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 ارزیابی مدیریت انبارها و جایگاه انبار ها وامانت داری،در ادارات

 

 زاده نامدار آزادی

 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری )آمایش شهری(شجوی دان

 09/04/1399تاریخ پذیرش:                                                                                  03/04/1399تاریخ دریافت:

 چکیده:

ی آتی مصرف برای رفع نیازها و تقاضاهاانبار محل تجمع و ذخیره سازی اقالمی است که موجودیهای درون آن 

مورد نیاز قسمتهای  میگردند . بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تامین اجناس و اقالم

ی مجرب و مختلف در واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و کادر

اد با سایر واحد همین دلیل باید روش مند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیدلسوز خواهد داشت و به 

استفاده منطقی  امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر موسسات به این مسئله پی برده اند که. ها باشد

ودیها در انبار و انواع موجاز حجم و فضای انبار با شیوه اصولی انبارداری باعث میگردد تا هزینه های نگهداری 

ت به میزان قابل همچنین هزینه های انبارداری انواع کاالها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمانهای متفاو

به  .داشت توجهی کاهش یابد که نهایتا تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کاالی تولیدی سازمان خواهد

 پیاده و راحیط آن موجودی ظرفیت موجودی انبار و مبنای بر را خود تولید ریزی برنامه همین دلیل سازمانها ، 

طی بین زنجیره عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتبا نیز , کنند می سازی

به  فروش و خرید خرید و فروش مواد ، کاالها و خدمات نیز محسوب میشود . در سازمانها ، برنامه ریزی توزیع ،

ز اقالم منجر به ع به هر یک امقادیر موجودی انبارها ، فضا و امکانات انبارها متکی است و عدم دسترسی به موق

نبارها باعث میگردد از دست دادن بازار ، مشتریان و کاهش درآمد و افزایش هزینه ها میگردد . ضمن اینکه اداره ا

ی ، تجمع سایر واحد های یک سازمان نیز بتوانند از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس دهی و خدمات رسان

 سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار استسرمایه و ارتباطات درون و برون 

 امانتداری، ادارات  جایگاه انبارها، مدیریت انبارداری ها، کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

فعالیت های  بنابر وظایف مدیر، علم وهنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و انگیزش ، هماهنگی و کنترل

م گیری می داند تعیین شده دانسته اند و سایمن مدیریت را تصمیسازمان مطابق با اهداف و برنامه های از قبل 

که اثربخشی و  و آن نیز انتخاب یک بدیل یا گزینه و راه حل میان راه حل ها یا راهکارهای متعدد است بنحوی

کثر استفاده و کارایی سازمان توأمان فراهم آید . مدیران سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات حدا

نی و اجتماعی در مطلوبیت را از آن خود و سازمان خود نمایند . یکی از ابعاد بسیارمهم سازمان بعنوان نظام ف

ی از احال حاضر ، بهترین شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می دانیمکه قسمت عمده 

و تدارکات  شده است ومدیریت مالی دارائیهای موسسات در موجودیهای انبارهای آن مؤسسات نهفته و انباشته

مؤسسه باشد  و انبارها در صددند تا بهتری ترکیب بهینه ای را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای

ه زمان و هزینه از را معین بنمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت صنعتی بهره ای شایان می برند چرا ک

حی آنها و همچنین یریت بشمار می آید . جهت تصحیح سیستم های انبارداری وطراگیری مدعناصر اصلی تصمیم

ته های طراحی مدل هایی متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تکنیک های متنوع حاصل از رش

یا  مختلف ضروریست ولذا در این مجموعه به صراحت مشاهده می شود که چگونه از تکنیک های نموداری

هدف بهبود  یکی ، جداول و ابزارهای هندسی و کمی ریاضی و رفتاری و تحلیلی و سایر دروس جهت نیل بهگراف

 (24)علی رضائیان،صدر سیستم های انبارداری بهره گرفته می شود . 

نندگان امروزه یکی از مشکالت مهم در مؤسسات صنعتی و بازرگانی ، عدم وجود طراحان و مدیران و گردا

ها استفاده تعداد محدودی از مؤسسات تولیدی هستند که کمو بیش به اهمیت کنترل مواد و کاال انبارهاست .

ن نموده اند و از سیستم های کنترل موجودی انبار بعنوان ابزاری مدیریتی واقفند و اقداماتی جهت برقراری آ

رست و به به اطالعات د بقیه فاقد سیستم صحیح انبارداری می باشند . اینگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسی

با صرفه کامل و  وموقع از موجودیها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه وتدارك موجودیهای موردنیاز ، به موقع 

افراد بدون  مسلم است که دچار مشکالتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبارداری نیز غالباً به

رفته عملی چون تکامل صنعت بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیش آمادگی و معلومات برخورد می نمایند و

شود و هدف ما نیز در این نخواهد بود ، لزوم این افراد مطلع و حرفه ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می

ترل موجودی مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستم ها و مدل های انبارداری و برنامه ریزی کن

 هاست . انبار

ذا این للذا سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امکان خودداری شود و 

 مجموعه چکیده برداری شده است.امید است که این مجموعه گامی باشد هر چند کوچک در راه شناخت

فی واالتر از لی است که هیچ هدراهکارهای موردنیاز مدیریت سیستم های انبارداری و آرزوی ما رضایت حق تعا

 قرب به او و رضایت و خشنودی او نیست . 

 نظام مديريت انبارها

صنعتی یا مواد اولیه یا  -بطورکلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کاالی بازرگانی تعريف انبار : 

ت که در آن مواد اولیه برای فراورده های مختلف در آن نگهداری می شود یا می توان گفت محل و فضایی اس
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ساخته ، مواد و لوازم مصرفی ، قطعات یدکی ماشین آالت ، ابزار آالت و اجناس ساخت محصوالت ، کاالی نیمه

 اسقاط نگهداری می شود آنهم بر اساس سیستم صحیح طبقه بندی . 

مؤسسات انبار  گاهی در بعضیسازماندهی سازمان های مختلف بنابر نیازهای آنان متفاوت است ، جايگاه انبار :

واد ، قطعات ، زیرنظر مستقیم مدیرعامل قرارداد و تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار م

 (32،1388)رشت آبادی،ص محصوالت ، ضایعات و ... قرار دارد . 

 (1ساختار سازماني انبارها : فلوچارت )

 )برگرفته از سیستم انبارداری شرکت مادیران(

 مدیریت كارخانه 

 مدیرامور اداری

 مدیر امور پرسنلی )كارگزینی( 

 مدیر فنی 

 مدیرامور بازرگانی 

 مدیر امور مالی 

 انبار ضایعات 

 انبار مواد 

 انبار محصوالت 

 انبار قطعات 
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 (2فلوچارت ) ساختار سازمانی انبارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف و وظايف انبارها :

(برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقالم کاالهای موردنیاز سازمان در حد مطلوب 1

 خود . 

 (همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کاالها و کنترل و دریافت کاالی خریداری شده .2

 و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات ودستورالعمل های سازمان .  (نگهداری کاال در انبار بنحوصحیح3

 انواع انبارها از نظر فرم ساختماني : 

 (انبارهای پوشیده : که از تمام اطراف بسته است و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشند .1

طرف آن باز است )محافظ آفتاب و  (انبارهای هانگارد یا سرپوشیده : این انبارها دارای سقف بوده ولی چهار2

 باران( 

آالت و لوازم سنگین مورد (انبارهای باز یا محوطه : این انبار بصورت محوطه بوده و جهت نگهداری ماشین3

 (35،ص1388)رشت آبادی،استفاده قرار می گیرد . 

 انواع موجودي هاي انبارها : 

 مشهور است . : برای ساخت محصوالت که به مواد خام (مواد اولیه1

 مدیریت كارخانه

 مدیر فنی 

 مدیر امور بازرگانی 

 مدیر امور مالی و اداری 

 مدیر انبارها 

 انبار ضایعات 

 انبار مواد 

 انبار محصوالت 

 انبار قطعات 



 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                      

46 

 

 ند . (کاالی در جریان ساخت : که شامل بهای ناقص دستمزد و مواد و هزینه های سربار ساخت می باش2

ساخته شده  (کاالهای ساخته شده : کاالهای آماده برای فروش یا توزیعی هستند که ممکن است تهیه شده یا3

 باشند . 

به چشم  اری و توزیع کننده این نوع موجودی بیشتر(اجناس خریداری شده برای فروش : که در مؤسسات تج4

 می خورند . 

  .(مواد و لوازم مصرفی : که در تولید غیرمستقیم مؤثرند مثل گریس ، روغن ، ملزومات و غیره 5

 روند. (قطعات یدکی ماشین آالت : که جهت تعمیر ماشین آالت و دستگاه ها بکار می6

 رای تولید محصول می باشد . (ابزارآالت : که ابزار کارگاهها ب7

ا تعمیر می (اجناس اسقاطی : اجناسی هستند که مستهلک شده و غیرقابل استفاده اند که معموالً فروخته ی8

 شوند . 

 انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها : 

 .  (وجود همکاری بین واحدهای مربوط به خرید ، دریافت ، آزمایش ، انبار و حسابداری1

 (تمرکز یافتن کلیه خریدها در قسمت خرید 2

 (بمصرف رساندن مقرون بصرفة مواد و ملزومات 3

 د . (انبار کردن تمام مواد و ملزومات بطرز خاصی که بنحو دقیق و با سرپرستی کامل محافظت گردن4

 اید . (تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی هر جنس بنحویکه از آن حدود تجاوز یا کاهش ننم5

های مصوب در موقع لزوم (انجام عملیات صحیح درموردصدور اجناس بطوریکه تحویل آن طبق درخواست6

 انجام شود . 

 طبقه بندي

شترك و یا به تقسیم انواع کاالهای موجود به گروهها یا دسته هایی که دارای صفات متعريف طبقه بندي : 

یاده کردن کاربرد مشترك باشند طبقه بندی می گویند . در انبارها برای نگهداری بهتر و تعیین آدرس و پ

 سیستم کدگذاری و کنترل موجودی و طبقه بندی کاال اهمیت می یابد . 

 

 ي كاالها : نكات مهم در طبقه بند

 (برای کلیه کارکنان انبار ساده و قابل فهم باشد . 1
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 (با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ بوده و نیاز آنها را به راحتی تأمین نماید . 2

 یق باشد . (انعطاف پذیر بوده و با تغییرات کاهش یا افزایش تعداد اقالم کاالهای مورد نیاز قابل تطب3

 

 عوامل موثر در انتخاب سيستم و شيوة طبقه بندي : 

  (ظرفیت انبارها 2  (تعداد اقالم انبار و کاالها 1

  (وسایل نگهداری کاال و میزان صادرات و واردات 3

 (موقعیت جغرافیایی قسمت های مصرف کننده  4

 (مقررات و نظریه مقامات مسئول سازمان 5

 

 انواع طبقه بندي كردن كاالها :

 بقه بندی کردن کاالهای موردنیاز سازمان (ط1

 (طبقه بندی کاالهای موجود در انبار 2

 (طبقه بندی کاال در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور یا طبقه بندی استاندارد 3

 (طبقه بندی کاالها بر اساس طرح ها و برنامه ها 4

 (طبقه بندی کاال بر حسب مراحل انجام کار و زمان مصرف 5

 كاالها كدگذاري

 انواع روش هاي كدگذاري : 

 خورند اعداد ترتیبی : در این روش کاالها بترتیب ورود سریال می(روش ساده یاروش1

می رفت عیب این  و ... این روش در قدیم برای انبارهایی که تعداد اقالم آنها محدود بود بکار 3و  2و  1مثل 

نها بود که آی مشابه در صورت جدید الورود بودن یکی از روش عدم توانایی در کنار هم گذاری کدهای دوکاال

 ... -15-10-5-1با فاصلة باز این مشکل رفع شد مثل 

قلم کاالی  350نمائیم. مثالً (روش اعداد گروهی : در این روش کلیه کاالها را بر چند گروه کلی تقسیم می2

 %30با  ر هر گروه عبارتست از گروه تقسیم بندی می کنند لذا تعداد کاالها د 5مؤسسه را در 
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جهت کاالهای جدیدالورود می  100تا  70قلم کاال می گردد که از شماره  100شماره اضافی هر رده شامل 

 باشد . 

متداول است  (روش اعشاری یا دیوئی : در این روش از عدد اعشار استفاده می شود و بیشتر در کتابخانه ها3

نشانگر نام  7 نمایانگر نام مؤلف و عدد 15بیانگر گروه کتاب و دو رقم دوم یعنی  24عدد  7/15/24مثالً کد 

 کتاب است . 

شود که گروه اصلی با یک و حروف مرکب استفاده می (روش حروف الفبایی : در این روش از حروف یا اعداد4

 حرفه و گروه فرعی و اصل کاال از حروف دیگر یا اعداد مشخص می شود . 

ا موجودی کم ب(روش نیمونیک )حروف اول نام کاالها( : در این روش حروف اول نام کاالها که برای انبارها 5

ینی جمهوری اختصار بیاد ما می آورد مثل نزاجا = نیروی زمبکار می رود نام کاال یا مشخصات چیزی را به 

 اسالمی ایران یا ا.س.م=اسید سولفوریک مرگ

رود اول دارای معنی و (روش مخفی : در روش مخفی ارقام عالمات و یا حروفیکه برای کدگذاری بکار می6

مثل شماره  ید رمز خواهد بودمفهوم خاص بوده و درك آنها مستلزم شناخت قبلی یا مراجعه به راهنما یا کل

 خودروهای ارتش یا عالماتی که در مخابرات تلگرافی از آنها استفاده می شود . 

اقدامات زیر  (روش کدینگ : جهت طراحی و کدگذاری اقالم انبار بنا به نیاز مؤسسه است که در رابطه با آن7

 باید صورت بگیرد : 

 در حال و آینده بدون ذکر مشخصات دقیق اجناس  الف(لیست برداری از اقالم موجود در انبار

 ب(گروه بندی کردن اقالم 

 ج(تصمیم گیری راجع به تعداد رقم های تخصیصی به هر گروه پس از تعیین گروههای اصلی و فرعی 

 د(شماره گذاری اقالم 

 هـ(تهیه دفتر راهنمای اقالم انبار 

 (www.anbaronline.irبرگرفته از سايت)

 اطالعاتي انبار نظام سيستم 
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 سيستم هاي اطالعاتي انبار

 تعريف سيستم هاي اطالعاتي انبار و نتايج اجراي آن :

االی منظور از سیستم اطالعاتی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به ک

ت که ایجاد یا می توان گف موجود در انبار و همچنین اعمال کنترل های الزم روی مراحل مختلف این عملیات

ست اجناس روشی است سیستماتیک و منطقی که امکان انجام عملیات تهیه و نگهداری جنس را از مرحلة درخوا

 تا مرحلة تهیه کامل و تحویل به مصرف کننده میسر می سازد . 

مکن است مخلی ، جزئیات عملیات در واحدهای مختلف تولیدی یا خدماتی ، بسته به نوع فعالیت و سازمان دا

 می شود :  با هم تفاوت داشته باشند ولی نتایج زیر از اجرای هر طرح سیسنم اطالعاتی انبار عاید مؤسسه

 (ایجاد رابطة بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطالعات . 1

 (تسریع در عملکرد قسمتهای مختلف به کمکطرح فرم های مناسب . 2

 بهتر در مؤسسه )کارخانه( .(ایجاد کنترل های 3

 (کمک به شناسایی بهتر کاالهای موجود در انبار با توجه به تنوع آنها . 4

 (طرح فرم های مناسبتر برای نگهداری حساب موجودی انبار )مثل کارت انبار و ...( .5

 ار( .انب(طرح فرم های بهتر برای نقل و انتقاالت کاالهای موجود انبار )مثل برگ درخواست جنس از 6

 .(نگهداری اطالعات به روز از موجودیها درمقاطع مختلف )مثالً برای محاسبه قیمت تمام شده( 7

 (سفارش به موقع کاال و به میزان موردنیاز به آن .8

 (افزایش اطالعات مدیریت از میزان کاالهای موجود در انبار .9

 موجودی های انبار .(ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم سوء استفاده در 10
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 فلوچارت مراحل طرح سيستم اطالعاتي انبار 

 )برگرفته از سيستم انبارداري شكت ماديران(

تصميم به طرح سيستم 

 اطالعاتي انبار

مشخص كردن اهداف و 

 محدوديت هاي سيستم 

 خير 

 

 بله  

 

شناخت سيستم موجود و 

 نقاط قوت و ضعف آن 

 آيا سيستم قابل ترميم است ؟

 خير 

 بله   

 
 بررسي و رفع نقايص سيستم موجود 

رفع نقايص سيستم موجودبررسي و   

 آيا از قبل سيستمي وجود دارد؟ 

 تجزيه و تحليل سيستم پيشنهادي

ارائه سيستم پيشنهادي جهت اخذ 

 تأييديه از سرپرست مربوطه 

كار با سيستم بطور آزمايشي و 
 براي مدت معين 

رفع نقايص احتمالي كه معموالً در 
 عمل پيش مي آيد 

سيستم پيشنهادي طرح   



 آزادی زاده                     

  

 

51 
 

 متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطالعاتي انبار 

ی گیرد و توسط م(کارت انبار : این فرم جهت ثبت کلیه نقل و انتقاالت مربوط به موجودی مورد استفاده قرار 1

 انباردار تهیه می شود برای موارد زیر بکار می رود : 

 الف(ثبت مقادیر ورودی و خروجی هر یک از اقالم موجودی 

 ب(مبنای کنترل گردش اقالم موجودی 

 رت حسابداری انبار و اصالح مغایرات ج(مبنای مقایسه با کا

 د(تشخیص اقالم کم گردش و راکد

 هـ(ضبط سوابق سفارش موجودی 

رد و توسط مصرف (برگ درخواست جنس از انبار : این فرم جهت دریافت کاال از انبار مورد استفاده قرار می گی2

 باشد : کننده پر می شود و دارای کاربردهایی بشرح زیر می

 خصات و مقادیر اقالم درخواستی از انبار .الف(ذکر مش

 ب(مجوز تحویل جنس به درخواست کننده . 

 ج(مبنای صدور درخواست خرید . 

 د(مبنای صدور حواله انبار . 

شود و توسط انبار پر می (برگ مصرف کاال )حواله انبار( : این فرم هنگام تحویل کاال به متقاضی تنظیم می3

 شود و دارای کاربردهای زیر است : 

 الف(اعالم نوع و مقدار صادره از انبار جهت هر یک از واحدهای درخواست کننده . 

 ب(مبنای ثبت کارت موجودی و حسابداری انبار . 

 ا تهیه صورت خالصه گردش اقالم انبار . ج(مبن

 د(مبنای قیمت گذاری اقالم صادره . 

قسمت انبار  (حواله انبار محصول : این فرم جهت تحویل کاال از انبار محصول به خریدار صادر شده و توسط4

 محصول یا فروش تنظیم می شود . 

می شود تنظیم می  ی دریافتی به انبار برگردانده(برگ برگشت )مرجوعی( کاال به انبار : هنگامی که مازاد کاال5

 شود و توسط انبار با برگشت دهنده تکمیل می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد :
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 گشتی الف(نشان دادن مشخصات مواد ، قطعات و سایر اقالم برگشتی به انبار با ذکر مشخصات اقالم بر

 ب(رسیدی در دست برگشت دهنده است . 

 یمت گذاری اقالم برگشتی . ج(مبنای ق

 د(مبنای صبت کارتهای موجودی و حسابداری انبار . 

یا بر اساس  (برگ درخواست خرید : این فرم توسط انبار تکمیل می گردد و به منظور خرید اقالم برنامه ای6

 مصوبات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و دارای کاربردهایی بشرح زیر است : 

 ت اقالم موردنیاز الف(درج مشخصا

 ب(مبنای تأیید و تصویب خرید اقالم درخواستی 

 ج(مبنای انجام استعالم و عملیات خرید )خرید داخلی( 

 (  در مورد خریدهای خارجی Programa Invoice=PIد(مبنای درخواست پیش فاکتور )

 هـ(مبنای ثبت کارت سفارش انبار و پیگیری خرید اقالم درخواستی 

 و(کنترل و مطابقت اقالم خریداری شده )خریدهای داخلی( 

توسط ادارة  (برگ سفارش خرید : این فرم برای عقد قرارداد با فروشنده کاالی موردنظر استفاده می شود و7

ی زیر است خرید تهیه وبرای خریدهای خارجی بر مبنای فرم درخواست خرید تنظیم می شود و دارای کاربردها

 : 

 ن درخواست خرید رسمی و قطعی از فروشنده است . الف(بعنوا

 ب(اعالم مشخصات دقیق و شرایط موردقبول به فروشنده . 

 ج(تأیید سفارش توسط فروشنده از طریق امضاء و عودت یک نسخه از فرم . 

 د(پیگیری اقالم سفارش شده توسط سرپرستی انبار یا انباردار . 

 هنگام دریافت آنها . هـ(مبنای کنترل اقالم مورد سفارش به 

ی شوند مورد استفاده (برگ توزین باسکول :این فرم هنگام توزین کاالهائیکه از کارخانه صادر و یا به آن وارد م8 

 شود . قرار می گیرد و توسط قسمت باسکول تهیه و تنظیم می

د آن مورد استفاده ة تأیید ورو(برگ رسید کاال به قسمت بازرسی : هنگام ورود کاال به کارخانه این فرم به منزل9

 قرار می گیرد و توسط قسمت بازرسی صادر می شود . 
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اال به کارخانه یا (فرم گزارش روزانة بازرسی)صادره ، وارد( : این فرم توسط بازرسی و هنگام ورود یا صدور ک10

 از آن صادر می شود . 

ه و تحویل انبار دار گردیده به انبار رسیداین است کمه جنس (رسید موقت انبار : این فرم مشخص کنندة11

نرسیده است  ولی به دالیلی چون نرسیدن کامل اجناس و یا بزرگ بودن محموله و در راه بودن بقیه ، همه آن

 ودارای کاربردهای زیر است : 

 پذیر نباشد .الف(ضبط اطالعات کلی اقالم وارده هنگامیکه بررسی دقیق اقالم به سرعت امکان

 ان رسید موقت در دست تحویل دهنده است . ب(بعنو

 ج(مبنای پرداخت پسکرایه حمل است . 

انبار بوده و توسط انبار  (رسید انبار :هنگام دریافت و رسید کاال به انبار این فرم به منزلة تأیید تحویل کاال به12

 تنظیم می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد :

 وارده به انبار و ذکر مشخصات اقالم  الف(اعالم و تأیید رسید اقالم

 ب(اعالم رسید محموله های برگشتی از فروش به انبار محصول 

 ج(اعالم رسید اقالم امانی به انبار )در صورت عدم وجود برگ برگشت کاالهای امانی(

 د(قیمت گذاری اقالم وارده . 

 هـ(ثبت کارت های موجودی و حسابداری آنها .

واست کننده ل مستقیم : در شرایطی که اقالم خریداری شده می بایستی مستقیماً به درخ(برگ رسید و تحوی13

 تحویل گردد این فرم توسط او تنظیم می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد : 

 الف(اعالمیه و تأییدیه رسید اقالم )غیرانبار( خریداری شده و ذکر مشخصات دقیق آنها. 

 ل گیرندة نهایی )متقاضی( . ب(مبنای رسید جنس به تحوی

 ج(مبنای قیمت گذاری اقالم خریداری شده . 

از این فرم  (برگ ارسال و تحویل کاال : در شرایطی که کاال توسط تدارکات دفتر مرکزی خریداری می گردد14

ای کنترل و برای کنترل ارسال اقالم خریداری شده توسط تدارکات دفتر مرکزی به کارخانه و ... همچنین بر

اربردهای زیر می کقرار می گیرد و دارای  تحویل و تحول اقالم ارسالی از کارخانه به دفتر مرکزی مورد استفاده

 باشد : 

 الف(درج مشخصات کلی اقالم ارسالی به کارخانه . 

 ب(مبنای ارسال کاال توسط تدارکات مرکز و پیگیری رسیدن اقالم ارسالی به شعب و کارخانجات .
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 ج(مبنای تحویل و تحول اقالم ارسالی به کارخانه . 

 د(بعنوان رسیدی در دست تحویل دهنده . 

نبار است (کارت حساب انبار : این کارت توسط مسئول کاردکس مرکزی عمل می شود و تقریباً مثل کارت ا15

ا کنترل می ربا این فرق که ستون مبلغ هم در آن وجود دارد . یک کارت حساب هم مقدار فیزیکی و هم ریالی 

 نماید . 

 : این کارت دارای کاربردهای زیر می باشد :  (کارت سفارش انبار16

 الف(پیگیری اقالم درخواستی اط طریق واحد سرپرستی انبارها .

 رش .ب(درج وکنترل مقدار اقالم درخواستی ، سفارش داده شده و تعداد دریافت شدة مربوط به هر سفا

 ج(تعیین اقالم مورد درخواست سفارش داده نشده یا دریافت شده . 

شود انبار این فرم را تنظیم برگشت از خرید : در مواردیکه کاالی خریداری شده به دالیلی پس داده می (برگ17

 می نماید . 

حویل انبار ت(برگ تحویل اسقاط : این فرم توسط انبار هنگامیکه یکی از بخشهای کارخانه جنس اسقاطی را 18

 می دهد تنظیم می گردد . 

 رای خروج کاال از کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد . (این فرم توسط افراد مجاز ب19

تی که به آن نیاز (برگ کاالهای امانی ارسالی : این فرم در موقع ارسال کاال بصورت امانتی به مؤسسه یا قسم20

 دارد توسط انبار دار تنظیم می شود . 

سال شده است قبالً بصورت امانت ار (برگ برگشت کاالی امانی ارسالی : این فرم هنگام برگشت کاالهائیکه21

 مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می شود . 

ی دیگر دریافت (برگ کاالی امانی دریافتی : این فرم برای کاالهائیکه بصورت امانت از مؤسسات یا قسمت ها22

 گردد . گردیده مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می

رفته شده مورد رگشت کاالی امانی دریافتی : این فرم هنگام عودت دادن کاالیی که قبالً به امانت گ(برگ ب23

 استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می شود . 

ی به انبار (برگ تحویل کاالی ساخته شده به انبار : هنگام تحویل کاالی ساخته شده از قسمت های تولید24

 سمت های تولیدی پر می شود . صادر می شود و توسط ق

اده قرار (صورتحساب فروش )نقدی ، غیرنقدی( : این فرم برای مشخص کردن اقالم فروخته شده مورد استف25

 می گیرد و توسط قسمت فروش صادر می شود . 
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مقداری(  -(برگ تعدیل )افزایش ، کاهش( موجودی : چنانچه در صدد باشیم مقدار آماری موجودی )ریالی 26

رار می گیرد . انبار را کاهش یا افزایش بدهیم ولی موجودی واقعی را تغییری ندهیم این فرم مورد استفاده ق

 مثالً در انبار گردانیها برای تعدیل حسابها در انبارها از این فرم بهره گرفته می شود . 

  صادر می شود .(صورتحساب خرید : برای مشخص کردن کاالهای خریداری شده و توسط اداره خرید 27

ر فرستاده (برگ کنترل اسناد : این فرم همراه یک دسته از فرم ها که قرار است از قسمتی به قسمت دیگ28

توسط  وشوند ارسال می شود تا در صورتی که فرم های ارسالی تعدادشان تغییر کرده باشد مشخص می شود 

 (19،ص1391)دیبایی،قسمت ارسال کننده فرم ها تهیه و تنظیم می شود . 

 

 بخش هاي درگير در سيستم اطالعاتي انبارها : 

ارد . الف(حسابداری : جهت نگهداری حساب های مالی شرکت و آمارهای تولیدی دو بخش حسابداری وجود د

ی محصوالت حسابداری مالی و حسابداری صنعتی ارتباط بیشتری با انبارها دارد چرا که جهت محاسبة سودآور

ن جز با سبة بهای تمام شده کاالهای فروش رفته وموجود حائز اهمیت است و اطالعات آمختلف ومتعدد محا

 سیستم اطالعاتی صحیح امکان پذیر نیست .

یفیت مناسب و ب(خرید : تهیه و تدارك کاالها و خدمات از طریق عاقالنه و رقابتی یعنی با قیمت ، کمیت ، ک

 باشد خریدهای اداره خرید بر سه دسته اند : بخش میاز منبع مناسب و در زمان مناسب از وظایف این 

 ی می شود . (کاالهائیکه بصورت برنامه ریزی شده و در آغاز هر سال معین شده است بصورت قرارداد خریدار1

ی شود م(کاالهائیکه بر اساس درخواست خرید از طرف قسمت های مختلف کارخانه توسط مأمور خرید تهیه 2

 . 

تهیه  (کاالهائیکه بر اساس درخواست خرید از طرف قسمت های مختلف کارخانه بدون دخالت مأمور خرید3

 می شود و برای آنها نمی توان در آغاز سال برنامه ریزی ارائه نمود . 

د و در صورت ج(بازرسی : در بسیاری ازواحدهای صنعتی برای کنترل کاالهای صادره یا وارده را بر عهده دار

مر رسیدگی شود ام قبول کمیت الزم ، عدم قبول ، آنرا در دستور جلسة بازرسی ذکر می کند تا فوراً به این عد

 . 

بانان این اداره در مؤسسات بزرگ در محل درب ورودی کارخانه قرار دارد و در مؤسسات کوچک توسط نگه

ند . قسمت ا هم در یکجا قرار داربازرسی بعمل می آید در بعضی مؤسسات هم نگهبانان و هم دفتر بازرسی ب

رای دو صورت بازرسی به کاالهایی که جواز خروج)ورود( می دهد و با فرمی بنام رسید کاال به بازرسی که دا

الع مدیریت وارده و صادره است ورود و خروج کاال در آن ثبت شده و در پایان روز یک نسخه از فرم جهت اط

 (83ص1392)دعایی،به آنجا ارسال می شود . 



 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                      

56 

 

 اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره : 

تأیید  اول(قسمت مصرف کننده پس از تشخیص لزوم دریافت جنس ، فرم درخواست کاال را پر نموده وپس از

 آن توسط مسئول مربوطه )امضاء مجاز( آنرا در اختیار انباردار می گذارد. 

 کند . ن موجودی جنس اطالع حاصل میدوم(انباردار از طریق مراجعه به کارت انبار از میزا

س از عملکرد سوم(در صورتیکه جنس به اندازة کافی موجود باشد طی فرم حواله انبار جنس را تحویل داده و پ

 در کارت انبار ، حسابداری را از جریان مطلع می نماید .

کات ارسال چهارم(در مواردیکه جنس موجود نباشد و یا در صورت لزوم درخواست خرید صادر نموده و به تدار

 می کند . 

باری آنرا پنجم(قسمت تدارکات مبلغ الزم برای خرید اجناس را برآورد نموده و برای مشخص نمودن وضع اعت

 به حسابداری می فرستد . 

می  ت وضعیت اعتباری ، فرم مربوطه را به قسمت تدارکات برگشتششم( حسابداری پس از تشخیص و تثبی

 دهد . 

یا قسمت  هفتم(تصمیم گیری در مورد خرید با توجه به آیین نامه و شرایط خرید از طرف مدیریت دستگاه و

 تدارکات . 

طریق ز هشتم( در صورتیکه با خرید جنس موافقت نشود نتیجه طی برگشت فرم درخواست خرید به انبار و ا

 انبار با اطالع کننده می رسد . 

خرید  نهم(عملیاتی مقدماتی سفارش جنس بر اساس قوانین مربوطه در قسمت تدارکات انجام و فرم سفارش

 صادر می شود . 

)کوچک ،  دهم(درمورد خرید اجناس داخلی و یا خارجی با توجه به مقررات مربوطه به خرد از جنبه نوع آن

 گیری الزم بعمل می آید . متوسط ، بزرگ( تصمیم 

ا در جریان یازدهم(قسمت تدارکات ضمن انجام عملیات خرید از طریق ارسال یک نسخه از سفارش خرید انبار ر

 عملیات سفارش قرار می دهد . 

 ود . دوازدهم(سفارش خریدکاالی خریداری شده از طرف فروشنده و یا مأمور خرید به انبار وارد می ش

ماید )قبض از کنترل کمی و کیفی جنس از طریق فرم رسید انبار وصول جنس را اعالم می نسیزدهم(انبار پس 

 انبار( 

ابل قبول ، چهاردهم(در صورتیکه جنس با مشخصات الزم مطابقت ننماید انبار دار طی فرم گزارش کاالی غیرق

 ل آید . نتیجه را به اطالع تدارکات می رساند تا اقدامات الزم به منظور تعویض جنس بعم
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ربوط به حسابدار پانزدهم(تدارکات پس از دریافت رسید انبار ، مدارك الزم را تکمیل و جهت انجام امور مالی م

 ارسال می دارد . 

 ی نماید . شانزدهم(انباردار پس از عملکرد در کارت انبار درخواست کننده را از جریان رسید جنس مطلع م

 

 پيوتر در آن : سيستم اطالعاتي انبارها و نقش كام

ک سیستم کامپیوتر از ابزارهای بسیار متداول سیستم های جاری سازمانها به شمار می رود . در ایجاد ی

ر ایجاد یک سیستم کامپیوتری عملیات و اقدامات متنوع فوق و نیزتهیه دستورالعمل ها و اسناد موردنیاز به منظو

 لی بشرح زیر است : در مراحل مختلفی انجام می گیرد که مختصر آن مراح

 

 مراحلي ايجاد سيستم كامپيوتري : 

( : در feasibility studyامپیوتری جهت انبارها )پذیری سیستم ک(بررسی مقدماتی به منظور تعیین امکان1

ان یک این مرحله سیستم موجود مورد مطالعه و بررسی کلی قرار می گیرد و مشخص می شود که آیا می تو

 ها و نیازمندیهای مدیریت می باشد طرح نمود یا نه ؟ ورد کننده هدفسیستم جدید که برآ

کار  است که در آن نتایج بررسی و نیز پیشنهادات کلی و همچنین برنامه feasibility Reportحاصل کار 

ورای مراحل بعدی و تخمین هزینه ایجاد سیستم جدید درج گردیده است که این گزارش تقدیم مدیر یا ش

 گردد .  مدیران می

 (outline system design(بررسی و تهیه طرح کلی سیستم )2

تباط بین در این مرحله سیستم موجود با جزئیات بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد که طی آن ار

ردبررسی قرار قسمتهای مختلف و روش انجام کار و نیز وظایف ، حجم کارها ، مشکالت و نارسائیهای اجرایی مو

ررسیهای فوق بقرار می گیرد . پس از گرفته و همچنین فرم ها و دفاتر و پرونده های موجود نیز مورد بررسی 

ارشی تحت توسط سیستم آنالیست ها ، سیستم کامپیوتری بطور کلی طرح و ارائه می گردد این طرح بصورت گز

 : تهیه شده که شامل عنوان ها و مطالب زیر می باشد« مشخصات کلی سیستم پیشنهادی»عنوان 

 شرح کلی سیستم پیشنهادی -

 ستم پیشنهادی نمودار گزارش کار سی-

 نمودار اجرای کامپیوتری -

 ردن سیستم پیشنهادی کهزینه برآوردی جهت توسعه و پیاده -
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 ( : Detail Design & Specification(طرح جزئیات بیشتر سیستم و مشخصات آن )3

ا و در این مرحله بررسی عمیق تر شده و طی آن مشخصات دقیق فایل ها و رکودها و نیز نمودار روشه

نامه نویسان تورالعمل های اجرایی دفتری ، کامپیوتری و مشخصات فرم ها و ... نیز مشخص شده بطوریکه بردس

ستم انبارها را طراحی ارشد بتوانند با استفاده از اسناد و مدارك تهیه شده در این مرحله برنامه های موردنیاز سی

 و آنها را توسعه دهند. 

 Systemله تهیه می گردند تشکیل پرونده ای بنام مشخصات سیستم )کلیه اسناد و مدارك که در این مرح

Specification . را می دهند ) 

 ( : Program Specification & Design(طرح برنامه ها و مشخصات آنها )4

بتدا از روی ادر این مرحله باید مشخصات هر یک از برنامه ها بصورت جداگانه تهیه گردد . برای این منظور 

مه نویس استخراج و تحویل برنا« مشخصات مجموعه برنامه ها»پرونده های مشخصات سیستم پرونده ای بنام 

، رنامه هابارشد در دپارتمان برنامه نویسان می شود ، برنامه نویش ارشد از روی پروندة مشخصات مجموعه 

 Programخصات برنامه )مشخصات هر یک از برنامه ها را طرح و در یک پروندة جداگانه ای بنام مش

Specificationبطوریکه  ( قرار می دهند این پرونده شامل کلیه اطالعات موردنیاز در مورد یک برنامه است .

له پرونده مشخصات برنامه نویش بتواند از روی آن برنامه مربوطه را نوشته و آزمایش نماید و لذا حاصل این مرح

 برنامه می باشد . 

 ( : Programing & testingقسمت آنها )(برنامه نویسی و 5

ی شود و سپس در این مرحله مشخصات برنامه ها که در مراحل قبل تعیین شده بود بین برنامه نویسان توزیع م

ی که توسط برنامه برنامه نویسان اقدام به نوشتن برنامه ها می نمایند . البته در این مرحله کلیه اسناد جدید

نویشته  باید برنامه یسی تهیه می شود باید کامالً مستند گردد . عالوه بر نوشتن برنامه ،نویس در حین برنامه نو

 های نمونه آزمایش گردند . شده توسط داده

( : پس از اینکه هر یک از Programing for implementation(تدارکات جهت پیاده کردن سیستم )6

مه برنامه ها با هم ای غیرحقیقی )نمونه( آزمایش گردید باید هبرنامه ها توسط برنامه نویسان نوشته و با داده ه

ه استفاده کنندگان و با داده های حقیقی آزمایش شوند . از طرفی باید کلیه دستورالعملها و راهنمائیهای الزم ب

 ها را جهت پردازش به سیستم کامپیوتری میدهند و نتایج آنرا پس از پردازش مورد استفادهسیستم که داده

 ر خالصه نمود : قرار می دهند تهیه و تدوین گردد . بنابراین می توان کارهای عمده این مرحله را به قرار زی

 و تشکیل پرونده های کامپیوتری  تهیه و تبدیل داده های حقیقی-

 ای حقیقی هآزمایش کردن برنامه های سیستم با داده -

 (Operation Guideتهیه کتابچه راهنمای اجراهای کامپیوتری )-

 ( Users Guideتهیه کتابچة راهنمای استفاده کنندگان)-
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 ( Training of usersآموزش استفاده کنندگان)-

 (Parallel Runی با سیستم قبلی و رفع نواقص آن )اجرای موازی سیستم کامپیوتر-

(: پس از Post implementation evaluation(ارزیابی سیستم کامپیوتری جدید بعد از پیاده شدن )7

ن ارزیابی اینکه سیستم کامپیوتری پیاده شد و اجرای حقیقی آن آغاز گردید باید این سیستم توسط متخصصی

ادی گردد که اطمینان حاصل شود سیستم جدید پاسخگوی کلیه خواسته ذکر شده در مشخصات سیستم پیشنه

 (28،ص1371)احمدی،می باشد که بر مبنای آن سیستم جدید تحویل گرفته می شود . 

 

 انواع سيستم كنترل موجودي و برنامه ريزي و كنترل موجوديها 

 

گردد توجه هر چه بیشتری بر مدیران الزم و ضروری است که به استفاده از اصولی که سبب باال رفتن کارایی می

ید بر آن است مابنمایند خوشبختانه اکثر مدیران کارخانجات به مزایای فنون مدیریت اعتقاد پیدا کرده اند و 

 که اعتقاد را جنبه ای عینی بخشند.

 فعالیت مربوط به موجودی را میتوان در دو بخش بررسی نمود

 (کنترل موجودی ها2  (مدیریت موجودی ها 1

 

 مديريت موجودي ها:

ر مدیریت عبارتست از تدوین سیاست ها و روش و ارائه خط مشی اداره امور موجودی های واحدهای صنعتی، د

 موجودی ها مدیریت کارخانه دخالت مستقیم دارد و تعیین کننده خط مشی ها است.

 

 كنترل موجودي ها:

امور کنترل  ونقش اجرا کننده و بکار گیرنده این روشها جهت اعمال سیاستهای ارائه شده را در بر می گیرد 

 موجودی ها بطور معمول زیر نظر مدیر تولید و در همکاری 

 ری صنعتی و فروش، خرید و قسمتهای انبارها اجرا می شود.نزدیک با حسابدا

 

 تعريف موجودي:
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ر میتوان گفت بطور کلی موجودی عبارتست از کاال یا متاعی که برای مدتی بخواهد نگهداری شود ولی به اختصا

رار می اده قکه عبارتست از:اجناس، مصالح، مواد، قطعات که در امر تولید و فروش و اداره صنعت مورد استف

 گیرد، موجودی ها قسمتی از دارائیهای مؤسسه بشمار می آیند و شامل تمام دارائیهاست.

 اهميت موجودي ها:

 درصد سرمایه شرکت ها را موجودی ها تشکیل می دهند. 35تا  15الف(معموالً 

 درصد ارزش موجودی ها را شرکت ها بعنوان هزینه نگهداری متحمل میشوند. 20تا  17ب(حدود 

 درصد می باشد. 20تا  12نسبت های موجودی به فروش حدود ج(

 درصد بوده است. 30تا  16د(نسبت های موجودی به کل دارائیها در حدود 

ا بطور مداوم هـ(بر خالف دارائیهای جاری که طرف کدتی بیشتر از یکسال به پول نقد تبدیل میشوند موجودی ه

 معرف و مجدداً جایگزین می شوند.

 ي موجودي ها:علت نگهدار

 (بعلت دیر رسیدن احتمالی مواد یا محصوالت به کارخانه نگهداری موجودی ضروری است.1

 د.(بعلت تخفیف خرید مناسب یا تولید بیشتر در آیند موجودی بیشتری خریداری و نگهداری می شون2

ها، موجوی بیشتری (در موارد فصلی یا متغیر بودن تقاضا یا فاسد نشدنی بودن و با دوام بودن موجودی3

 نگهداری می شوند.

ل رساندن عدم توانایی در پاسخگویی به تقاضاهای مصرف کننده ضررها و هزینه های ناشی از برای به حداق-4

 کمبود موجودی

 

 مواضع مختلف بخش ها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها:

داری جم موجودی کم باشد چون نگران هزینه نگه(بخش حسابداری: این بخش از شرکت عالقمند است که ح1

 آن می باشد.

فایل است … (بخش انبارها:   به دلیل مشکل کمبود جا، حمل و نقل و جابجایی، چیدن در انبار و خرابی ها2

 که حجم موجودی ها در سطح کمتر می باشد.

الی موجودی (بخش خرید و تدارکات:  این بخاطر تخفیفات بواسطه خرید در حجم باال و غیره خواهان حجم با3

 می باشد 
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متر ک(بخش تولید:   هرچه موجودی ها در سطح زیادتری به قسمت تولید برسد مشکل توقف خطوط تولید 4

 .خواهد شد به همین دلیل این بخش عالقمند به حجم باالی موجودی است

در  (بخش فروش:   این بخش برای رضایت مشتریان و سهم بیشتر بازار دوست دارد که همیشه سفارشات5

دتری باشد سطح مطلوب و جوابگوی به موقع مشتریان باشد بنابراین عالقمند است که موجودی ها در حجم زیا

 (22،ص1386)علیمی،تا توقف در تولید و فروش پیش نیاید.

 

 و انبار كردن موجودي ها:هزينه هاي نگهداري 

 الف(هزینه سرمایه راکد

 ب(هزینة محل و بیمه، مالیات و دستمزد انباردار

 ا و انبارها ج(هزینه ناشی از فاصد شدن و مفقود شدن و جابجا کردن کاالها و فرسودگی و استهالك موجودی ه
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 هزينه هاي سرمايه راكد)برگرفته از سيستم انبارداري شركت ماديران(

هزينه محل ، بيمه ، ماليات 

 ،دستمزد كاركنان انبارها 

فاسد ، مفقود ، جابجا و 
 فرسوده و مستهلك شدن 

هزينه هاي دفتري 
 سفارشات 

هزينه هاي ناشي از 
 تغييرات فصلي قيمت ها 

 هزينه آماده كردن تجهيزات 

 هزينه عدم استفاده از تخفيفات خريد 

هزينه خرابي محصولات و 

 كارگري 

 هزينه توقف خط توليد 

هزينه فرصت فروشهاي از 
 دست رفته 

جايگزيني مواد گران هزينه   

هزينه عدم اجراي دقيق 

 قرارداد 

 هزينه اعتبار وجهة شركت 

 انبارداري يا نگهداري 

سفارش يا تهيه و ساخت نصب 
 و راه اندازي 

 فقدان يا كسري 

 هزينه موجودي
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 مدل هاي كنترل موجودي:

 اصوالً مدیران عملیاتی در صددند که طرحی برای کنترل موجودی داشته باشند ولی با 

را کشف و  توجه به اثرات محیطی نمی توان یک طرح عمومی و کلی ارائه داد بلکه بایستی به تجربه شرایطی

بی قرار داد. بعد نسبت به طراحی طرحی مناسب با شرایط پرداخت و بعد با سیستم کنترل اثر آنرا مورد ارزیا

میتوان بصورت  کنترل موجوی با برنامه ریزی و سازماندهی ارتباط نزدیکی دارد اما مدل های کنترل موجودی را

 زیر دسته بندی نمود.

 

 انواع مدلهاي كنترل موجودي:

 (Deterministic inventory modelsنترل موجودی در شرایط اطمینان )(مدل های ک1

 E.O.Qمثل مدل 

 (مدل های کنترل موجودی در حالت ریسک2

 (مدل کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان3

 MRP (material requirement planning)(مدل برنامه ریزی و کنترل 4

 (stocklessیا  zeroinventory(مدل موجودی صفر )5

 :lead timeزمان انتظار 

 3جه به اینکه فاصله بین درخواست سفارش تا تحویل آن را زمان انتظار می گویند که در شرکت مادایران با تو

 ز می باشد.رو 7مرکز در تهران و یک مرکز در هشتگرد( میانگین زمان انتظار آن  2مرکز خرید وجود دارد )

 

 safty stockذخيرة ايمني يا حداقل موجودي 

مان انتظار که ذخیره ایمنی عبارتست از میزان اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی در ز

 دارای دو نوع هزینه است:

 (باعث کاهش هزینه کمبود می گردد.1

 (هزینه های نگهداری را افزایش می دهد.2
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سازمان  بایستی میزانی از ذخیره ایمنی را درالزم به یادآوزی است که در یک سیستم کنترل موجودی می 

 نگهداری کرد تا هر دو هزینه فوق حداقل گردد.

 

 ذخيره ايمني
 ذخيره ايمني

t 
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 حداكثر موجودي:

صرفه نمی باشد بحداکثر موجودی باالترین مقدار کاال در انبار است که نگهداری بیش از آن مقدار، مقرون 

 ودی عبارتست از مقدار اقتصادی بعالوه ذخیره احتیاطیمیزان حداکثر موج

 قدار اقتصادی = حداکثر موجودیم -حداقل موجودی

 

 

 

 

 

 

 نقطة سفارش:

نقطة سفارش مقداری بین حداکثر و حداقل موجودی است که وقتی موجودی کاال در انبار به این مقدار رسید 

مقدار عبارت است از میزان مصرف کاال طی زمان انتظار بعالوة ذخیره الزم است درخواست خرید صادر شود این 

احتیاطی. مدت زمان بین درخواست خرید کاال ورود کاال به انبار و دریافت آن یا در واقع مدتی که تشریفات 

اجرای درخواست خرید تا تحویل و وصول جنس به انبار به طول می انجامد که در اصطالح زمان انتظار گفته 

 می شود.

 

 

 

Q حداكثر موجودي    

S حداقل موجودي    

Q سطح    

          موجودي

L 

 نوبت سوم  نوبت دوم   نوبت اول 

 درخواست  درخواست  درخواست
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 در كنترل موجودي انبار: A. B.Cآناليز 

یدهند و بعکس. مدر موجودی انبار معموالً تعداد کمی از اقالم بخش عمده ای از ارزش کاال را به خود اختصاص 

 A.B.Cم بنابراین داشتن یک روش واحد کنترل موجودی برای تمامی اقالم منطقی به نظر نمی رسد در سیست

 دسته زیر تقسیم می شوند: 3بر اساس ارزش اقالم به 

1-A کاالی با ارزش 

2-B کاالی با ارزش متوسط 

3-C کاالی با ارزش پایین 

ب هزینه فرصت از که هرچه مقدار کاال باالتر باشد میزان موجودی آن در انبار بایستی کمتر باشد تا بدین ترتی

 دست رفته حداقل گردد.
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 E.O.Q (Economic order quantityكنترل موجودي به روش ) 

گهداری میزان اقتصادی سفارش، مقدار سفارش بایستی به اندازه ای باشد که هزینه ن E. O.Qبرای سیستم 

 شود.(  minبعالوه هزینه سفارش مینیمم)هزینه نگهداری+هزینه سفارش

تعداد سفارش افزایش یابد در ازای آن هزینه سفارش افزایش می یابد و همچنین در هر هزینه سفارش هر چقدر 

تعداد سفارش با هزینه سفارش رابطه مستقیم دارد.
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xقیمت قطعه= 

c 1=واحد 

x قیمت قطعه= 

حاسبه می بعد از محاسبه هزینه و نگهداری و سفارش هر واحد میزان اقتصادی سفارش طبق فرمول زیر م

 نمائیم.

  3شماره فرمول 
i

cr
Q  

Qمیزان اقتصادی سفارش = 

Cهزینه سفارش هر واحد = 

r میانگین مصارف طبق محاسبات جدول شماره = 

iهزینه نگهداری هر واحد = 

 د:باید بصورت زیر عمل نمو opپس از محاسبات انجام شده میزان اقتصادی سفارش برای محاسبه 

  4فرمول شماره 
 

 




 

)(nn

xixn i  

 leadار یعنی پس از محاسبه واریانس و انحراف استاندارد به میزان صدور درخواست خرید تا تحویل آن به انب

time باشد و با انجام یک تناسب میزان متوسط مصرف در و تعداد روزهای کارکرد شرکت در سال نیاز می

 را محاسبه می نمائیم. rlیا  xفاصله زمانی تحویل یعنی 

 ساعات کارکرد میانگین مصرف

x   leadtime 

 5محاسبه مقدار ذخیره بر اساس فرمول شماره 

.FB   5فرمول شماره   

Bمقدار ذخیره= 

F ل برداشت قاب 4=ضریب اطمینان که بر اساس مقدار تعیین شده میزان اطمینان از موجودی از جدول شماره

و  درصد 75را  Bدرصد و قطعات گروه  95را  Aاست که برای قطعات محاسبه ضریب اطمینان قطعات نوع 

 وریم.بدست می آ F میزان 4درصد مد نظر قرار داده ایم که از طریق جدول شماره  55را  cقطعات گروه 
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انحراف استاندارد= 

 6بر اساس فرمول شماره  opمحاسبه   

Bxop   6فرمول شماره   

x  یاrl متوسط مصرف در فاصله زمانی تحویل= 

 

 تأثیر مستقیم کنترل موجودی

 شركتها تأثير كنترل موجودي كاال بر سودآوري  

ت. با وجود تأکید بیش از حد بر اهمیت تحت کنترل نگهداشتن سطوح موجدی انبار کاال تقریباً غیر ممکن اس

کرده  درصدی بین سودآوری کلی ساخت و گردشهای موجودی کاال را اثبات 77مطالعات مستند که همبستگی 

توانید فرق  زمینه عمل کرده اند که میاند روی همرفته تولید کنندگان با اغماض و بی تفاوتی نسبت به یک 

 بین شرکتهای موفق و ناموفق باشد و آن کنترل موجودی کاال است.

 

 آیا انبار کاالی شما تحت کنترل است؟

زار سطح بویژه با»متأسفانه، کنترل موجودی کاال موضوع اساسی است که بیشتر تولید کنندگان آمریکایی 

کاال و یا  می کنند. از آنجایی که مشکالت یا به خاطر حجم کم موجودیبرای چیره شدن بر آن تالش « میانی

آیند، لذا تولیدکنندگان باید آگاه باشند که کنترل موجودی کاال به خاطر حجم زیاد موجودی کاال به وجود می

ساخت  هندسی،مفقط مدیریت مواد اولیه با موضوع بخش انبار نیست. همه بخشها از قبیل دایره خرید، دریافت، 

 و حسابداری به سحت روشها و مدارك موجودی کاال کمک می کنند.

ت و داده های نادرست موجودی کاال باعث تأخیر در حمل و نقل، توقف خط تولید، خرید اشتباهی قطعا

ر اساس بنگهداشتن بیش از حد موجودی کاال می شود. صرفنظر از شرکت تولیدی )گسسته، فرایندی، مهندسی 

زید و به عمق ظر می رسد که زمینه های کمبود مشابه یکدیگر هستند. به این فهرست نگاهی بیانداسفارش( به ن

 (33،ص1388)رشت آبادی،کنترلهای موجودی کاالی شرکت خود توجه کنید.

 

 صورتهای مواد

 کنید:ر توجه یکی از عوامل مهم هنگام بررسی سطوح موجودی انبار کاال صحت صورتهای مواد است. به موارد زی

 صورتهای مواد هرچند وقت یکبار بازبینی به روز می شوند؟ 
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ندسی کاال آیا صورتهای مواد صحیح و دقیق هستند؟ آیا این صورتهای مواد در بر گیرنده مفهوم کلی مه 

ه استفاده می مربوط به چندین سال قبل هستند یا اینکه قطعات و مونتاژهای فرعی را که عمالً در کارخان

 منعکس می کند؟شوند را 

 اند؟آیا در صورتهای مواد، مقادیر هر مونتاژ و واحدهای اندازه گیری تعیین شده 

 آیا مدت زمان دریافت کاالی خریداری شده، ثبت گردیده است؟ 

ر گرفتن آیا ضایعات یا آب رفتگی محصوالت مورد توجه قرار گرفته اند؟ صورتهای موادی که با در نظ 

مواد می شوند  ی شوند در اکثر مواقع اشتباه هستند و منتهی به کمبود با ازدیادمحصول صد در صد ایجاد م

 که علت آن هم استفاده نامناسب از قطعات است.

 

 سياستهاي دريافت

منسجم تفاوتهای  سیاست دریافت باید مستند باشد و فعاالنه اداره شود تا از دریافت به موقع کاال و پردازش

 د:ه از حد، مرجوعی ها( اطمینان حاصل شود. به این سؤاالت توجه کنیمقداری )محموله های زیاد

 آیا از اسناد دریافت و اطالعات سفارش خرید برای تأیید صحت سفارش استفاده می شود؟ 

 یرد؟گآیا قبل از اینکه مواد خیلی مهم به انبار یا سالن تولید وارد شوند بازرسی کیفیت صورت می 

رگشت ب؟ چه کسی مسئول برگشتها، بازرسی آنها و در صورت تأیید مسئول ثبت فرایند مواد برگشتی چسیت

 مواد در مدارك دائمی است؟

 )مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد(ATPوضعيت 

ATP  .دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسدATP  ک سفارش یآن مقدار از موجودی کاال است که قبال به

ته شده شناخ ATPاژ فرعی در یک واحد دیگر تعهد داده نشده است. زمانی که مشتری یا به عنوان یک مونت

جودی عمل نیست، بسیاری انباشته می کنند که مطمئن شوند به اتمام نمی رسد و یا در سطوح و خیلی کم مو

ی دارائیها می کنند. هر دو راه کار اشتباهی است. موجودی کاالیی که به اندازه کافی گردش نداشته باشد،

ش می شرکت را هدر می دهد و به طور خطرناکی، سطوح پایین و موجودی کاال ریسک کسری کاال را افزای

دهد، که ممکن است باعث توقف خط تولید شود. بهترین راه برای چک کردن نحوه استفاده و صحت 

(Available to promise.این است که مراقب کارکنان بخش دریافت سفارش باشیم ) 

وید زیرا مشکلی مشتریان را در نویت می گذارند به منظور بازرسی فیزیکی وضعیت ذخیره، به انبار بر اگر آنها

 (34،ص1388)رشت آبادی، وجود دارد.
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 تغييرات مهندسي

ه بخشها بموقع آیا تغییرات مهندسی در اجزای کاالی ساخته شده بازنگری می شوند و آیا تاریخهای مؤثر به هم

 به این سؤاالت توجه کنید:ابالغ می شوند؟ 

تفاده می آیا شرکت شما از یک کمیته تغییر مهندسی برای تجزیه و تحلیل اهمیت تغییرات پیشنهاد شده اس

 کند؟ 

بر سایر زمینه  قبل از اینکه یک مهندس یک قطعه را از رده خارج بکند ببینید که تغییر مورد نظر از چه اثری

 شد.های کاری شرکت ممکن است داشته با

یرد؟)در غیر این آیا اطالعیه های تغییر مهندسی تاریخهای مؤثری را که فعاالنه اداره می شوند را در بر می گ

 (صورت، خریداران ممکن است قطعات را مبتنی بر مدارك تاریخیشان و طرحهای قبلیشان سفارش دهند

فازش سرده خارج می شود( و یا نتیجه چیزی جز سفارش قطعات به اشتباه )که به علت موجودی کاالی از 

وزه های ندادن قطعاتی که باید خریداری شوند، نیست. یک هیأت بازنگری مواد که متشکل از افرادی از ح

 (43،ص1371)احمدی،حسابداری، مهندسی، ساخت و بازاریابی است را به کار بگیرید.

 

 گزارش ضايعات

ضروری  ه بررسی چگونگی صدور قطعات جایگزین شدهاگر قطعات در حین فرایند مونتاژ آسیب ببینند، آنگا

دهند که به انبار کاال دسترسی باز داشته باشند خواهد بود. بسیاری از شرکتها به کارکنان خط تولید اجازه می

دی وجود و برای قطعات اضافی استفاده شده در یک فعالیت خاص به هیچ نوع ثبتی نیاز نیست. دالئل متعد

وند. اول شاستفاده شده در فرایند تولید باید در قبال یک سفارش کاری مشخصی کنترل  دارد که همه قطعات

طعاتی که واقعاً قاینکه، استفاده از قطعات اضافی، سودآوری هر کاری را تحت تأثیر قرار می دهد و لذا ردیابی 

تا قطعات  خواهد ساختاستفاده شده اند مهم است. دوم اینکه ثبت کردن استفاده واقعی قطعات شما را قادر 

سیله توازنهای تعویض شما را قادر خواهد ساخت تا قطعات تعویض شده را از موجودی کاال، کم کنید و به این و

 دقیق تری از موجودی کاالی در دسترس را می توانید منعکس کنید.

 

 زمان دريافت كاال

فرد برای تعیین زمانهای دریافت کاال، صحت زمانهای دریافت کاال از فروشندگان را روزآمد کنید. بهترین 

می توان مشخص کرد. اما زمانهای دریافت  MRPخریدارن هستند و معموالً این زمانها را بعد از اجرای سیستم 

کاال هر چند وقت یکبار یازنگری می شوند؟ و بطور کلی زمانهای دریافت کاال هرچند وقت یکبار بازنگری می 

دریافت کاال باید بطور دوره ای ارزیابی و تغییر داده شوند تا بتوان عملکرد واقعی شوند؟ و بطور کلی زمانهای 
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فروشندگان را منعکس کرد. زمانهای نادرست در ساخت کاال باعث بروز سفارشهای از دست داده شده می شوند 

 و علت آن نیز کسری کاال و کمبودها است.

 نشانه های سفارش مجدد

شات جدید و حداقل سطوح ذخیره سازی نشانه های استانداردی برای انجام سفار آیا نقاط ساکن سفارش مجدد

رش داده هستند؟ اگر از نقاط سفارش مجدد استفاده می کنید از کجا خواهید دانست که چه موقع مواد سفا

ماهها  شده جدید مصرف خواهند شد؟شاید مواد سفارش داده شده جدید برای چند روز، چند هفته و یا حتی

کنید؟ اگر ارزیابی بل از اینکه مصرف شوند به شکل موجودی باقی بماند. شما چگونه افراد بخش را ارزیابی میق

االی شما کعملکرد ساالنه آنها مبتنی بر اجتناب از کمبودها باشد، احتمال خواهد داشت که گردش موجودی 

املی باید از ش کاال بسازید. هر مدیر عکمتر از حد نرمال باشد. در عین حال آنها را مسئول سطح حداقل گرد

فارشهای سصورتهای حمل شبانه شرکت آگاه باشد. شرکتهای بسیاری به منظور حذف کسری کاال و تأخیرها به 

 هفته است.نشبانه به عنوان راه حلی موقتی رو آورده اند. مشکالت ریشه ای اغلب اوقات در مسائل سیستمی 

 

 سیستم مکان یاب انبار

ا برقراری و نگهداری اندازه که انبارداری ساده به نظر می رسد، به همان اندازه نیز شرکتها در ارتباط ب به همان

دی کاال بطور انبار قطعات ضعیف عمل می کنند. با دریافت و جابجایی اقالم موجودی کاال دانستن اینکه موجو

نیاز به جستجو  زمانی که بازیابی هر قطعه فیزیکی کجا واقع شده است، اگر غیر ممکن نباشد، مشکل خواهد بود.

نگهداری داده  داشته باشد. آنگاه بهره وری انبار تا حد زیادی کاهش می یابد. برای موقعیت یک شرکت تولیدی

رویه ها باید  وهای صحیح موجودی کاال و داشتن یک انبار فیزیکی با کاربرد عالی، بسیار مهم است. سیاستهای 

استها را می توان های فیزیکی تحت کنترل قرار گرفتند ایجاد، اجرا و نگهداری شوند. این سی بعد از اینکه جنبه

وط به توسط یک سیستم کامپیوتری کامالً یکپارچه پشتیبانی کرد تا دسترسی فوری به همه مبادالت مرب

 موجودی کاال را فراهم سازد.

وقوع می دهد، بر  رزه طلبی با رویدادها را به هنگامدسترسی فوری به اطالعات به کارکنان امکان بازبینی و مبا

اطر داشته باشید که خالف اینکه آنها بخواهند این بازبینی را مدتی بعد از وقوع انجام دهند. با وجود این، به خ

و موضوعهای  یک سیستم کامپیوتری یکپارچه راه حل مسئله نیست، بلکه ابزاری است که به منظور یافتن مسائل

 (46،ص1371)احمدی،استفاده می شود. عمیقتر

 

 موجودی کاال یک دارایی نیست

 فراتر از زمینه های مسئله ساز  کنترل موجودی کاال، تولید کننده ها خودشان با 

جابجایی و ایجاد موجودی کاالی بیش از اندازه باعث بروز مشکالت موجودی کاالیشان می شوند که کار خود 

کنند. تولید کننده ها اعمال خود را با چشم پوشی از مل به مشتریان مطرح میرا نیز تحت عنوان خدمات کا

هزینه های نگهداری )هزینه سرمایه، هزینه دزدی، هزینه اقالم خارج از رده، هزینه خسارت، هزینه مواد گک 
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ال و تمرکز شده، هزینه انبارداری، هزینه نیروی کار صرف شده و زمان کار ماشین( مرتبط با مازاد موجودی کا

بر هزینه های کسری)هزینه فرصت فروش از دست رفته، خدمات نامناسب به مشتریان( موجودی کاال، توجیه 

می کنند با وجود اینکه، تمایل کلی صنعت بیشتر به سمت سفارشهای مکرر، مبتنی بر سلیقه مشتری و 

تن و پر کردن انبارهایی که امکان سفارشهایی با حجم کوچکتر است، تولید کنندگان گرایش دارند تا با ساخ

پاسخگویی به هز درخواستی را فراهم می سازد به تقاضای نامطمئن پاسخ بدهند. در عین حال تولید کنندگان 

مابلند که هزینه واقعی یک ماشین، سلول کاری، یا خط تولید اضافی که می تواند انعطاف پذیری و ظرفیت 

در حالی است که امکان کاهش موجودی کاال و فضای انبار بجای افزایش آن کافی را فراهم کند را بدانند و این 

وجود دارد. غالباً این تولید کننده ها راه آسانتر را انتخاب می کنند و بجای اینکه به سراغ بهبود تواناییهای 

 )همان منبع(تولیدی خود بروند به ایجاد موجودی کاال روی می آورند.

 گردش موجودی کاال

ردش موجودی گپاسخ به این سؤال که آیا یک سازمان موجودی کاالی بیش از حد دارد یا خیز، نسبت به  یک راه

لی کلی، کاالست. اغلب اوقات گزارشهای مالی کلی، نسبت گردش موجودی کاالست. اغلب اوقات گزارشهای ما

ی در ط موجودی کاالنسبت گردش موجودی کاالی کلی را که همان نسبت هزینه کاالی فروش رفته به متوس

نی گردش مواد دسترس است را ارائه می کند. اما ابزار مؤثر این است که گردش موجودی کاال را به اجزایش یع

 خام، گردش کار در جریان ساخت و گردش موجودی کاالیی ساخته شده تقسیم کنیم.

وجودی کاالی در ن دالر و متوسط ممثالی را در نظر بگیرید که در آن هزینه کاالی فروش رفته برابر چار میلیو

موجودی  هزار و 200هزار دالر، کار در جریان ساخت  200دسترس برابر یک میلیون دالر )شامل مواد خام 

تایج مربوط نهزار دالر( است. با وجود اینکه نسبت کلی چهار محاسبه خواهد شد، اما  600کاالی ساخته شده 

. بدین طریق محاسبه خواهد شد 7/6، 20، 20الی ساخته شده به ترتیب به مواد خام، کار در جریان ساخت و کا

. در میان اطالعات کافی برای دستیابی به بزرگترین فرصت به منظور بهبود موجودی کاال وجود خواهد داشت

نندگان این سه نوع موجودی کاال، گردش ضعیف موجودی کاالی ساخته شده بدترین حالت است زیرا تولید ک

کاالهای ساخته  زینه های مربوط به نیروی کار، ماشین آالت و سربار را متحمل شده اند. عالوه بر اینقبالً ه

د. از طرف دیگر، شده بعد از اینکه ساخته شوند انگیزه قوی را برای از هم گسستن یا دوباره سازی فراهم می کن

ی مواد رل زیربنای اساسی صورتهاگردش مواد خام نشانه خوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت و چگونگی کنت

هبود فرایند بخرید و فروشندگان را نشان می دهد. از مجموعه روشهای ساده کمک بگیرید و ببینید که هرگونه 

 کنترل موجودی کاال را از مجا می توانید شروع کنید.

 نوع خط تولیدی را تعیین کنید؛ 

 برای عملکرد کنترل موجودی کاال معیاری را برگزینید؛ 

 ی(؛استراتژی را تدوین کنید)ساخت برای سفارش، ساخت برای انبار کردن، ساخت بر اساس پیش بین 

 علل زیربنایی را از طریق بازنگری عملیاتی تعیین کنید؛ 

 فعالیتهای اصالحی را به اجراء در آورید؛ 
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 الف(طراحي يا بهبود فرايند

 و تحلیل کنید؛ انبار و جزیانهای کار در جریان ساخت را بازنگری و تجزیه 

 فرایندهای هیئت بازنگری خرید/ مواد را بررسی کنید؛ 

 به بازنگری فرایند ترخیص قطعات و اسباب کار بپردازید. 

 ابزار، اطالعات و سیستمهای فیزیکی را فراهم سازید؛ 

 سیاستهای و رویه ها را تنظیم کنید؛ 

 مسئولیت مداوم به کارکنان بدهید؛ 

 هی کنید.یا اعتبار دتوازنهای اولیهای ایجاد -ب

 را حفظ کنید. ATPتوازنهای دائمی و -ج

 شمارش دوره ای توسعه دهید Aبرای اقالم گروه -د

 وشی برای بازنگری مداوم فرایند )چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چگونه( انتخاب کنید.ر-و

 کنید. علل ریشه مسئله را تصحیح-ز

ثر می گذارد، جودی مستقیماً بر خط عملیاتی تولید کنندگان او به یاد داشته باشید از آنجایی که کنترل مو

و حمایت  هزینه چشم پوشی از آن بسیار زیاد است. با تعهد مدیریت به نگهداری سطوح صحیح موجودی کاال،

ه بفهمیم کی سیاستها و رویه های جدیدی بوسیله سیستم های کامپیوتری کامالً یکپارچه آسانتر خواهد بود ک

 (75،ص1371)احمدی،. کافی، است

 جمع بندي:

مصرف  یآت یو تقاضاها ازهایرفع ن یدرون آن برا یهایاست که موجود یاقالم یساز رهیانبار محل تجمع و ذخ

 یقسمتها ازیمورد ن اجناس و اقالم نیو تام هیکه در تغذ یتیبه لحاظ اهم یانبار و انباردار نی. بنابرا گردندیم

 یکادر و قیو دق حیصح یبه سازمانده یبرمم ازیدارد ن یو خدمات ی، بازرگان یدیتول یمختلف در واحد ها

با  ادیدقت ز بر رفتار متقابل و یو مبتن یروش مند و منطق دیبا لیدل نیمجرب و دلسوز خواهد داشت و به هم

ده اند که استفاده بر یمسئله پ نیدر اکثر موسسات به ا عیو صاحبان آگاه صنا رانیواحد ها باشد .امروزه مد ریسا

در  هایواع موجودان ینگهدار یها نهیتا هز گردددیباعث م یانباردار یاصول وهیانبار با ش یضااز حجم و ف یمنطق

 زانیمتفاوت به م یامختلف در زمانه یو اندازه ها ریانواع کاالها در مقاد یانباردار یها نهیهز نیانبار و همچن

واهد داشت سازمان خ یدیتول یاالتمام شده ک متیدر کاهش ق یادیز ریتاث اتیکه نها ابدیکاهش  یقابل توجه

 لیدل نیدهند. به هم یم لیهر سازمان را تشک یهاییاز دارا یمیانبارها بخش عظ ی.چون اقالم و موجود

 یساز ادهیپ و یآن طراح یموجود تیانبارها و ظرف یموجود یخود را بر مبنا دیتول یزیسازمانها ،  برنامه ر

ر به دست و منج دیآ یبه وجود م دیدر انبارها ، اختالل در تول یکاف یدر صورت عدم موجود رایکنند ز یم

حلقه  نیچنو هم عیو مصرف و توز دیتول نیب یحلقه ارتباط کیعنوان   زی,ن گرددیم دیبخش تول ییدادن کارا

 شودیمحسوب م زیو فروش مواد ، کاالها و خدمات ن دیخر رهیزنج نیب یارتباط
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 بهره وری و افزایش امنیت در انبارافزایش  

 جانمایی و شمارش دقیق و لحظه ای کاال در انبار 

 عدم نیاز به توقف محموله جهت شمارش و ثبت در سیستم در هنگام ورود و خروج کاال در انبار 

 عدم نیاز به دید مستقیم روی کاال جهت ثبت و ردیابی 

 افزایش دقت و سرعت در شمارش، ثبت و ردیابی 

 زرسیروی انسانی جهت کنترل موجودی در انبار و نیز کاهش هزینه های نظارت و باصرفه جویی در نی 

ی از فساد و بررسی و کنترل دقیق زمان ورود و خروج کاال جهت نظارت بر تاریخ تولید و انقضاء و جلوگیر 

 خرابی

 قابلیت جستجوی سریع کاال در انبار و انجام انبارگردانی در چند دقیقه 

 بهبود، تسریع و افزایش دقت در مدیریت انبار 

 بدون اجازه کاال در انباراطالع از سرقت و یا ورود و خروج  

 ...و بسیاری از مزایای دیگر 
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