


ان،مروری بر مفهوم مدیریت ارتباط با تامین کنندگ

 نقشSRM ،در سازمان
 وضعیتSRM،در دنیا
 مزایای پیاده سازیSRM،
 مراحل و راهکارهای اجرایی برای پیاده سازیSRM ،
جمع بندی  .



: ازمجموعه ای است SRMارتباط با تأمین کننده یا مدیریت 
استراتژیکهای برنامه 

.ثالثشخصهایسازمانبابیشترتعاملومدیریتهدفبا

SRMکنندگانتامینبابیشترهمکاریوترنزدیکروابطایجادمستلزم

:به منظور
جدید، و تحقق ارزش کشف -1

.کاهش حاالت شکست-2



معمولوظیفهSRM،ندگانکنتامینوخریداریکبینفرآیندهایبهبودوسازیساده
.باشدمی(کنندمیعرضهراخدماتوکاالهاکههاییسازمان)آن

یامشتریباارتباطمدیریتکههمانطوردرستCRMبهبودوتسهیلبرای
.باشدمیآنمشتریانوشرکتیکبینفرآیندهای

تمرکزعموماSRMجهتان،کنندگتامینباسودمندمتقابلروابطتوسعهبرمبتنی
نوانعبهکهاستآنهاییویژهبهمزایاسایرونوآوریوری،بهرهکیفیت،ارتقای

.اندشدهشناختهبرندتریناستراتژیک



مدیریت ارتباط با تامین کننده با اهداف زیر استفاده خواهد شد  :
  ،حذف محدودیت های زمانی و مکانی

 زمان و هزینه های عملیاتی،  جهانی، کاهش دسترسی به بازارهای

  ،مسطح سازی ساختار زنجیره

  ،افزایش قابلیت انعطاف پذیری زنجیره

کاهش ریسک های تامین، و

افزایش تعامل سازنده بین مشتری و تامین کننده .



وویلتحخدمت رسانی،پیش بینی،درباره کارشناسیتحلیلوتجزیهآوردنفراهم
تامین،زنجیرهسراسردرتامین کنندهاطالعات

مواد،ههزینزمینه دراستراتژیکمدیریتبرایکلیدیواصلیاطالعاتآوردنفراهم
تامین کننده،بهمربوطمسائلوآن هامیزان

کلیدی،تامین کنندگانباموثرو مدتطوالنیارتباطاتشکل دهی

تامین کنندگان،براینیازهادقیقپیش بینیگذاشتناختیاردر



وارزشمهندسیاجرایطریقازممکنهزینه هایدرممکنارزشماکزیممحفظ
ارزش،تحلیلوتجزیه

توزیع،ونقلحمل وروشبهتریندرباره یمذاکره

داده ها،الکترونیکیتبادلفناوریطریقازپذیرشظرفیتزمان هایوهزینه هاکاهش

شودمیاجراصحیحروشیبهخریدبخشکارکنانآموزشاین کهازاطمینان.



 خدمات،کاهش زمان چرخه در منبع یابی کاالها و

 مناسب،ساده سازی فرآیند انتخاب تامین کننده

 تامین کنندگان،دسترسی به عملکرد پیشین

 وب،ایجاد ارتباط میان خریدار و فروشـنده، هم چنـین انتقـال اطالعات به صورت

 اینترنت،سفارش و پیش فاکتورهای خرید از طریق پیگیری

 خریدتصمیمات استانداردسازی  .



Who use SRM in the World?



کدامند؟  SRMگام اساسی برای اجرای 4

یکپارچه سازی
ان  نیاز تامین کنندگ

برای متصل شدن  
به سازمان

فعال سازی نمای 
زنجیره ی تامین

فرهنگ سازی



:یکپارچه سازی-1
موفقیت آمیزاجرایبرایSRMوخودکارسازمان،درراداخلیفعالیت هایبایدابتدا

.باشندیکپارچه

سازیجاریواستفادهمنظوراینبرایIMSگرددمیپیشنهاد.



:تامین کنندگان برای متصل شدن به سازماننیاز -2
 ستقیم  مبه  طور بتوانند مشاهده  داد و ستدهایشان و به  منظور پرس  و  جو باید سازمان ها

. با خریدار ارتباط برقرار کنند

 و اجرایی باشدمقرون  به  صرفه روش های اتصال باید این .

 وسیعی از گزینه های موجود در این ارتباط طیفXML،EDI،  خدمات وب پرتال یا
.مطرح می باشد که وابسته به ابعاد سازمان و نیاز آن انتخاب خواهد شدایمیل 



:تامینزنجیره نمایفعال سازی-3
خریداروهتامین کنندبرایفرصتنقاطشناساییباعثتحلیلیابزارشدناضافه

.می دهدنمایشرادوهرعملکردومی شود

استوثرمشرکابینسودآوریافزایشوتصمیم گیری هادر و کارکسباطالعاتیابزار.

مقابلدرگانتامین کنندعملکردبازبینیبرایمی تواندنیز کار وکسبهوشمندابزار
.گیردقراراستفادهموردقیمت،بحثازفارغکار وکسباهداف

گیریاندازهروش هایاینبدونشرکت هااست،دادهانجامآبردینگروهکهتحقیقیدر 
ودختالشوپولشدنصرفچگونگیازآگاهیبرایراهیتامینزنجیره طولدر

.ندارند



:فرهنگ سازی-4
مزیتسبکتامین کنندگان،وشودترویجتامینزنجیره طولدربایدهمکاریفرهنگ

د.کنندمشاهدهخودهزینه هایبرابردررارقابتی

به تواندمیتامین کنندهروابطمدیریتازاستفادهکهاستآمدهگارتنریادداشت هایر
شود؛منجرسازماندرنوآوریومشارکترشد

کهمی دهداجازهنرم افزاریمنابعجهانی سازیویکپارچه سازی:
کند،بهینهراتامیناساسشرکتیک

دهد،کاهشرامنبع یابیهزینه های

ودهد،بهبودراتامین کنندهروابط

کندایجادارزشبیش ترینبارامنبعبهترین.





...چالش های پیش رو



س  عوامل بهبود یافته پ
...SRMاز اجرای 




