
                                                                                                                                                                  
 

 
@MizanSystem info@hesabdari-mizan.com                        www.hesabdari-mizan.com 
 

 "تعالي بسمه"

 :انبارداري هاي سيستم از استفاده اهميت

 

 مقدمه -١

نرم افزار انبارداري از جهت جامعيت و متمركز بودن منابع و اطالعات نقش مهمي در مديريت موجودي و جايگاه كاالها در انبار 
دارد و از اين رو كمك بســزايي به مديران شــركت ها و ســازمان ها در حوزه توليد و باال بردن عملكرد و بهروري اين موســســات 

ست. نرم افزارهاي صادي كرده ا سريع  اقت سي  ستر سمت هاي انبار، د انبارداري با هدف باال بردن كارايي جهت كنترل تمامي ق
شگيري در بازه هاي زماني متفاوت و كاهش هزينه ها در اين قسمت  سهولت در گزار مورد توجه وجامع به اطالعات داخل انبار و 

و در راستاي اداره صحيح،  موجودي انبار انباشته شده استچرا كه بخش بزرگي از دارايي هاي يك سازمان در ، قرار گرفته است
 ببرخي از جوان در اين مقاله بهنموده اند.اقدام ساده و در عين حال كم هزينه ترين روش ممكن به بكارگيري از منابع نرم افزاري 

ريخ مصرف براي شركت هاي غذايي، و عملكرد آن در سيستم توليدي و همچنين اهميت تا مزاياي استفاده از نرم افزار انبارداري 
 است.شده پرداخته روش هاي سنتي  با سيستم های انبارداریمقايسه به  در آخرو بهداشتي اشاره شده است  دارويي و
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 هاي انبارداري  سيستمعلل روي آوردن انبارداران به سمت  -٢

كاال  و همچنين حفظ مقدار موجودي كاال  نرم افزارهاي انبارداري با هدفمند نمودن روش هاي پذيرش، بسته بندي و تحويل

نبارها اداره ا ،به نحو صحيح و قابل دسترس در نگهداري و جانمايي اقالم و تجهيزات انبار در حد مورد نياز و برنامه ريزي و كنترل

وشمند و مشخص نمودن را تسهيل بخشيده اند. ايجاد هماهنگي بين انبارهاي مختلف يك سازمان و برقراي ارتباط اصولي و ر

با گسترش  ه مالي در اختيار كاربران خود قرار مي دهد.اطالعات يكپارچ )FIFO،LIFOروش هاي قيمت گذاري (نرخ ميانگين، 

 روتر از گذشته يافته است. ازاينهاي انبار نقشي مهمها، مديريت دقيق ورود و خروج و كنترل موجوديو توسعه فعاليت سازمان

 سيستم هاي انبارداريكنند. ها و مشخصات كاال براي كنترل موجودي در سازمان استفاده ميها از ويژگيزمانبسياري از سا

 .ها و مشخصات كاال ثبت نمايندتوانند، ورود و خروج كاالها را در انبار به تفكيك ويژگيمي

 ارداریسيستم انبمختلف باشد، كه  مكان هايهر سازمان با توجه به  گسترش كسب و كار خود ممكن است شامل چندين انبار در 

با امكان ثبت موجودي كاال در هر انبار به صورت جداگانه و همچنين نقل و انتقال موجودي ميان شعب مختلف  انبارها و با 

 در زمينه مالي هر انبار به صورت جداگانه و يا تجميعي مديريت انبارها را تسهيل بخشيده است. سازيشفاف 

الي، اداري هاي مواسطه به اطالعات صحيح و قابل اتكا و يكپارچگي اين اطالعات با مجموعه سيستمي سريع و بيدليل دسترسبه

 .تر بگيرندتوانند تصميماتي با كيفيت بهتر و در زمان مناسبو پشتيباني، مديران مي
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 انبارداري در توليد عملكرد سيستم  -١-٢

اقالمش مي باشد. با كنترل موجودي برنامه ريزي دقيق در زمان و ميزان توليد حركت و پيشبرد هر سازمان توليدي در گرو 

در انبارها جلوگيري به عمل ميآيد. برقراري ارتباط موثر بين انبارهاي مواد اوليه و  ، از انباشت بي رويه محصوالت اقالم توليدي 

رم بدون ن ه گزارشات كامل از بهاي تمام شده توليد،يو ته هماهنگي با قسمت فروش يك سازمانانبار محصوالت توليد شده و 

  افزار انبارداري كاري بس دشوار و خارج از كنترل دقيق ميباشد. 

 در تهيه گزارشات انباردارياهميت سيستم  -٢-٢

سازمان را به تصوير مي كشد. با گزارشگيري از صورت ،  ميزان عملكرد دوره اي يك متنوع نرم افزار انبارداري با ارائه گزارشات

، كنترل و آناليز اطالعات از گردش اقالم براي تمام انبارها، گزارش كاردكس تعدادي ريالي كاال و مانده حساب مركز هزينه

ان دادن وضعيت و به طور كلي گزارش از ريز عمليات داخل انبار، انبارداران را در جهت سر و سام موجودي تعدادي و ريالي

   .انبارها و كنترل اموال پذيرش شده و يا تحويل شده در داخل سازمان همراهي مي كند
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  هاي انبارداري براي كاالهاي تاريخ مصرف دار اهميت سيستم  -٣-٢

هر روز حجم بااليي از محصوالت موجود در انبارها به علت منقضي شدن تاريخ شان از رده خارج مي شوند. يكي از بهترين راه 
 انبارداري با قابليت خروج كاال براساس تاريخ انقضا مي باشد. سيستمهاي پيشگيري از منقضي شدن  محصوالت، استفاده از 

ـــت و يكپارچه از ميزان زمان كارآمدي يك نرم افزار حرفه اي در اين زمينه  ـــتن اطالعات درس مي تواند با در اختيار گذاش
ـــنايع موادغذايي، دارويي و  ـــازمان را در مديريت دقيق انبار خود همراهي مي كند. تمامي ص ـــوالت داخل انبار، يك س محص

ازمند گزارشــات جامع در رابطه با  بهداشــتي با هدف افزايش بهره وري ســازماني و در جهت مديريت بهينه بر محصــوالتشــان ني
 تاريخ انقضاي محصوالتشان مي باشند. 

گزارشات دوره اي عملكرد از كاالهايي با تاريخ هاي منقضي شده و يا نزديك به تاريخ انقضا، مي تواند از هزينه هاي بي رويه در 
 ببخشد. سازمان ها جلوگيري كند و فرايندهاي تصميم گيري در زمينه سفارشات را تسهيل 

شفافي از  صوير  ست. يك نرم افزار انبارداري حرفه اي ت سازمان ا سودآوري يك  هدف باال بردن بهره وري، كارايي و در نتيجه 
سازمان را با توجه به  سريع روند اجرايي عمليات يك  صوالت داخل انبار به نمايش مي گذارد و با ارزيابي دقيق و  كارآمدي مح

 د.  نياز مشتريان تغيير مي ده
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 سنتي هاي روشهاي انبارداري نسبت به داليل كاربردي بودن سيستم  -٣

را ناديده  اين روش درصد باالي خطاي نمي توانانبارها با روش هاي سنتي سال هاي سال مديريت ميشده است ولي  گر چه

 نمي تواند از امكاناتي چون، را نداردامكان پشتيباني از انواع باركد خوان و ثبت اسناد با باركد خوان روش هاي سنتي  گرفت.

صورت گردش كاال در انبار، انبارگرداني اتوماتيك، تعيين سطح دسترسي كاربران و همچنين ثبت داده هاي باال در زمينه ورود 

 و تعداديانبارداري با كنترل دقيق موجودي و يكپارچه شدن اطالعات  روش هاي مدرن و خروج در سيستم را پشتيباني كند.

 .توانسته است توجه تمامي مديران را به خود جلب كندو همچنين كاهش فعاليت كاربران ريالي 

بوب يك ابزار محو  اكسل نرم افزار بسيار قوي استاستفاده از نرم افزار اكسل در روش هاي سنتي بسيار رايج بوده است هرچند 

 استفاده از آن در جهت كنترل انبار اما در خصوص  ، مي باشدبراي نمايش و ساخت جداول آماري با وسعت و انبوه اطالعات باال

با توجه به اهميت روز افزون نرم افزار اكسل، استفاده از اكسل هرچند  نمي توان به نتايج دقيقي در اين زمينه دست پيدا كرد

توان نرم افزار اكسل را به عنوان به طور كل مي در كنار نرم افزار انبارداري كمك شاياني در زمينه كاربري آسانتر  مي كند. 

  .مكمل مناسبي براي سيستم هاي انبارداري دانست
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 نتيجه گيري -٤

ار مي توان از تاثير سيستمي كردن انب نرم افزار انبارداري امكانات با توجه به مسايل عنوان شده در اين مقاله و تحليل جوانبي از

كاركنان گام و بلند مدت سازمان نام برد و در مسير افزايش بهره وري يك سازمان در زمينه هاي سياست گذاري هاي كوتاه 

ناوري روز سياست هاي فروش خود را برنامه ريزي مي كند و از تازه ترين ف ماليبرداشت. يك سازمان با مديريت موجودي و 

  مي شود.دنيا در مديريت انبار بهره مند 

به صورت كامال كارآمد و همچنين دسترسي به داده هاي  كاالو جايگذاري دقيق هاي انبار و نگهداري كاهش هزينهمي توان  

امكانات سيستم انبارداري به شمار را از ساده ترين و همچنين يكپارچگي فرآيندها با حوزه مالي  صحيح در زمان هاي مشخص 

انبارها جز  ها درگذارياشتن حجم سرمايهها و پايين نگه دگذاريكاهش ميزان سرمايه، كاهش هر گونه ضايعات و صدمات. آورد

 اهداف اوليه يك انبار مي باشد كه با سيستمي كردن فرايندهاي آن مي توان به سادگي به آن رسيد. 

افزار  انتخاب نرمانبار يك سازمان بصورت مستقيم بر روي توليد و مصرف و توزيع و خريد و فروش و... تاثير چشم گيري دارد.  

كه مديران بايد در انتخاب نرم افزار خود هوشمندانه عمل  ،نيز امر بسيار مهم و حساسي براي يك سازمان ميباشدانبارداري 

قابليت انعطاف در زمينه هاي پوشش چرا كه يك نرم افزار چه در حد ثبت ورود و خروج كاال و چه در سطح پيچيده بايد  ،كنند

هاي از سرعت، كيفيت و دقت سازي سيستم انبار ، دستگاهبا پيادهكند.  اايفدهي فرايندهاي انبار يك سازمان نقش مهمي را 

 .شوند و ميزان خطاهاي كاربري كاهش خواهد يافتمند ميها بهرهتري در ثبت اطالعات واحد انبار و تنظيم گزارشبيش

 


