میتواند  core competencyخودش را نگه دارد
ولی اشکالش این است که بازار محدود است و نهایتا بتواند کل بازار چین را تأمین کند .در صورتی که مارجین
اصلی دست  OBMاست .اگر وارد  OBMبشود ،میتواند وارد بازارهای دیگر هم بشود ولی باید یک سری
مجموعهی مهارتهای جدید را توسعه دهد که این کار ریسک باالیی دارد .در واقع این مارجینی که اضافه
میشود ،ریسک باالیی دارد .بنابراین اگر کسی بخواهد وارد  OBMشود ،باید skill setها را توسعه دهد و
ریسکها را قبول کند.
آیا فرد میتواند همزمان  OEM/ODMو  OBMهم باشد؟ تناقض این طوری است که من یک محصول با
الیسنس شرکت دیگر دارم و یک محصول دارم که مال خودم است .وقتی میخواهم  promotکنم ،کدام یک را
باید  promotکنم؟ این  OBM OEM ODMتعارض در  intersetایجاد میکند .چه زمانی می توان این

گذار از  OEM/ODMبه OBM

تعارض را کم کرد؟ وقتی که تفاوتی در یک بازار و یک شرایط ایجاد کنیم .به طور مثال گاالنز ،در چین یک

چالشی است .الزامی وجود ندارد
که این گذار انجام شود.
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چیز را پروموت کند و بیرون ازچین ،چیز دیگر را .اگر یکی بخواهد  ODM/OEMرا داشته باشد و هم  OBMبه
یک ناسازگاری میخورد این که چگونه وارد  OBMباشد و حالت های قبلی را نگه دارد که یک state of art
است .بنابراین مزایای این گزینه ،مثبت شدن معایب حالت قبل است .معایب مدیریت سخت این کار است .یکی
از مشکالت جدی شرکت های چینی  OBMاست .اکثرا به خوبی تولید میکنند ولی برای فروش ،ریششان به
خارجیها گیر است .گذار از  OEM/ODMبه  OBMچالشی است .الزامی وجود ندارد که این گذار انجام شود.
Marketing

R&D

*

*

Production
*
*

OEM
ODM
OBM

ویژگیهای خدمت

اول ،قرار گرفتن مشتری در فرآیند تولید است .بر خالف تولید محصول ،در فرآیند ارائهی خدمت مشتری هم
درگیر است و به همین دلیل است که سرویس پکیج مهم است.
دوم ،سرویس میتواند منبع  innovationباشد .دلیل این امر این است که مشتری در فرآیند ارائهی خدمت
قرار دارد و میشود انواع خالقیتها را به او ارائه کرد ،مثالً مشتری بتواند مواد تولید غذایش را خودش انتخاب
کند .مثال دیگر این است که در تعمیرگاه ها شیشه بگذاریم و مردم بنشینند و فرآیند تعمیر را ببینند .موسس
مرکز چشمپزشکی نور ،معتقد بود که بیمارستان باید مانند هتلها باشد و مثال عمل لیزیک را بستگان بتوانند از
پشت شیشه نگاه کنند.
سوم ،مشتری میتواند نقش فعال ایفا کند .مثال در فستفودها ،خود مشتری بیاید غذایش را بردارد و برود.
چهارم ،استفاده از  ،ITمثل  ebankingدر خدمات زیاد دیده میشود.
پنجم Simultaneity ،است .در یک رستوران ،غذا را نمیشود انبار کرد .خدمتی که ارائه میشود ،به طور
همزمان هم مصرف میشود امکان  decouplingوجود ندارد .کنترل کیفیت ،هم مشکلتر میشود ،اگر سرویس
بد ارائه شود ،همان موقع به دست مشتری می رسد و این طور نیست که مانند تولید بتوان کاالی معیوب را از
دیگر کاالها جدا کرد .به طور واضح تر این است که در تولید ،موجودی وجود دارد در صورتی که در خدمت این
طور نمیباشد.
ششم Pershibalitiy ،است .در ارائهی خدمت ،مدیریت ظرفیت بسیار مهم است .مدیریت نواسانات تقاضا با
ظرفیت تأمین ،کاری سخت و مهم است .در این مورد سه گزینه داریم:
 -1در سمت تقاضا manipulation ،انجام دهیم .مثال قیمت را تغییر دهیم و باال و پایین کنیم .به
طور مثال در روزهای غیر آخر هفته ،تخفیف گذاشته شود تا تقاضا  smoothشود.
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 -2ظرفیت را متناسب با تقاضا ،تغییر دهیم .به طور مثال ،اگر استاد دانشگاه کم وجود دارد ،از
اساتید مدعو استفاده کنیم.
 -3نه تقاضا و نه عرضه را دست کاری کنیم .مانند یک فضای  ،monopolyمیشود.
به طور مثال ،در یک فست فود آمریکایی ،افراد غذاهایی که میخواستند را چک مارک میزدند و در صندوقی

در ارائهی خدمت ،انجام کار

میانداختند ،بعد آن کاغذ اسکن میشد و متناسب با شماره ،غذا برای فرد میرفت.

نامشهود و غیرقابل patent

هفتم intangibility ،است .در ارائهی خدمت ،انجام کار نامشهود است ،پس قابل  patentکردن هم نیست.

کردن است.

ممکن است که دیگری ،دقیقا عین کار من را انجام دهد و من نتوانم کاری انجام دهم .برای حل این مشکل
آمدهاند و فرانچایسینگ را انجام میدهند .در واقع گفته میشود که اگر کسی میخواهد کار من را کپی کند،
من خودم کمکش میکنم و ازش حق فرانچایس میگیریم .کسی که فرانچایس میگیرد ،میتواند خدمت مشابه
را انجام دهد ولی  advertiseکردن و ...را از صاحب برند میگیرد .صاحب برند میگوید من خودم برند را تبلیغ
میکنم ،وبسایت میزنم ،مواد اولیهی خوب تهیه میکنم و.....
هشتم Hetrogenity ،است .در خدمات ،به دلیل نامشهود بودن ادراک آدمها از یک محصول یکسان ،متفاوت
است .از یک رستوران یکسان ،سه نفر متفاوت ،سه برداشت متفاوت دارند IT .میتواند ابزاری برای کاهش این
ادراک متفاوت باشد.
خدمت یا محصول؟
آیا تولید نرمافزار خدمت است یا محصول؟ چون میتوان قبل از  releaseکردن نرمافزار bug ،هایش را پیدا
کرد ،پس میتوان روی آن کنترل کیفیت انجام داد و در نتیجه  pure serviceنمیباشد .وقتی که نرمافزار
تولید میشود ،کامالً  productاست ولی در نحوهی عرضهاش ،کامالً خدمت است .به طور مثال ،اگر در موقع

فضای  developکردن ،از جنس

عرضه ،وبسایت باال نیاید ،این مشکل در خدمت است.

 productاست و فضای عرضه
کردن از جنس خدمت است.

( ،Broadcastingآنچه صدا و سیما ارائه میکند) آیا خدمت است یا محصول؟ آیا مشتری در تولید فیلم نقش

مدیریت این دو فضا در کنار هم

فعال دارد؟ در برنامهی زنده چی؟ فیلمی که صدا و سیما تولید میکند ،کامال  productاست ،ولی در زمان

مهم است.

عرضه ،اگر صدا و سیما گوینده نداشته باشد ،یا پارازیت یا هر چیز دیگر وجود داشته باشد ،مشکل در ارائهی
خدمت است.
Capacity Management

گاهی بر مبنای ورودی و گاهی بر منبای خروجی ظرفیت خدمتمان ،اندازهگیری میکنیم .مثالً در بیمارستان،
چند تخت خواب داریم؟ ( )inputیا چند بیمار در هفته درمان میکنم؟ ()output
Demand Management
میتوان به انواع attributeهای تایم اشاره کرد:
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 :Order entry dateمثالً ،سفارشی که وارد وبسایت میشود.
 :Customer requested dateمثالً مشتری گفته برای دو هفتهی دیگر سفارش را میخواهم.

 :Estimated shipment dateتخمین این که کاال تحویل داده شود ،سه هفتهی دیگه است( .یک هفته دیر
میرسه دست مشتری)
 :Actual shipmentزمانی که در واقعیت محصول به دست مشتری میرسد.
مهم  Δاین زمانها است .هر کدام از این زمانها یک توزیع احتمالی دارند.
 ،Δdistribtuition :Δ1میگوید که چه قدر زمان برای تحویل کاال داریم.
 :Δ2بیانگر میزان موجودی شرکت برای تحویل دادن کاال به موقع است.
 : Δ3بیانگر اتفاقات غیر محتمل است که ممکن است رخ دهد .بهتر است که به سمت صفر حرکت کند تا
برای مدیریت ،supply side

 reliabilityشرکت برای تحویل کاال زیاد شود.

باید Δها را تحت بستر  ،ITتحت
ASD

CRD

ESD
Δ3

Δ2

OED

مدیریت بگیریم.

Δ1

Time

در صنعت ،اکثراً از  ASDبرای

خیلی مواقع  Dimensionهای مختلفی داریم .ممکنه همین آیتم را با یک نوع سفارش ،از مشتری استراتژیک

پیشبینی تقاضا استفاده میکنند

بگیریم یا به یک مشتری جدید بدهیم.

که اشتباه است.
تقاضای واقعی را  CRDمشخص

 :Bucketed natureیعنی در یک بازه ی زمانی این مقدار مشخصی تقاضا وجود دارد .به طور مثال ،بین ساعت

میکند .نه زمانی که شما

 2تا  ،3دویست نفر به رستوران میآیند.

میتوانید کاال را تحویل دهید.

روشهای مختلفی برای پیشبینی تقاضا وجود دارد که در این درس وارد آنها نمیشویم.
وقتی در زنجیرهی تأمین میخواهیم  forecastingانجام دهیم ،باید  unconstrainedتصمیم بگیریم ،بعد
 constraintها را مشخص کنیم .باید موقع تنظیم  ،objectiveبدون محدودیت عمل کرد و بعد از آن،

در واقع میبایست demand
 sideدر نظر گرفته شود ،نه
 supply sideو اگر کمبودی
وجود دارد ،برونسپاری شود.

محدودیتها مشخص شود ،که در نهایت مجبور میشوید پایینترش را بپذیرید ،نه اینکه موقع تنظیم
 objectiveهم با اعمال همزمان محدودیتها عمل کنیم.
 :Demand shapingتقاضا را به گونهای تغییر دهیم که با ظرفیت ما متناسب شود.
در سرویس ،خیلی مواقع با صف ( )queueروبهرو هستیم .از منظر عملیاتی ،یک  perception queueوجود

هر چه  variabilityبیشتر شود،

دارد و یک  . queueبه طور مثال ،منتظر ماندن برای آماده شدن غذا در رستوران ،در یک صف ایستاده خارج از

wating time

رستوران و یا نشتستن در محیط جذاب رستوران ،از نظر مشتری متفاوت است .وقتی که  uncertainityوجود

میشود.

دارد ،زمان سختتر می گذرد .مثال وقتی گفته شود که نتایج در فالن روز و فالن ساعت اعالم میشود ،باعث

هم زیاد
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می شود که زمان زودتر بگذرد نسبت به زمانی که فرد برای دانستن نتایج مجبور باشد ،مرتب چیزی را چک
کند.
زمان بیکاری در مقابل زمان مشغولیت :وقتی منشی در حال کار باشد ،زمان زودتر از حالتی که منشی بیکار
نشستهاست برای مشتری میگذرد.
اگر از منظر مدیریت خدمات نگاه کنیم ،هر چه قدر بتوانیم ،تنوع را کم کنیم ،زمان انتظار کم میشود .به طور
مثال در بانک ،اگر یک کارمند فقط برای یک کار و کارمند دیگر فقط برای کار دیگر باشد ،کار مناسبی نیست.
در مراجعه به پزشک ،اگر معاینهی همهی مریضان ،پانزده دقیقه طول بکشد ،زمان انتظار کمتر میشود تا زمانی
که یک معاینه پنج دقیه و دیگری نیم ساعت طول بکشد .مثال دیگر ،وقتی درسها همه سه واحدی باشد،
تعداد ورودی های بهمن و مهر یکسان باشد variety ،کمتر است.

performance measurement
کمیتهای آن نظیر قیمت ،کیفیت و سرعت و انعطاف پذیری که قبال گفته شد ،برای خدمات هم وجود دارد.
شاخصهای که در خدمات تعریف میشوند ،شامل سه سطح استراتژیک  tactical ،strategicو operational
میباشد.

ابزارهای ارزیابی دو نوع  financialو  operationalدارند .هر چه قدر به سمت استراتژیک حرکت کنیم ،به
سمت  finanncialمیرویم و هر چه قدر به سمت مواردی نظیر زمانهای انتظار و  ...برویم ،به سمت
 operationalحرکت میکنیم.

شاخصهای پنچگانهای که مطرح است .اگر  dependabilityمهم است ،باید به  supply networkبیشتر
توجه کرد .معموال در استراتژی سازمان ،تمام پنچ مورد مهم نیست ،ولی این میتواند به عنوان یک نقشه باشد
که سازمان بفهمد که به کدام بخش باید ،بیش تر توجه کند .وقتی گفته می شود که کدام  criticalاست بدین
معنا نیست که باید از موارد دیگر صرف نظر کرد.
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روند جهانی این طور است که در شرکتها فضای محصول ( )productکم میشود و حوزهی خدمات آن زیاد
میشود .این هنر است که ما به جای فروختن  spotبتوانیم  steady cash flowداشته باشیم .در این حالت
میتوان برنامهریزی کرد .این به  state of artهم بر میگردد که چه طور وارد حوزهی خدمات شویم .مثال
برای این مورد ،مثال نرمافزار و محاسبات ابری است .در این حالت میدانیم که فالن شرکت هر سال به خاطر
این خدمت ،این قدر پول به ما پرداخت خواهد کرد که می توان روی این برنامهریزی کرد .یک بیمارستان مثال
میتواند یک  spot marketباشد .یک موقع دیگر هست که بیمارستان دنبال قرارداد بستن با سازمانها است
مثال به شرکتها میگوید که من با شما قرارداد میبندم تا سالیانه کارمندانتان را چک آپ کنم .در این حالت،
سرویس ارائه میدهد .شرکتها به این خاطر به سمت خدمات میروند که میتوان روی آن حساب باز کرد.

مثال  :IBMاین شرکت در زمانی دچار بحران شد و سود آن به شدت افت کرد .به این خاطر که نرمافزار و
سخت افزار  compatibleاعالم شد و دولت به او ایراد وارد کرد که تو داری حالت  monopolyانجام میدهی.
در این حالت مدیرعامل آن به این نتیجه رسید که  IBMدیگر نباید محصول بفروشد و Goloboal Solution

 Delivery Divisionرا ارائه کرد IBM .مبدع ارائهی راه حل شد .در حالتی که اکثر شرکتها تخصصی کار
میکردند IBM ،گفت که از الف تا ی را در حوزهی  ITارائه میدهم و مبدع  total solutionشد .در حالتی که
 total solutionنباشد ،سختافزاریها مشکل را بر سر نرمافزاریها میگذارند و برعکس .در نهایت IBM ،با
راهحلی که ارائه داد ،دیگر دغدغهی نرم افزار یا سخت افزار مطرح نبود .نگاه  service orientedبرای داشتن
 steady cash flowنیاز است .حتی بعضی از ایده های رادیکال ،اجاره دادن تابلوهای زیبایی را می توان نوعی
از خدمات دانست.
مقایسهی خدمات و تولید از لحاظ فرآیند

گفته میشود که هر چه حجم بیشتر باشد ،تنوع کم میشود .در حوزهی فرآیندهای سرویس یک قُطر مطرح
است که از حوزهی خدمات گسترده به سمت خدمات حرفهای حرکت میکند .در حوزهی تولید هم ،یک قُطر
مطرح است .اگر هر دو با هم ترکیب شود ،به یک قطر  feasableمیرسیم .این که به کدام سمت برویم،
بستگی دارد که چه قدر فرآیندهایمان  flexibleو ....است.

نگاه  service orientedبرای
داشتن  steady cash flowنیاز
است.
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layout
چگونه چیدمان فعالیتها را طراحی میکنیم؟
Fixed layout

ما خودمان جابهجا میشویم و آیتمها این قدر بزرگاند که نمیتوان آنها را تغییر داد .مثل کشتی سازی و
هواپیماسازی .یا مثال وقتی میخواهیم در بیمارستان یک عمل جراحی انجام شود ،همهی متخصصین در اتاق
عمل جمع میشوند در صورتی که هر کدام ممکن است جداگانه دفتر داشته باشند .در رستوران ،یک موقع
میرود غذا میکشد و یه موقع هست که فرد خودش انتخاب میکند و غذا را میآورد.
هست که خود فرد 
Functional layout

آنچه که از یک جنس باشد را کنار هم قرار میگذاریم .می خواهیم یک چیز تولید کنیم ،تمام جوشکاری را به
دپارتمان جوشکاری میدهیم .برای رنگ و  ....هم همین طور .مثال در حوزهی خدمات :در شهرداری ،دپارتمان
نقشه برداری طبقهی چهارم ،جواز گرفتن طبقهی سوم و....
Celluar layout

این گونه هست که بر اساس نوع خروجی کار ،تمام کارهای مختلفی را که به خروجی مربوط است را کنار هم
میگذاریم .به طور مثال در بیمارستان ،یک بخش را فقط برای کودکان اختصاص میدهند .هر آنچه که نیاز
داشته باشد از جمله عکس گرفتن و ....کنار هم قرار دارد.
Product layout
درست بر عکس  fixاست .محصول حرکت میکند و بر روی آن کارهای مختلف انجام میشود.

هر چیزی که سرویس دریافت
میکند اگر حجیم باشد ،ثابت
میشود.
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خیلی وقتها  functionalو  cellularمی تواند ترکیب شوند .به طور مثال ،در یک فروشگاه چندین طبقه
وجود دارد که هر کدام مربوط مثال به خانمها و دیگری مربوط به آقایان است .در بخش مربوط به آقایان ،بر
اساس  functionآنها ،طبقهبندی میشود .مثال اسپرت و . ...در شهرداری هم میتواند این طور باشد که

 functionalیه جورایی مستقل

چندین طبقه باشد که مثال یکی برای باغ و دیگری برای ساختمان .سپس هر طبقه ،کلیهی خدمات نظیر

از خروجی است و فقط کارهای

نقشهبرداری و دادن جواز را انجام دهد.

مشابه را کنار هم میگذارد.

انواع  layoutبا فضای سرویس و تولید گفته شده ،مرتبط است .وقتی خدمات حرفهای باشد و یا تولید،
 project processباشد layout ،ثابت مناسب است.
اگر حجم را بر اساس هزینه برای  layoutهای مختلف در نظر بگیریم ،می توان بر اساس حجم تصمیمگیری
کرد .وقتی که حجم باال باشد ،استفاده از  product layoutبه صرفه میباشد و وقتی که حجم کم باشد،
استفاده از  fix layoutبه صرفهتر است.

به طور مثال ،وقتی میز و
کتابخانه ساخته میشود .ممکن
است که هر کدام نیاز به
جوشکاری داشته باشد ،هر
کدام ممکن است که بیایند به
بخش

جوشکاری

ولی

در

 cellularخروجی مهم است و
در واقع به محصول نزدیکتر
میشویم.

)Purchasing( Material Management
مدیریت  materailبیشتر در حوزهی صنایع پایین دستی مطرح است ولی در صنایع باالدستی هم مطرح است.

کدام نوع از جریان مطرح است؟ اطالعات .Material ،funds ،که اینجا  materialمطرح است .مواد بازیافتی،
مثالی از این است که مواد از پایین دست به باال دست برود یا کاالهای مرجوعی هم همینطور است .معموال
حرکت مواد از باالدست به پایین دست است .پول از پایین به باال میرود و برای کاالهای مرجوعی ،از باال به
پایین است .جریان اطالعات از هر دو طرف است.

دو نوع مواد در صنایع وجود دارد:
 :direct materialهمه چیزهایی است که در خروجی مصرف میشود .به طور مثال ،در تولید خودرو ،ورق و
چرم استفاده می شود.

 :indirect materialبه طور مثال ،در ایرانخودرو ،نیاز به کامپیوتر و لوازم تحریر وجود دارد .این ها به طور
مستقیم ،در خروجی دیده نمیشوند.
مواد غیر مستقیم small order size ،است ،مثال به تعداد نیاز کامپیوتر خریده میشود .در صورتی که direct

materialها large order size ،میباشند .بر خالف آنچه تصور می شود indirect materialها بسیار

معموال حرکت مواد از باالدست
به پایین دست است.
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مهماند .شرکتهای بزرگ مثل ایرانخودرو و مس سرچشمه ،این قدر ریخته پاش دارند که هر کس بتواند به
آنها راه حل ارائه دهد ،میتواند رقم بسیار قابل مالحظهای را درآمد کسب کند.

در

در جریان ، direct materialسه بحث  purchasing , warehousingو  invenotry managementمطرح
است .در اینجا تمرکز بر روی  purchasingاست.

بحث

purchasing

بیشتر ،تمرکز بر روی direct
 materialمیباشد.

چرا  purchasingمهم است؟ چون  cost centerاست .بر روی  qualityهم مؤثر است.
به خاطر ، globalizationشفافیت اطالعات اکثرا همه به سمت برونسپاری میروند .به خاطر این فضا ،نیاز به
تأمین زیاد شده است .در جهان جدید بر این باوریم که نیاز نیست همه چیز را خودمان داشته باشیم و خیلی از
چیزها را باید از بیرون بخریم و نیاز به خرید خیلی باال رفته است.

برونسپاری بیشتر ،به معنای

مثال :یک خودروساز ،تمام توجه به سمت پایین دست است .کسی برنده است که سیگنال بازار را بهتر بفهمد،

نقش پررنگتر purchasing
است.

وقتی بفهمد که مارکت  suvمیخواهد ،همه چیز را میرود میخرد و  suvرا ارئه میکند .کسی برنده است که
بداند در پایین دست market ،به چه چیزی نیاز دارد.
Net Profit= Price -COGS
COGS= Purchasing + Labor + Resourcing
در کاهش هزینه purchasing ،یکی از پارامترهای کلیدی است .به طور مثال در صنعت کاغذPurchasing ،
پنجاه درصد  COGSمیباشد.

حوزهی  ، purchasingبه شدت سیاسی است .به طور مثال ،وقتی درصد خرید از  40درصد به  45درصد

سوال این است که شما در

برسد ،ممکن است تفاوت میلیاردها باشد ،به همین جهت ،برای این میلیاردها ،موارد سیاسی زیادی رخ دهد .در

مقام مدیرعامل ،چگونه فضای

این خریدها که اعداد نجومی است حتی در خارج از کشور هم ،فساد زیادی دیده میشود.
در حوزهی جاسوسی ،این مسائل دیده میشود .فرض کنید روسیه جاسوس میفرستد اروپا و آمریکا و آنها هم
میفرستند .معموال این جاسوسها دو طرفه در میآیند و این سخت است که بفهمند که جاسوس خودی
اطالعات را لو داده است .برای فهمیدن این اطالعات ،به agentهای مختلفشان ،اطالعات متفاوت میدهند و
وقتی اطالعات لو برود ،معلوم میشود که کدام  agentلو داده است .مأمورها معموال با هم ،ارتباط ندارند.

بررسی کیس بیمارستان شولدیس
این بیمارستان درآمدزایی خوبی داشت و بیشتر به هتل شباهت داشت تا به بیمارستان .فضای هتل مانند ،از
جنبههای سرویس پکیج است .فضا کامال ریلکس بوده است و مریض و دکتر و صاحب بیمارستان و سرمایهگذار،
خوشحالاند و این به خاطر عملیات درست است .اگر عملیات خوب ،باشد همه خوشحالاند و اگر عملیات
نامناسب باشد ،همه در عذاباند .ظرافتهای عملیاتی این است که فایلشان را از قبل پر کنند به جای این که

خرید را بنا کنید تا از فساد
جلوگیری کنید؟
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بیایند در بیمارستان و در فضای بیمارستان که استرس دارد ،پُر کنند .هر چه خارج از بیمارستانoff load ،شود،
بهتر است target market .که اینجا انتخاب شده است ،پیامش  economic of scopeاست .همه را پاسخگو
نبود ،بلکه کسانی که از یک سالمت نسبی برخوردار بودند ،هدف آنها بودهاند variety .کم بود تا صف طوالنی
نداشته باشد .کنترل کردن دامنهی  varietyخودش ،نوعی  state of artاست .در این فضا دلهره و استرس
وجود دارد ،این که مریضهای قبلی بیایند ،دلداری بدهند ،خیلی کمک میکند .این که مریض قبلی بیاید و
بگوید من دیروز عمل کردم ،اآلن وضع خوبی دارم layout .هم به خوبی طراحی شده بود و مثال تلفن در اتاق
نداشتند تا فرد مجور شود کمی راه رود و اوضاعش بهتر شود .تلویزیون را عمدا در قسمت عمومی گذاشته بودند
تا  sociolizationرخ دهد.
به لحاظ استراتژیک ،سه استراتژی برایش مطرح بوده است:
افزایش تعداد طبقات و تعداد تخت
کار در روزهای تعطیل
زدن شعبه های مشابه
هر کدام از این آپشن ها را میشود ،مصاحبه کمی انجام داد.

اگر خرید درست انجام شود ،میتوان  economies of scaleداشته باشیم ،هزینه کم شود و در نهایت
ریسکها کمتر شود.
خرید به چه معنا است؟ ابعاد مختلف دارد.
باید کاالی مورد نیاز درست را خرید .به طور مثال شرکت پرتو که توربین های مپنا را میساخت ،با این چالش
روبهرو بود ،چون به خاطر تحریمها چند دست میچرخید و محصول هم تکنولوژی باال دارد .بعضا این قدر،
مشخصات فنی دارد ،که انتخاب کاالی درست خیلی سخت میشود.
نکتهی دیگر این است که در قیمت مناسب خرید شود .معموال برای مدیران ،وقتی گفته میشود خرید ،این
گزینه را در نظر میگیرند.
در تعداد مناسب خریداری شود .مثال برای یک خودرو نمیشود ،سه الستیک خرید.
کیفیت مناسب
 sourceمناسب
زمان مناسب

وقتی تأمین این قدر گسترده

پس در تعریف  purchasingتمام فعالیتهایی که برای رسیدن به تمام objectiveهای گفته شده ،شکل

شود ،ممکن است یک شرکت

میگیرد ،مد نظر است که فقط یکی از اینها ،قیمت است.

جدا ثبت شود .مثل سابکو برای

خوب است که  total cost of ownershipدر نظر بگیریم که همهی موارد گفته شده را در نظر بگیرد .باید در
نظر گرفت که ذهنیت مدیران ،بر خرید غلبه نکند.

ایران خودرو و سازهگستر برای
سایپا
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 Sourcing ،Buying ،Procurement ،purchasingو Supplying

از  internal customerبه سمت  supplierکل فرآیند مشخص است .وقتی گفته می شودprocurement ،

کل این فرآیند را در نظر گرفته میشود .برای  purchasingمعلوم است که چه حوزههایی در نظر گرفته
میشود buying .قسمت  specرا در نظر نمیگیرد و شامل دو بخش  sourcingکه استراتژیک و supplying

که عملیاتی است ،میباشد .هر کدام از این بالکها شامل بخشهای مختلف است.

در قسمت  supplierدانستن استانداردها خیلی مهم است ،کسانی که این موارد را به خوبی بلد باشند میتوانند
به خوبی سیوینگ انجام دهند .به طور مثال ،آمدن یک کاال از منطقهی محروم ،می تواند ذخیرهی مالی در بر
داشته باشد .مثال خریدن یک سی ان سی برای شرکت ،خیلی دوز و کلک الزم دارد.

وقتی صحبت از  purchasingمیشود ،یک مسئلهی چندبعدی است .حداقل چهار بعد را در نظر میگیریم:
بعد تکنیکال :استاندارها ،کیفیت ،معیارهای تأمین کننده

در  ،value chainبیشتر

بعد  :commercialمثال چه قدر درخواست داده شود؟ چه پروپزالی قبول شود.

جنبههای مالی مد نظر است.

بعد  :administrationانبار کجاست؟ اینویس صادر شود یا نه؟

اینکه هر مرحله چه مارجینی

بعد  : logesticچگونگی دریافت؟ در چه سطح از موجودی سفارش داده شود؟
پارامترهای اثر گذار

در حوزهی تأمین ،چگونه باید از منظر  organizationبررسی کرد؟ ()Affecting parameters
بعد  :complexityچه قدر محصول یا خدمت استاندارد است یا سفارشی شده است؟ یه موقع هست که یک
محصول وجود داشته باشد ولی وقتی سوئیچ میکنیم ،سطح پیچیدگی باال میرود .اگر نصب ،پیچیده باشد،
پیچدگی کلی باال میرود.

دارد و ،...جنبهی financial
فعالیتها مد نظر است.
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بعد  :commercial uncertainintyمیتواند کم یا زیاد باشد .یک موقع سازمان برای یک خرید جدید ،باید
قابلیتهای جدید داشته باشد .مثال کاله برای ورود به عراق ،باید یک واحد جدا برای تطبیق با فضای عراق
داشته باشد .سوئیچ کردن نسل قبلی سیم کارت ،میتواند عدم قطعیت را زیاد کند .به طور کلی منظور از
 ،commercialتأثیرات  impactمالی است .به سادگی هر چه سایز مالی ،بیشتر باشد ،میتوان گفت که
 uncertainityو دلنگرانیهای بیشتری دارد.

ترکیب این دو بعد ،یک کوآدرانت تشکیل میدهد .وقتی هر دو بعد کم باشد ،همان تیم تأمین میخرد .ولی اگر
از لحاظ بعد تکنیکال ،پیچیده باشد ،برای خرید نیازمند مهندسان هستیم .اگر بار مالی زیاد باشد ولی جنبهی
فنی پیچیدگی کم باشد ،برای خرید بخش مالی هم باید باشد .اگر هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ فنی،
پیچیدگی وجود داشته ،یک تیم  cross-fucntionalباید تشکیل شود.

مثال مپنا :گفته میشود که انواع پیچیدگیهای تکنیکال چگونه میتواند باشد؟ سه قسمت :محصوالتی که از
لحاظ  technicalityبه سه دستهی  low medium highتقسیم میشوند و برای هر کدام ،یک تیم خرید
تشکیل میشود .در  lowیک تیم ساده مهندسی تشکیل میشود ،که باعث میشود پاسخگویی زیاد باشد و در
نتیجه کیفیت باال میرود .در  mediumیک تیم  jointبا بخش فنی تشکیل میشود .و در حالت  highکال ،این
مسئولیت به بخش فنی ارائه میشود .برای این که دانش افراد در هر بخش ،به روز بماند در این بخش job

 rotationرخ میدهد .اگر محصول پیچیده باشد ،تیم مهندسی فروش تشکیل میشود .در صورت کمتر
پیچیده بودن ،تیم فروش جلو میرود و تیم فنی پشتیبانی میکند.

هر کس از دنیای exutation

تیم مهندسی خیلی وقتها به تیم تولید کاری ندارد و برعکس .این میتواند مشکل ایجاد کند .در ایران ،در واقع

دور باشد ،دانششobsolete ،

تیم  R&Dوجود ندارد .برای کسایی که میخواهند سختی نکشد ،میگویند بیایید وارد  R&Dشوید R&D .را

می شود و  job rotationالزم

کسی انجام میدهد که بلندمدت فکر کند R&D .یعنی فکر کردن به نسل بعدی محصول .مثال برای موبایل،
نسل پنجم می تواند  R&Dباشد.

است.
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پارامترهای اثرگذار (از دید خارجی)

 :replensihment lead-timeچه قدر طول میکشد تا یک محصول به دست ما برسد؟ بعضی از محصوالت
این طور است که اآلن که سفارش دهید ،تازه یک سال و نیم دیگر ،به مرحلهی تولید میرسد.
on-time performance

 :supply flexibilityاگر تعداد سفارش تغییر کند یا آپشنی به محصول اضافه شود ،چه پاسخگویی دارد؟
Delivery frequency/minimum lot size
Supply quality

 :In-bound transportation costچه قدر از یک بندر یا حتی انبار تا مکان تولید هزینه و زمان الزم دارد؟
Pricing terms
Information coordination capability

 :Design collaboration capabilityاگر یک قابلیت جدید اضافه شود ،چه قدر میتوان وارد بازار کرد؟
exchange rates, taxes, and duties
)Supplier viability (sales voluem, profitability, debt, liquidity, etc

در ، supplier evaluationهمهی این پارامترها در نظر گرفته میشود .ممکن است که یک پارامتر دور زده
شود که در نهایت منجر به یک هزینهی زیادتر میشود.

پارامتر های موثر (داخلی)

طبقهبندی  ABCانجام میشود .مثال Aها ،کمترین تعداد و بیشترین تأثیر را دارند.
جنبههای استراتژیک: Strategic Issues
اولین سوال اساسی این است که خودم تولید کنم یا بخرم؟Make VS. Buy

اگر درست تشخیص داده نشود ،به یک شرکت و یک کشور آسیب می رساند؟
اگر تصمیم بر خرید شد ،از یک تأمین کننده خریداری شود یا از چند تأمین کننده خریداری شود؟
آیا قابلیت  design collaborationوجود دارد یا نه؟
نگاهlocal vs. global view

نوع قراردادها چگونه باشد (نه به لحاظ حقوقی ،بلکه به لحاظ عملیاتی)
فرآیند  centralizedوdecentralized
بررسی)Supplier Relationship Management (SRM

ساخت یا خرید:

کسی که خرید میکند ،همیشه میتواند بهترین تکنولوژی را با بهترین قیمت خریداری کند .ولی کسی که
خودش میسازد ،دارد یک سرمایهگذاری انجام میدهد که انعطافپذیری را کم میکند .به طور مثال کسی که
خانه خریده است ،به راحتی نمیتواند خانه را تغییر دهد ،در صورتی که کسی که مستأجر است قابلیت مانور
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دارد و میتواند جابه جا کند .همیشه وقتی شما اجاره میکند ،میتوانید بهترین تکنولوژی را داشته باشید ولی
وقتی خودتون تولید میکنید ،قابلیت مانور را از دست میدهید .بیشترین قطعهسازانی که در صنعت خودرو
مشکل دارند ،شرکتهایی هستد که خودروساز ،سهام آن ها را خریده است .ممکن است در خرید شرکتها،
شرکتهای کوچکتر (که به روز بودهاند) ،بودجهی کافی برای  R&Dدریافت نکنند (چون مثال برای
خودروسازی ،اولویت خودروسازی است نه باطریسازی) و شرکت کوچکتر  obsoleteشود .اگر وارد حوزهای
شویم ،که برای یک شرکت  effieciencyو  core competencyآن را تحت تأثیر قرار دهد ،هزینه ایجاد
میشود.
چه وقتی هایی باید ساخت انجام داد:
وقتی نمی صرفد که از بیرون بخریم
وقتی به تأمین کننده اعتماد نیست
وقتی که حاشیه سود با خرید ،شدیدا کاهش یابد
وقتی وارد شدن به آن حوزه ،حیاتی باشد
اگر چیزی  core competencyنباشد ،حتی اگر تیم فنی قوی هم داشته باشیم (تیم قوی شرط کافی نیست)،
بهتر است که ساخت برای آن انجام نشود.
در خارج از کشور ،در صنعت خودرو ،خیلی از قطعه سازها حتی از خودروسازها بزرگتر شدهاند.
اساس ورود به پرسش  ،make or buyبر اساس  core competencyاست و اینکه باید total cost of

 ownershipرا در نظر گرفت ،نه فقط اینکه هزینه ی تولیدمان در داخل با خارج مقایسه کنیم .به طور مثال،
برای هپکو ،به دلیل عدم وجود  proximityنمیارزد که از چین غلطک بیاورد.
تشخیص  core competencyو قابلیت سازمانی ،دشوار است .شناختن تواناییهای شرکت مثل شناخت
قابلیتها و تواناییهای انسانی است ،سخت است و مربوط به مباحث استراتژی است.
طبق اصل داروین ،چابکی و  responsiveبودن مزیت و عامل ماندگاری است ،نه داشتن  Assetو ...زیاد ،نه
داشتن پول زیاد ،بزرگ و ...بودن ،دیگر مزیت نیستcore competency .ها ،بیشتر  intangibleهستند تا
 .tangibleمدیریت فرآیندها ،مدیریت ترافیک و ،...هیچ جا نمود بیرونی ندارد ولی intangibleها هستند که
 core competencyمیباشند.
 :Makeتولید معموالً فرآیند غیرقابل برگشت ( )undoاست .بعد از سرمایهگذاریهای انجام شده ،معموالً
برگشتن به عقب سخت است و معموالً  attachmentپدید میآید .ساختن ،معموالً ،جلوی انعطاف را میگیرد،
دیگر نمی توان آخرین تکنولوژی و بهترین قیمت را در زمان دلخواه ،خریداری کرد .وقتی فرد خودش تولید
میکند برای ماندگاری باید هزینههای  R&Dرا پرداخت کند وگرنه رقابتی بودن و  efficiencyرا بعد از دو تا
سه سال ،از دست میدهد .وقتی یک شرکت خودش تولید میکند ،محدودیت در تولید و economic of

به جز ،core competency
همه چیز را برونسپاری کنید.

irmgn.ir
مدیریت عملیات

31

 scaleبه وجود میآید .علت تمرکز هر کس در حوزهی مد نظر خودش economic of scale ،است .از این
منظر  makeمیتواند ،ریسک داشته باشد.
اگر شرکتی بخواهد specialist ،باقی بماند ،باید بتواند بدون  conflict of interestبا همهی شرکتها کار
بکند .وقتی یک شرکت سهام مدیریتی اش را به شرکت دیگری بفروشد ،ممکن است تضاد منفعتی ایجاد شود،
که این ممکن است به خاطر رقابت باشد .از طرفی پولی که در آن شرکت میآید ،دیگر همهاش در آن شرکت
اجازهی خرج شدن ندارد ،باید پول و درآمد را به  parent companyداد.
بعضی وقتها شرکتهایی مثل تویوتا supplier development ،انجام میدهند .چه طور میشود که
 supplier developmentانجام داد و خودم بیش از رقبا سود کنم؟
استراتژی برای  buy ،makeیا hybrid

تقاضا را به صورت پنج ساله در نظر میگیرند و  NPVرا برای هر حالت به دست میآورند .اگر به این نتیجه
رسیدند که باید خرید انجام بگیرد ،سوال استراتژیک بعدی این است که آیا باید از یک خریدار خریداری شود یا
از چند خریدار؟ اگر خرید از یک نفر شکل گیرد ،ارتباطات استراتژیک با او شکل میگیرد .استانداردهایمان را
به او میگوییم و او رعایت میکند ،حتی برای ما در  plantخودش سرمایهگذاری هم میکند .در صورتیکه

سایپا ،معموالً دو و بیش از دو،
تأمین کننده داشت ،در صورتی
که ایرانخودرو اکثراً با یک
تأمینکننده کار میکرد.

داشتن چندین تأمین کننده عکس این موضوع است و قدرت چانیزنی خریدار بیشتر است .در حالتی که با
چندین تأمین کننده کار میکنیم دیگر ریشمان گروی کسی نیست و ریسک کاهش پیدا میکند .در عالم واقع
هم ،عدمتاً تک تأمین کنندهای میشوند ،چون  partnershipواقعی عمدتاً با یکی ایجاد میشود.
در مواقعی که  transaction costکم است ،یعنی ارزیابی یک تأمین کننده ،هزینهی کمی دارد ،راحتتر
میشود که بین تأمین کنندگان  switchکرد .در صورتیکه در زمانهایی که  transaction costباال است
(مثال باید چندین سال با تأمین کننده کار کرد ،تا بفهمیم چگونه است) switch ،کردن سخت میشود و میل
به ایجاد روابط استراتژیک ،شکل میگیرد.
وقتی transaction costها باال میرود ،تشکیل  ،firmتشکیل اتحاد استراتژیک به صرفهتر از خرید در بازار

در ابتدا که هزینههای مبادله

است ،بعد که  firmبزرگتر و بزرگتر شد ،شرکت بهتر است به شرکتهای  subsideryخرد شود و بعد به

در بازار زیاد است ،بهتر است

تدریج تا حد  networkریز میشود .شبکهای گسترده از nodهای فراوان ،کوچک در حد یک  ،officeاین

 firmبزنیم ،بعد که مجدد

طوری  efficiencyباالتر میرود .النچ کردن  networkکار بسیار هنرمندانهای است و نیاز به ظرافتهای

هزینههای داخلی از هزینههای

زیادی دارد .خیلی از وقتها  multisupplierدر ذهن مدیران ترجیح داده میشود که اینها  backupهم

مبادله بیشتر شد ،تشکیل

هستند.
رویکرد  :tailored sourcingبرای هر قسمت یک تأمینکنندهی مخصوص داریم .به طور مثال ممکن است که
یک تأمین کننده داشته باشیم که تمرکزش بر روی  costباشد و به انعطافپذیری پاسخگو نباشد و
تأمینکنندهی دیگر در بخش دیگر flexible ،باشد .در این حالت ،برای  ،uncertain demandاز تأمین

زیرمجموعه

باعث

هزینهها میشود.

کاهش
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کنندهی  flexibleاستفاده کنیم .بر خالف رویکرد قبلی که supplierها backup ،همدیگر بودند و قدرت
چانهزنی وجود داشت ،در این رویکرد ،به اقتضاء شرایط ،درصد خرید از هر تأمینکننده ،تغییر داده میشود.
میشود این دو رویکرد را با هم ترکیب کرد .پس در رویکرد  ،tailoredدنبال  strategic fitهستیم.
در  ، tailored supplyingبستگی به این که بیزینس در شروع کسبوکار میباشد یا به اندازه کافی بزرگ شده
است ،سهم تأمین کنندهی  efficientمتغیر است.

Design Collaboration
به خاطر کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و تنوع محصوالت این موضوع مطرح است .به نوعی می گویند که
هشتاد درصد مسائل مرتبط با  purchasingمرتبط با  designاست .قابلیت  design collaborationدر این
موضوع میتواند کمک کند .مثال اگر ایران خودرو یک محصول را طراحی کند و به طور سنتی هر قسمت این
محصول را به تأمین کنندگان بفرستد ،این قابلیت وجود ندارد .در صورتی که امروزه در بستر ، ITدر طراحی یک
محصول ،ممکن است که یک طراحی بیست بار  revisionبخورد .با داشتن این قالبیت میتوان بیست درصد
هزینهها را کاهش داد ،سیدرصد کیفیت را افزایش داد و پنجاه درصد زمان بازار ) (time to marketرا کاهش
داد که مورد آخر بسیار مهم است.

در بحث  purchasingممکن است که مثال یک قطعهساز ،مواد اولیه را از یک شرکت بخرد و بر روی آن
عملیات ساخت را انجام دهد و سپس بفروشد و در حالت دیگر این باشد که یک شرکتی که قطعه را الزم دارد،
خود مواد اولیه را بخرد .شرکتی که قطعات را الزم دارد ،در صورتی این کار را انجام می دهد که ecomoic of

 scaleبرایش وجود داشته باشد .مثال سایپا چون برای کل محصول مواد اولیه میخرد ،برایش به صرفه است
که برای هر محصول این کار را انجام دهد.

Strategic Issues- Local vs. Global View
یک خریدار )) (Z*(Bو یک فروشنده )) (Z*(Sوجود دارد .اگر دنیایی وجود داشت که این دو ،یکی بودند ،یک
 entityواحد وجود داشت و من و تویی بین آنها وجود نداشت .در صورتی که جدا بودند هر دو جداگانه
میخواستند سودشان را ماکیزیمم کنند و وقتی یکی باشند ،شرکت واحد میخواهد سودش را ماکیزیمم کند.
میتوان نشان داد که وقتی دو شرکت یکی باشند ،سودشان بیشتر از جمع سود دو شرکت وقتی جدا باشند،
میباشد.
)Z*(S)+Z*(B)<Z*(SB

این نگاه  localدر برابر  globalمیباشد که اگر  globalبه مسئله نگاه کنیم ،سودآوری میتواند خیلی بیشتر
باشد .ولی در عمل شرکتها خوب است که استقاللشان را حفظ کنند تا  core competencyاشان حفظ شود
ولی جوری با هم عمل کنند که انگار ،یکی هستند .یعنی بده بستان دو شرکت مستقل که دنبال سود و زیان
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خودشان هستند ،در عین استقالل وقتی کاال رد و بدل می کنند جوری رد و بدل کنند که سودشان به حالت
 global viewنزدیک شود .این کار با  contractها میباشد.

ورودیها:
C: cost of producing one uint product
P: price of selling one product
S: Salvage value of one unit product

(وقتی یک محصول ،فصلش تمام میشود و بخواهیم آن را رد کنیم برود ،به آن  salvage valueگفته میشود)
اینجا مسئلهی روزنامه فروش مطرح است .چون روزنامه تا آخر روز اعتبار دارد .همیشه روزنامه فروش،
دغدغهی این را دارد که هر روز چه تعداد روزنامه برای فروش بخرد .به قیمتی که روزنامه بعد از اعتبارش
خریداری می شود  salvage valueگفته میشود .خیلی وقتها salvage value ،حتی ،هزینهی تولید را
تأمین نمیکند ولی بهتر از این است که دور ریخته شود.
اگر تعداد روزنامه خریداری شود ،کم یا بیش از حد نیاز باشد ،دو هزینه مطرح است:
Cost of over-stocking the product= CO= C-S
Cost of under-stocking the product= CU= P-C

میخواهیم ببینیم که ) Customer Service Level (CSLبهینه چه قدر میباشد .در واقع سوال این است که
من  manufactureچه مقدار سفارش داشته باشم ،که سود بهینه داشته باشم.
اگر کمتر از تقاضای بازار ،سفارش داده باشیم ،سود ما  Q*Cuمیباشد ولی اگر بیشتر باشد سود ما میشود
 .x*Cu -(Q-x)*Coاگر رابطهی ریاضی نوشته شود ،حالت بهینه برای ) CLS*=1/(1+Co/Cuمی باشد .این
میتواند ،یک حالت بهینه باشد.

درcontractها ،جوری باید
 contractرا تعریف کنیم که

در این مثال ،اگر دو شرکت یکی نباشند ،میتوان یک شرکت را دید که سود آن خیلی بیشتر است .به این

شرکتها با حفظ استقالل،

پدیده  double marginalizationمیگویند .یعنی وقتی شرکتها جداگانه سودشان را میخواهند maximum

سودشان نزدیک به global

کنند ،در نهایت  efficientنمیباشد .یعنی هر کس  localتصمیم بگیرد میخواهد خودش را  localحفظ کند.

باشد.

:Buy-Back Contract
در مثال قبل ،از دید  retailor ، game theoryلیدر و  manufacturerفالوور میباشد .در واقع retailer

تصمیم برای سفارش  1000تا گرفت ،که سود  manufacturerتابع او بود .در این مثال  buy-backزمانی رخ
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میدهد که تولیدکننده میگوید که تو نگران نباش ،اگر نتوانستی محصول را بفروشی ،من از تو مثال محصول را
 5دالر میخرم .و سعی می کند که * Qرا به سمت * Qحالت  global viewنزدیک کند.

 buybackکه در این
قراردادها گفته میشود با آنچه

:Quantity Flexibility Contracts
قبل از شروع فصل manufacturer ،چون دسترسی به بازار ندارد و قدرت  retailorبه دلیل دسترسی
به  marketزیاد است ،میتواند تقاضا را تخمین بزند retailor .به  manufacturerمیگوید که من در این

در صنعت نفت و گاز گفته
میشود متفاوت است .در
 contextنفت و گاز ،یک
شرکت

مثال

میآید

یک

فصل به اندازهی مثال  1000از تو خرید خواهم داشت .تولیدکننده قول میدهد که اگر بیش از  1000تا بیست

پاالیشگاه میزند و تا سه سال

و پنج درصد بیشتر خواست ( ،)1250تأمین کند و در برابر این موضوع ،تأمین کننده هم قول میدهد که دیگر

درآمد آن را برای خودش بر

بیش از بیست درصد کم تر از  1000تا ،سفارشش نشود( .حداقل  800عدد)

میدارد ،ولی در context

:Revenue Sharing Contracts
در این حالت  manufacturerبا هزینهی کمتری محصول را به  retailorمیدهد و درصدی از درآمد retailor

را می گیرد .فروش امانی ،نیز چنین حالتی است.

قرارداد بین تولید کننده و
،retailer

تولیدکننده

یک

قیمتی را به  retailerمیگوید
که اگر محصول را نفروختی با
یک قیمتی میخرم.

):Vender Management Inventory Contracts (VMI
شرکتها برای تولید نیاز به خرید مواد اولیه دارند .در چنین فضایی به جای اینکه خود شرکت مدیریت انبار
کند ،به  supplierمیگوید که من دیگر موجودیام را مدیریت نمیکنم و تو بیا  inventoryمن را خودت
مدیریت کن .در اینجا مثالً اگر یک قطعه قبال ده هزار تومان بود اآلن پانزده هزارتومان میشود .این جا شرکت
خریدار یک حداقل و حداکثری را به تأمین کننده اعالم میکند .دیده میشود که این موضوع میتواند عملکرد
را به حالت  globalنزدیک کند .ایران خودرو مثال برای این کار نحوه تولیدش را به قطعهساز  visibilityمیدهد.
چون قطعهساز نیاز به مدیریت موجودی دارد .این فرآیند زمانی جواب میدهد که  single supplierداشته
باشیم .اگر چند تأمین کننده باشد هر کدام ازsupplierها باید چندین  min maxتعیین کنند که این منجر به
اضافه شدن موجودی می شود .متأسفانه در صنعت خودروی ما multi supplier ،در حال انجام  VMIاست.

وقتی دو شرکت جداگانه عمل میکنند هر کدام به دنبال افزایش سودآوری خودشان هستند .به دلیل وجود
دادهی  asymmetricبرای خریدار ،همیشه سعی میکند که بیش از حد نیاز موجودی ذخیره کند ولی در
حالی که مدیریت موجودی را خود تأمینکننده مدیریت میکند این اتفاق رخ نمیدهد و این به نفع همه است.
اگر مدیر به معنای واقعی مدیر باشد ،سریع میفهمد که در دنیای  exucationچه اتفاقی رخ میدهد.

در دنیای  exucationممکن
است که اتفاقات زیاد دیگری
رخ دهد .ممدآقاهای خاصی
ممکن است که در هر شرکت
باشد که ممکن است بتواند
قراردادهای میلیاردی را تغییر
دهد .اینگونه ممکن است که
شرکت با یک شرکت دیگر
 VMIبسته است ولی این فرد در
شرکت از یک تأمین کنندهی
دیگر خوشش بیاید و اختالل
ایجاد کند.
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در ، revenue sharingمثالً دیده میشود که  ebayبه افراد میگوید شما بیایید بفروشید و قسمتی از درآمد را
با هم تقسیم می کنیم.

Paradaigms

:Purchasing

یک شرکتی از تعدادی از تأمینکنندهها کاال تأمین میکند ،اگر تعداد این تأمینکنندهها بیش از یک مقداری
باشد ،بهتر است که این تأمینکنندهها  clusterشوند و مثال برای کاالهای الکترونیک یک دپارتمان تشکیل
شود و تعدادی تأمین کننده را در یک دسته قرار داد .بعضی وقتها این قدر تأمین گسترده میشود که یک
شرکت را به عنوان شرکت خریدار ،شرکت تأسیس میکند) . (CBمثال ساپکو برای ایران خودرو .اگر در اینجا
رابطه یک به یک ) (one to oneباشد ،این  corruptionایجاد میکند و فساد ایجاد میشود .همیشه بین دو
شرکت ،دو دوست ،زن و شوهر و پدر و پسر ،همیشه باید خوف و رجا وجود داشته باشد .اگر پسر بداند که اگر
در مدرسه هر کاری بکند ،پدرش میآید و معلم را میشورد میگذارد کنار ،فساد ایجاد میکند .در این رابطه که
یک شرکت تأمین کننده وجود دارد و باعث شده است که صنعت خودروی ایران پیشرفت نکند ،این موضوع
است که رابطه یک به یک است .پس بهتر است که رابطه  many to manyباشد تا  efficiencyحاصل شود.

 network theoryمیتواند

خارج از کشور ،قطعهسازها با چندین خودروساز کار میکنند و از نظر سایز و درآمد به خود خودرسازها طعنه

وجود واسطهها را در کسب و

میزنند .در ایران چون خودروساز  powerدارد ،همیشه فساد ایجاد میکند .هر چه قدرت زیاد باشد و

کارها بررسی کند و اهمیت

 balanceنباشد ،فساد ایجاد میشود .خودروساز در ایران همیشه به قطعهساز فشار میآورد و مثالً پولش را به

آنها را نشان دهد.

موقع نمیدهد.
آنچه در  businessمهم است ،مدیریت روابط است .در اقتصاد که امروزه خیلی مطرح است این است که
 ،contract is incompleteو میگوید هر چه قدر هم شما حواس جمع باشید ،اگر طرف مقابل بخواهد
بدجنسی کند و دبه کند ،باز هم روشی را پیدا میکند .آدم ها بسیار پیچیدهتر از قراردادها و سازمانها
میباشند و هر چه قدر  if then conditionدر قراردادها بگذارید ،در نهایت کم است .آنچه که مهم است
مدیریت این روابط و  partnershipاست.
انواع رابطه ها:
سه نوع رابطه وجود دارد:
 :Vertical Integrationهمان  mergeشدن است و این که یک نفر را کامال  takeoverکنند .مانند این است
که یک خودروساز برود یک قطعه ساز را بخرد.
 :Arm's Length Relationshipببینیم که در مارکت ،چه کسی بهتر از همه است و از او خرید کنیم .رابطهی
خاصی ایجاد نمیشود و مانند دو غریبه با هم میمانند و در فصل بعد دوباره در بازار میگردیم ببینیم چه کسی
بهتر است.
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 :Partnership of Allianceدر واقع چیزی ما بین دو حالت قبل است.
در : vertical integration

در این حالت  coordinationماکزیمم میشود .در اینجا مشکل هماهنگی و  coordinationمیتواند حذف
شود و هماهنگی  maximizeمیشود .چیزی که در این فضا قربانی می شود  specializationاست .در اینجا
ممکن است که دو ماهیت و دو طرز تفکر ایجاد شود و مثالً یکی به  R&Dاعتقاد داشته باشد و دیگری نداشته
باشد و در نهایت  efficiencyکم میشود.
در حالت  ، Arm's Lenght Relationshipهماهنگی قربانی میشود و مرتب باید با افراد مختلف هماهنگی
انجام داد و به دلیل عدم وجود اعتماد ،یک سری هزینههای دیگری به وجود میآید ولی  specializtionزیاد
است .در واقع این جا یک  transaction costوجود دارد که باید دید در این  quarterچه کسی تکنولوژی
برتر را دارد و چه کسی بهتر است .در واقع از این منظر کمی این مورد دچار مشکل است .در کل در این فضا
 specializationماکزیمم میشود اما  coordinationقربانی میشود.
رابطهی سوم ،سعی میکند از مزایای دو رابطهی گفته شده بهرهمند شود و از معایب آنها پرهیز کند .در
حوزهی  ITاین مورد در حال گسترش است.
روندها بدین شرح است:
1. Advancement in IT
2. Growth in knowledge and increased complexity
3. Increased Cusomization

به خاطر پیچیدگی باال و افزایش  customizationبه شدت نیاز به هماهنگی وجود دارد و به خاطر توسعههای
 ITو افزایش پیچیدگی نیاز به  specializationوجود دارد که رابطههای گفته شدهی قبلی این دو را نمیتوانند
تأمین کنند.

چنین چیزی نیاز به  allianceو  partnershipدارد .امروزه دیگر  core competencyشرکتها داشتن یک
تکنولوژی خاص نمیباشد و هر چیزی که  tangibleباشد ،قابل کپی کردن باشد ،مفید نیست .این که بتوانیم با
شرکتهای مختلف رابطه داشته باشیم و با شرکتهای متفاوت تعامل کنیم ،مهم است که اصالً کار سادهای
نیست و امروزه بسیار مهم است.

چه چیزی است که میتواند قوام یک رابطه را تأمین کند؟ عدالت .کسی میتواند رابطهی  sustianableداشته
باشد که یک رابطهی عادالنه را برقرار کند .وقتی رابطههای بازی را ساده کنیم نهایتا به فرمایش امام علی
میرسیم که هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران هم بخواه .اگر تویوتا توانسته است که در این حوزه
پیشتاز باشد نیامده است که بگوید من یک قرارداد هوشمندی نوشتهام که اگر دیگری جُم بخورد من بتوانم
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جریمهاش کنم بلکه یک قراردادی شکل گرفته است که آن رابطه در آن به چشم میخورد .این که من چه
تعداد کاال تولید کنم ،زمانش در دنیای جدید گذشته است و این مهم است که بتوانیم با دیگران تعامل کنیم.
یکی از مشکالت در دوران پسابرجام این است که ما یاد نگرفتهایم که رابطه برقرار کنیم .در هیئت مدیرهی
بسیاری از شرکت ها دیده میشود که فقط اقوام هستند و ما هنوز نتوانسته ایم مدیریت و مالکیت را از همدیگر
جدا کنیم .در کشور ما زیرساخت حقوقی و قانونی مشکل دارد و در این فضا ،تعامل و رابطه خیلی بهتر میتواند
مفید باشد .در رابطهها ما وارد  teritoryهایی میشویم که نباید وارد شیم و مثالً همیشه قسمهای مذهبی
میخوریم .اخالق ،چیزی فرادینی است و باید یاد بگیریم که چگونه بدون کار داشتن به خدا و پیغمبر و مایه
گذاشتن از آن ها (قسم خوردن های الکی) ،اخالقی عمل کرد.
اینجا مثال تقسیم یک کیک ناهمگون با طعمهای مختلف مطرح است که اگر بخواهند تقسیم کنند ممکن است
که فردی بیاید  utilityکیک را عوض کند و بگوید این قسمت کیک برای سالمتی مهم است و دیگری بیاید
کیک را مشبندی کند (نگاه صنایعی) و هر قسمت را بر اساس تعداد مش تقسیم کند .ولی در اقتصاد یک نگاه
ساده وجود دارد و آن این است که یک نفر با چاقو کیک را ببرد و دیگری ابتدا انتخاب کند .در اینجا نه نیاز به
قسم حضرت عباس وجود و نه چیز دیگر .در اینجا نفر اول میداند که نفر اول نیست که انتخاب میکند و در
نتیجه سعی می کند جوری ببرد که  utilityخودش که دوم انتخاب میکند را ماکزیمم کند .در این حالت هر
دو احساس خوبی دارند.
مثال دیگر این است که یک زمین به دو برادر به ارث رسیده باشد .یک سمت آن ،ممکن است که یک بلوار
باشد ،سمت دیگر یک بزرگراه ،سمت دیگر مدرسهی شلوغ ،سمت دیگر پادگان و سمت دیگر پارک باشد ،این
زمین را میتوان تجاری ساخت ،مسکونی ساخت و . ....راه حل :نفر سومی باید به عنوان واسط باشد .به نفر اول
گفته می شود که آقای  Aهر جور که دوست داشتی زمین را تقسیم کن تا برایت  fairباشد منتها برایت
علیالسلویه باشد که چه قسمت چپ برسد چه قسمت راست و این را به نفر سوم می گوید .نفر دوم هم ،چنین
کند .با این روش میتوان زمین را به گونهای تقسیم کرد که بسیار عادالنه است( .حداقل یکی از بخشهایی که
هر کدام خواسته است ،به آنها میرسد)
آنچه در این رابطهها مهم است ،این است که بتوانیم عادالنه بازی کنیم.

 Contractکافی نیست و دو
طرف رابطههای بلندمدت باید
ایجاد کنند.

:Strategic Issues – SRM
در مدرسههای کسب و کار ،معموالً تیمها تشکیل میشوند و یک کسب و کار را راه میاندازند .اما در ایران همه
به صورت  individualنگاه میکنند ،و معموالً تیم کسب و کار پایدار شکل نمیگیرد.
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خودروسازهای آمریکایی با هم  partnershipقوی ندارند و اکثرا مثل غریبهها عمل می کنند .اما
خودروسازهای ژاپنی  48درصد از کل هزینه هایشان در بخش  partner suppliersمیباشد و رابطهشان خیلی
بیشتر از آمریکاییها ست.

گفته میشود که هر چه قدر پیچیدگی زیادتر میشود partnership ،بسیار اهمیت زیادی دارد .حتی دیده
میشود که شرکت هواپیمایی بوینگ هم ،حتی عالوه بر ساخت ،طراحی را برونسپاری کرد .معموالً
خودروسازهای آمریکایی در فرهنگشان خیلی سازگار نیستند.

اینکه بدانیم کدام یک از محصوالت بهتر است از طریق  arm lengthتأمین شود و این که کدام از طریق
پارتنرشیپ می تواند تأمین شود ،مهم است .مثالً تویوتا تمام اجزای خودرو که  complexityدارند ،از طریق
 partnershipتهیه میکند ولی commodityها را از بازار به روش  arms lengthتهیه میکند.
برونسپاری به صورت ماژوالر است .یعنی یک سیستم را  decomposeکنیم اجزاء را و هر کدام را به صورت
یک ماژول بدهیم به دیگران تا انجام دهند .میتوانیم برونسپاری را بهتر انجام دهیم .مثالً مارکتینگ خیلی
پیچیده است و اگر بخواهیم یک قسمتش را برونسپاری کنیم ،شاید کار پیچیدهتر شود.
اگر کسی که پارتنرشیپ با او نداریم و یک فرآیند را به او بدهیم ،می تواند این کار را یاد بگیرد و جایگزین ما
شود .هر چه قدر محصول پیچیدهتر باشد interdependency ،زیاد میشود و مجبوریم که در دپارتمانها
 jointانجام بدیم.

شرکت کرایسلر:
ترمینولوژی شرکت برای همکاری،یا  transactionاست ،یا  coordinationیا  cooperationیا  . allianceو
سطح این نوع همکاری در سه سطح  duration ، Basicو  integrationمیباشد.

در حالت  ،transactionپایهی همکاری در حد ارائهی اطالعات است و هیچ  integrationای هم الزم نیست.
 Dataفقط مبادله میکنیم.
در رابطه  ، coordinationدر حالت بیسیک  informationتبادل میشود و در سطح بعدی قراردادها شکل
میگیرد و گفته میشود که مثال ما میخواهیم شما قسمتی را برای ما طراحی کنید .در حالت بعدی بررسی
میکنند که چگونه با همدیگر مثال طراحی را انجام دهند .در این سطح ،پیشبینی میشود فصل بعد میزان
فروش فالن ماشین چه قدر است و به تأمین کننده گفته میشد.
در رابطه  cooperationیک  know-howبر قرار میشود .مثالً نحوهی طراحی گیریبکس را هم به
تأمینکنندهاش میگوید Life cycle .کار میکنند ،برای این نسل از گیریبکس ،طراحی کنید .یکپارچگی باال
میرود.

زمانی میتوانیم کار را به
دیگری محوّل کنیم که دیگری
با ما خودی شده باشد و سر
سفرهی ما باشد.
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در رابطه ، allianceیکی نمیشوند ولی بسیار رابطه قوی میشود و با هم قاطی میشوند .حتی در بخشهای
فروش هم با همدیگر رابطه برقرار میکنند .باید یاد گرفت که بتوانیم فضای رابطه ی  allianceرا مدیریت کرد.
در طراحی ،هر چیزی را برونسپاری نمیکنند ،بلکه  detailed designرا برونسپاری می کنند .در کانتکست IT

وظیفهی  system integratorاین است که بخشهای مختلف را با هم هماهنگ کند .شرکت هایی که طراحی
را برونسپاری می کنند ،بخش  system integratorرا در دست خودشان گرفتهاند.

change

 managementمطرح است .اینکه سریعتر نیاز بازار را بشناسد time to market ،اش کمتر باشد ،برنده
است.
:Traditional relationship
آنچه به صورت سنتی در رابطهها مهم است ،یکی قیمت است که بسیار مهم است .عرضه کننده متولی اصلی
کیفیت است و عمالً خریدار کنترل میکند که کیفیت مناسب میباشد یا خیر .یک مدل ذهنی چانهزنی وجود
دارد که عرضهکنندگان را به جان هم بیاندازیم .چون همیشه عدم اعتماد وجود دارد ،خریدار میخواهد که
خودش را از این موضوع حفظ کند و این هزینه را باال میبرد .اما در فضاهای جدید ،میتواند یک فضا سافتتَر
باشد که فقط قیمت مهم نیست و موارد زیاد دیگری هست .نظیر این که کیفیت ،تحویل به موقع و  ..و قیمت
مطرح است ،بر خالف نگاه سنتی که فقط قیمت مهم است ،موارد زیاد دیگری مهم است .باید دید که تأمین
کنننده چه قدر قابلیتهای مدیریتی ،قابلیتهای مدیریت انسانی ،مدیریت تولید دارد و مدیریت روابطش چگونه
است؟ باید دید با شرکتی میخواهیم کار کنیم که مدیر معتقد است که میخواهد دو روزه پولدار شود و برود یا
این که میخواهد مدتها در این صنعت بماند؟ آیا به افراد دید برده دارند؟ آیا من با کسی کار میکنم که
نیروی انسانیاش حاضر است جون بدهد برای کسب و کار یا این که از مدیران نفرت دارد؟
از منظر :management capabilities
آیا مدیران به اندازهی کافی تجربه دارند یا این که پیشرفت را به صورت آسانسوری طی کردهاند؟ یا این که
همین طور دارند کار میکنند و اصل پولشان را دارند از  real stateدر میآورند .این خیلی رایج است
(شرکتهای نرمافزاری مثال) که درآمد اصلی اشان از چیزی غیر از عملیات اصلیشان است .آیا جناب کاله از
محصوالتش پول در میآورد یا چون احتیاجات اولیه مردم را تأمین میکند در آمل زمین بزرگی به او می دهند
و بارش را آن جا می بندد؟ اگر مدیری بلندمدت نبیند اصالً سرمایه گذاری نمیکند .برای مشکالت آینده چه
قدر میخواهند آماده شوند؟ چه قدر میتوان روی حرف آن شرکت حساب کرد .قدیمیها وقتی یک فرش را
میفروختند و روی یک قیمتی توافق میکردند دیگر این قیمت ثابت می ماند.

میدارد و  detailed designرا
برونسپاری میکند .بوئینگ به
عنوان

با برونسپاری detailed designها ،دیگر طراحی اجزای مختلف ماشینها مثل هم میشوند ،برای همیناست
که دیگر  core competencyدر این موارد  tangibleنیست .در مدیریت زنجیره تأمین،

بوئینگ طراحی  generalرا نگه

integrator

عمل میکند.

system
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از منظر :personal capabilitie
چه قدر تحصیالت دارند؟ اخالق چگونه است؟ چه قدر سازمان را ترک میکنند؟ آنها چه قدر به مفاهیمی مثل
کیفیت پایدار هستند؟ رابطه اشان با کارفرما چگونه است؟ مثالً چینی ها با این که با حجم باال تولید میکنند
ولی اکثراً از نیروی انسانی مانند بردهها استفاده میکنند .در این فضا میتوانند یک دستگاه ریشتراشی تولید
کنند و در والمارت آمریکا بفروشند  4.99دالر .آیا این کار درست است که با آدمها این گونه برخورد کرد؟
بازدید از کارخانجات ،جنبههای مختلف دارد .مثالً تویوتا پیوسته تور میگذاشت که حتی رقبا بیایند کارخانه را
ببینند و دیگران میگفتند که بقیه میآیند کار را یاد میگیرند .ولی مزیتی که داشت این بود که همیشه محیط
کارخانه تمیز نگه داشته میشد .همینطور سعی میکردند که فضای کارخانه را به سمتی ببرند که فضا فضای
دوستانه شود.
از جنبههای تولید:
در سیستم تولید چه قدر استاندارد وجود دارد؟ سیستم  planningچگونه است؟ نگهداری آنها چگونه است؟
ما ممکن است که خیلی از اینها را داشته باشیم .مثالً ایرانخودرو انواع استانداردها را دارد ولی ماشین که
تولید میشود دندهاش جا نمیخورد .باید دید که ساپالیر آیا  certifateدارد یا نه؟ البته باید مواظب بود که
واقعاً دارد یا نه و به درد می خورد یا خیر.

قابلیتهای رابطهای:
به جای این که ما محصول را بعد از تولید ،کنترل کیفیت کنیم ،در مکان حضور داشته باشیم و رابطه در این
حد قوی باشد که بتوانیم در مکانهای همدیگر حضور داشته باشیم.

 Kpiهایی که برای  supplier performance measuerementمطرح است ،همان چیزهایی است که قبال
گفته شده بود .کیفیت ،هزینه و.......

 :supplier developmentبه این معنا است که تمام فعالیتهای که خریدار انجام میدهد تا قابلیتهای
ساپالیرش را تقویت کند .مزایای این کار این است که هر چه قدر ما بتوانیم ساپالیر را تقویت کنیم ،سودش به
خودمان میرسد .مثالً اگر  ITساپالیر را تقویت کنیم ،خودمان بهره میبریم .عیب این است که ما سرمایهگذاری
کنیم که با ما بهره ورتر شود ولی بعد سوئیچ کند به رقبا .یک نگرانی مهم در این موضوع این است که اگر ما
ساپالیر را ارتقا دهیم ممکن است که او برود و با رقیب کار کند .اگر از نگاه خشک اقتصادی نگاه کنیم این
موضوع میتواند مهم باشد ولی از نگاه سعهی صدر ،این موضوع مهمتر است .در بلندمدت این به نفع ماست که
این کار را انجام دهیم supplier development .بر اساس بده بستان دو دوتا چارتا نیست این که من این
کارها را برایت انجام میدهم تا تو این کار را انجام دهی برای ما .معموالً در نگاه سعه صدر این طور عمال
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میکنند که مثال من سیستم آیتیِ تو را ارتقا میدهم ولی با سیستم آی تی خودم اینتگریتد میکنم .در واقع
سعی می کنیم که در  supplier developmentبیشترین سود را برای خودمان بخواهیم .مثال ژاپنیها در
آمریکا بعضی از خودروهایشان را تولید میکنند و سیستم تولید در آمریکا را با سیستم تولید خودشان سنکرون
می کنند و مثالً بچهای  15تایی در دستور کار دارند در صورتی که دیگر خودروسازها بچهای  20تایی دارند و
یک استاندارد خاص ایجاد میکنند.
در نگاه گیم تئوری ،اگر دید  repeated gameوجود نداشته باشد ،معموالً  cooperationرخ نمیدهد.
 :supplier development - process mapیک سری برنامهریزی شکل میگیرد.
 :supplier development – pitfallsاگر از سمت ساپالیر تعهد کافی نباشد و همین طور از دید خریدار.
بررسی کیس دریمالینر:
برخالف ایرباس ،اقتصادیبودن بویئنگ مطرح بود و برای همین از مواد کامپوزیت استفاده میکردند و برای
همین تمامی طراحی را باید از نو انجام میدادند .چون مصرف سوخت هواپیما کم می شد ،در سال های 2003
یک سفارش بسیار زیادی گرفت .قرار بود که  2007تحویل دهد ،ولی تا سال  2011اولین پرواز آزمایشی شکل
نگرفت.
مدل ، revenue sharingخیلی مطرح بود .این مسئلهای که در بوئینگ مطرح بوده است ،مسئله ای است که هر
روز در کشور ما تکرار می شود .چهارتا فارغ التحصیل میخواهند با هم شرکت بزنند ،یا چند فامیل می خواهند
با گذاشتن یک پولی ،یک ساختمانی را بسازند .بعد از شروع این ،میببینند که همه چیز متفاوت است و پول کم
میآید و کارها دیرتر انجام میشود .در این کیس ،بوئینگ یک حرکت جسورانهای انجام داد که از همان ابتدا،
حتی طراحی را به بیرون سپرد .قبالً برونسپاری طراحی  tabooبوده است چون  core competencyبوده است.
 detailed designرا برونسپاری کرده است ولی  overall designرا در دست خودش گرفت.
همین طور برای مواردی مثل همراه اول وجود دارد ،که مثالً  detailed designمثل زیرساختها را به دیگران
بسپارد.
آنچه مهم است این است که  strategic positioningحفظ شود و این سوال همیشه مطرح است که آیا این
بازی را در  long termنباختهایم؟ اگر یکی از دنیای  excutionدور باشد ،دوز و کلکها را فراموش میکند و
مشکل  obsoleteشدن دانش در برونسپاری بسیار مهم است و باید توجه کرد که از دانش عقب نیفتیم .کسی
میتواند به هندیها در نرم افزار برونسپاری کند که خودش  programmerحرفهای باشد .ولی اگر خودتان
هیچ چیزی مثل  javaو ...ندانید ،برونسپاری معنا ندارد .کسی می تواند برونسپاری کند که خودش بتواند آن
برونسپاری را مدیریت کند .این که چگونه مدیریت کنیم و تا کجا و تا چه عمقی الزم است ،می توان به تیم
برونسپاری رفت job rotaion ،انجام داد و تیمهای مهندسی خودمان و دیگران را کنار هم بنشانیم .وگرنه اگر
بخواهیم همه چیز را از اول تا آخر برونسپاری کنیم ،دانشمان  obsoleteمیشود .بعضاً برای مدیران ارشد
کسانی از خارج از سازمان باید بیایند تا تکنولوژی روز را به مدیران ارشد انتقال دهند .کلیات و روندها را باید
دانست و بعد برونسپاری کرد .یک معضل برونسپاری این است که دانش  obsoleteمی شود و باید جلوی آن را
گرفت.

مشکل  obsoleteشدن دانش
در برونسپاری بسیار مهم است و
باید توجه کرد که از دانش عقب
نیفتیم.
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در برونسپاری کیس بوئینگ :وقتی مثالً موتور را به کسی برونسپاری کنیم ،ممکن است که هوس کند که روزی
هواپیما بزند .یا کسی که بال هواپیما می زند ،ممکن است که هوس کند که هواپیما بسازد .وقتی detailed
 designرا به دیگران میدهیم ،به نوعی نقش  system integratorداریم .کسی نمیداند که چگونه سیستم
هیدرولیک با سیستم برق هماهنگ میشود .در نهایت ما  overallرا داریم .هر چه قدر که در  detailخبره شود،
نمیتواند به  overallدسترسی داشته باشد .مثل این است که یک شرکت به شدت در ترمز  absحرفهای شده
باشد ،نمی تواند خودرو بسازد.
باید چیزی را که برونسپاری میکنیم ،این قدر آن چیز را بلد باشیم که مدیریت کنیم.
در این کیس ،به دالیل مختلف ذکر شده در کیس delay ،شکل میگیرد.
در این کیس ،یک هواپیمای که طراحی بسیار پیچیده بود ،احتمال به مشکل خوردن زیاد بود .انواع  delayرخ
داد .مسائل فرهنگی در نظر گرفته نشد .مثال ژاپنیها جور دیگری کار میکنند .مثالً حتی اگر کارش به خوبی
پیش رفته باشد ،میگوید کلی کار دیگر داریم ولی ایرانیها با ده درصد پیشرفت کار را کامل میدانند.
در مثال ساختمانسازی باال ،وقتی به مشکل خورد ،و نیاز به پولهای بیش تری باشد ،هر کس به دیگری نگاه
میکند که اگر دیگری پول داد من هم پول می دهم و در نهایت ،هیچ کس پول نمیدهد و منتظر است تا دیگری
پولی بدهد.
در کیس بوئینگ قرارداد که  revenue sharingاست ،وقتی به مشکل خورد ،بازی  free ridingرخ میدهد و
هر کس میگوید که دیگری باید کاری کند و برای سرمایهگذاری مجدد ،همه میخواستند کاری کنند که
تقصیر را بر دیگری بیندازند .پروژه که به تأخیر میخورد و بقیه میخواهند چک بدهند ،اگر یک نفر مثالً مهر
بتواند پول بدهد ،بقیه هم برای مهرماه چک میدهند .این تأخیر باعث میشود که تا خود مهر ،دوباره نیاز به پول
بیشتری باشد .باید از ابتدای بازی ،قواعد بازی را صفر کرد .مثالً اگر به تأخیر خورد ،باید گفت که ممکن است
که شریک دیگری اضافی شود .در این کیس ،وقتی کسی که بال میسازد ،میدید که کسی موتور را میسازد،
تأخیر دارد پس او هم در سرمایهگذاریاش تأخیر ایجاد میکند و هر کس خودش را پشت سر فرد دیگری قایم
می کند.
اگر بپرسیم که بوئینگ چیکار میکرد که بهتر بود؟ جواب مشخصی نیست
این که از صددرصد طراحی داخلی به صددرصد برون سپاری طراحی حرکت کرد ،کار جسورانهای بود .شاید به
خاطر اینکه همهی قطعات مواد کاپوزیت بوده است ،باید همه چیز با همدیگر مونتاژ میشد .به نظر میرسد که
اگر این  radical changeرا خُرد میکرد ،شاید میتوانست که بهتر عمل کند و در فازهای بعدی جزئیات را به
دیگران بدهد که طراحی کند.
یک پروژه برونسپاری همراه اول:
برونسپاری و شراکت تجاری در همراه اول
در جهان جدید شاهد این هستیم که:
نیروگاههای اتمی توسط بخش خصوصی سپرده میشود.
زندانبانی برونسپاری را میکند.
امنیت و حفاظت از افراد در جنگ (عراق) توسط بخص خصوصی است.
جهان جدید باید یاد بگیرد که تعامل داشته باشد.
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حوزههای گفته شده ،نسبت به کسب و کار خیلی پیچیدهتر است .هنر این است که چگونه قواعد بازی را
مدیریت کنیم و کار را به دیگران بدهیم و خودمان روی نقطه قوت توجه کنیم.
در مقام منبعیابی ،باید بدانیم که چرا میخواهیم برونسپاری کنیم؟ چه چیزی میخواهیم برونسپاری کنیم؟ چه
core

کسی میخواهد برونسپاری کند؟ به چه کسی میخواهیم برونسپاری کنیم؟ چگونه میخواهیم برونسپاری کنیم؟

این که چه چیزی

چه موقع میخواهیم برونسپاری کنیم؟ اصلیترین بازیگر ،برای برونسپاری در صنعت مخابرات ،کاهش هزینهها

competency

است.

شدت تابع مدل کسب و کار

میباشد،

به
low

وقتی میخواهیم یک چیز را برونسپاری کنیم ،می تواند سه نوع باشد -1 :کل فرآیند بروسنپاری شود  -2بخشی

است .ایرانسل دنبال

از فرآیند برونسپاری شود  -3کل فرآیند نگه داشته شود و دیگران را از بیرون آورد (استخدام کرد).

 prirceاست ولی همراه اول
دنبال تنوع و کیفیت.

IT Value Chain
آقای بیل گیتس در سال  ،1975در زمانی که اوج بخشهای سختافزاری بود ،گفت که آینده صنعت  ITدر گرو
نرم افزار خواهد بود.
از دو بعد می شود به زنجیره ارزش  ITنگاه کرد .از بعد ، SERVICE OBJECTسه استیج >Hardware -
 Software -> Consultantوجود دارد .بعد دیگر  IT service VCبا ابعاد >Development -

 Implementation -> Operationمیباشد.
 system integratorها در این زنجیره ارزش ،کسانی هستند که نه نرم افزار دارند و نه سخت افزار .از این
قسمت میتوان در دیگر کسبوکارها ،الهام گرفت .در واقع بخشی از زنجیره تأمین ،مشاوران صنعت یا
کسبوکار میباشند .بخشی به عنوان ساپالیر و بخشی به عنوان  providerمیباشند IBM .فرآیند  HRشرکتها
را مدیریت میکند و شرکتها فرآیند  HRرا به  IBMمیسپارند .اگر خودمان صاحب تکنولوژی نیستیم،
 system integratorمیتواند یک حوزهی مفید باشد .نه تنها در حوزه ی  ITبلکه ،در مثالً حوزهی فلز،
میتواند خیلی مفید باشد و حتی در محیطهای صنعتی هم خیلی شایع است .کسی میتواند این نقش را ایفا
کند که همهی softwareایها و hardwareایها را بشناسد.
یک زمانی در ایران میخواستند که سیستم عامل و  ،ERPایجاد کنند .ولی واقعیت این است که ما این کاره
نیستیم و این کار نیاز به یک  R&Dمیلیاردی دارد.
 SAPاز اکو سیستم  ITدر حوزهی  App Service providerو  APP SW supplierوجود دارد .میتواند که
برود شرکتهای مشاورهای را بخرد ولی نمیرود IBM .به جز بخش نرمافزار ،تقریباً در تمام حوزهها حضور دارد.
 logoیک شرکت ترکی است که وقتی خارجیها حضور نداشتند ،نقش پررنگی داشت ولی اکنون
ندارد meteksan sistem .یک شرکت ترکی است که در بخش  integratorبه خوبی عمل میکند.
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به شرکتهای داخلی توصیه میشود وارد نرمافزارهای  Planningصنعتی نشوند و این یک باتالق است.
 Developکردن این موضوع کار هر کسی نیست .فی الظاهر ساده است ،اگر درهای کشور باز شود هم به کل از
بین میرود ،درها بسته باشد و بماند شاید بمانند ولی همواره در تهدید هستند.
یک  System Integratorباید به طور کلی ،خنثی باشد و طرف هیچ شرکتی را نگیرد تا بتواند نقشش را به
خوبی ایفا کند .مثالً شرکت کاله ،یک شرکت تحقیقات بازاریابی راهاندازی کرد .رقبا میخواستند از این شرکت
اطالعات بگیرند و این شرکت نمیتوانست که بیطرف باشد.
وقتی همهی شرکتها به سمت  specializationمیرفتند IBM ،به سمت  total solutionحرکت کرد.
system integratorها در  IBMمثالً نمیآیند که بگویند از سخت افزار  HPاستفاده کن ،ولی در نهایت یک
راهکاری ارائه میدهند و آن را در حوزههای مختلف گارانتی میکنند.

در حوزهی  ITاگر یک نفر سخت افزار بدهد و یکی نرم افزار و این سیستم کار نکند ،نرمافزاری میگوید که
تقصیر سخت افزار است و برعکس و هر کدام دیگری را متهم میکند.

Inventory Management
مبحث مهمی است .جریان مواد ،سه حوزه را در بر می گیرد:
مدیریت موجودی تقریباً در تمام اجزای زنجیره تأمین مطرح است و باید مدیریت شود.

موجودی نقش خون را در یک
بدن دارد و همهی اکسیژن

اگر مراحل مختلف زنجیره تأمین را در نظر بگیریم ،از تأمینکننده تا مشتری ،ممکن است که موجودی را با

دادنها از طریق موجودی

نامهای مختلف نامگذاری کنیم RM .یا مواد خامWIP ،یا  Working in Processکه چیزی است که داخل

است.

یک  operationاست .موجودی که در حین حمل باشد را  in transitمیگوییم.
آیا داشتن موجودی خوب است یا بد است؟  exess inventoryیک اپدیمی در سازمانها است و مشکل بزرگی
است .وقتی یک مشکلی در سازمانها داشته باشیم ،این یک مشکل همهگیر خواهد بود .اگر مدیریت موجودی و
مدیریت عملیات بلد نباشیم ،میگوییم که از این تعداد تیرآهن ،صد باکس میخرم تا تمام مشکالت تأمین را از
بین ببرم و مدیر ارشد بسیار راضی است .این بحث در بخش تولید هم وجود دارد ،که از همه چیز زیاد میخرد
تا هیچ وقت خط تولید نخوابد .در هر جای زنجیره تأمین  excess inventoryمیتواند مشکل کمبود را حل
کند .این مانند مسُکن می ماند .پزشک باید ریشهی یک بیماری را پیدا کند و از بین ببرد نه اینکه برای هر
درد یک مسکن بدهد .من مدیریت  procurementبلد نیستم ،پس از  excess inventoryاستفاده میکنم.
نتیجهی چنین کاری در  balance sheetدیده میشود و اینکه یک مقدار زیادی پول ،خوابیده است.
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در فضایی قرار داردیم ،که محصوالت  customizedشدهاند و تعامالت زیاد شدهاند .بر خالف روزگار قدیم که با
داشتن موجودی باال ،میشد عملیات را بهتر تأمین کنیم ،اکنون این طور نیست که مثالً با گذشت زمان ،یک
چیز سریع  obsoleteمیشود.
برای کنترل موجودی باید چهار سوال را پاسخگو باشیم:

invnetory

را باید

as

 much as neededداشته
باشیم ،نه

as much as

.possible

کجا؟ آیا در بخش  supplierموجودی باید داشته باشیم؟ در بخش تولید؟ یا در بخش توزیع؟
چه چیز (محصول)؟
چه قدر؟ به میزانی که  service levelباال رود ،میزان موجودی متفاوت است .اگر بخواهیم سطح خدمت صد
در صد داشته باشیم ،نمودار موجودی به سمت بینهایت میرود .افزایش موجودی ،باعث میشود که هزینه باال
رود .در واقع با باال رفتن سطح خدمت ،هزینه باال میرود و باید بین این دو یک نقطه بهینه را پیدا کرد.

موجودی

ماهیت

 optimizationدارد .در واقع
باید حالت بهینه را با توجه به

? .Policiesسیاستها چیست؟ اگر من در یک جا مشخص کردهام که سطح موجودی باید صد باشد ،اگر کم

هزینه و سطح خدمت به

شد و به نود رسید ،چگونه این را دوباره پُر کنم و دوباره به صد برسانم؟

دست آورد.

) AMR (American Market Researchخیلی قوی عمل میکند و یک گزارش سه صفحهای آن هزاران دالر
میارزد .این شرکت گزارش داد که اگر بتوانیم به طور بهینه و  global viewموجودی را مدیریت کنیم،
میتوانیم هم موجودی را کاهش دهیم و هم سطح خدمت را زیاد کنیم .این موضوع در سایهی global view

میباشد.
الیههای مدیریت موجودی

در حوزهی مدیریت موجودی ،سه الیه مطرح است .یک سری جنبهها استراتژیک است .یک سری جنبههای

در نگاه گلوبال  ،نه تنها

 tacticalو یک جنبهی  excecutionوجود دارد service level .باید چه قدر باشد ،تا در موجودی

میتوان میزان موجودی را کم

سرمایهگذاری کرد .مسائل  tacticalاین را نشان میدهد که چیدمان چگونه باشد execution .در واقع day to

کرد بلکه سطح خدمت را

 day operationبرای مدیریت موجودی میباشد.

زیاد کرد .این نگرش از سال

هر چه موجودی بیشتر در سیستم داشته باشیم responsiveness ،بیشتری خواهیم داشت .هر چه به
سمت  raw materialبرویم ،عمالً  efficiencyزیاد میشود و موجودی کمتر میشود تا هزینهها کمتر شود.

انواع موجودی:
 :cycle inventoryخیلی از کارها به صورت  batchو  lot sizeمیباشد .اگر یک فروشگاه مثالً تلویزیون سونی
میفروشد ،این طور نیست که تا فروخت سفارش بدهد تا دیگری بیاید .بلکه به صورت مثالً ده تایی با وانت
میخرد .همین طور کسی که این مغازه از او میخرد ،ممکن است به صورت کانتینر از خود شرکت سونی بخرد.
همیشه موجودی به صورت بسته بسته مثالً ده تا ده تا خریده میشود .این موجودی اجتناب ناپذیر است.

 2005شکل گرفته است.
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 :saftey inventoryاین موجودی است که به طور  defaultوقتی میگویند مدیریت موجودی ،این موجودی را
میگویند .این نوع موجودی باید  demand satisfactionرا زیاد کند .عمالً به خاطر پاسخگو بودن به تقاضای
 uncertainدرصدی را نگاه میداریم.

 :Seasonal inventoryگاهی اوقات ،تقاضا  seasonalityدارد .قیمت هم ممکن است که  seasonalityداشته
باشد .کاال در یک فصل خریده میشود و در فصلهای دیگر مصرف میشود .مثالً فرض کنید شرکتی که اسپری
حشرهکش میزند ،حشرهها بیش تر در تابستان هستند .در نتیجه ممکن است به خاطر تقاضا قیمت مواد خام
برای اسپری در تابستان زیاد باشد و شرکت در فصل زمستان بخرد و در تابستان مصرف کند .دائم یک فضای
 stochasticوجود دارد و ممکن است که الگوهای خرید تغییر کند و در فصلی که قیمت پایین بوده است،
تقاضا زیاد شود و قیمت باال رود .همیشه یک راهکار  hybridباید در نظر گرفت که یک محصول خیلی زود
خریده نشود و یا خیلی دیر خریده نشود.
The role of cyle inventory in Supply Chain
موجودی متوسط است که به خاطر  lot sizeوجود دارد .در مهندسی صنایع بررسی میشود که بهینهی
سفارش چیست.
Q: Quantity in a lot or batch size,
D: Demand/unit time
cycle inventory = Q/2
flow time= Ave.inv/Ave. flow rate = Q/2D

در یک سیکل سفارش (که سفارش  Qداده میشود و در یک زمان تمام می شود  Q/2میباشد)
در تئوری صف به این قضیه  littles lawگفته میشود .یعنی اگر یک سیستم صف وجود داشته باشد ،باید نرخ
ورود و نرخ خروج برابر باشد .برای  stableماندن سیستم ،باید نرخ میانگین ورود و خروجی برابر باشدArrival .

.rate= Departure rate
میانگین زمانی که آدم ها در سیستم میمانند * زمان تعداد آدمها = میزان میانگین موجودی
برای اینکه سرور  Downنشود ،نرخ ورودی باید با نرخ خروجی برابر باشد.
اگر به طور متوسط ،در هر ساعت ده نفر وارد شوند و ده نفر خارج شوند و هر نفر ده دقیقه کارش طول بکشد،
در هر لحظه تعداد  100/60نفر وجود دارد.
سیستم اگر بخواهد LIFO ،باشد ،سیاست کاریاش فرق دارد .تا وقتی که  Priority Baseباشد ،به اینها
میگویند سیاست .Processing
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هر چه قدر  varietyباال رود average waiting time ،باال میرود .پس با کاهش  varietyمیتوانaverage ،

 waiting timeرا کم کرد .مثالً در سیستم بانک ،کسایی که کارشان کمتر طول میکشد ،به طور جداگانه
خدمات بگیرند.

برای پیدا کردن متوسط
موجودی باید دید که در

انواع رویکردها برای این که ببینیم چگونه باید سفارش داد ،وجود دارد.

سیستم چه نرخی در زمان

هر چه  Batch Sizeرا کم کنیم ،میانگین موجودیمان طبق  Little' Lawکم میشود ،ولی از آن طرف

وارد میشوند ،چه قدر زمان

هزینههایی نظیر حمل و نقل ،افزایش مییابد.

انتظار است و اینها را در هم
ضرب کنیم ،میزان موجودی

در یک مدل ریاضی ،داریم:

به دست میآید( .قانون
)Average price per unit purchased(C
)Fixed ordering cost incurred per lot (S

𝐷
𝑄
𝑆∗𝐷∗2
√ = 𝑄𝑂𝐸 = ∗ 𝑄 >= 𝑐 ∗ ∗ 𝑠 + ∗ ℎ
𝑄
2
𝐶∗ℎ

𝑇𝐶 = 𝐶 ∗ 𝑄 +

این نگاه ،نگاه لوکالی میباشد .پایین دست و باالدست ممکن است که این موضوع را فقط از دیدگاه خودش
ببیند.
مدلهای دیگر نیز وجود دارد که بر اساس  Discountمیباشد .هر چه قدر بیشتر سفارش دهید ،تخفیف
میگیرید.

بعضی از مدلها  Volume-basedمیباشند .این مدل میگوید که من به هر سفارش شما کاری ندارم ،بلکه به
مجموع سفارش شما در سال کار دارم که اگر از یک مقداری بیشتر باشد ،تخفیف میدهم.

دو نوع تخفیف وجود دارد که یکی به کل محصوالت تخفیف می دهد و دیگری به صورت  marginalمیباشد.

)little
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در حالت ، Marginal- Uniti Quanitity Discountوقتی حجم سفارش مثالً از پنج هزار باال رفت ،برای این
پنج هزار اول ،تخفیفی در نظر گرفته نمیشود ولی برای بیش از این مقدار ،فقط به خود چیزی که بیشتر
است ،تخفیف ارائه داد میشود..
Role of Safety Inventory

برای پاسخ گویی به تقاضای  uncertainاست .این نوع موجودی  tradeoffدارد .در واقع مانند مسئلهی روزنامه
فروش cost of over-stock ،و  cost of under-stockدر این جا وجود دارد .در این مدیریت موجودی نگاه
لوکال و گلوبال وجود دارد .گفته میشود که من در این قسمت ،الگوی پایین دست و باالدست را میدانم.

 local viewپنج پارامتر بیشتر ندارد و به راحتی در اکس قابل به دست آوردن است .اول ،چه میزان

local
view
(Buffer
) centricآنالیزهای آماری

میخواهیم سطح خدمت داشته باشیم .با این پنج پارامتر ،هر منحنی تقاضا را که در نظر بگیریم ،میتوان میزان

است.

بهینه موجودی را به دست آورد.

 Fluctuationهای پایین دست ،میتواند این باشد که  orderتغییر کند .به طور کلی حدود  30درصد تغییر
میکنند .از سمت باالدست مواردی نظیر زیاد شدن  leadtimeمثالً به خاطر برف ،یا دیر شدن  deliveryیا
مثالً خراب شدن دستگاه تأمین کننده میتواند باشد.

):Measuring product availibity (CSL
دو حالت دارد:
 :product fill rateمیزان کمبودی که ممکن است در تعداد کاال رخ دهد.
 :order fill rateمن به  quantityکاری ندارم ،به تعداد  orderکه میتوانم پاسخ گو باشم ،کار دارم.
 :stock outاحتمال این که من در سیستم موجودی نداشته باشم ،چه قدر است؟
فرض کنید که  800موجودی داریم ،سفارش اول 900 ،عدد و سفارش دوم  100باشد .طبق تعریف اول
 CSL=80%میباشد ولی در تعریف دوم CSL=50% ،میباشد .با این که ،تعریف اول ،منطقیتر به نظر میرسد،
ولی در صنعت تعریف دوم ،بیشتر استفاده میشود.
در کل اگر در فضای  commodity businessهستم و به بازار می فروشم و اصالً مشتری برایم مهم نیست،
تعریف اول در این گونه محصوالت و صنایع توجیه دارد .اما وقتی مشتری یا محصول خاص میشود ،تعریف دوم
مهم است .مثالً در صنعت غذایی اگر یک مشتری با تعداد پنج نفر بیاید و فقط بتوان به سه نفر غذا داد ،باعث
نارضایتی آنها میشود.
روندها به این سمت است که تعریف دوم ،بیشتر اهمیت پیدا میکند.

Global view (network
 )centricاز جنس بهینهسازی
است.
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) CSL*=1/(1+Co/Cuاست .ولی حساب کردن  Cuسخت است .در سیستمهای ، ITخیلی وقت ها Cost of

 Understockمعلوم نیست .چون سفارش شکل نمیگیرد .خیلی وقتها از جنس  Cost processمیباشد.
گرچه تئوریکالی کامالً معتبر است Co .برای حسابکردن راحتتر است .چون میدانیم چه قدر موجودی اضافه
آوردهایم.
 .Co/Cuاگر این دو با هم برابر باشند ،و هر منحنی تقاضا داشته باشم ،اگر متوسط را در نظر بگیرم CSL* ،به
دست میآید .اگر تقاضا رندم میباشد ،باید دید که نسبت  Coبه  Cuچه قدر است؟
در صنعت معموالً شرکتها  ABC classificationانجام میدهند.

:Replenishment Policies
برای  replenishmentدو پارامتر نیاز داریم .یکی این که با چه تعدادی و در چه زمانی سفارش دهیم .در
دنیای واقعی دو سناریو وجود دارد که همیشه یکی از اینها کار میکند .گاهی اوقات  Qرا ثابت میکنند و زمان
متغیر است ) (Contiuous Reveiwگاهی اوقات زمان ثابت است و  Qمتغیر است ). (Periodic review
در حالت  Continousهمیشه یک هزینه برای مانیتور کردن میزان موجودی وجود دارد .در حالت periodic

 reviewچون اطالعی از میزان موجودی نداریم ،همیشه سعی میکنیم که موجودی بیشتری داشته باشیم.
(ترس از صفر شدن موجودی)
خیلی وقتها  periodicدرست است که موجودی بیشتری وجود دارد ،ولی practicalتر است .چون که
آمادگی ذهنی وجود دارد و صنعت به لحاظ روانی با  periodicراحتتر عمل میکند .برای ساده کردن حتی Q

را ثابت میکند و میگوید که هر شنبه ،صد تا سفارش بده .این از حالت بهینه کامالً دور میشود ولی خیلی
practicalتر است.
سازه گستر ،تأمین سایپا را انجام میدهد .سازمانی که متولی تأمین است ،یک سری فرآیندهای مدیریتی دارد
که پیشبینی بازار را بر میگیرد .فرآیندهای مرکزی مانند تحویل کاال به مشتری است و فرآیندهای پشتیبانی
مانند خدمات پس از فروش است.

ABC classification
نوعی از این کار نسبت  cost of understockبه  cost of overstockرا بررسی میکند .نداشتن محصول
ممکن است که نسبت به  opportunity costموجود به برند یک ضرر زیادی بزند.
در سگمنت نیمه رساناها ،بررسی کردند پنج درصد محصوالت ،سیدرصد سفارشها را شامل میشده است و
پنجاه درصد درآمد را از آن خود میکرده است .شصت درصد حجم کار برای این محصوالت بوده است.
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در مقام مدیریت موجودی اگر همین پنج درصد را به خوبی مدیریت کنیم ،تقریباً شصت درصد حجم کارها را
مدیریت میکنیم .اگر سراغ سازمانهای مختلف برویم ،سفره دلشان را باز میکنند که مدیر متوجه نیست و. ...
هنر این است که بین مسائل ABC classifcation ،انجام داد و اگر دو مسئله را حل کنیم ،بیشترین تأثیر را
بر سازمان میگذارد .این مسئله ،یک مسئلهی  segmentationاست که در حوزههای مختلف مطرح است.

پس از این  classificationبا توجه به اهمیت هر بخش ،یک  CSLبرای آن بخش مشخص میکنند .مثالً برای
بخش پنج درصدی یک سطح خدمت خوبی را در نظر میگیرند.

چرا محصوالتی که کمتر اثر دارند را حذف نمیکنند تا از شرشان راحت شوند؟ امکان پذیر نیست .چون خیلی
از این محصوالت ناخواسته هستند .مثالً در چیپسهای تولید شده ،ممکن است که فقط ده درصد محصوالت
تولید شده سرعت باال باشند و پنجاه درصد محصوالت تولید شده ،سرعت پایین داشته باشند .این موارد در
صنعت خیلی رایج است .وقتی صنعت چنین ساختاری دارد ،اصطالحاً  Downbiningمیکنند .گفته میشود
مگر تو سرعت معمولی نمی خواستی ،من سرعت باال بهت میدهم (به خاطر نداشتن موجودی از محصول
سرعت معمولی) .مثال این کار این است که شما در بیمارستان نیاز دارید که مثالً پرستار فشار شما را بگیرد
ولی چون پرستارها مشغولاند ،دکتر این کار را انجام دهد .در خیلی از عملیات ،چنین ساختاری وجود دارد.

آمازون ،برای کتاب سودآوری
کمی دارد اما از موسیقی و اسباب

این چیزی است که ساده به نظر میرسد ممکن است حاصل یک  engineقوی باشد .این ABC classification

بازی پول خوبی در میآورد .چون

ممکن است که If then conditionهای زیادی داشته باشد.

روی آنها شبکه و وفاداری خوبی

 CSLهمیشه برای  Finished goodsمطرح است .کالً در دنیای بیزینیس همیشه  Finished goodsاست که
برایش  CSLمطرح است.
اینکه سطح  CSLدر هر طبقه از محصوالت چگونه باشد ،به طور شهودی مشخص میشود .مثالً ممکن است که
رقبا %95 ،سطح خدمت در نظر گرفته باشند و ما هم مجبور شویم که به صورت  %95مشخص کنیم.
 ABC Classificationدر همه ی حوزه های نظیر مشاوره و  HRهم مطرح است .معموالً از دو بعد Impact

سازمانی که چه تأثیری دارد و بعد راحتی بررسی میشود (مکنزی) .بعد راحتی یعنی این که چه قدر امکان
انجام دادن وجود دارد .کارهایی که بیشترین  Impactرا دارند و راحتتر انجام میشوند ،باید زودتر انجام
شوند.

Impact of Aggregation on safety inventory
آنها را  aggregateکنیم ،سیگنال برآیند
وقتی سیگنالهای مختلف با ارتعاشات متفاوت داشته باشیم و 
 fluctuationکمتری دارد .در واقع با تجمیع یک سری سیگنال ،سیگنال  aggregateشدهfluctuation ،

کمی دارد .وقتی گفته میشود که  fluctuationکم میشود ،یعنی چه؟ نسبت سیگما به میو ،بیانگر
 fluctuationاست .از این پدیده خیلی استفاده میشود .در دنیای عملیات ،اگر یک بافر (با نگاه لوکال) داشته

ایجاد کرده است.

irmgn.ir
مدیریت عملیات

51

باشیم ،پنج مورد مانند  replishmentو ....در این مورد مؤثر است .اگر به جای داشتن موجودی در سه جای
مختلف ،سیگنال آنها تجمیع میشود .در واقع سه بافر ،با  CSLنود درصد مطرح باشد و با هم تجمیع شوند،
مجموع به خاطر این که  variationکم میشود ،میزان موجودی بهینه کم میشود.

فرض کنید در سه جا تی شرت می فروشید .در سه جای مختلف ،تقاضای مختلف میآید و fluctuationهای
خود را دارد .اگر اینها را در یک جا تجمیع کنم و مدیریت موجودی را در آن انجام دهم و زودتر  shipکنم
(مثالً یک انبار در نقطهای بین این سه شهر) ،میتوان میزان موجودی کمتری را در سیستم انجام داد .شرکت
بنتون انواع لباسهای مختلف در رنگهای مختلف را میزند .تکنولوژی اش را تغییر داده است .برای این که
پدیدهی  aggreationرا انجام دهد postponement ،انجام میدهد .با این کار توانسته است که موجودی را
بهتر مدیریت کند و تغییرات نهایی را در لحظات آخر انجام دهد.
در هولدینگها هم میآیند Cash Flowها را تجمیع میکنند و ریسک نوسانات کاهش مییابد.
صنعت بیمه بر اساس  demand aggregationاست .یک احتمال تصادف وجود دارد .وقتی صد نفر در بیمه
عضو میشوند ،احتمال این که در یک ماه این صد نفر همگی تصادف کنند ،خیلی کم است .بعد با توجه به این
که هر کدام از اینها مقداری پول میدهند ،میتوان گفت که صنعت بیمه بر اساس  aggregationاست.
هر کدام از بانکها میبایست مقداری پول نقد داشته باشند .اینکه از هر نوع اسکناس چه مقدار موجودی داشته
باشند ،مسئله مدیریت موجودی است .حاال اگر ده  cashierوجود داشته باشد ،یک  cahsierهم باالسر اینها
باشد .برای این ، cashierتغییرات تقاضا کم میشود .در دنیای  inventory managementمیتوان  CSLرا
بهبود داد و موجودی را کم کرد.

پس

وقتی

که

سیگنالها

ممکن است که تجمیع هیچ  gainای نداشته باشد .در واقع  aggregarionوقتی است که فرآیندهایی که

correlated

تجمیع میشوند ،کامالً مستقل باشند .خرید در مناطق مختلف ،هیچ وقت نمیتواند به طور کامل correlated

 aggregationمفید نیست.

باشند،

باشد .بیشترین مزایای  aggregarionوقتی است که  fluctuationباال باشد .برای بنتون اگر  fluctutionکم
باشد ،ارزش سرمایهگذاری در آن حوزه را نداشت ولی  postponementبرایش خیلی مفید است.

به

خاطر

 aggreagationاست که VMI

اگر سیگنال های مختلف وجود داشته باشد و یکی از آن ها خیلی غالب باشد ،تجمیع و  aggregateکردن آن،

برای

شبیه سیگنال غالب میشود و  aggregationمفید نیست.

نمیخورد.

وقتی اتاق اورژانس بیمارستان را برونسپاری میکنند :در اورژانس عدهای باید سریعاً به آنها پاسخ داده شود .اما
ممکن است که در طول شبانه روز ،دو نفر این طوری مراجعه کنند .لذا  utilizationبسیار پایین است ولی
آدمها بسیار گران میباشند .چون هزینه  staffباالستutilization ،کم است .خیلی از بیمارستانهای خارج از
کشور بر اساس  demand aggregationبرونسپاری کردهاند .وقتی یک دکتر به صورت پارت تایم در جایی کار
کند ،نرخ کارش بسیار باال میرود .مثالً ریت حقوقش از ساعتی  100دالر به  800دالر میرسد .بنابراین همه

demand

چندساپالیر

به

درد
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دوست دارند که پارت تایم کار کنند .اشکال این جاست که اگر مریض از او شکایت کند ،این قدر برای دکتر
گران تمام میشود که کسی تمایل به کار پارت تایم ندارد .بیزینسهایی که برای اورژانس تشکیل شده ،کارش
همین است .برنامهریزی میکند .مثالً شما خانه تان این جاست ،در این ساعت  on-callباش که اگر نیاز شد،
کمتر از پنج دقیقه در مکان حضور داشته باشی و ساعتی مثالً هفتصد دالر به تو میدهم .یک تیم وکال در این
جا وجود دارد که تمام کیسهای حقوقی را هندل میکنند .با این کار هزینه بیمارستانها کم میشود ،درآمد
پزشکها و جراحها خیلی باال میرود و آن شرکتها هم سود میکنند .این شرکتها گاهی با فرودگاهها قرار
دارند ،با هلی کوپتر مثالً اگر تماس گرفته شد ،عرض سه دقیقه دکتر را به استان بغلی ببرید .وکیلها برای
دکترها economies of scale ،دارند .دکتر در حالت استخدام رسمی ،کلی هزینه نظیر  bonusو ...دارد و
باید  total cost of ownershipرا در نظر گرفت.
در نگاه گلوبال ،بسته به این که ما چه قدر میخواهیم  responsiveباشیم که موجودی finished goods
باشد ،مدیریت موجودی میتواند تا باالدست زنجیره تأمین مؤثر باشد یا اینکه در ابتدای کار تمام باشد.

هر چه به سمت باال دست برویم flexibility ،زیادتر میشود ولی مدیریت موجودی در پایین دست ،با
 responsiveچالش دارد.

multii-echelon
هر چه در باالدست ،موجودی بیشتری را نگه داریم ،مانند این است که  CSLاین نقطه زیادتر میشود ،یعنی
درصد مواردی که از باالدست تأمین میشود زیادتر است .هر چه  CSLاینجا زیاد شود ،وابستگی پایین دست به
باالدست کمتر میشود و  fluctuation rateکم میشود .هر چه وابستگی به باال دست کم شود average

lead timeکم میشود و  saftey stockکمتر میشود .میتوان به طور گلوبالی باالنس کرد که چه ترکیبی از
CSLبرای هر بخش از زنجیره تأمین مفید است .یعنی گفته میشود که این بستگی به چیدمان موجودی دارد.
خیلی وقتها در این صورت میتوانم موجودی کمتری داشته باشیم و  CSLهم زیاد شود .این چیزی است که
امروزه در صنعت به شدت مطرح است .ممکن است به جای دو استیج ،چندین استیج وجود داشته باشد .با
روش الگوریتمهای هوشمند ،میتوان چیدمان را به گونهای پیدا کرد که موجودی به بهترین شکل مدیریت
شود.
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در صنعت  2 ،SemiConductorاستیج اصلی داریم ،Finished Goods .خروجی محصول و Semi Finished

که مواد اولیه است .با اجرای  ،Multi-echelonچند ده درصد سطح موجودی را کاهش دادند و  CSLرا حفظ
کردند .در خود کارخانجات تولیدی ،جای  inventoryرا کاهش دادند و سود زیادی کردند.
چیزی که امروزه در صنعت به خصوص در فضای  retailمهم است  assortmentاست .یعنی من فقط نباید
موجودی را بهینه کنم ،بلکه به محصوالتی که  corrolationدارند (مثل شامپو بچه و پوشک) باید توجه کرد.
ترکیب محصوالت باید به خوبی مدیریت کرد.

اگر بخواهیم مالتی  -اشلون یا گلوبال اینونتری را ببینیم ،به نتورک استراکچر هم کار داریم .خیلی وقتیها نیاز
به  inventory costهم داریم .هزینهی  inventoryدر  finished goodsبا هزینه  inventoryدر مواد خام
فرق دارد.
objective function

معموالً کم کاردن  total inventory costهستیم .اگر تفاوت هزینه ی تمام شده بین  finished goodsو
پایین دست و باالدست خیلی فرق نداشته باشد ،می توان برای سادگی مسئله به total inventory cost
برویم.

وقتی به صورت گلوبال بهینه سازی برای موجودی انجام میدهیم ،میگوییم که  CSLمیخواهیم چگونه باشد و
موجودی در کل اینونتری چه چیدمانی داشته باشد تا  CSLکه مد نظر است را بش برسیم .هزینهی موجودی

اینگونه نیست که صنعت با یک

ممکن است این قدر زیاد باشد که شرکتها حاضر نباشند این قدر هزینه کنند ،لذا در دنیای عمل به budget

شات بگوید که بهترین سطح

optimizationروی میآورند .مثالً اگر هزینهی  100میلیون الزم است و  40میلیون بیش تر بودجه نداریم.
اینجا مسئله مهندسی معکوس رخ میدهد و گفته میشود که من با  40میلیون بهترین سطح  CSLای که
میتوانم داشته باشم ،چه قدر است؟ در واقع گفته میشود که با این هزینه و رسیدن به بهترین سطح، CSL

موجودی چه قدر است؟ در واقع
همیشه

تمام

حالتهای

Minimize total inventory
 costو Minimize total

بهترین  network structureچگونه است؟ برای رسیدن به این سطح  CSLو این که بودجه بیشتر از 40

inventory

میلیون نشود ،بهترین چیدمان چگونه است؟

 optimizationبررسی میشود.

Typical Inventory Process
قبالً نگاه  Buffer Centricو  localtyوجود داشت .موجودی همیشه به دو صورت بیان میشود unit -1 :یا -2

و

Budget

زمانی که در ابتدای النچ کردن

بر اساس  replishmentباال دست .در واقع گفته میشود  days of coverچیست؟ مثالً من باید به اندازهی ده

محصول هستیم و responsive

روز باید کاور داشته باشم .بنابراین بر اساس این که  cycle timeچه قدر باشد ،یک ضریبی هم در آن ضرب

بودن باالست ،باید به بودجه

میشود .بنابراین بر فرض تقاضا که چه  demandبه مارکت مننتقل میشود ،بررسی میشودinventory .

بیش تر اهمیت کرد.

targetیک بار مالی دارد و مدیریت باید  approveکند و نمیتوان بدون دلیل مشخص کرد .سپس این
targetها بررسی میشوند.
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این سیستم سنتی و خیلی بر اساس averageها است و واریانسها خیلی لحاظ نمیشود .در حالی که اگر
variablityپایین دست و باال دست حساب کنیم.

این پروسه در گذشته بسیار  manualبوده است و بسیار زمانبر بوده است .مدیریت موجودی مانند مدیریت
خون در رگهای بدن است .مدیریت موجودی قبالً به صورت  ad hocبوده است و روند خاصی نداشته است.
لزوماً برای مدیریت موجودی به صورت  globalالگوریتم های پیچیده الزم نیست .اگر advanced planning

 systemها باشد ،شرایط بهتر میشود .ولی اگر نباشد می توان از الگوریتم و حلقهی  PDCAاستفاده کرد.
حلقهی  :PDCAاگر سیستمclose loop ،باشد ،همیشه میتواند خودش را اصالح کند .وقتی سیستم حلقه
بسته است ،خودش  Learningانجام میدهد و مشکالت سریع شناسایی میشوند .وقتی سیستم یادگیرنده
باشد ،به سادگی میتوان آن را کنترل کرد fuzzy logic .در واقع ،میآید یک سیستم پیچیده را به روش
سادهتری کنترل میکند .آنچه مهم است close loop ،بودن است.
Closed Loop Process in Practice

همیشه سیستم برنامهریزی یک حالت قیف مانند دارد:

آنچه در حوزهی مدیریت موجودی وجود دارد ،سه حوزه  strategicو  tacticalو  excucutionدارد .هر چه به
زمان حال و  excecutionنزدیک میشویم ،دقت باید بسیار باال رود .در حالت استراتژیک ،دقت کمتر میشود.
استراتژی چیزی است که در کل  life cycleسایه میاندازد .در کل  life cycleفضا رقابتی است و استراتژی این
گونه نیست که عوض شود .در سر دیگر طیف ،فضا روزانه عوض میشود .صبح ممکن است که یک جور باشد و
شب جور دیگر باشد .در حالت  tacticalنه مانند  executionروزانه و ساعتی است و به لختی استراتژیک هم
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نیست .سیاستهایی که مابین این دو است .در این حالت تصمیمگیریها بیشتر برای یک کوآرتر است .در
حالت تاکتیکی ممکن است که بخواهیم مثالً در یک فصل 2 ،محصول را با هم باندل کنیم .تاکتیکهایی که در
میان مدت وجود دارد ،به کار گرفته میشود.

مدیریت تولید
در بعضی از مدرسههای کسب و کار ،این یک درس جدایی است .در واقع تمام  Procurementو موجودی به
خاطر گشتن چرخ تولید است.

جنبههای مختلف میتواند داشته باشد .جنبههای مدیریتی و جنبههای ریاضی برای مدیریت تولید وجود دارد.
شاید یک جنبه این باشد که  planningچه قدر پیچیده است و الزم است که بدانیم که جغرافیایی دارد و این
که چه چیزهایی را نمیدانیم ،هدف خوبی برای بررسی مدیریت تولید است.

کسی خوب می تواند  production managementرا به خوبی انجام دهد که بتواند دنیای واقعی را
 representکند .رویکردهای  managerialبررسی میشود مدلهای سنتی مانند  MRPگفته میشود.

سیستمها ،دو بعد  confilictingاز نظر تولید دارند :بعد  volumeو بعد . varietyنمی توان هر دوی این ها را
به صورت زیاد داشت .لذا کالً همیشه با دو تریدآف بین این دو مطرح است و باید دید که پوزیشن چه میتواند
باشد.
 Globalizationمیتواند هم فرصت باشد و هم تهدید .در حالت فرصت میتوان ،از کارگران در جاهای ارزانتر
استفاده کرد .از نظر تهدید این است که میتواند یک فضای رقابتی شدیدی را ایجاد کند .یادمان باشد که کنار
 ،low costامروزه  responsiveبودن به خاطر انتظارات بازار و تنوعهای موجود خیلی مهم است .می توان با
توجه به نظریه داروین گفت که الزاماً قویترها امکان ماندن بیشتری ندارند .کسانی میمانند که چابکتر باشند
و با محیط سازگار باشند و  responsiveبودن باشند .این خیلی مهم است که چه کسی محصولش را به بازار

خیلی از شرکتها زمین
میخورند به این خاطر این که

ارائه کند .هر چه قدر هم  low costبود و به انتظارات بازار و  responsiveبودن توجه نکرد ،احتمال موفق

واحدهای فروش و تولید با هم

شدن کم است.

رابطهاشان ضعیف است.

تکنولوژیهایی نظیر  process technologyو  information technologyفرآیندهای تولید را تحت تأثیر
قرار دادهاند .پارادایم انتخاب  volumeو  varietyوجود دارد که اینها متأثر از سه نوع فعالیت استdevelop .
کنیم ،تولید کنیم و بفروشیم.

در فرآیندهای  ، NPDکسی
که  designمی کند نمیتواند
از  productفاصله بگیرد و بر
عکس
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در دوران گذشته روند  NPDخیلی  sequentionalبودند ولی اکنون به خاطر فضای  globalاین طور است که
در هر فرآیند ،گفته میشود که اگر مثالً یک مرحلهی خاص انجام شد ،مرحله در یک فرآیند دیگر میتواند
شروع کند .در واقع فرآیندها به هم تنیده شدهاند.

حوزهی  manufacturingیا  productionاین مراحل را طی کرده است:
 :craft productionتقاضا به صورت خاص بوده است و تولید به صورت کارگاهی.

 :mass productionبه جای این که یک آدم یا شرکت را تارگت کنم ،کل مارکت را تارگت میکنم.
 :mass customizationروی مارکت و سگمنتهای مختلف تمرکز دارم نه روی خود محصول.

همیشه ،second mover
استراتژی  low costدارد.

 :presonalized productionمن برای این آدم خاص یا شرکت خاص ،چه محصولی را عرضه کنم .تفاوت

این هم در عمل اثبات شده

زیادی بین اینها وجود دارد و اینکه ویژگی هر کدام از این حوزهها چگونه است ،مطرح است.

است و هم در تئوری.

در ، mass productionتنوع کم است و حجم باالست.
 Personalizedبه صورت  cost-effectiveو زمان مناسب شکل میگیرد.

 ،respose bufferاگر در زنجیره تأمین مراحلی مختلفی داشته باشیم ،زنجیره تأمین بستگی به این دارد که ما

یک

تا کدام مرحله میخواهیم جلو برویم .یعنی تا جایی تولید را ادامه می دهیم ولی در یک مرحله ،تا سفارش

 response bufferدر حالت

نیاید ،تولیدی انجام نمیشود .اگر  respose bufferرا به آخر زنجیره تأمین ببریم ،بحث  forecastوجود دارد.

 make to stockاست که

این حالت  make to stockیعنی تا  finished goodرا میدانیم و بر اساس آن تولید میکند .حالت دیگر

ابتدا تولید میشود و سپس

 response bufferمیتواند روی مواد اولیه باشد .یعنی تا سفارشی نیاید ،چیزی تولید نمیکند و این حالت
 make to orderمیباشد .در زنجیرهی تأمینStage ،های مختلفی وجود دارد .تا یک مرحله بر اساس
 forecastجلو میرویم و بیشتر از آن تولید نمیکنیم .مگر این که مشتری سفارشی بدهد و ما بدانیم قطعی
است.
در صنعت کامپیوتر شرکتی صد در صد  make to stockعمل میکند و شرکت دیگری  make to orderعمل
می کند و هر دو موفق میباشند .در واقع این شرکت دو سگمنت مختلف را تارگت کردهاند .مثالً دل کامپیوتر
مشتریانی را تارگت کرده است که کامیپوتری با ویژگیهای خاص را میخواهند و میتوانند صبر کنند .معموالً
اگر زمان بعد از سفارش تا تولید زیاد باشد ،ممکن است کار درستی نباشد .بستگی به  varietyسیستم ،اینها
میتواند متفاوت باشد.

توسط

exterem

مشتری

این

خریداری

میشود و حالت دیگر این
است که make to order
باشد،

که

چیزی

تولید

نمیشود تا سفارشی داده
شود.
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 Push processesمثالً در صنعت خودرو تمام بدنه و شاسی را تولید کردهام .این حالت صد در صد بر اساس
 forecastمیباشد .ولی رنگ کردن خودرو و ....را تا سفارش نیامده است ،انجام نمیدهم .وقتی بر اساس
سفارش عمل میکنم ،حالت Pull processesمیشود.
وقتی  MTOعمل میشود که از
باالدست تا پایین دست زنجیره
تأمین ،سریع طی شود .در غیر
این صورت MTS ،باید عمل
کرد.

اگر شرکتی محصولی دارد که
میداند هر چه قدر تولید کند،

اگر سیستمی داشته باشیم که صد در صد بر اساس  make to orderباشد ،آیا نیازی به  forecastingهست؟
من اگر صد د رصد هم  make to orderباشم ،باالخره  raw materialرا که نیاز دارم .مثالً دل کامپیوتر اگر
بخواهد ،برای مادربورد و  ...هم  make to orderعمل کند و وقتی سفارش آمد ،آن ها را بخردlead time ،

آن به شدت باال میرود .پس اگر صد در صد هم  make to orderباشد ،برای  raw materialنیاز به
forecastingوجود دارد .در این حالت ،اگر بتوانم موجودی را  aggregateکنم ،هزینهی موجودی پایین
میآید.

Product Variety
هر چه قدر  varietyباال رود( ،ظرفیت تولید محدود است) باید ببینم که با این ظرفیت محدود ،از هر محصول
چه قدر میتوانم تولید کنم و تقاضا  disagregateمیشود و  uncertainityباال میرود agregation .که در
موجودی گفته شد برای یک محصول بود .بعد زمان هم میتواند مطرح باشد .اگر بخواهم برای سال آینده
 forecastکنم ،که چه قدر یک محصول فروش میرود ،خطا یک مقداری است .وقتی به جای سال ،فصلی،
ماهیانه و هفتگی بخواهید  forecastکنید ،خطای پیش بینی باال میرود .حتی  agregationدر بعد زمان هم
میتواند مطرح باشد.

هر قدر تقاضا  disagregateشود ،دقت  forecastکم میشود .یعنی انحراف معیار باال میرود و این یعنی برای
یک میزان  CSLباید موجودی بیشتری داشته باشم و این یعنی هزینهی باالتر.

بازار میخرد ،آن را make to
 stockتولید میکند ولی اگر
ماشینی را مثالً تولید میکند
که هر کسی نمیخردmake ،
 to orderعمل میکند.
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هزینه که باال میرود ،یک  tradeoffوجود دارد ،چون ممکن است که یک سری مشتریان بروند و یک سری
مشتریان بیایند .برای این که بازار را از دست ندهم ،باید یک میزان  varietyداشته باشم و همیشه بین میزان
 varietyو هزینهای که متقبل میشوم یک  tradeoffوجود دارد .مثالً آدیداس وقتی میزان تنوع را باال برد،
(اسکن کردن پا) نتوانست به خوبی جواب دهد.

Market and Soceity needs
انواع خط تولید وجود دارد.

در

سیر

تاریخی،

انواع

Dedicated Manufacturing lines

رویکردهای تولید ،ابتدا تنوع

صرفاً برای تولید یک محصول است .مثالً خط تولید پراید در سایپا ،فقط و فقط پراید تولید میتواند بکند در

زیاد بوده است ( ،)craft

صورتی که خط تولید  ،206انعطاف پذیر است.

سپس کم میشود ( mass
 )productionو سپس دوباره

 Regionalizationو  Personalized productionبه نوعی مشخص میکند که مثالً برای هندیها باید
ماشین ارزان و برای عربها ماشین بزرگ تولید کرد.

Planning
اگر بخواهیم ،خوب برنامهریزی انجام دهیم باید دنیای واقعی را به خوبی مدل کنیم.

 Building Blockها در مدل کردن دنیای واقعی به کاربرده میشوند.
مفهوم : Itemهر متریالی ،پارت و کامپوننت
 :Bufferآیتمی که در یک لوکیشن باشد .در دنیای واقعی هیچ وقت آیتم نداریمBuffer ،داریم .در واقع Item

همیشه در لوکیشن است.
 :Operationانواع عملیاتی که ممکن است رخ دهد ،.مثالً ممکن است که آیتم را به آیتم دیگری تبدیل کند یا
اینکه آن را از نقطهای به نقطهی دیگر ببرد.
ّ :Flowهر بافری به هر عملیاتی از طریق  flowوصل میشود.
 :Resourceهر عملیاتی نیاز به  resourceدارد perishable .میباشد resource .مفهوم consupmtion
دارد و اگر در زمان مد نظر استفاده نشود perishable ،است.
هیچ وقت نمیتوان یک بافر را به بافر دیگری وصل کرد و حتماً بین آنها یک عملیات وجود دارد.

انواع : operation
 :Alternate operationمثال میتوانم از طریق هوایی و یا از طریق زمین و کامیون ،حمل و نقل را انجام دهم.
باید مشخص شود که  Primaryچیست و سپس بر اساس اولویت ،عملیات  alternativeمشخص شود .اگر این

کم

میشود

(

.)customization

mass
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building blockها به درستی مشخص نشوند ،نمیتوان دنیای واقعی را به خوبی مدل کرد .بر خالف
 primary alternateیک حالت  proportionalوجود دارد .در این حالت ،مثالً گفته میشود که شصت
درصد باتری مورد نیاز ،از یک باتری ساز و مابقی از دیگری تأمین میشود.

 :Rounting operationوقتی یک کاری شروع میشود ،چند عملیات شکل میگیرد که بین آنها مجاز نیستم
که  Inventoryداشته باشیم .مثالً خط تولید خودرو یا ویفر نیمه رساناها این طور است .خط که شروع میشود
باید بدون توقف بروند .چرا این کار را به عنوان  single operationتعریف نمیکنیم؟ چون هر  stepممکن
است که  resourceخودش را داشته باشد که با بعضی  shareشود و با بعضی از منابع  shareنشود.

انواع  :Flowبرای  flowهم همین حاالت وجود دارد:
مثالً ) Alternate flows (Or Conditionکه معموالً دو فلش پر نمیشود (یعنی روی هم قرار نمیگیرند) و
حالت دیگر که برای مونتاژ است حالت  Simultaneous flowمیباشد (در این حالت دو فلش روی هم قرار
میگیرند).
حالت ) Co-Product (binning operationدر واقع بعد از یک عملیات ،ممکن است که محصوالت با ویژگی
های مختلف تولید شود .یعنی آیتمهای مختلف به جود بیاید .این ساختاری است که diverging flows
میباشد .هر جا  test operationوجود دارد ،این حالت میتواند رخ دهد.

مفهوم  alternate resourceهم وجود دارد .مثالً اگر حالت حمل بود ،راننده میتواند ممدآقا باشد ،میتواند
حسن آقا باشد.
این Building blockها میتوانند کنار هم باشند و دنیای واقعی را مدل کنند.

برای هر بافر ،بررسی میشود که چه قدر محصول  on-handمیباشد .برای مدل شدن این که چه برنامه ای در
یک بافر دریافت میشود ،یک  schedueleوجود دارد.

برای عملیات ،cycle time ،و  setup timeیا  Cooling timeوجود دارد setup .و  coolingیکی قبل از
شروع عملیات و دیگری پس از تمام شدن عملیات است.

 WIPمحصولی است که در عملیات است .در واقع تعداد قبل و بعد در بافرهای عملیات ،تعداد یکسان محصول
وجود ندارد ،آنچه کم است  WIPاست.

برای  ،Flowاین پارامترها مطرح است:
برای  resourceهم مفهوم  calenderوجود دارد که برای یک بازهی زمانی چه ظرفیتی وجود دارد .مثالً هشت
نفر در روز.
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اینها پارامترهای استاتیک بوده است.

پارامترهای داینامیک:
برای یک بافر میتوان تقاضا را تعریف کرد .تقاضا یا از جنس  forecastیا  orderمیباشد order .همیشه
 point in timeاست .من ساعت دو باید این تعداد محصول را تحویل مشتری دهم forecast .مفهوم
 bucketizedاست .مثالً برای خرداد این قدر پیشبینی دارم .این دو  natureمختلف planning ،را پیچیده
میکند.
اینها هر لحظه ممکن است که تغییر کند و به زبان فنی  stateسیستم ممکن است تغییر کند .میزانon-

 handممکن است تغییر کند .میزان ، WIPظرفیت و حتی  supply calenderمیتواند ،به طور مداوم تغییر
کند .دیده میشود که چه تعداد زیادی پارامتر می تواند تغییر کنند.

خروجیها :بعد از اینکه  planningانجام میشود ،باید دید که این فورکست ،برایش چه اتفاقی افتاده است.
یادمان باشد که  ، orderتعهد دارد .این که چه مقدار را تحویل میدهیم ،خیلی وقتها میتواند backlogg

شود .در واقع سفارش میتواند به حالت پسافت برسد و با تأخیر تحویل دهیم ولی برای پیشبینی
( backlog ،)forecastمفهومی ندارد.
 :Operation plansمیبینیم که چه زمانهایی چه کاری روی عملیات انجام میشود .بعد از planning

میتوانیم ببینیم  utilizationاین برنامه از یک منبع چگونه است؟
در نیمه رساناها سفارشها ممکن است از سه ماه تا چندین ماه طول بکشد .سفارش ممکن است برای نه ماه
آینده باشد .چون سیکل  fabricationخودش سه ماه طول می کشد .در تگزاس اینسترومنت 34 ،هزار تا
 Chipsتولید میشد .یعنی  34هزار عملیات انجام میشد.
یک قانون سر انگشتی این است که چه قدر در آینده ،سفارش دریافت میکنیم .از مواد اولیه تا finished
goodsباید دو برابر آن را در نظر گرفت.

وقتی یک منبع ،بین چندین عملیات  sharedشود .محاسبات  optimizationبسیار پیچیده میشود.
Some planning guidelines
هر آنچه که ممکن است bottle neck ،و گلوگاه شود ،را ناچاریم که مدل کنیم .به عنوان مثال در سیستم

حمل و نقل ،اگر تعداد تراکها محدود است ،آنها را مدل میکنیم .اگر تعداد رانندهها محدودیت باشد ،آنها را
مدل میکنیم .خطوط هوایی ،برایشان خلبان حتماً یک  bottle neckاست .در نتیجه میبایست مدل شود.
مثال دیگر وقتی است که میخواهیم صنعت خودرو را مدل کنیم .در سیستم برنامهریزی خودرو هیچ وقت پیچ

planning time bucket
یعنی این که برنامه ریزی
انجام شده ،به صورت ماهیانه
است ،هفتگی است یا روزانه
است؟
هر چه به زمان حال نزدیک
می

شود

چون

به

 excecutionنزدیک میشود،
پس باید  time bucketها
ریزتر شود.
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و مهره را جزء بافرها نمیگذارند .پیشفرض این است که پیچ و مهره هیچ گاه bottle neck ،نمیباشد .در
صنعت نفت و گاز ،بر خالف صنعت خودرو ،پیچ و مهره میتواند  bottle neckباشد.
سوال این است که  planning horizonچگونه باشد؟ دو هفته باشد؟ دو ماه باشد؟ یک سال باشد؟ چه قدر
باشد؟ خیلی وقت ها در صنایع مختلف این بستگی به میزان سفارشی است که دریافت میکنیم .وقتی که lead

 timeعملیات زیاد است ،معموالً سفارشها برای زمانهای دورتر است .مثالً در صنعت نیمهرساناها سفارش به
خاطر اینکه عملیات ممکن است سه ماه طول بکشد ،ممکن است تا نه ماه طول بکشد .معموالً بر اساس اینکه
سفارش چه قدر در آینده است ،از مواد خام تا محصول نهایی را می بینند چه قدر است و دو برابر آن را در نظر
میگیرند .یعنی از  scratchتا  finishing goodsکه برنامه ریزی کردیم ،یک سیکل دیگر هم بتوانیم پاسخگو
باشیم .دلکامپیوتر معموالً سایکل برنامهریزی اش دو ماه تا سه ماه است .گرچه عملیات مونتاژ کامپیوتر
تکنیکالی در حد چند ساعت و در عمل یک هفته است ولی برنامه ریزی را تا دو ماه انجام میدهد.
ظرفیت چگونه باید مدل شود؟ مثل  time bucketمیماند .هر چه به زمان حال نزدیک تر میشویم،
گرانوالریتی باید بیشتر شود و دقت برنامهریزی باید باالتر برود.
)ERP (Enterprise Resource Planning) <--> APS (Advanced Planning System
حوزهای که از زمان حال به گذشته است ،در حوزهی  transaction systemها یا  ERPمیباشد .همیشه

گذشته دیده میشد و می گفتند که  stateآینده باید چگونه باشد .به طور سنتی  ERPکه  stateگذشته را
دارندAPS ،ها بر روی آنها نشستهاند .بعدها ،شرکتهایی  ERPخودشان ماژولهای  planningرا توسعه دادند.
APSها هم ،کمی به فضای  data managerوارد شدند .در APSها گفته میشود که در هر لحظه از آینده
میخواهیم  stateما چگونه باشد.
در  planningیک مفهوم قیف مطرح است .هر چه به زمان حال نزدیک میشویم ،برنامه ریزی باید دقیق شود.
در زمان حال باید بدانم که دو دقیقهی دیگر چی کار میخواهم بکنم .وقتی به زمان حال نزدیک میشویم،
 time bucketروزانه است و هر چه عقبتر برویمtime bucket ،ها ممکن است تا فصلی هم برسد .مثالً
باکتسایز دلکامپیوتر به ماه نمیرسد .ولی  planning horizon ،Intelیک ساله دارد .اواخرش ماهانه است.
سه هفتهی اولش روزانه است.
پیچیدگیهای حوزهی برنامهریزی تولید
 :Continuos v. Discrete time domainدو نوع تقاضا داریم ،یکی از نوع  orderمیباشد که contious
است و یک نوع  forecastداریم ،که  bucketizeمیباشد و  discreteاست و گفته میشود که در هر bucket

پیش بینی من ،مثالً دویست است forecast .مثالً برای هفتهی یا ماه آینده داریم ولی  orderبرای یک زمان
مشخص است .لذا  orderمیتواند با کمیتهای مختلف برای زمانهای مختلف باشد ولی ،forecast
 bucketizeمیباشد و گفته میشود که پیشبینی من برای فالن  bucketپانصد است .برای سفارش ،همیشه
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یک زمانی زودتر ،تولید شکل گرفته میشود و در واقع این همان مفهوم  JITاست (در این حالت ،با در نظر
گرفتن  ،yieldگفته می شود که برای یک هفته ،یک میزان اگر تولید کنم ،کافی است) ولی برای دنیای
forecastمتفاوت است .یعنی بیهوده زودتر برنامهریزی نکنم .اگر نیاز نیست که زودتر از یک هفته برنامهریزی
کنم ،این کار را انجام ندهم Forecast .اینگونه نیست .چون  backlogندارد و برای یک  time bucketاست.
سوال این است که چه زمانی برنامهریزی کنم؟ در دنیای صنعت رویکردهای بسیار متفاوتی وجود دارد .مثالً
فرض کنید یک  bucketماهیانه وجود دارد و این متشکل از چهار هفته است و  forecastهزار عدد میباشد.
مثالً برای این نوع  ،Tshirtبرای خردادماه پیشبینی میشود که هزار عدد نیاز است .رویکردهای متفاوت در
صنعت وجود دارد .یک گزینه این است که بعضی از شرکتها میگویند که باید کمی  conservativeباشیم.
درست است که  forecastبرای کل یک ماه است ولی من برای روز اول ماه ،موجودی بیشتری آماده میکنم و
از همان روز اول ،برای پیشبینی آمادهام .بعضی از شرکتها معتقدند که اینکار ما را از فضای  JITدور میکند و
خوب است که  even distributionداشته باشیم .برای هر هفته از چهار هفتهی ماه 250 ،عدد داریم.
شرکتها نسبت به سفارش ،تعهد دارند ولی در  forecastهیچ commitmentای نسبت به بازار وجود دارد.
این مفاهیم ،عینا در حوزه ی مالی و حوزهی بودجه ،مطرح است .یا باید در تاریخ خاصی تحویل داده شود یا
هزینهی  forecastوجود دارد .مفاهیم را اگر بدانید ،در جاهای دیگر ،میتوانید ایده بگیرید که چه کار کنید.

فرض کنید در ماه خرداد ،هزارعدد پیشبینی دارم و هیچ سفارشی وجود ندارد ،ولی در زمانی که میخواهم
planکنم 100 ،سفارش شکل میگیرد .خالص پیش بینی ) 900 (neted forecastعدد میشود و برای این
عدد برنامهریزی میشود.

اثر شالقی ،در کسبوکارهای  B2Bمؤثر است .هر چه به سمت باالدست زنجیره تأمین میرویم ،اثر شالقی
بیشتر دیده میشود .هر چه  leadtimeطوالنیتر شود ،باید نسبت به  ،replinishement timeکنترل داشته
باشیم و میزان موجودی را باال میبرم information technology .کمک میکند که اینها ،بهتر شود .ولی
علی رغم این ،خیلی وقتها کسی دوست ندارد که اطالعات به باال دست برود .شرکتهای  B2Bباید برای
موجهای اثر شالقی آماده باشند و باید به خوبی  forecastکنند و خودشان را پروتکت کنند .مثالً شرکت اینتل،
مایکروپروسسور میزند ،کامپیوتر نمیزند ولی برای سیستم  planningنیاز به  forecastingدارد.

زنجیرهی تأمین اگر یک سری استیجها باشد ،هر چه به سمت باال دست میرویم aggregtion ،انجام میشود.
یعنی ممکن است که صدها نوع محصول مثل مادربورد و ...وجود داشته باشد که در جاهای مختلف مصرف
میشود .بنابراین این صدتا به  10آیتم map ،میشود و این  aggregationمنجر به کاهش fluctuation

میشود .ما به طور لوکالی demand agregtion ،را داریم ،اما  globalyکه نگاه کنیم ،هر شرکت میخواهد
نسبت به باالدست  protectباشد و به موقع پاسخ پایین دست را بدهد .در نتیجه خودش  amplifiedمیکند.
accros enterpriseها ،ما  amplificationداریم .این که  superpositionاین amplificationها چگونه
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است ،بستگی به صنعت دارد .بعضی از صنایع که کل  life cycleکوتاه است aggregation ،مهم است .ولی در
صنایعی که  lead timeزیاد ،اثر شالقی وزن زیادتری دارد.
Demand priorities

در صنایع که  leadtimeکم
هست،

fluctuation

زیاد

است ولی در صنایعی که

منابع ما محدود است و برای این که منابع ما محدود است باید در مقام مصرف منابع محدود ،کمی باید رعایت

leadtime

اولویت را داشته باشیم .برای این که از منبع محدود به طور بهینه استفاده کنم ،باید اولویتبندی کنیم .این

 demand aggregationرخ

اولویتبندی خودش یک مسئلهی مهم و چند بعدی است .سه بعد  productو  timeو  customerمطرح است

میدهد.

زیاد

است،

و باید اولویتبندی کرد که کدام  productمثالً مهمتر است .آیا ابعاد دیگری وجود ندارد؟ بله ،مثالً مارجین
سود ،بسیار مهم است.
به عنوان قانون سرانگشتی ،هر
مشتریان ،انواع مختلفی دارند .محصوالت هم ،انواع مختلفی دارد .این ها عمالً یک بعد نیستند یک hierachy

چه به زمان حال نزدیکتر

هستند .مشتریان یک سلسله مراتب هستند:

میشویم،

مشتریان

میشود.

مشتریان بین الملل  -غیر بین الملل
محصول هم همین طور است:
product line 1, product line 2
product family 1, prodcut family 2

لذا وقتی صحبت از تقاضا میکنیم ،سه  hierarchyدر هم ضرب میشوند و  feasible spaceرا مشخص
میکند .اینکه چگونه در فضای  feasable spaceاینها ،تالقی داشته باشیم ،واردش نمیشویم و برای این سه
 Hierarchyباید forecast ،کنیم.
Dependent vs. Independent demand

خیلی از تقاضاها عمالً از سمت مشتری میآید و این تقاضاها  Independentاست و دست من نیست .چون
مشتری خودش تصمیم میگیرد که بخرد یا نخرد.
این که من چه قدر میخواهم زودتر یک هفته را پلن کنم dependent ،خود من هست .این که من باال دست
می خواهم چی کار کنم ،بستگی به خودم دارد market side .به من دیکته میکند ولی این که من چه عکس
العملی به آن نشان دهم ،مهم است .ممکن است که من چون محدودیت ظرفیت دارم و میخواهم سه روز هم
زودتر آماده باشم ،گونهای که دوست دارم ،عمل میکنم.

اولویت

بیشتر
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Date effective

آنچه دنیای واقعی میگوید ،این است که تک تک پارامترهایی که برای هر  building blockدر نظر گرفته شده
است time dependent ،است .هر چه زمان طوالنیتر باشد ،این حتماً باید لحاظ شود .همهی operationها،
 time dependentاست.
Frozen window

بسیار چیز رایجی هست .شرکتهایی که در فضای رقابتی کار میکنند نه فضای مونوپولی ،مجبور هستند که
این موضوع را رعایت کنند .مثالً داریم برای  time windowسه ماهه Plan ،میکنیم .فرض کنید ،هر روز این
را تکرار میکنیم .هر روز میگوییم از امروز به بعد ،میخواهیم  state systemآینده را تعیین کنیم .یک روز
که گذشت برنامهریزی میکنم ،امروز باید چی کار کنم .اگر سیستم هر روز تغییر جهت دهد ،سیتم chiaotic

میشود .مثالً یک ماشین را امروز بگویم بفرستید اصفهان ،فردا بگویم بفرستید یزد .چنین شرایطی هرج و مرج
می شود .برای این که شرکتها کمی فضا را  stableکنند ،مفهوم  frozen windowرا مطرح میکنند.
برنامه ریزی به طور سه ماهه است .من امروز تا سه ماه دیگر را برنامهریزی میکنم .یک روز که گذشت ،دوباره
از آن روز تا سه ماه دیگر برنامهریزی میشود .دوباره یک روز از  time bucketمیگذرد و دوباره زمان
برنامهریزی از آن روز شروع میشود .وقتی میگوییم  frozen windowبه این معنا است که مثالً برای هفتهی
آینده هر چه را گفتهایم تغییر نمیدهیم .پس هر وقتی من دارم  planمی کنم ،یک هفته را تغییر نمیدهم.
وقتی زمان یک روز گذشت ،این  frozen windowهم یک روز جلو میرود .در این هفته ،هر آنچه قبالً گفتهام
را دست نمیزنم و  respectمیکنم .بنابراین ابتدای  planرا که میتواند یک روز ،دو روز یا یک هفته باشد یا
هر عدد دیگری باشد ،را تغییر نمیدهم .اگر کل  time horizonرا  freezeکنم ،من اصالً  Planningانجام
نمیدهم و همه چیز استایتک میشود .هر چه زمان کم باشد ،بسیار داینامیک است و هر چه زمان زیاد باشد به
سمت استاتیک میرویم ،اینجا یک  tradeoffاست .هر چه داینامیکتر باشد plan ،حتما  optimalتر است و
اجرا سخت میشود و برعکس .در مثال گفته شده هر روز ،یک هفته از اآلن به بعد  frozen windowمیباشد.
Holiday Calendar

برای شرکتهایی که بین الملل کار میکنند ،مثل آمریکای شمالی که در سال فقط ده روز ،تعطیلی دارد .این
مهم است .شرکتهایی که بینالملل هستند ،باید این موضوع را در نظر بگیرند .من وقتی planning system
دارم ،باید توجه کنم ،که مثالً ممکن است که حمل و نقل امروز ،در یک مکان کار نکند.
Max lateness
اگر یک سفارشی  backlogباشد ،در سیستم تعریف شده است که حداکثر چه قدر میتوانم تأخیر داشته باشم.
بعضیها ممکن است که اصالً هیچ  latenessرا نپذیرند .کدام سفارش را ابتدا پاسخ دهم؟ هر چه max

 latenessبیشتر باشد ،فرصت پاسخگویی بیشتری دارم.
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Max delivery shipment

ممکن است که مشتری گفته باشد که من حداکثر سه  deliveryرا میپذیرم .مثالً بگویند که من فقط میتوانم
در سه بار ،تحویل بگیرم .این موضوع باید در سیستم برنامهریزی اعمال شود.
Build Ahead limit

فرض کنید که یک سری باکتهای ظرفیت داریم و در هر تایم باکت ،ظرفیت صدتایی تولید داریم .یک تقاضا
وجود دارد که مثالً در یک دوره باید تقاضای  250را تحویل بدهم .در نتیجه یک تایم باکت ،آن را زودتر آماده

این که چه قدر build ahead

میکنم و پنجاه عدد باقی مانده را در دو تایم باکت قبلی آماده میکنم .به این کار  Build Aheadمیکنیم.

 limitباشد ،خودش یک

مشکلی که پیش میآید این است که از فضای  Just in timeدورتر و دورتر میشویم .اگر به اندازهی سه time

مسئلهی

opitimization

 build ahead ،bucketرا انجام دادیم ،می توان از  alternateاستفاده کرد .در واقع این جا یک  limitوجود

میباشد .که پیچیدگی را زیاد

دارد که نمیتوان  build aheadرا به طور طوالنی ادامه داد .سوال این است که چه مقدار باید build ahead

میکند.

گذاشت؟ اگر یک جا ظرفیت نداشتیم ،میتوانیم زودتر آماده کنیم .همینطور میتوانیم از جاهای دیگری هم
تأمین کنیم.
Fair-share

در خیلی از صنایع مطرح است .هر جا که  assemblyباشد ،این مفهوم زیاد دیده میشود .فرض کنید دو
عملیات وجود دارد که این دو یک منبع مشترکی دارند .که  inventory targerبرای این دو عملیات متفاوت
است .مثالً یکی صد و دیگری  200است .در حالی که منبع مشترک به گونهای است که مجموعاً بشود150 ،
تولید کرد .یک راهکار این است که  100عدد برای اولی و  50به دیگری داده شود .یعنی یکی را کامل و دیگری
را با کمبود ،آماده کنیم .ولی در مفهوم  fair-shareبا توجه به نسبتها ،برای هر کدام آماده میکنیم .در این
مثال برای اولی  50و برای دومی  100عدد آماده میکنیم.
Constrained vs unconstrained planning
مدلی خوبی است که دنیای واقعی را بهتر  representکند .این مفهوم constrained planningوجود دارد.

خیلی وقتها ،شرکت ها میگویند که اگر من در دنیای ایدهآلی بودم ،چه قدر میتوانستم تأمین کنم؟ در اینجا،
منابع نامحدود بود .تمام leadtimeها را رعایت میکنند و  . ...مثالً فرض کنید در دانشکده منبع هیئت علمی،
هیچ محدودیتی ندارد و میتوان از تمام دنیا ،هیئت علمی آورد .عالوه بر این مشکل ،باالخره من محدودیت
زمان و فضا دارم .در آن واحد ،دانشکده میتواند نهایتا  570دانشجو را آموزش دهد .این کمک میکند که چشم
باز شود و فرصتهایی که در نتیجهی  capacity expansionبه وجود میآید ،دیده شود .دو تا
 consequenceنامطلوب وجود دارد :اول اینکه No Build Aheadشکل میگیرد .وقتی ظرفیت زیاد میشود،
دیگر نیاز نمیشود که من وارد  time bucketهای قبلی شوم .و این خیلی بد است .دوم این که فقط
مسیرهای  primary routeبرنامهریزی میشود.
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به خاطر این دو  consequencyنامطلوب این است که از دنیای واقعی دور میشویم .کاری که صنعت کرده
است (شرکت  ) texas instruementاین است که ابتدا  constrainedبرنامهریزی میکند .وقتی که
 constrainedبرنامهریزی کرد ،یک سری از سفارشها یا  lateیا  shortبرنامهریزی میشوند .بعد از این
مرحله ،میآیند فقط سفارشهایی که  shortیا  lateبودهاند را  undoمیکنند و از دنیای عملیات بر میدارند.
در مرحله سوم میآیند به صورت  unconstrainedبرنامهریزی میکنند .در صنعت به این

smart

 unconstrained planningگفته میشود .هر چه منبع هست را به طور حداکثری استفاده میکنم و وقتی
میبینم چارهای ندارم به صورت  unconstrainedعمل میکنم .اینجا میبینم که وقتی  bottle neckرا رفع
کنم ،میتوانم چه قدر توسعه در کار دهم.

Production Planning System
چرا در کشور ما  planningهیچ جایگاهی ندارد؟
فرآیند  planningاین است که ابتدا آخرین وضعیت استاتیک ساختار را میبینیم (latest static structure).

آخرین وضعیت  demandرا می بینیم .آخرین وضعیت  supply sideرا میبینیم .این  state of systemدر
واقع وضعیت موجود است .در کشور ما مشکل این است که وضعیت سیستم معلوم نیست .چون  ERPوجود
ندارد .در ادامهی فرآیند ،باالنس بین تقاضا و عرضه بررسی میشود .سپس این مراحل با یک فرکانسی تکرار

 ERPچیزی نیست مگر این که

میشود .در ایران خودرو و سایپا هم این مشکل وجود دارد ،هیچ وقت از وضعیت اطالعاتی وجود ندارد .مثالً این

هر روز ،اتفاقاتی که رخ داده

که آیا سیستم رباتیک خراب است یا نه؟

است را به صورت manually
وارد کنیم .حال این سیستم

مپنا باید وضعیتش مشخص باشد تا بتواند  project planرا انجام دهد .در چنین حالتی به جای برنامهریزی

اگر ساده باشد ،یک نرم افزار

به طور دینامیک ،به طور استاتیک پیش میرود .خیلی از شرکتها این مشکل را دارند که از وضعیت کنونی

ساده کافی است ولی در

اطالعاتی ندارند.

شرکتی مثل مپنا به دلیل این

از منظر  responsivenessو  effeciencyمیخواهیم یک باالنس ایجاد کنیم و در نتیجه همیشه یک سری
tradeoffهایی وجود دارد و دائم باید  tradeoffکنیم تا به هدف  businessبرسیم.
چالشها در راستای برنامهریزی تولید

چالش اول : permenant Demand-Supply Balance

مثالً وقتی یک قالب شکسته میشود ،پژو  206دو هفته دیرتر به دست مشتری میرسد .سپس مذاکره شکل
میگیرد و در نهایت گفته میشود که از یک تأمین کنندهی دیگر تأمین شود .ولی این تأخیر دارد .مثالً یک
هفته این فرآیند طول میکشد و بعد از یک هفته ،تازه سیستم به سمتی میرود که سمت تقاضا با سمت عرضه
 matchشود .اینجا تازه سیستم از دنیای آنچه برنامهریزی شده است خارج میشود .اینجا باید سیستم را دوباره
 replanningکنیم .هر روز و هر ساعت ،یک سری  chaosهای پیشبینی نشده ،رخ میدهد .خارج شدن
 planاز  excecutionویژگی این سیستمها است.

که سیستم خیلی پیچیده است،
نیاز است که سیستم های
اطالعات قوی وجود داشته
باشد.
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اگر یک قلب تپنده نباشد که سازمان را سنکرون نکند (به خاطر تمام رویدادهای پیشبینی نشده) حالت
سازمانهای ما رخ میدهد که همه همدیگر را متهم میکنند .سیستمها باید بتوانند پیوسته خودشان را adjust
کنند .این سیستم  planningاست که به صورت  guidlineپیش میرود .مهم این است که صرفاً matching

انجام شود ،بلکه میبایست به صورت  efficientاین  matchingرخ دهد که این کار پیچیدهای است .مثل وقتی

هر چه دینامیک سیستم

است که رانندگی در باران و مه میکنید .دائماً  stateرا میبینید و خودتان را  adjustمیکنید.

بیشتر باشد ،فرکانس adjust

حاال که پدیده های ناخواسته به طور مکرر شکل میگیرد .هنر این نیست که یک  adjustmentانجام دهیم تا
برنامه  feasibleباشد feasiblity .پایینترین سطح برنامهریزی است .ما می خواهیم که  planingما optimal

کردن و پیوسته planning
کردن کمتر میشود .هر چه
قدر در فضای uncertain

باشد .هنر این است که ببینم برای پنجاهتایی که کم دارم ،همهی چیزها را سرچ کنم و تمام راهها را ببینم و اگر

هستیم ،نیاز به planning

چیزی پیدا نکردم ،بگویم نمیتوانم.

بیشتر میشود .مهم این است

چالش دومEnsure an Optimal D/S Balance :

 supply demand matchingچگونه ماهیت  optimizationپیدا میکند؟ من چندین تأمینکننده دارم،
سپس چند  plantوجود دارد .بعد از آن  DCها وجود دارد و در نهایت به مشتری میرسد .این که از کدام
ساپالیر گرفته شود ،مهم است .مسیری که برای انتقال استفاده میشود ،در هزینهها موثر است .تکنولوژی
 plantخودش مهم است .همین که برای هر بخش ،گزینههای مختلف وجود داردcombination ،های
مختلفی وجود دارد .آیا من به دنبال  efficiencyهستم یا  responsive؟ بسته به اینها میتوانم مسیر مختلف
را انتخاب کنم.

خیلی وقت ها ،تقاضا flatنیست .مثالً سال تحصیلی جدید که شروع میشود .ماه مبارک که شروع میشود.
ممکن است که تقاضا زیاد شود .آیا من باید بیشتر از تقاضا تولید کنم؟ یا کمی زیر تقاضا تولید کنم؟ یا کمی
بیشتر از تقاضا تولید کنم؟ یا حتی  flatتولید کنم که تقاضا را به صورت کل پاسخ گو باشم و در زمانهایی که
بیش از تقاضا تولید میکنم ،هزینهی موجودی دهم و در زمانهایی که تقاضا بیش از تولید است ،هزینهی
 overtimeدهم tradeoff .بین این هزینهها ،خودش یک  optimization problemاست و به همین
سادگی  optimization matchingنمیتوان انجام داد.

فرض کنید resouceای داریم که حداکثر ظرفیت تولید مثالً صد قطعه در روز است .یک سری محصوالت
میخواهم تولید کنم که بیش از ظرفیت میشود .این ظرفیت محدود را به کدام محصول اختصاص دهم؟ این
مسئلهی تصمیمگیری است .ظرفیت یک مقدار ثابت است و حتی ممکن است که اتفاقی بیفتد مثل شکستن
مته که ظرفیت را کم کند .اینجا باید دوباره  adjustکنیم و این یعنی . replaning
 :Down-Binning Structureخیلی وقتها یک عملیات تست وجود دارد .ممکن است که پنجاه درصد گرید
باال 40 ،درصد گرید پایین و  10درصد گرید پایینتر نتیجه دهد .خیلی وقتها در صنعت Down-binning

 Structureداریم .برای هر سه گرید گفته شده ،تقاضا داریم .اگر تقاضا برای گرید باال بود ،فقط میتوان از

که دائماً بتوانیم خودمان را
 adjustکنیم.
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گرید باال تأمین کرد .ولی اگر برای گرید پایین ،تقاضا بود و ما کمبود محصول داشتیم ،میتوانیم از گرید باال
تأمین کنیم و جواب مشتری را بدهیم .خیلی وقتها وقتی مشتری معطل شود ،بار هزینهاش بیشتر است .این
یک مسئلهی  fully fully optimization problemاست .در صنعت نیمه رساناها ،دیده میشود که اگر این
مسئله را  optimumکنند ،ممکن است که میلیون دالری تغییرات ایجاد شود.

در این مسئله ،ممکن است که وقتی دو تقاضای یکسان برای گریدها جمع شود ،ولی میزانی که باید تأمین کرد
)* (Aکمتر از جمع * Aدو حالت قبل شود.

یک مثال دیگر :فرض کنید که یک تقاضا وجود دارد که برای محصول نهایی  100برای  25روز دیگر واحد
تقاضا وجود دارد و زمان از تبدیل شدن  raw materialبه محصول نهایی  20روز طول بکشد .من 125
موجودی در حال حاضر دارم .دو گزینه وجود دارد:
گزینهی اول این است که همین موجودی که وجود دارد را به تقاضا بدهیم و این مصداق  efficiencyاست
چون از شر موجودی رها میشویم .ولی اگر یک تقاضا دوباره بیاید ممکن است که نتوانیم پاسخگو باشیم.

گزینهی دوم این است که پنج روز بعد از تقاضا ،شروع به تولید برای پاسخ به تقاضا کنیم .در این حالت ،مصداق
 responsivenessاست ،چون موجودی را نگه داشتهایم که هر وقت الزم بود به تقاضا پاسخ دهیم.
رویکردهای ترکیبی هم وجود دارد که مثالً هفتاد در صد را اکنون پاسخ دهم و مابقی را تولید کنم.

یک مسئلهی سادهی  inventory nettingیک مسئلهی پیچیدهی  optimizationاست .باید بالفاصله اثر
تغییر را در سیستم ببینیم و بفهمیم که چگونه  Globallyعمل کنیم .این  optimizationهم میتواند مطلوب
نباشد .یک سطح میخواهیم  operational optimizationانجام دهیم .خیلی وقتها نیاز است که financial

 optimizationانجام دهیم .در اینجا کار پیجیده میشود و دیگر ذهن مدیر و کاغذ و  ..هم پاسخگو نیست و
نیاز به  planningهای پیچیده است.

حقیقت این است که در دنیای
planning

خیلی

objectiveهای مختلف ظاهر
میشود .خیلی از منافع با هم در

فضا به سمتی است که به شدت تنوع آن و پیچیدگی آن ،زیاد میشود .و نیاز به  planningبه شدت زیادتر

تضاد

میشود .حتی در  strategic planningهم همین طور است .اگر بخواهیم  strategic planningهم درست

چرخدندهها بر عکس هم عمل

باشد ،باید مرتب در طول سال تکرار شود و خودمان را  adjustکنیم و در واقع خودمان را با دینامیک صنعت

میکنند .مثالً نمیتوان هزینهها را

 adjustکنیم .در سیستمهای مدیریت یک سیستم وجود دارد به نام. Order Management System
در مقام رویکردها و الگوریتمها ،رویکردهای مختلفی وجود دارد .یکی از رویکردها ،رویکرد سنتی linear

programmingاست .حالت دیگر  heuristicها میباشد که پر از  if then conditionمیباشد .مدلهای
دیگر هستند که از نوع  searchهستند .مواردی نظیرfuzzy logic ، genetic algorithmو ....در اینجا مطرح
است .در صنایع مختلف وقتی صحبت از صنعت میشود Linear Programming ،همیشه حرف اول را
میزند .ویژگی که  LPرا منحصر کرده است ،این است که  LPگارانتی میکند که برای شما Global

هستند.

بعضی

از

کم کرد و  responsiveبود.
در project management
هم همین طور است .هزینه ،زمان
و کیفیت سه متغیری است که
همیشه در  conflictمیباشند.
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 Optimizationانجام دهد .موارد دیگر وابسته به  Initial Conditionمیباشند که با تغییر شرایط اولیه،
جواب کلی تغیر میکند.

خیلی از وقتها ،فضا اصلی  linearنمیباشد .یک  disadvantageبزرگ برنامهریزی خطی دارد این است که
خیلی وقتها مثل ایرالینها ،اصالً  linearنمیباشند .مثالً نمیتوان گفت  3/2هواپیما .اما ،همهی دردسرهایش
میارزد .چون  Global optimalرا ضمانت میکند .معموالً بعد از حل ، LPیک فرآیند Post-Processing
انجام میدهند تا شرایط را تطبیق دهند.

مواردی نظیر ) ، MIP (Mixed Integer Problemingفقط به صورت لوکال ،بهینه سازی انجام میدهد ولی
به صورت  Globalانجام نمیشود .علتی این که صنعت  Linear Programingانجام میدهد ،همین موضوع
است .هیچ روش دیگر  Global Optimizationرا ضمانت نمیکند .به خاطر سادگی و فهم ،نسلهای قدیمی،
ممکن است که ترجیح دهند که از  Heuristicها استفاده کنند و یک  disadvantageدیگر  LPاین است که
مثل یک  Black Boxمیباشد و خیلی قابل لمس نمیباشد که چه اتفاقی میافتد.

روشهای  Heuristicبه شدت ،به  Initial Conditionوابسته میباشند و این برای صنعت خیلی نامطلوب
است .برای صنعت  Reliabilityبسیار مهم است .میخواهند اگر یک جواب را صد بار هم  runکردند ،به یک
نتیجه برسند.

شرکت سامسونگ ،از برنامهریزی  LPکه برایش انجام شده بود ،بسیار ناراضی بود .چون هر  Data setکه بش
داده میشد ،یک جواب کامالً متفاوت میداد .مشکل این بوده است که از  DataBaseاشان و نحوهای که دادهها
گرفته میشد sequence ،گرفتن اطالعات جابهجا میشد .در اینجا جواب  Optimalثابت است ولی
cornerها تغییر میکند .به لحاظ ریاضی کار درستی مدل شده بود ولی به لحاظ دنیای عملیات ،جابهجایی
زیادی رخ میداد .در نهایت ،کاری کردند که جواب به جواب  cornerقبلی نزدیک باشد.

 Linear Programmingبرای  aggregate planningمناسب است .اگر یک  operationساده وجود داشته
باشد و مشخص شده باشد که در  time bucketهای مختلف ،چه قدر باید تولید شود و اگر تقاضاهای مختلف
وجود داشته باشد ،دقیقاً مشخص نمیشود که در یک  time bucketکدام محصول برای کدام تقاضا تولید
میشود( .این اشکال دیگر  LPاست) در  Post Processingمیتوان این کار را انجام داد .به هزینهی تعداد
متغیرها و زیاد کردن  Constraintها می توان این مسئله را حل کرد که بدانیم محصولی که تولید میشود
برای کدام تقاضا است ولی مسئله این قدر بزرگ میشود که نمیتوان آن را حل کرد.
عیب Heuristicها این است که بسیار  suboptimalمیباشد و نمیتوان به صورت financial optimization
انجام داد.
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فقط با  LPمیتوان  Financial Optimizationانجام داد .در OrderByOrder ، Financial Planning

نمیتوان ،برنامهریزی کرد .تا  Planانجام نداده باشم ،اصالً معلوم نیست که  Costچه قدر است .من وقتی
میدانم هزینهی تمام شده چگونه است که بدانم چگونه  planانجام شده است و  priorityسفارشها را اصالً
نمیتوان مشخص کرد .برای اینکه بتوانم به روشهای دیگر برنامهریزی کنم ،باید  OBOها را داشته باشم ،و
برای داشتن اینها باید هزینهها را داشته باشم و تا  planانجام نشده باشد ،نمیتوان هزینهها را داشت .در
برنامهریزی نمیتوان  order by orderعمل کرد LP .در آن واحد ،گلوبالی هزینهها را هم میبیند.
در صنعت ،سایز مسائل صنعت بزرگ است .یک سیستم زنجیره تأمین اگر بخواهد واقعاً به درستی represent

Searched
based
برنامهریزیها ،برای کارهایی

کنیم ،سایز بزرگی دارد و برای سایز بزرگ فقط  LPاست که می تواند جواب دهد .وقتی مسئله بزرگ میشود،

است که خیلی به صورت

روشهای دیگر خیلی سریع گیر میکنند و همان نقطه شروع را می گویند بهینه است .علیرغم اینکه خیلی از

 detaiedاست و مشکل این

چیزها طبیعت  linearندارد و  integerمیباشند ،به خاطر ویژگیهایش از  LPاستفاده میشود.

است که این روشها به شدت
در  suboptimalها ،گیر

ویژگی دیگر  LPکه کمک می کند در دنیای مدیریت از آن استفاده کنیم:

میافتند.

z1: Max demand set (shortness |>) ==> Dimesion = Unit
z2: Min Lateness ==> T
z3: Max Rev ==> $

ذهن ما نمیتواند ،اینها را همزمان با هم  syncکند( .در واقع هر کدام از مسائل بهینهسازی ،بعدهای مختلف
دارند) .در دنیای آکادمی برای هر از اینها یک وزنی مشخص میکنند ولی در دنیای عمل این طور نیست .در
دنیای عمل باید از مدیران بپرسیم و این خیلی متاوت است .اگر از یک مدیر که تازه چک امضاء کرده است،
میگوید درآمد خیلی مهم است .از مدیری که چک امضاء نکرده است بپرسیم میگوید که  latenessمهم است
چون به برند آسیب میرساند.
Z=w1*z1+w2*z2+w3*z3

در صنعت ،می آیند به طور  hierarchicalعمل میکنند .میپرسند که اگر از کل اینها بخواهید یکی را

در دادن وزن نسبی ذهن

انتخاب کنید کدام را انتخاب میکنید؟ مثالً میگوید . lateness:بعد از او دوباره پرسیده میشود که حاال که

انسانها  inconsistantعمل

latenessرا انتخاب کردیم ،بعد از آن چه چیزی مهم است؟

میکند و در  heirarchicalبه
صورت  consistantعمل

این موضوع را به راحتی در  LPمی توان دید:

میکند.
*Z1

max Z1

st: Z1>Z2>Z3
max Z2
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st: c1
*Z2 = Z1

به صورت مرحلهای عمل میکنیم ولی هر مرحله ،به معنای بدتر شدن مرحلهی قبل نیست .ما هر کدام را
بگیریم برای ما علی السویه است .در هر مرحله بدون این که قبلی  degradeشود یک  constraintاضافه
میکنیم .این کاری است که در صنعت انجام میشود و به شدت هم رایج است و عمالً خیلی مفید است .وقتی
objectiveهای مختلف داریم ،نمیتوانیم از وزنهای نسبی استفاده کنیم .روشهای ، Heuristicهم order

 by order planningرخ میدهد .همه را یک مرحله باالتر میبریم و زنجیره را جاری میکنیم .مثالً شرکتی
که میگوید  max profitبه صورت یک  objectiveمیباشد .این صد در صد در تعارض است با max

 .inventory targetsداشتن موجودی یعنی هزینه و با  objectiveکه میگوید سود را ماکزیمم کن ،در
تعارض است .اگر اول بخواهم سود را ماکزیمم کنیم و سپس inventory targetها را ،هیچ وقت ،دومی رخ
نمیدهد .رویکردهای مختلفی این جا وجود دارد که وارد جزئیات آنها نمیشویم.

وقتی یک  networkپیچیده باشد ،از  LPاستفاده میکنیم .منظور از پیچیده این است که گزینههای زیادی
برای برنامهریزی وجود دارد .زنجیره تأمین خیلی عمیق است و اینها همگی دال بر پیچیدگی است.

سفارش (90و)25

y=100%

y=90%

CT1=7

(18و)100

(8و)100
CT2=10

در این مسئله مثالً اگر  capacityهم  sharedشود ،ولی مسئله پیچیده میشود .هر چه  alternateو ظرفیت
باشد ،پیچیدگی زیاد میشود .در این سیستمها خیلی وقتها ،انواع مختلف الگوریتمها استفاده میشود.

یک مثال از : Hierarchical planning
فرض کنید که چهار  objectiveوجود دارد .دیده میشود که در الیههای پایین حل این مسئلهspace ،همین
طور  cutمی شود .این قدر  feasible spaceدر این جور مسائل بزرگ است که می توان ،همین طور narrow

 downکرد و به پاسخ بهینه رسید .راجع به  response bufferقبال صحبت شده بود .باال دست  pushو
پایین دست  pullبود.
عالوه بر مدلهای گفته شده ،یک مدل دیگر  ETOیا  Engineer to Orderمیباشد که برای تجهیزات پیچیده
است .برای تجهیزات سنگین ،ماشینهای ، CNCتا سفارش داده میشود ،تازه تأمین کننده میرود
سفارشهایش را میدهد.
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سوال این است که برای ما در شرایط مختلف ،کدام گزینه بهترین است؟ دو بعد وجود دارد :بعد اول :استاندارد
بودن محصول یا  vairabiltyآن است .بعد دوم :طول  operationما چه قدر طوالنی است یا کوتاه؟ وقتی
variabilityکم است و محصول استاندارد است ،و  lead timeزیاد است ،خوب است که  MTSعمل کنیم.
وقتی  leadtimeکم است ولی محصول به شدت  customizedاست ،مفهومی وجود ندارد که  MTSعمل
کنم .در اینجا  MTOخوب است .در دو حالت دیگر این کوآدرانت ،بستگی به شرایط می توان  MTSیا MTO
باشد .مثالً اگر یک محصول جدید  launchمیشود ،خوب است که  MTSباشیم.

Traditional Production Planning - MRP
در تمامی کتابها ،این قسمت قسمت اصلی آن است .این خیلی ساده است .
 MRP= Material Requring Planningتوسط  IBMمعرفی شد و سریع گسترش یافت .اساس این Bill of

 Materialو یک سری  fiexed cycle timeمیباشد.
فرض میشود که تقاضا  deterministicو معلوم است .ظرفیت نامحدود میباشدproduction lead time .

معلوم و ثابت است.
ورودیها:
Bill Of Material
Cycle Time
Demand Input
Inventory Statues
Schedule Recipts

برنامهای است که سمت تقاضا دریافت میکنیم.
خروجی ،برنامهی مد نظر است.
روش این است :ابتدا  nettingانجام میدهیم.
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در نمودار یک  BOMدر باال ،عدد ( )2مقدار است inventory netting .یک مسئله  optimizationاست.

مرحلهی بعد از  nettingباید lot sizing ،انجام داد.
نسل دوم ، MRPیک سری منابع را وارد میکند .ما جدای از ، MRPمیآییم منابع را به صورت aggregate

چک میکنیم .دیده میشود که باز هم نسل  ،2با دنیای واقعی تفاوت دارد.این گونه نیست که بگویم کارخانه
این قدر ظرفیت تولید دارد .همیشه fluctuationها وجود دارد .این که  overallظرفیت سالیانه را ببینم،
نمیتواند برای تصمیمگیری مناسب باشد چون با دنیای واقعی و پیچیدگیهایش متفاوت است .تا حاال وقتی
گفته میشود ،با تسامح میگفتیم که یک نوع  planningداریم.
الیههای مختلف برنامهریزی برای تولید

planningالیههای مختلف دارد:
 Corporate planningچندین  divisionرا در بر میگیرد و چندین کارخانه را در نظر میگیرد .جزئیات
مدل ،خیلی  aggregateمیباشد .هدف از این برنامهریزی ،این است که ببینیم چه قدر منابع محدوداند یا
زیادی داریم .هر چه قدر ببینیم ،ظرفیت چه قدر نیاز است میباید با subcontractorها قرارداد ببندم.
میخواهم ببینم برای forecastامroughly ،چه قدر باید  factoryاضافه کنم.

الیهی  Master Planningخیلی خیلی غالب است و بحث های اصلی ما در این کانتکست بوده است .زمان آن
خیلی وقت ها  6تا  8ماه میتواند باشد .تفاوت با قبلی این است که صرفاً برای یک  divisionمیباشد .مثالً فقط
برای  memory divisionبرنامهریزی میشود .یک  divisionمیتواند چندین کارخانه را در نظر بگیرد .هدف
این است که ببینم که تقاضا چگونه تأمین میشود و در مواد اولیه ،چه چیزهایی نیاز دارم .هر کدام load

 balancingرا به طور گلوبال انجام میدهد.
هم ممکن است که جنبهی مالی و هم عملیاتی وجود داشته باشد.

 :Factory Planningبرای یکی از کارخانهها ،جزئیات عملیات را باز میکنم و هی کلیک میکنیم و زوم این
می کنم وجزئیات را به طور ماکرو می بینم .برای یک کارخانه زمان میتواند در حد چند هفته باشد .برای چند
 divisionممکن است مصرف باشد .این برنامهریزی بیشتر جنبهی عملیاتی است و کمتر توجه وجود دارد که
چه قدر این کارخانه برای من پول در میآورد.
این که بده بستان بین اینها در صنعت چگونه است ،به شدت پیچیده است.
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 ،close loopبه شدت مهم است .مثالً وقتی در  factoryمیخواهیم برنامهریزی کنیم ،گفته میشود که من در
الیهی باال کلیات را مشخص کردم ،تو برو جزئیات را مشخص کن .در سیتم های غربی این  close loopبودن
خیلی مهم است ولی در شرکت های شرقی بیشتر ماهیت  top downوجود دارد.

Master Planning
یک سری محدودیتها و یک سری  business objectivesنظیر اینکه میخواهیم  responsiveباشیم یا
نباشیم ،به آن داده میشود .خروجی این است که ببینیم تقاضا چگونه تأمین میشود؟ سفارش چگونه تأمین
میشود؟  ATPیعنی  Available To Promiseمیباشد .مثالً اگر  100عدد پیشبینی شود و ما بتوانیم80 ،
عدد را پاسخگو باشیم ،به این مورد  ATPگفته میشود .اصالً  forecastرا داریم که بعدها  planکنیم و order

خوب است که ابتدا supply

وارد سیستم شود .وقتی وارد  Advanced Planning systemشویم ،این مورد خیلی شفافتر میشود .مثالً در

 chainرا به صورت end to

سایت آمازون هر سفارشی که شکل میگیرد ،قبالً برای آن  planانجام شده است و میتواند که پاسخگوی این

 endبرنامهریزی کنیم و

سفارش باشد و این به معنای الزاماً  physical on handنمیباشد و این در سیستم order management

بعدها هر کدام از کارخانهها و

است.

جاهای مختلف را به صورت
دقیقتر  planکنیم .اینکه

در سیستم  planningآن نگاه  ،end to endدر ایران وجود ندارد .عالوه بر اینکه  stateسیستم را نداریم،

تکنولوژی

این مشکل وجود دارد.

برنامهریزی یک بخش از

خاصی

برای

زنجیره تأمین بدون در نظر
گرفتن  end to endکار
مناسبی نیست.

Distribution
یک محصول ساخته شده است و تولید شکل گرفته است .مدیریت موجودی و  procurementهم شکل گرفته
است .اآلن می خواهیم ،محصول را به بازار برسانیم .سوال این است که خودمان این کار را انجام دهیم یا دیگری؟
به لحاظ تئوری و عملی اگر بخواهیم مقایسه کنیم:
وقتی یک تولید کننده وجود دارد ،کاال را به عرضهکننده می دهد تا به بازار عرضه کند .این اگر بخواهد کارش
را خوب انجام دهد و  core competencyتولید را داشته باشد و میزان  productionرا داشته باشد ،زمانی
خوب عمل میکند که از نظر  economic of scopeو  scaleدر جای خوبی ایستاده باشد .این شرکتی است
که خوب عمل میکند و شرط الزم برای فضای رقابتی را میتواند داشته باشد .یک نمودار برای تولید کننده
وجود دارد .اگر عین این نمودار را برای توزیع کننده ،بکشیم ،نمودار دیگری وجود دارد .همانطور که در
نمودارها دیده میشود ،وقتی تولید کننده بهینه است ،توزیعکننده بهینه نیست .لذا اگر تولید کننده خودش
بخواهد توزیع کند ،حتماً صرفهی مقیاس در توزیع ندارد.
نمودار برای تولید کننده و توزیع کننده در ادامه آمدهاست( .محور عمودی :هزینه ،محور افقی :تعداد کاال)
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زمانی توزیعکننده خوب عمل می کند ،زمانی است که تولید کننده به صورت بهینه تولید میکند .از نظر تئوری
کسی که تولید میکند ،هیچ دلیلی وجود ندارد که توزیع هم بکند.
وقتی کاال ،توزیع را خودش انجام میدهد ،زمانی به صرفه است که لجستیکی که وجود دارد ،بتواند خیلی از
محصوالت را انتقال بدهد .در این حالت ،توجیه اقتصادی دارد .در بسیاری از مواقع این دو مورد خیلی نمیتواند
یکی باشد .اما در دنیایی که اآلن هستیم ،شرکت توزیع قوی نداریم ،چون به شدت به تکنولوژی وابسته است و
سیستم برنامهریزی قوی میخواهد .بنابراین چون توزیعکنندههای حرفهای در ایران نداریم ،شرکتهای داخل
میگویند با اینکه میدانیم  efficientنیستم ،توزیع را خودمان انجام میدهیم و این تفاوت دنیای عمل و
تئوری است.
فضای  distributionبا فضای  productionکامالً متفاوت است .چون در  productionمیتوان به راحتی افراد
را دید ولی در  distributionممکن است که افراد هزار بهانهی واهی مثل ترافیک بیاورندdistribution .
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میتواند یک برند را آسیب بزند یا آن که آن را به ارج برساند .مثالً وقتی کاال بهترین  NDPانجام دهد ،ولی
توزیع بد باشد ،تالش بیهوده است .پیشرفت تکنولوژی ،به بهبود این مسئله کمک میکند.
 service designو  product desingکردن دارد به سمت  commodityمیرود .شرکتهایی هستند که برای
شما تولید و بستهبندی را انجام میدهند .مهم  detectکردن سیگنال از مارکت است و  distributionو پایین
دست آن  retailingاین فضا را مهیا میکند.

به شرکتهای تولیدکننده همیشه توصیه میشود که به نوعی دسترسی به بازار را حفظ کنند .اگر چه
هزینههایش باال است ،ممکن است که بتواند سیگنال بازار را دریافت کند .برای شرکتهای بزرگ ،گفته میشود
که حداقل  15تا  25دصد ،خودش از طریق کانال مستقیم ارائه دهد .امروزه فضای آنالین هم به عنوان یک
کانال جدی مطرح است .در فرآیند اینکه اپل ،اپل شد ،توزیعکنندهها نقش بسیار مهمی داشتند.

distribution roles
توزیع کننده سه نقش ایفا میکند:


اینکه در یک سبد ،چه ترکیبی از محصوالت بگذاریم؟



کاال را در زمان و محل مناسب ارائه دهم.



 Market assessmentو این یعنی عمالً با مشتری تعامل داشتن و البته  coreعملیات که توزیع
است را انجام دهد.

خیلی وقتها ،فکر میکنیم که شرکتهای توزیع میبایست فقط کاال تحویل دهند .این ،بهانه است و فقط
میتواند از این طریق پول روزنامه را در بیاورد .توزیع کننده حرفهای ،دو وظیفهی دیگر را تمرکز میکند .مثالً
توزیعکننده است که به تاجر میگوید که چه نوع عسل را بیار .توزیعکننده ،میداند که بازار چه چیزی را
میخواهد .این اصالً کار جذابی نیست که یک کسب و کاری فقط توزیع انجام دهد و پنج درصد ،مارجین داشته
باشد .این فضا ،مانند فضای گوگل است .گوگل به افرادش حقوقهای باال میدهد تا موتور جستجو تقویت کند و
در واقع به نوعی از بازار insight ،داشته باشد .خیلی وقتها ،شرکتها مثالً میگویند که من این کاال را برایت
رایگان حمل میکنم .اینجا به  dataدسترسی پیدا میکنند و این خیلی ارزشمند است .در صنعت دارو ممکن
است که کل تحویل دارو ،مجانی باشد ولی با یک  databaseمرکزی باشد .این دادهای که به دست میآید این
قدر ارزشمند است و میتواند تعداد زیادی کسبوکار را ارائه دهد .این جا میداند که چه داروهایی مثالً خوب
کار میکنند و کدام کار نمیکند؟ کدام زود خراب می شود؟ و ...کسی که دسترسی به بازار دارد ،جایگاه ویژهای
دارد.
ممکن است که یک فرد ،بگوید من میخواهم کاالیی بیاورم و برای این که چه کاالیی بیاورد 500 ،میلیون حق
مشاوره به کسی که به  insightاز بازار دارد ،پرداخت کند.

هر

چه

صاحبان

زمان
برند

میگذرد،
از

نظر

 productionنقش کم رنگ
تری دارند پیدا می کنند و به
بازار  accessدارند .کسی که
 retailingو تعامل با مشتری
دارد ،جایگاه بسیار بسیار
ویژهای دارد چون میتواند از
بازار insight ،بسیار مهمی به
دست آورد.
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نقش اولCombining right portfolio of products :
میخواهم ارائه بدهمMarket .
من باید ،بدانم که چه محصوالت و چه برندها با چه کیفیت و قیمتی را 

 researchهم به طور جدی در کشور ما مطرح نمیباشد .این که کاال از کجا وارد شود ،هزینهی حمل و نقل و
موجودی چه قدر است ،یک جنبهی دیگر است .اینکه چه کسانی میتوانند مشتری من باشد و بازار چه قدر
فضایش برای من جذاب است؟ همهی اینها میشود ،پورتفولیو را چیدن.
نقش دومDelivery of products in a right time to a right place :
همان کار  pure distribtuionاست .من میدانم چه کاالیی را انتخاب کردم و باید یک سری Customer

 satisfactionانجام شود و بتوانم عمالً چیزهایی که الزم است انجام شود را به خوبی انجام دهم .واکنشهای
مشتری را باید رصد کرد که اگر مثالً کاال دیر ارائه شودpromotion ،خوب ارائه نشود و ...چه اتفاقاتی رخ
میدهد؟ مثالً مشتری سوئیچ میکند.
نقش سومMarket assessment :

بدانم ،سمت مشتری چه چیزی میخواهد .بدانم ،انتخاب کاال غلط بوده یا نبوده است .به نوعی این نقش به دو
نقش قبلی ،فیدبک میدهد .چون  market assessmentامروزه خیلی مهم است ،حتماً مهم است که امروزه
هر شرکت تولیدکننده یک کانال مستقیم داشته باشد ،اگرچه از نظر اقتصادی به صرفه نیست.
سطحهای توزیع:

سطح اولNetwork Desing :

ماهیت کالن دارد.من کجاها باید به کجاها وصل باشم .کجاها باید انبار و  DCبگذارم .یک جاهایی هست که باید
کاال را پخش کنم .من برای پاسخ به این تقاضا ،چه مسیرهایی را باید طراحی کنیم .چرا به این سطح

این که من چه Nodeهایی را

استراتژیک گفته میشود؟ چون ماهیت کالن دارد .این جا کلی ،کاال وجود دارد و بنابراین این جا باید ،توزیع

نیاز دارم .در واقع همان

قوی داشته باشم .مثالً از اصفهان به تهران میخواهم ببرم .چه جاهایی node ،بگذارم و انبار داشته باشم؟

طراحی شبکه است.

نمیتوان هر روز و هر هفته ،این طراحی را تغییر داد .در نهایت ،دو ساله بتواند تغییر کند و برای همین
استراتژیک است .باید ببینیم که  soruceو  sinkما کجا میباشد .باید دید که مسیرهای هر کدام ،چگونه
متصور است.

باید دید که چرخه عمر چگونه است؟ مثالً اگر قرار است پنیر از آمل بیاید تهران ،کدام مسیر را انتخاب کنم که
محصول فاسد نشود .اینها مالحظاتی است که در فضای طراحی شبکه میتواند مؤثر باشد.
باید بدانیم که الگوی تقاضا چگونه است؟  flucuationچگونه است؟
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مثالً ذوبآهن اصفهان ،در شهرهای مختلف بازار دارد .سوال این است که به تمام این شهرها ،مستقیم بفرستد و
ممکن است که هزینه باال رود .یا این که یک انبار بین این شهرها بگذارم ،و کاال را از آن به آنها بفرستم .اینجا
ممکن است که هزینه بسیار کمتر شود.
وقتی گفته میشود ،طراحی نتورک یعنی این که چه گره هایی الزم است و نرخ توزیع کاال چگونه باشد؟ مثالً
سایز انبار چه قدر باشد؟ برای هر لینک ،چه قدر  material flowنیاز دارم .وقتی حجم یا این ده درصدها را
بدانم ،یعنی این که چند نتورک می خواهم.
در مقام طراحی نتورک ،سوال این است که چه قدر دنبال  responsivenessهستم و چه قدر دنبال
efficiencyهستم؟ در طراحی نتورک ،انواع گزینهها با توجه به پاسخ این سوال مطرح است .برای این که
ببینیم چه عواملی مؤثر هستند ،چه قدر تنوع کاال وجود دارد؟ چه قدر  availibityمیتواند باال باشد .یعنی این
که کاالیی بد بود و رفت از جایی خرید ،به راحتی میتواند برگرداند؟ مثالً میگوید که من اصالً چنین پرینتر
نمیخواستم .حاال فروشنده میگوید که من اصالً معذوریتی ندارم و دست من نیست ،در این حالت ،خریدار
دچار سردرگرمی میشود .یک نکتهی دیگر visibility ،است .آیا من هر لحظه می دانم ،کاال در کجا قرار دارد.
برای  response timeنگاه کردن ،هر چه بخواهیم  response timeباال باشد (بار منفی دارد ،یعنی دیر پاسخ
دهیم) ،باید تا میتواند نزدیک مشتری باشد responsive .باال بودن ،به معنای هزینهی باال داشتن است .از
منظر ، response timeهر چه nodeها زیاد شود ،عمالً  response timeکم میشود . (number of
)facilities

از منظر حمل و نقل ،یک نقطهی بهینه وجود دارد .یعنی با افزایش تعداد  nodeهزینه تا یک جایی کم میشود

تالقی دو نمودار response

و بعد از آن هزینه زیاد میشود .خوب است که من به مشتری نزدیک باشم ولی تا یک حد مناسب است .مثالً

 timeو  totol costمعنایی

ممکن است که یک سری وانت داشته باشیم که فقط یک محصول را به صورت  inefficientحمل میکند.

ندارد.

تعداد  facilityرا اگر در نظر بگیریم ،میتوان نمودار  response timeو هزینه را بر اساس آن ببینیم و بر
اساس آن (البته نَه نمودار ،این نمودار صرفاً هزینهها را نشان میدهد) ،می توان راجع به  responsivenessو
 efficiencyصحبت کرد.
شش مدل برای طراحی معماری شبکه توزیع وجود دارد( .در درس ،به طور عمیق بررسی نمیشود):
نوعی اول :سیگنال از مشتری به خرده فروش میرسد و بعد این سیگنال به تولید کننده میرسد و تولیدکننده
به صورت مستقیم به مشتریان میدهد .از لحاظ موجودی خیلی مناسب است ولی از لحاظ حمل و نقل،
هزینهها به شدت باال میرود.
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نوع دوم :In-transit Merge Network :سیگنالها به یک خردهفروش مرکزی میرود (مانند حالت قبل است)
ولی حمل و نقل به صورت مستقیم نیست .بلکه یک انبار مرکزی وجود دارد.

نوع سوم :یک گرهی مرکزی وجود دارد ،که هم سینگال را میگیرد و هم کاال را ارائه میدهد  MTOبرای تولید
کنندهها نمیباشد.
نوع چهارم
نوع پنجم ،سفارشها به یکجا میآید ،و عمالً اینها  pickupمیکنند و همهی اینها به یک مرکزی میآیند
ولی  pickupرا  pickup sitesباید انجام دهد.
سطح دومPlanning & Schedueling :

یعنی از مرحلهی قبل میدانیم که کجاها  nodeداریم و هر کدام چه قدر ظرفیت داریم .اآلن میخواهیم وارد
 planningشویم ،یعنی بر اساس  forecastو سفارش ها باید از هر کجا به کجا ،چگونه و چه تعدادی بفرستم.
 ،Schedulingبرای کوتاه مدت و روزانه است .در مقام  planningبه صورت هفتگی و ماهیانه مشخص میکنیم
و بر اساس چه سیاستی ،چگونه  replenishmentانجام دهیم .در  scheduelingبه زمان حال نزدیک
میشویم .باید بدانیم که دقیقاً چه  shipmentبرای فردا باشد و تمام exceptionها را  handleکنیم .اگر
کمبود تقاضا در انبار جیرفت داریم ،چه کار کنیم؟ از انبار شمالی بفرستیم؟ چگونه آیتمها را از لحاظ چیدمان
داشته باشیم .آنچه در برنامهریزی تولید گفته شد ،در توزیع هم میتواند استفاده شود.
در داخل شهر ،حتی در سطح تهران ،یک سیستم حمل و نقل مناسبی وجود دارد.
سطح سومExcecution :
اجرا ،در حوزه ی توزیع ،دنیای منحصر به فرد خود را دارد .خیلی با دنیای تولید متفاوت است .در planning

مشخص است که چه کاالیی به چه کامیونی در چه زمانی داده شود .حال در عمل اگر اینها به خوبی شکل

سیستمهای

planning

نگیرد ،ممکن است که به یک کاال آسیب وارد شود .وقتی داریم از دنیای operations management

هوشمند ،همهی اینها را لحاظ

صحبت میکنیم ،فکر میکنیم صرفاً روی کاغذ است .اینکه بفهمیم نیروی انسانی من چگونه عمل میکند،

میکند.

مهم است .این که بگوییم سیاست ها را ما گذاشتیم و بقیه را راننده باید انجام دهد ،اشتباه است .مثالً وقتی
بستنی میرسد ،طرف ممکن است بگوید که من بستنی میوهای میخواستم و تقاضاها ممکن است که تا
دقیقهی نود تغییر کند .اینها همگی از آن دنیای  excecutionاست .مثالً قبالً شیشههای شیشهای برای شیر
وجود داشت و جمعکردن آنها خودش دارای عملیات بود .خیلی وقتها همینکه بخواهیم یک آیتم را تراک
بگذاریم و قرار است پنج جا برود و ویزیت کند ،خودش مسئلهی بهنیه سازی است .اینکه کدام آیتمها را دم
دست بگذارم ،کدام را نگذارم ،مسئلهی بهنیهسازی است.
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مفهوم  :Cross Dockمبدع این مفهوم والمارت است .تعداد تأمینکننده وجود دارد و بازارها در سمت دیگر
میباشد .ترکیبی از میوهها مثل پرتغال ،سیب و گالبی قرار از این سیستم توزیع میشود .بنابراین باید ترکیبی
از همهی اینها فرستاده شود .کاری که والمارت انجام داد ،یک سری سکوهایی را مشخص کرد تا کامیونها
بارشان در انبار خالی کنند .سپس یک سری کامیون دیگر میآیند ،این محصوالت را به صورت ترکیبی بار

در واقع در  ،cross dockما

میزنند .در واقع به جای این که کاال بماند ،در یک مکان در اردر یک تا دو ساعت معطلی فرآیند & mix

 mixو  matchانجام میدهیم.

 matchرخ میدهد.

ترکیب

Cross Dock

محصوالت

را

از

کامیونهایی که یک سری بار
M1

S1

سیب

M2

S2

گالبی

M3

S3

پرتغال

را آوردهاند در کامیونهای
دیگر میگذاریم.

خیلی وقتها اگر خوب  planنکرده باشیم ،در دنیای  executionبه مشکالت زیادی میخوریم .مثالً
بستهبندی خیلی مهم است .مثالً آیکیا ،خداوندگار این است که هر محصول را چگونه بستهبندی کنند که هر
نفر بتواند آن را بلند کند و بتواند داخل ماشین بگذارد .بعضی وقتها اصالً جای پارک نیست .در دنیای تولید،
این مشکالت وجود ندارد ولی دنیای  excecutionدنیای  distributionبسیار پیچیدهتر است .بسیار
شرکتهایی هستند که در دنیای  manufacturingتوانمند هستند و فکر میکنند که میتوانند در دنیای
 distributionهم موفق باشند یا برعکس .ممکن است که ما یک مرحله را خوب انجام دهیم ،ولی کارهای
پاییندست و باالدست خودمان را نتوانیم به خوبی انجام دهیم.

Advanced Planning Systems
به شدت کمک میکند که بدانیم چگونه شرکتها  end-to-endرا  planمیکنند Planning .یک تیغ دو دم
است .مثل یک ماشین سرعت باال است که اگر دست یک آدم بیاحتیاط باشد ،مشکل آفرین میشود .اگر در
 APSبلد نباشم ،اصولی را در مدیریت رعایت نکنم ،مشکلساز خواهد شد .در دنیای  managementفکر
میکنیم که اگر یک سری سیستمها را داشته باشیم ،همه چیز خوب کار میکند ولی اینها شرط الزم است
ولی کافی نیست .مثالً اگر دیتابیس تویوتا را کپی کنیم ،ماشین ما تویوتا نخواهد شد .این یک فرهنگ نیاز دارد
و چیزی نیست که ب ا کپی کردن ،مشکالت حل شود .فقط نباید از بعد تکنولوژی نگاه کرد و توانمندی ما در
مدیریت مهم است.
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یکی از چالشهایی که در سیستم  planningوجود دارد data ،میباشد .کیفیت  dataمهم است و این در
حوزهی  ERPمیباشدdata .های گذشته را باید بخوانیم و بفهمیم که پارامترها چگونه است و این به شدت به
 dataکه از  ERPمیآید ،وابسته است .خیلی وقتها اگر بخواهیم سیستم به خوبی  Planningشود و
انعطافپذیر باشد ،هزینهی  Dataبسیار زیاد میشود.
چالش دیگر این سیستمها ،اگر  Upgrade ،APSشود ،خودش یک پروژهی مفصل است و اگر ،Data
 Upgradeشود APS ،هم باید  Upgradeشود و این خودش از چالشهای جدی است .در یک پروژه از
زیمنس ،سه سال متوالی طول کشید تا این دادهها  integrateشوند .خیلی وقتها ریشهی مشکالت در data

legacy systemها ،در واقع
همان  ERPداخل یک شرکت
است.

 managementمیباشد .خیلی وقتها شرکتها نیاز به  flexibilityدر دادههایشان دارند و این جا به خاطر
هزینههای داده ،ممکن است ترجیح بدهیم که کل برنامه با یک  dataانجام شود.
جنبهی دیگر چالش این سیستمها implementation ،این سیستمها میباشد که خیلی سخت است .معموالً
 tradeoffبین  optimizationو  heuristicمطرح است .به این معنا که وقتی میگوییم  optimizeیعنی یک
سیستمی که کامالً بهینه است ولی ممکن است سیستمی را بخواهیم که جعبه سیاه نباشد و بدانیم هر لحظه
چه اتفاقی میخواهد رخ دهد .معموالً مدیران می خواهند بدانند که وضعیت چگونه است .اما با گذشت زمان،
شرکتها یاد گرفتهاند که خوب است کارها را فا زبندی کنم و از تجربیات هر فاز برای فاز دیگر استفاده کنم.
مثل  compound interestاست که از هر سود ،دوباره سود بگیریم.
 :Small Vs. Large Corporateفضای شرکتهای بزرگ و کوچک با هم متفاوت است و باید این تفاوت را
دانست .در شرکتهای بزرگ ،معموالً یک پروسه وجود دارد و برای جلورفتن یک کار ،افراد خسته میشوند.
شرکتهای کوچک چابکتر میباشند و یک نفر را که قانع کنید ،کافی است .از منظر  implementationبه
همان راحتی که میتوان مدیرعامل یک شرکت کوچک را میتوان قانع کرد ،نظرش عوش میشود .در شرکت
کوچک ،نظر ممکن است که مرتب عوض شود ولی در شرکتهای بزرگ با اینک بروکراتیک است ،ولی وقتی
تصمیمی گرفته شد ،ادامهی مسیر ،مرتب تغییر نمیکند.
 :New systems vs. Old approachesداستان  change managementاست .تغییر تحول را نباید دست

چرخ را نباید از ابتدا اختراع

کرم گرفت .اگر بیست سال ،یک فرد یک کار را انجام میداده است و از فردا محصول شما بخواهد ،تغییر ایجاد

کنیم ولی باید  localizationو

کند ،فرد ممکن است این کار را انجام ندهد .تغییر تحول در خود سازمان هم مهم است.

بومیسازی را انجام دهیم ولی
این خیلی انرژیبر است.

در این سیستمها ،انعطاف پذیری ممکن است که مهلک باشد و هر چیزی یک هزینه دارد .و هزینه یعنی
اطالعات بیشتری را نگه داشتن و در واقع پیچیدگی بیشتر .از نظر خود پیچیدگی ( ،)complexityما فکر
میکنیم که اولین نفرات هستیم و می خواهیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم ولی باید ببینیم که دیگران چه کار
کردهاند .این در دیار ما ،بسیار مشکل آفرین بوده است .این اشتباه است که فکر کنیم ،چون زیمنس اینکار را
کرده است ،مپنا هم میتواند انجام دهد.
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شرکتی که تاکنون  APSنداشتهاست ،همهی گزینهها را میخواهد داشته باشد ،انواع گزارشها را میخواهد ولی
اینکار اشتباه است .چون یک مدت اینها را نداشته است ،همه چیز را میخواهد ،در نتیجه میبایست به مرور
زمان انواع گزینهها را وارد کند.
 End-to-endزنجیره تأمین بدین شرح است که سمت پایین دست سمت مشتری است و سمت باال دست،
تأمینکننده وجود دارد .اینجا سه نوع ماژول وجود دارد.

یک ماژول ،حوزهی مدیریت تقاضا ( )Demand Managementاست .از جنس  demand planningاست.
ماژول دیگر supply Planning ،است .خیلی وقتها فکر میشود که مسئله اینجا تمام است ولی اینگونه
نیست .ماژول سوم Demand fulfillment ،مطرح است .باید بتوانم در دنیای واقعیdemand fulfillment ،

به صورت  real timeانجام دهم .ممکن است که برنامهریزی به صورت هفتگی شکل گرفته باشد ولی در دنیای
واقعی به صورت  real timeشکل میگیرد.
در ماژول :Demand Planning
 :Demand Collaborationممکن است که مشتری خودش از محصول 2000 ،آیتم درخواست کند .ممکن
است که در پاسخ گفته شود که ما حتی بیشتر برایت آماده کردهایم ،این جا تعهدی شکل نمیگیرد و صرفاً
 visibilityوجود دارد .از برآیند خیلی عوامل ،به این نتیجه میرسیم که  forecastمثالً یک مقداری خواهد
بود .به این حالت  Baseline Forecastگفته میشود.
 :Demand Forecastبرای یک محصول ،مثالً این  T-shirtو این سایز forecast ،من ،این مقدار است.
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 :Forecast Nettingنهایتاً نظرات تیم بازاریابی ،فروش ،مشتریان به یک نظر کلی میرسد .مثالً از یک
محصول ،این قدر پیشبینی وجود دارد و به این  consensus forecastگفته میشود .مثالً از صبح تا حاال5 ،
تا تقاضا آمده است و باید تحویل بدهم Forecast .اولیه ام 1000 ،تا بوده است ،در اینجا 5 ،عدد firm order

است و در سیستم  995 planningباقیمانده ،جزء  forecastباقی میماند.
کیس BMW
کاری که در کیس  BMWانجام شد ،این بود که  video streamingشکل گرفته بود .اولینبار ولوو ،خانواده را
موقع مونتاژ کردن سر خط تولید دعوت میکرد و فرزند خانواده نسبت به ساخته شدن ماشین ،احساس داشت.
اینجا داستان تجربه به صورت جدی مطرح است .امروزه ماشینهای نسبتا جدید ،گفته میشود که تفاوت
آنچنانی ندارند .تفاوت ملموس وجود ندارد .بنابراین این که ماشین فی نفسه بخواهد از لحاظ تکنولوژی تفاوت و
تمایز ایجاد کند ،تقریباً به آخر خط رسیده است.
آنچه در این کیس مطرح می شود ،این است که این  experienceمیتواند متفاوت باشد .آوردن این مفهوم از
دنیای بازاریابی به دنیای  supply sideظرافت میخواهد .حاال که این فضا مطرح میشود ،چه اتفاقی رخ میدهد.
یا مثالً فرض کنید از روی موبایل و آیپد ،بتوان این نوع سفارش محصول را انجام داد .مثالً در ایران دامینو پیتزا،
این قابلیت را آورد که خانوادهها که میخواستند پیتزا سفارش بدهند (مخصوصاً برای بچهها خیلی جالب بود)
بتوانند سایز و محتویات را مشخص کنند .این فضا دارد کمکم روتین میشود و ارتباط دنیای order
 managementو دنیای  planningگستردهتر میشود .مثالً شکالتهای  N&Nدر سفارش میتوانید اسم
خودتان یا دوستتان را روی شکالت بگذارید .عمالً در وبسایت خط تولید این را برای شما مشخص میکند .خط
تولید با  order management systemمیتواند با بخش تقاضا با هم  linkشود.
سطح  customizationکه بخواهد اتوماتیک هم باشد ،باز هم خیلی پیچیده نیست از لحاظ رباتیکی .آنچه که
پیچیده است ارتباط این موضوع با  supply chainمیباشد .در واقع این قسمت از رباتیک سختتر است.
رباتیک را با تکنولوژی حتی در جهان سوم میتوان به آن دست یافت ولی فرایند ارتباط این موضوعها با همدیگر،
به این راحتیها نیست.
موجودی در شرکت هم کم شده بود .خود این یک رنوسانس است .باالخره بعضی از رنگها و آپشنها را
مشتریان نمیخواهند .وقتی تولید کننده  customizationرا انجام میدهد ،ممکن است که پروژه با شکست
مواجه شود .چون سود  distributionرا داریم از بین میبریم .عدهای این وسط دارند ،مارجینی را میبینند و
حذف میشوند و ممکن است که شیطنت خودشان را بکنند .در عین حال که دنیای  supply chainبا دنیای
 demand sideبسیار متفاوت است مخصوصاً از دیدگاه مدل کسبوکار .هر چه قدر  customizationباال رود،
ارتباط با بخش  supply sideظرافت بیشتر دارد .مایکل دل ،مبدع این داستان بود و گفت که من اتفاقاً
میخواهم در فضای رقابتی وارد شوم و  customiztionرا به طور جدی اعمال کنم .بنابراین این سوئیچ کردن به
این سطح  customiztionبرای کانال پیامد دارد .بنابراین اگر برای تمام خودورها این کار را انجام دهیم ،ممکن
است که کل  channelآسیب ببیند.
اگر این تکنولوژی را در تمامی خودروها توسعه بدهیم ،شدنی است؟
به نظر میرسد که بازار از این موضوع استقبال کرد .از سمت  demand sideو از سمت supply side
چالشهایی وجود دارد .ظاهرا مدلهای  xبا هر شماره برای یک سگمنت تارگت شدهاند .مثالً  x3برای پز دادن
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برای نوجوانان است .در حالی که سریهای دیگر  xوجود دارد ،که اصالً این موضوع مهم نیست .مثالً یکی از
مدلهایش برای مدیران ارشد و  CEOها است .خیلی از این مدلها را ممکن است که اصالً افراد نخرند و
corporateها بخرند .بنابراین  target marketمتفاوت است .اگر اینگونه باشد ،کانال مشکلی نخواهد داشت.
یک سری سگمت خاص را به کانال میدهیم و یک سری سگمنت خاص که عاشق  show offمیباشد ،را به
صورت  customارائه میدهیم.
کتاب  The more the lessتوسط شوارتز نوشته شده است و میگوید که آپشن بیشتر ممکن است که مشتری
را ناراضی کند .یعنی وقتی شما ،آپشنهای زیادی دارید ،ممکن است رضایت شما کم شود .آدم ها دو نوعاند یا
maximizerاند یا . satisficerاینها نه بد است نه خوب است ،اینها  personality typeانسانها است .از
نظر انتخاب کاراکتر بعضیها  maximizerاست و بین گزینهها دوست دارند که بهترین را انتخاب کنند .در
عمل معموالً خوشحال نیستند و معموالً ارضا نمیشوند .چون یک کاال را هنوز استفاده نکرده ،میبینند که مدل
بهتر آمده است .این آدمها در نهایت خوشحال نمیباشند .در تقابل با این سگمنت ،افرادی هستند که satisficer
هستند و هر چیزی که  enoughباشد را میپسندند .این ها از افزایش تعدد و  customizationلذت میبرند.
بنابراین اینکه بتوانیم در دنیای customiztion ، supply chainرا باال ببریم ،برای این سگمنت مفید است.
در سیستم و فرهنگ غربی ،این  varietyیک چیز جا افتاده است و اگر محدود شوند ،ناراحتاند .در فرهنگ
ژاپنی ،معتقدند که باید میزان  varietyرا محدود تعریف کنند .سه نوع ماشین  SUVارائه میدهند و از هر کدام
دو سه نوع آپشن ارائه میدهند .می گویند این هشت نُه مدل ،کافی است و این برای آنها good enough
است.
ما خیلی وقتها در فعالیت هایمان  good enoughرا خوب است به جای  maximizationمد نظر داشته باشیم.
در حوزه نرمافزار ،ژاپنیها دنبال  zero defectهستند و برعکس آنها آمریکاییها دنبال good enough
میباشند و مایکروسافت با مشکالتی که داشته است ،موفق بوده است .در دوران النچ هر محصول ،دانشکده یا
سازمان ،باید به این ویژگی بسیار توجه کرد .مثالً برای النچ دانشکده ممکن است که یک سری استاد بگیریم و
به مرور زمان ،این مشکل را رفع کنیم .دینامیک هر محصول و خدمت جدیدی است.
سمت  supply sideشاید بتوانیم کارهای زیادی بکنیم .ولی وقتی بخواهم با  demand sideسنکرون شویم،
باید حد دینامیک بودن که از سمت تقاضا بر  supply demandمیگذارد ،رعایت کنیم .اینها مثل VAS
میمانند .دیده میشود که چرا خیلی از featureها را اضافه نمیکنند؟ چون برای مخابرات و تولیدکنندهها هیچ،
سودی ندارد .مثالً عکس پاناروما را شرکتهای تولید کننده موبایل نمیگذاشتند .بعد از این که به مرور زمان،
نرم افزارهای مختلف برای این کار ارائه داده شد ،این جزء  native featureموبایلها شد.
برای  BMW X3هم باید ،به همین شکل نگاه کرد .چشم به هم بگذاریم ممکن است که دههی دیگر ،همهی
شرکتهای تولیدکننده این را به کار خودشان اضافه کردهاند .دیر یا زود این میتواند یک native feature
برای تمام commodityها باشد.
افرادی که  BMWمیخرند ،معموالً ماشین نمیخرند ،بلکه برند میخرند .قیمت برای این محصول ،اصالً ویژگی
نیست 25 .درصد از  profit marginرا  BMWبه  R&Dمیدهد .ساختار سازمان بیامو ،مستقل است.
شرکتهایی مثل مرسدس بنز ،تحت هولدینگ است که ممکن است فشارهای مختلفی به آنها وارد شود.
طراحی محصول در  BMWخیلی مخصوص است و محصولش از این بابت متفاوت است .بنابراین بخشی که
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میخواهد عرضه کند ،سگمنتی است که به قیمت کمتر حساس میباشند .استراتژی در این کیسsaving ،های
زیادی میآورد .موجودی در سیستم کم می شود و با وجود  Initial investmentباالsaving ،زیادی دارد.
دنیای ، Business Modelدنیایی است که باید در  MBAبه طور مناسب تمرین کرد .مدل می تواند توجیه
سرمایهگذاری اولیه را داشته باشد.
ماژوالریتی نوعی  postponementمیباشد .این گیریبکس میتواند در یک ماشین عادی استفاده شود و در یک
ماشین دیگر .هنر این است که بتوانیم چگونه برنامهریزی کنیم که چه موقع چه چیزی را ارائه دهیم .در واقع
platform basedعمل میکنیم .من دو سه نوع  objectدارم .بعضاً یک کد یا  objectمینویسم و آن را در
جاهای مختلف استفاده میکنم .بنابراین تناظر یکبهیک بین محصول خروجی و کامپوننتها میتواند متفاوت
باشد .در نرمافزارها هم ماژوالریتی داریم و کدهای تقویم یا  securityیا  reportدادن با  copyو  pasteکردن
اضافه میکنند .فقط چند خط کد اضافه میکنند که اینها به هم وصل شوند.

ماژول :Supply Planning
 ،Inventory planningورودیهای زیادی دارد و متشکل از شبکههای مختلف است .خروجی اینinventory ،

 targetدر زنجیره تأمین است و این یک ورودی به  master planningاست و  master planningالیهای
است که برای هر  planning ،Business Unitرا به طول گلوبالی انجام میدهیم .ورودی دیگر master

 planningاز سمت  supply Collaborationمیآید .در واقع بر اساس تعهد  ،supplierیک  base lineبرای
 forecastبه دست میآید.
 Factory Planningوجود که ورودیاش Frozen window ،و  WIPمیباشد .و این یک ورودی برای
 master planningاست.
ورودی دیگر برای  ،master planningسیستم حمل و نقل میباشد .این لزوماً توزیع نیست ،مثالً من باید بین
واحدهای خودم ،حمل و نقل را مدیریت کنم.
 :Allocation Planningآنچه که  forecastاست و ما  planمیکنیم .مثالً برای خرداد  forecast 100وجود
داشته است و امروز ،سوم خرداد  20سفارش آمده است 80 netted forecast ،میشود ،دوباره وقتی Plan

میشود ،به جای  80ممکن است ،ممکن است با توجه به محدودیتها  plan 70کنم .آیا همهی اینها را در
اختیار مشتریان قرار میدهم؟ دلیلی وجود ندارد که این کار را انجام دهم .اگر یک  finished goodsوجود
داشته باشد ،انواع orderها هستند که اولویت دارند و یک سری هم  forecastوجود دارد .فرض کنید که این
forecastها  100بوده است و  20سفارش آمده است و اآلن  80 netted forecastمیباشد .حاال من در
 planبه خاطر ظرفیتها 60 ،عدد را  planمیکنم .این  60عدد  Available to Promiseمیشود .آیا اگر در
سیستم مثل دیجیکاال ،این  60عدد سفارش داده شود ،همه دیده میشود؟ ممکن است که این سیستم یک
 allocationرا انجام داده باشد .گفته میشود که این  Available to Promisمیباشد اما من فقط  40تا را به
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مشتریان که از قبل نمیشناسم اختصاص میدهم و میخواهم  15عدد از آن را به  big customersمیخواهم
اختصاص بدهم .من اگر  60تا در اختیار دیگر مشتریان بگذار م ،ممکن است که اگر سفارشی از مشتریان بزرگ
بیاید ،پاسخگو نباشم و آنها ناراضی باشند 5 .عدد دیگر از محصوالت را میخواهم به خارج از تهران اختصاص
دهم .در این حالت ،آنچه  order to promiseاست AATP ،میباشد و با توجه به  AATPبه مشتری قول
میدهم .آیا این بر اساس موجودی است که دارم؟ خیر ،بر اساس  planningمیباشد و من میدانم که چه
مقدار میتوانم تحویل دهم .وقتی یک شرکت قول میدهد که مقداری کاال تحویل دهد feasibility ،را از قبل
بررسی کرده است .این موضوع  Demand fulfillmentاست .در سیستمهایی که سایتهای مختلف دارند ،این
سه ماژول ،مطرح است real time ،Demand Fulfilment .میباشد و  round clockمن باید ،سفارش
دریافت کنم.
همیشه ما  real timeکه سفارش میگیریم ،بر اساس چیزی سفارش میگیریم که حتماً میتوانیم آن را تحقق

بنابراین همیشه  real timeکه

میبخشیم .این به معنای این نیست که در سیستم موجودی داریم نیست .این به معنا این است که میتوان در

سفارش می گیریم ،بر اساس

طی یک هفته از اآلن می توانم مثالً صد آیتم ،از یک محصول را داشته باشم .چون  planکردم ،میدانم که یک

چیزی می گیریم که بتواند به

هفتهی دیگر در دست خواهم داشت و میتوانم اگر سفارشی بیاید ،پاسخگو باشم .نود درصد موارد برای

سفارش تحقق بخشد .این به این

سفارشها نباید مشکل داشته باشیم و اگر به محدودیت بخوریم ،از ظرفیتی که برای فورکست است ،دچار

معنا است که من یک هفته از

مشکل میشویم.

اآلن می توانم مقدار زیادی از این
داشته باشم .در همهی سیستمها

دینامیک صنعت پیوسته تغییر میکند .ما در کشوری هستیم که پروژه های صنعتی زیاد داریم .ما باید به ERP

این ساختار قابل قبول است.

وصل باشیم و بدانیم که  Stateپروژه در هر لحظه چگونه است .اگر  Stateپروژه را نداشته باشیم ،نمیتوانیم
دینامیک عمل کنیم.

Demand Planning

تکنولوژیهای نظامی نظیر وصل
کردن  RFIDبه لباسها ،در

خیلی وقت ها  Horizonشش ماه تا یک سال دارد .ممکن است که ما در یک صنعت باشیم که دینامیک کم

جاهای  CIVILوارد شده است تا

باشد ولی در ، Master planنیاز به  forecastداریم و این ورای زمان محدود است.

هر لحظه از وضعیت سیستم با

 Planning bucketاز هفتگی تا یک ماه تغییر می کند.

قابلیتهایی که این سیستم باید داشته باشد:
پدیده ، forecastingیک پدیدهی چند بعدی است و باید این را  handleکنیم .سه بعد ، Customerزمان و
مشتری وجود دارد که هر کدام از این ها سلسله مراتب میباشد .بنابراین وقتی می خواهیمForecast ،کنیم،
سه  Hierarchyباید در هم ضرب شود .از لحاظ بستر ، ITاین یک بستر پیچیده است.

خبر باشیم.
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در  Forecastingدر هر یک از این Hierarchyها ،می توان از پایین به باال و از باال به پایین عمل کرد .خیلی
وقتها گفته میشود که مثالً در این فصلTarget ،به این شکل است .شما به ما بگو که امسال چه کارهاید.
همیشه نتایج این دو روش پایین به باال یا باال به پایین با هم ناسازگار است.

این چنین  Forecastکه میخواهد شکل بگیرد ،آدمهای مختلف  involveهستند ،Salesforce .یک نقش
ایجاد میکند .باید  consensus forecastingانجام داد .خود مشتری یک سیگنال میدهد .تیم بازاریابی ،یک
ورودی میدهد .خط تولید ،تیم فاینانس همگی یک نتیجه میدهد و اعداد هر کدام از اینها با هم متفاوت
است .اگر از  Sales Forceسوال پرسیده شود ،همیشه  Overestimateمیکند ،چون دنبال کمسیونش است.
از تولید پرسیده شود ،همیشه  underestimateمیکند تا بعد بگوید که من در عمل بیشتر تولید کردم.
ما برای یک مشتری استراتژیک ،چه قدر پیش بینی می بینم؟ این عدد را قرار نیست که همه ببینند .بنابراین
این کار  securityخاص خودش را می طلبد.

 Forecastingباید انواع  Forecasting techniqueها را در بگیرد .از گذشته ،بعضی وقتهای میانگین
متحرک وجود داشته است ،سریهای زمانی وجود داشته است که نمیتوانسته است دینامیک را به طور دقیق
پیشنهاد دهد .رویکردهای مختلف وجود دارد و خوب است که یک سیستتم  foreceastingتمامی این موارد را
در نظر بگیرد.

باید بتوان قابلیت  Product substituteداشته باشیم .خیلی وقتها کارهای  Forecastingبر اساس
 Historical Dataمیباشد .ممکن است که یک محصول ،کامالً جدید باشد ولی به خاطر بعضی از
ویژگیهایش مثالً صفحه نمایش ،شبیه محصوالت دیگر باشد Forecast .دیگر محصوالت را دارم و میتوانم با
ضریبی از آن پیشبینی برای این محصول پیشبینی کنم .وقتی میتوانم این کارا را بکنم که قدرت Product
Substituoionوجود داشته باشد.

 :Rich set of allocation policiesوقتی دارم  Top Downعمل میکنم بتوانم هر لحظه  Allocateکنم و به
پایین بروم .مثالً کل فروش ده هزارتا برای کشور ،مقداریاش برای شرق و مقداریاش برای غرب است.
 :Collaboration Capabilitiesوقتی میدانیم پیشبینی هر کدام چه قدر است ،بتوانم با موارد دیگر
 collaborationانجام دهم.

 :Seasonality , life cycle and promotionمثالً یک روز به خاطر یک رویداد قرار است تخفیف گذاشته
شود ،پس این یعنی  Forecastبیشتر .همین طور ممکن است که فصلهایی باشد که تقاضا زیاد شود.

چالش هایی که سیستم  Forecastingدارد:

خانم سیمون ری ،معتقد است
کسانی اخالق مدارتر هستند
که قدرت  Imaginationبیش
تری داشته باشند .کسی می
تواند این قاعده را رعایت کند
که خودش را در جای دیگران
قرار دهد.
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اوالً اساس  Customer Requested Date ، Forecastباید باشد .اگر هزار نفر میخواهند بیایند در دانشکده
ثبت نام کنند ولی ظرفیت وجود ندارد ،عیبی ندارد .باید  Forecastرا بر این اساس انجام داد CRD .محدودیت
است.

:Measuring Forecasting accuracy
در واقع خطای پیش بینی به نوعی مبنایی برای  Forecastمیباشد .هر چه در سطوح باالتر بروم ،چون
Aggregationرخ میدهد ،خطا کمتر میشود .من دقیقتر میتوانم بگویم که امسال چند جفت کفش میتوانم
بفروشم ولی به راحتی نمیتوانم بگویم که از کفش قهوهای این مارک ،چه تعداد میفروشم.

:Arriving at consensus forecast
تمام شرکت های خوب ،جلساتی دارند تا به  Consensusبرسند .این جلسات زمانبر است و هر کس میخواهد
Positionخودش را حفظ کند .در نهایت به یک تصمیمگیری نهایی میرسند.

:Lengths of historical data
من تا چه قدر زمان قبل را بروم بررسی کنم؟ هر چه قدر این بازه زمانی بیشتر شود ،یعنی وزن Recent data
کمتر میشود.

:Direct relationwith pricing policies
ذهنیت قدیمی بود که میگفت ببینیم  Forecastکنیم و ببینیم که چه قدر تقاضا است .امروزه گفته میشود
که پیچ تقاضا در دست خودمان است .قیمت را پایین ببر ،تقاضا زیاد میشود و تقاضا یک متغیر مستقل نیست.
امروزه  Priceرا به عنوان یک متغیر متسقل میبینند .امروزه جنبهی  Priceخیلی مهم است .هرچه که در
گذشته انجام شده است ،میتواند اصالً مصداق نباشد.
بنابراین امروزه خوب است که  demand elasticityرا  forecastکنیم .این را که به دست آورم ،قیمت را هر
چه ست کنم ،در واقع با تقاضا دارم بازی می کنم.

Inventory Planning
دوباره  variable time bucketاست و  Time bucketها بین  6ماه تا یک سال است .می بایست ABC

Clssificationانجام داد .این سیستم باید بتواند به  Targetهای مد نظر را بش برسد .هزینه را باید به خوبی
maintainکند .باید عمالً تقاضا و  Variablityرا  respectکنم.
از ویژگیهای مهم scenario management ،میباشد .سناریوی خوشبینانه و بدبینانه را باید در نظر بگیرم.
باید خود قابلیت اصلی را جواب بدهم .باید بتوانم  Financial analysisانجام دهم .باید بتوان budget
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 optimizationانجام داد .باید بتوان  overrideانجام بدهم .در اینجا سیستم ممکن است که یک عدد بدهد
ولی من باید با تصمیمگیری شهودی راجع به این عدد قضاوت کنم.

چالشها:
Capacity Constraint

از بین تمام ماژول هایی که
وجود

دارد،

Demand

 Planningیک جایگاه ویژهای
دارد .دلیلش این است که

در برنامه ریزی ،مثالً گفته میشود که من نهایتاً می توانم  1000تا تولید کنم ،پس  inventory targetها

ورودی بقیهی ماژول هاست و

چگونه است.

اگر چشمه خراب باشد تا آخر
رودخانه آب گل آلود است.

Master Planning

اگر بد عمل کنم ،همه جا

الیهای است که  end to endزنجیره تأمین را به هم وصل میکند و جایگاه بسیار ویژهای دارد.

مشکل دارم .بنابراین هر چه در

در حال حاضر Inventory Planning ،و  master planningرا به صورت جدا میبینیم .چرا اینها را یکی
نکنیم؟ اینجا مسئلهی گلوبالیزیشن مطرح است که اگر اینها با هم باشند ،میتوان به صورت گلوبالی عمل کرد
و چه لزومی دارد که اینها را جدا کرد؟ اصلیترین دلیل ،محدودیت تکنولوژی است .این قدر مسئله planning

پیچیده است که اگر بخواهیم این کار را بکنیم ،اصالً تکنولوژی قابلیت پاسخ دادن به این مورد را ندارد.

Master Planning
شش ماه تا یک سال است.
ویژگیها:
Hard Constraint Vs. Soft Constraint
Hard Constraint

مواردی نظیر  lead timeو  yieldاست.
 Soft Constraintاین است که مثالً تعداد تحویل من از  3بار کمتر باشد.

در حوزهی  Frozen windowمیشود گفت که حالت  Hard Constriantاین است که بگوییم هیچ گونه تغییر
ندهیم حتی اگر  Feasibleنباشد ولی  Softمیتوان بگوییم که تا حدودی امکان تغییرات وجود دارد.
چالش ها:
Optimization vs. Heuristic

گفته بودیم که  LPجایگاه ویژه ای دارد ولی خیلی از چیزها هستند که گسسته میباشند .این چیزی است که
پازل اصلی میباشد.

effort ،Demand Planning
بگذاریم ،ارزشمند است.
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دو محور پیچیدگی و  optimized planوجود دارد .هر چه قدر پیچیدگی  heuristicرا باال ببریم ،میتواند تا
یک سطحی از  Optimizationباال رود .اما با پیچیدگی زیادترIf then condition ،ها زیاد میشود و
نمیتوان گفت که چرا این جواب به دست آمده است.
اما  LPکالً به صورت  black boxمیباشد و رابطهای با  complexityندارد.

 :Split of large modelsوقتی مدلهای بزرگ وجود دارد ،معموالً مدل را  Splitمیکنند.
 :Priority assignment for demandsگفته بودیم که اولویت  Forecastهمیشه از  orderکمتر است.
استثنای این حرف وقتی است که یک سری سفارش داریم برای زمان آینده ولی یک سری  Forecastوجود
دارد که به زمان حال نزدیک است .سوال این است که سفارشی که برای چهار ماه دیگر است را اولویت قرار
دهم یا  Forecastکه برای امروز است .وقتی که  forecastنزدیک باشد ،می توانم  ATPداشته باشم و از آن
سفارش دریافت کنم.
:WIP netting policies
اگر استراتژی  responsiveبخواهم داشته باشم ،باید چیزی که در  WIPاست را نگاه دارم و از ابتدا  planکنم.
(یعنی در نظر نگیرم)
Run time
Incremental planning

اگر ما  planningرا دوباره انجام دهیم ،ممکن است که از نظر بیزینسی نتایجی بدهد که کامالً متفاوت باشد.
(مانند مثال سامسونگ)
Factory Planning
جنسش خیلی شبیه  Master Planاست ولی برای یک کارخانه میباشد .جزئیات بیشتری نسبت به master
 planningدارد.
باید بتواند جزئیات زیادی را  Handleکند و زمانش از چند روز تا چند هفته است.

یادمان باشد وقتی factory
 planningانجام شد ،به این
معنا نیست که می توانیم آن را

چالش عمدهای که اینجا وجود دارد integrartion ،بین  master planningو  factory planningاست .در

انجام

اولی جزئیات کمتری داریم ولی در دومی جزئیات بیشتری دارد .دانشگاه میخواهد برای دانشکدهها planning

schedueling

کند .دانشگاه به صورت کالن برای هر دانشکده نگاه میکند اما دانشکده هم میخواهد  planningانجام دهد،

است .اگر رویدادی بوده است

جزئیات را باید مدل کند .این که چه تعداد دانشجو  accumalatedشدهاند .این جا یک بدهبستان شکل
میگیرد.

دهیم

و

هنوز

باقی مانده

و  ....باید به صورت روزانه
بررسی کنیم.
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Demand Fulfillment
به صورت روزانه تا هفتگی است.

ویژگیها:
باید بتواند عین مسئلهای که در  demand sideوجود دارد را اینجا هم داشته باشیم .باید  hierarchyها را
بفهمیم و  ATPها را  applyکنیم.
 :rich set of allocationآیا همهی محصوالت را ارائه دهد یا نه بعضی از محصوالت را مثالً برای دانشگاه جدا
بگذارد.

 :Due date qouat mechanismخیلی وقتها در  ،demand fulfillmentسفارش را در نظر میگیریم ولی
زمان الزم است تا یک  quateبه  orderتبدیل شود.
کیس 711
شرکت سال  70میالدی تأسیس شده است و بسیار قدیمی است .در سال  16 ،97میلیارد دالر درآمده داشته
است .یک  retailorبسیار قوی بوده است retailing .بسیار اهمیت دارد .به خاطر اینکه به بازار دسترسی دارد.
در گذشته این چنین نبوده است ولی امروزه کسانی که دسترسی به بازار دارند ،میتوانند بازار را جابهجا کنند.
ژاپن به مساحت کم و جمعیت باال معروف است .در آمریکا اگر نگاه کنیم ،جایی است که زمین گسترده است و
این قدر محدودیت در فضا نیست.
 New open store strategyاین گونه است که فروشگاه به گونهای سِت نمیشوند که با هم رقابت کنند .در
مارکت با دیگران رقابت میکنند و خود فروشگاهها با هم رقابت نمیکنند .اشکالش چیست که overlap
نداشته باشد از لحاظ  operationچه ویژگی دارد؟ خوب است که این فروشگاهها با هم رقابت بکنند یا
نکنند؟ کدام رویکرد بهتر است؟ مثالْ استارباکس سر هر کوچه یک مغازه وجود دارد و فروشگاهها با هم رقابت
میکنند .اگر رقابت نباشد  performanceهر کس فقط با خودش مقایسه میشود که چه قدر از دیگران (رقبا)
مشتری میگیرد .اگر  selectionاولیه مدیران خوب باشد این میتواند مفید باشد .هر چه قدر ما سر انتخاب
اولیهامان شک و شبهه داشته باشیم ،اگر رقابت بگذاریم در نزدیک یک ناحیهای که نزدیک هم باشند
performanceنسبی به دست میآید و فروشگاهها نمیتوانند یکه تازی کنند .مثالْ به آنها گفته میشود که
ببین این فروشگاه نزدیک شما چه قدر بهتر عمل میکند .گاهی اوقات این رقابت که زیاد شود  efficiencyرا
باال میبرد .در بعضی از موارد این برعکس است .اختالف بین دو دوست بعضی وقتها باعث میشود که دو طرف
پیشرفت کنند ولی ممکن است که باعث دلخوری شود .اختالف ممکن است که بعضا  efficiencyرا کم کند یا
زیاد کند .در فرهنگ غرب این قانون رقابت است که تو اگر بهتر کار کنی حتی اون پانصد متر بغلی هم مال تو
ولی در شرق این گونه نیست.
گاهی اوقات کنار هم بودن فروشگاهها میتواند همافزایی هم ایجاد کند .آیا خوب است که دو لبنیاتی کنار هم
باشد؟ لبنیاتی کنار هم باشد معموالً مشکل ایجاد میشود ولی کتابفروشی ها کنار هم هستند و این همافزایی
ایجاد میکند.
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استراتژی  productچه بود؟ . freshnessکه این یک سیتسم توزیع قوی میطلبد و گاهی حتی یک فروشگاه
سه بار  visitداشته است .مثالً در تهران یک روز دو روز یک بار تحویل داده میشود .این خیلی عملیات سنگین
است که روزی سه بار به یک فروشگاه سر زده شود .حتی در چیدمان عملیاتمان ،به شدت اثر دارد .لجستیک به
شدت قوی دارد و حتی در زمان زلزله از دولت و پلیس سریعتر عمل کرده بوده است.
به هر حال ،اگر کسی میخواهد  low priceعمل کند .یکی بخواهد تنوع داشته باشد و  varietyمطرح باشد،
باید یادمان باشد که یک  economies of scale & scopeالزم است تا به  costبرسیم .مثالً  freshnessمهم
است ولی تا یه حد ممکن است .هر کاری که بخواهیم بکنیم هزینه دارد و تا یک جایی مفید است و از آن جا به
بعد دارم هزینه میدهم و آن  gainالزم را ندارد.
ایران خودرو انبارها متعدد داشت ولی سایپا محدودیت داشت و چون محدودیت داشت ،به طور efficeintتر
عمل میکرد .وقتی محدودیت وجود داشته باشد ،رشد ایجاد میشود و چابکی وجود دارد .یک آدم وقتی در کاله
کار میکند ،چون کاال خراب شدنی است و سه روزه باید از آمل به تهران برسد و در نتیجه چابک است .اگر این
فرد وارد ایران خودرو شود ،قطعاً دچار مشکل میشود.
یادگیریهای کلیدی از این کیس :سیستم آیتی و زیرساخت آن بسیار مهم است .در یک کالن شهر ،وجود یک
سیستم آی تی با زیر ساخت قوی ،بسیار مفید است و کسی که اینها را انجام دهد واقعاً به دردش میخورد.
در  ecommerceاستاندارد بودن محصول بسیار حیاتی است .مثالً نان یک محصول استاندارد نیست و این باعث
مشکل میشود.
وقتی تعامل با بازار باشد ،می توان گفت که مثالً این بازار این نوع آدامس را دوست دارد و میتواند به تولید
کننده بگوید که چه چیزی تولید کند.
عمالً این کیس ،یک  distributionهمراه با  retailingداشت.
جنبه ی دیگر کیس ،این است که نگاه  global viewرا  head quarterدارد و  visibilityرا دارد .نگاه
centralizedو  decentralizedبه خوبی وجود دارد .وقتی یک فروشگاه میگوید من یک چیز را میخواهم،
 hqو سیستم  centralizedچیزهایی را میبیند که این محصول به دردش میخورد و میتواند بفروشد یا
نمیتواند بفروشد .وقتی فرشگاه صد عدد میخواهد ،میدانم که به خاطر رعد و برق امروز ،صد عدد فروش
نمیرود .سوال این است که آیا باید این مقدار محصول را ارائه دهم یا نباید ارائه دهمCentralized as much .
 .as possible, decentralized as much as neededباید در عین حال که  centralizedعمل میکنیم ،اما
به صورت  decentralizedهم قدرت مانور داشته باشیم.
آیا خوب است که چیدمان محصوالت را فروشگاه جابه جا کنیم؟ نگاه سنتی در بازاریابی این بود که هر از گاهی
عوض کنیم تا مردم درگیر گشتن شوند و در فروشگاه وقت بیشتری صرف کنند .امروزه نگاه این است که
مردم گرفتاراند و باید مطابق نیاز مشتری به گونهای بگذاریم که سریع مشتری به محصوالت دسترسی داشته
باشد.

آخرین  demand fulfillment ، blockبود.
 : )Capable to Promise( CTPگاهی اوقات ممکن است که یک سفارش وارد سیستم شود و به cube

مربوطه مراجعه کنم .موجودی به این معنا است که بالقوه میتوانم سفارش بگیرم .اآلن زمان گذشته و یک
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مشتری دیگر میآید و یک سفارش میخواهد .سوال این است که آیا به او قول بدهم یا ندهم .زمان این جا
سریع است و مثالً  ATPصد عدد بوده است ولی سفارش  120می آید .اینجا به این فکر می افتیم که آیا
میتوان به گونهای اون مقدار  20تا را تأمین کرد.

 :Dynamic Re-allocationاین که کدام تولید را به چه کسی  assignکنم ،میتوانم  reallocateکنم .اینجا
دیده میشود که یک سری  flowبرای مصرف و یک مقداری برای تولید وجود دارد .وقتی تقاضا کنسل میشود
یا تغییر میکند میتوانم مجدداً  re-allocateکنم .رابطهی تولید و عرضه را مجدد باید  updateکنم .تقاضای
برگشت خورده را بدهم به  inventoryیا تولید؟ در واقع این همان ،مفهوم  demand nettingاست.
چالشها:
آیا من به هر سفارش جواب مثبت بدهم یا نه؟ یک سری چیزها برای یک سری افراد رزرو کنم.
در سیستم های ایرالین و ...این وارد  revenue managementمیشود و این مفهومی است که مطرح است.

این  run-timeکمی دارد و باید بسیار سریع پاسخگو بود.
از لحاظ  ،ITمقداری  memory basedو یک سری چیزها  cpubasedاست.
اینها ویژگی های سیستم های  APSمیباشد و باید  7 24در حال اجرا باشد و همیشه up and running

دارد.
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