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وضعیــت  از  به هنــگام  و  دقیــق  اطالعــات  کســب  و  انبــارداری  فرآیندهــای  مدیریــت 
براســاس  بتواننــد  تــا  اســت  مدیــران  مهــم  و  اولیــه  نیازهــای  از  ســازمان،  موجودی هــای 
کنتــرل هزینه هــای نگهــداری موجــودی،  آن، برنامه ریــزی و تصمیم گیــری مناســبی بــرای 
کمبــود موجــودی آن داشــته باشــند؛  کاال و پیش گیــری از  ســفارش گذاری و تامیــن به موقــع 
کاال و خدمــات و تنــوع تامین کننــدگان  گــون تامیــن  گونا گســترش شــیوه های  هم چنیــن 
از یــک  ســو و شــرایط متنــوع تســویه  حســاب و نوســان قیمت هــا از ســوی دیگــر، منجــر بــه 
کاهــش هزینه هــای  کارآمــد فرآینــد خریــد و  پیچیدگــی در امــر خریــد شــده و ضــرورت مدیریــت 

کرده اســت. مرتبــط بــا آن را بیــش از پیــش آشــکار 
عملیــات انبــارداری و حســابداری انبــار شــامل فعالیت هــای مهمــی نظیــر مدیریــت انبــار، 
کاال، قیمت گــذاری و حســابداری  کاال، مدیریــت موجــودی، ثبــت ورود و خــروج  جانمایــی 
به دلیــل  اســت؛  و...  انبارگردانــی  ســفارش گذاری،  و  درخواســت ها  مدیریــت  کاال،  و  مــواد 
پیچیدگــی، تنــوع، اهمیــت و حجــم بــاالی فرآیندهــای انبــارداری، هم چنیــن اهمیــت بــاالی 
کاال، ایــن فعالیت هــا جــزو نیازهــای اساســی بســیاری از شــرکت های تولیــدی و  موجــودی 

تجــاری به شــمار می آیــد. 

راهکار تدارکات و لجستیک همکاران سیستم؛ 
کاملی بر مدیریت موجودی سازمان در اختیارتان قرار می دهد.   کنترل  •  نظارت و 

کاال، به شما اطمینان می دهد. •  از تحویل به موقع و با مقدار مورد نظر 
کمک می کند.  کاال و اختالل در پروسه تولید  کمبود  •  به جلوگیری از 

کنترل های داخلی بی نیاز می کند. •  شما را از دوباره کاری در ثبت اسناد و 
•  دقت عملیات انبارگردانی را افزایش می دهد.

•  ردیابی هزینه ها را در واحد مالی، آسان می کند. 
کنید.  کنده ی شعب را متمرکز مدیریت  کمک می کند تا عملیات پرا   •

•  به انتخاب تامین کنندگان سرعت و دقت می بخشد. 

حســابداری  و  انبــار  راهکارهــای  شــامل  راهــکاران،  لجســتیک  و  تــدارکات  راهــکار 
انبــار، دارایــی ثابــت، تــدارکات، پذیــرش و توزیــن، دریافــت و پرداخــت و حســابداری 

اســت. یکپارچــه 

با راهکار تدارکات و لجستیک
 همکاران سیستم،چرخه ی 

کاال زنجیره تامین و فرآیند تحویل 
 را بهبود ببخشید
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گی های راهکار ویژ
تدارکات و لجستیک

کنترل و ردیابی مواد و محصوالت   •
کنترل موجودی •  رزرو و 

•  تعریف حوزه ی فعالیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان
•  آسان سازی هزینه یابی سفارش های خرید

•  پشتیبانی از انواع روش های تسهیم هزینه در بهای تمام شده ی خرید
•  مکانیزه سازی فرآیند تسویه حساب با تامین کنندگان

RFID کاالها از طریق تکنولوژی بارکد و •  شناسایی و ردیابی 
کامل از عملیات شعبه های متمرکز )چند شعبه ای( •  پشتیبانی 

•  مکانیزه سازی فرآیند نوبت دهی و توزین در سازمان 
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کنترل موجودی هوشمند را
در اختیار می گیرید

شــما  بــه  خریــد،  مناســِب  زمــان  تشــخیص  و  ســازمان  در  کاالهــا  کمبــود  از  جلوگیــری 
کــرد تــا بــه نیازهــای بــازار و اســتفاده کنندگان داخلــی ســازمان، به ســرعت  کمــک خواهــد 

پاســخ دهیــد. 

ایــن  عملکــرد،  توصیــه  قابلیــت  از  بهره منــدی  بــا  راهــکاران،  موجــودی  مدیریــت  راهــکار 
کنتــرل موجــودی،  گــون  گونا امــکان را فراهــم مــی آورد تــا براســاس پارامترهــا و الگو هــای 
کاالهــای موجــود در ســازمان را ببینیــد و به شــکل اتوماتیــک عملیــات خریــد آغــاز  وضعیــت 
گــردش واقعــی  کاالهــا براســاس  کم تریــن مقــدار موجــودی  شــود؛ هم چنیــن بیش تریــن و 

کاال پایــش می شــود و مقــدار مناســب را بــه شــما پیشــنهاد می کنــد.   
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,,
كاال   اعتبار و خوش نامی سازمان تان در تحویل به موقع 

كمبود ناشی از به  به مشتريان حفظ می شود و هزينه های 
كاهش می يابد. تعویق افتادن عمليات، 

اعتبارتان را  نزد ذی نفعان
افزایش می دهید  

کاال در ســازمان  کمبــود  کاال از میــزان عرضــه ی آن بیش تــر باشــد، بــا  زمانی کــه تقاضــای یــک 
بــرای  را  کاال  داریــد  نیــاز  اجــرا،  قابــل  تعهــد  یــک  فراهم ســازی  بــرای  و  می شــوید  مواجــه 

کنیــد. اســتفاده کنندگان داخلــی یــا خارجــی رزرو 

کاال را برایتــان فراهــم می کنــد تــا اعتبــار  راهــکار لجســتیک راهــکاران، امــکان رزرو موجــودی 
کاال بــه مشــتریان حفــظ شــود و هزینه هــای  و خوش نامــی ســازمان تان در تحویــل به موقــع 
کاهــش یابــد. بــرای تامیــن قطعــات یدکــی یــا  کمبــود ناشــی از بــه تعویــق افتــادن عملیــات، 
کمبــود  مــواد اولیــه ی مــورد نیــاز واحدهــای درون ســازمانی هــم می توانیــد بــا امــکان رزرو، از 

کنیــد. کاال و اختــالل در پروســه ی تولیــد جلوگیــری 
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شرکت مشورت، سخت افزارهای 
متناسب در حوزه ی مدیریت انبار 

با بارکد و RFID را با نرم افزارهای 
همکاران سیستم در حوزه ی تدارکات 

و لجستیک پیوند داده است و 
کاال،  برای مدیریت انبار و موجودی 

مدیریت فرآیندهای ورود و خروج 
کاال، انبارگردانی، هم چنین کنترل 

کنترل دِر حراست راهکار  ترخیص و 
ارائه می دهد. 

برای آشنایی بیش تر به نشانی  www.sgnec.net  بروید. 

فرآیند های لجستیک را با سرعت
و دقت باالیی انجام می دهید

کمــک می کنــد تــا فرآینــد   ،RFID امــکان ثبــت اســناد انبــار بــا به کارگیــری راهــکار بارکــد و
کاالهــا در انبــار و ثبــت اســناد مــورد نظــر را بــا ســرعت و دقــت بیش تــری انجــام  شناســایی 

دهیــد. 

ــزار ترمینــال دســتی Hand Held در راهــکار لجســتیک، ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد  اب
تــا به شــکل آفالیــن در قالــب دریافــت و ارســال فایــل یــا به شــکل آنالیــن و بــا اســتفاده از 
ــان  ــن در زم ــد؛ هم چنی کنی ــت  ــا، ثب ــدون مبن ــا و ب ــا مبن ــکل، ب ــه دو ش ــار را ب ــناد انب wifi، اس
انبارگردانــی می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن ابــزار، بــه ســرعت عملیــات انبارگردانــی را انجــام 
کاال بــه مشــتریان بــا  کنیــد؛ بــه ایــن ترتیــب تحویــل درســت  دهیــد و مغایرت هــا را شناســایی 
کنترل هــای داخلــی  ــاره کاری در ثبــت اســناد و  مقــدار مــورد نظــر مطمئــن می شــوید و از دوب

در ســازمان جلوگیــری می کنیــد.
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کنده را عملیات پرا
متمرکز مدیریت می کنید

کســب و کاری خــود، ممکــن اســت انبارهــای  گســترش فعالیت هــای  ســازمان ها بــا هــدف 
کــه دسترســی بــه ایــن اطالعــات  کننــد  کنــده، تاســیس  متعــددی در مناطــق جغرافیایــی پرا

کنــده را بــرای ســازمان ها مشــکل می کنــد.  پرا

بــه  کاال  تــدارکات و لجســتیک، امکاناتــی نظیــر ثبــت و نگهــداری موجودی هــای  راهــکار 
ــد در هــر انبــار، صــدور  کارشناســان و اســناد خری ــار، ثبــت و نگهــداری اطالعــات  تفکیــک انب
ســند حســابداری بــه تفکیــک انبــار و ارســال اقــالم خریــداری شــده بــه ســایر انبارهــا را در 
کنــده ی انبارهــا  بــر عملیــات پرا تــا بتوانیــد مدیریــت متمرکــزی  اختیارتــان قــرار می دهــد 

داشــته باشــید. 
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ردیابی هزینه ها را آسان می  کنید
تعــدد ســفارش های خریــد و هزینه هــای مرتبــط بــا آن در فرآینــد خریــد، ردیابــی هزینه هــا را 

در واحــد مالــی دشــوار می ســازد.

ردیابــی  بــه  راهــکاران،  تــدارکات  راهــکار  در  ســفارش  هــر  بــه  تفصیلــی  تخصیــص  امــکان 
کمــک می کنــد و بــا محاســبه ی  هزینه هــای هــر ســفارش در واحــد مالــی ســازمان شــما، 
کاال، هزینه یابــی ســفارش ها  بهــای تمــام شــده ی ســفارش و محاســبه بهــای تمــام شــده ی 

آســان می کنــد.  برایتــان  را 

,,
هزینه یابی سفارش ها را برایتان آسان می کند. 
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کمــک می کنــد تــا ســازمان  کســب وکار و مکانیزه ســازی آن هــا،  شــناخت درســت از فرآیندهــای 
بــه اهــداف اســتراتژیک مــورد نظــر دســت یابد.

کار راهــکاران، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا فعالیت هــای جدید و متناســب  گــردش  راهــکار 
کنیــد؛ بــرای نمونــه، می توانیــد  بــا نیازهــای ســازمان تان را تعریــف و در ســازمان پیاده ســازی 
ــای  ــاس رویه ه ــد، براس ــت خری کاال و درخواس ــت  ــات درخواس ــد را در عملی ــای تایی فرآینده

کنیــد. کارهــا جلوگیــری  ســازمان در سیســتم تعریــف و از ایجــاد تاخیــر در انجــام 

فرآیندهای تدارکات و لجستیک
مورد نیاز سازمان تان را

پیاده سازی می کنید

راهکار تدارکات و لجستیک همکاران سیستم16 .



به انتخاب تامین کنندگان
سرعت و دقت می بخشید

گســترده ای از تامین کننــدگان ســروکار دارد.  کســب وکار، بــا طیــف  هــر شــرکت بنــا بــه نــوع 
انتخــاب درســت تامین کننــدگان در زمــان ســفارش خریــد یــا اســتعالم بهــا، بــه مدیریــت 

کمــک می  کنــد.  صحیــح ایــن فرآینــد 

گروه بنــدی راهــکار تــدارکات راهــکاران، می توانیــد تامین کننــدگان و اقــالم مــورد  بــا امــکان 
گروه بنــدی و ســوابق قبلــی معامــالت انجــام شــده را ثبــت و معیارهــای  نظــر ســازمان تان را 
ــا ســهولت و دقــت بیش تــری،  ــد بتواننــد ب کارشناســان خری ــا  کنیــد ت ــان را تعییــن  ارزیابــی آن

کننــد.  بهتریــن تامین کننــده را شناســایی 

,,
گروه بندی   تامین کنندگان و اقالم مورد نظر سازمان تان را 

و سوابق قبلی معامالت انجام شده را ثبت و معیارهای 
ارزیابی آنان را تعیین می کنید.
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از زبان مشتری
حمید سیدیان؛

مدیر پروژه ی پیاده سازی راهکار، در پتروشیمی لرستان 

بــه فرآیندهــای مختلــف عملیــات انبــار در صنعــت پتروشــیمی  بــا توجــه 
کاال بیــن انبارهــای ذخیره ســازی،  ماننــد ورود محصــول بــه انبــار، انتقــال 
یکپارچــه ی  سیســتم  صادراتــی؛  فــروش  و  داخلــی  فــروش  عملیــات 
یکپارچــه،  به شــکل  را  عملیــات  تــا  داد  مــا  بــه  را  امــکان  ایــن  راهــکاران 
گزارش هــای الزم را به موقــع  دقیــق و ســریع انجــام دهیــم و اطالعــات و 

در اختیــار مدیــران قــرار دهیــم. 
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