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 سندگانيدرباره نو
ون، آر، َآندرسون است کـه  يرابرت، اس، کاپالن و است به قلم يا مقالهن جزوه ترجمه يا

 : ه استافتيانتشار  ريتحت عنوان ز يالديم ٢٠٠٣سال  يدر جوال
Drive Growth With Customer Profitability Management 
How Time-Driven Activity Based Costing Delivers on the Promise of ABC 

 
 Robert S. Kaplan   رابرت، اس، کاپالن

و  M.I.Tارشـد رشـته بـرق از دانشـگاه      يو کارشناس يمدرک کارشناس يکاپالن دارا
ن در سـال  يهمچن. باشد يکا ميات از دانشگاه کورنل آمريدر عمل قيتحق يدرجه دکترا

 ياز و. اعطـا شـد   ياز دانشگاه اشتوتگارت آلمـان بـه و   يافتخار يعنوان دکترا ١٩٩٤
ه يا در تهيسنده آنها بوده است ينوا يکتاب چاپ شده است که  ١٠مقاله و  ١٠٠ش از يب

عمـدتاً در ارتبـاط بـا     يو يره هـا قات، آموزشها و مشاويتحق. داشته است يآنها همکار
ت و يفعال يبر مبنا يابينه يباالخص هزو سنجش عملکرد  يابي نهيد هزيجد يستمهايس

زه اسـتاد  يبرنـده جـا   ١٩٨٨در سـال   يو. باشد يم Balanced Scorecardمبحث 
زه يبرنـده جـا   ١٩٩٤در سال و  (AAA)کا ياز انجمن حسابداران آمر ينمونه حسابدار

 انگلستان ت يرياز انجمن حسابداران خبره مد يدر حرفه حسابدار نمونهمشارکت ژه يو
(CIMA)شده است. 

 
 Steven R. Andersonون، آر، اندرسون یاست
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 يا درصد اوقـات يمقدار م يمصروفه و مشاهده مستق يق مصاحبه ها، ثبت اوقات کاريطر
ص يتها تخصـ ي، به فعالمتعدد صرف شده بود يتهايفعال يبر رو يانسان يرويکه توسط ن

درصـد  کارکنان انبار از ق براورد يکاال از طر يانباردار ينه هايمثال، هز يبرا .افتي يم
نش يختن، گـز ي، دور ريافت، بازرسيدر يتهايک از فعاليهر  يااوقات کار صرف شده بر

سپس . شد يص داده ميفوق تخص يتهاياز فعال کيهر به و حمل کاال  ياقالم، بسته بند
افـت،  يرر تعـداد د يـ تها نظيفعال يتها به محرکهاينه فعاليم هزيبا تقسپروژه  يم اجرائيت

نـه  يهزنش شده و تعداد حمل مبادرت به محاسـبه نـرخ   ي، تعداد اقالم گزيتعداد بازرس
ک از يـ به هـر  تها يفعال ينه هايص هزيتخصبه منظور ت نموده و از آن يفعال يمحرکها

 .نمود يان استفاده ميا مشتريمحصوالت 
آمد  يبه نظر م مناسب يقاتيه موارد تحقيه مزبور ظاهراً جهت ساخت مدل اولياگرچه رو

پـر  ار زمـان بـر و   يبسـ  يسطح سازمان، روشـ  کاربرد در يت شده است که برايکن ثايل
ازمند دور ين ضرورتاًه، يپس از ساخت مدل اولآن  يبه هنگام ساز يحت. باشد ينه ميهز

. دباش يات سازمان ميرات در عملييس تغاز مصاحبه ها و مشاهدات جهت انعکا يديجد
بـراورد شـده    ينشده و نرخها يبانيپشتاغلب  ABC يات، مدلهاين واقعيبر اساس هم

ن مقالـه ابتـدا بـه    يدر ا. شدند ياعتبار خود را از دست داده و منسوخ م ز معموالًينآنها 
را که  يديجد کرديسپس رو و ميپرداز يم ABC يمشکالت ساخت مدل سنت يبررس

از دقـت  ج آن ينتـا سـاده تـر بـوده و هـم      ABCمـدل   يبانيهم از نظر ساخت و پشـت 
زمان د موسوم به يجد کرديرو .ميکن يم يمعرفبه خوانندگان برخوردار است،  يشتريب

تهـا، سفارشـات و   ياز فعال يبزرگـ  ي امکان شمول گسـتره  ( Time-Driven ) محور
ـ   ينـه هـا  ياز بـه انجـام محاسـبه هز   يان را بدون نيمشتر يرفتارها از  يشـمار  يانـواع ب

 .کند يان فراهم ميترتها، محصوالت و مشيفعال
 ABCه يک مدل اوليساخت 

الزم  ينه هـا يمجموعه هز يمعموالً با شناسائ ABC هياولک مدل يساخت  يعاد الرو
ان را در نظـر  يک واحد خـدمات مشـتر  يمثال،  يبرا. گردد يتها آغاز ميانجام فعال يبرا
 :دهد ير را انجام ميت زيد که سه فعاليريبگ

 انيانجام امور سفارشات مشتر •
 انيات مشتريشکا ياقدام بر رو •
 انيکنترل اعتبار مشتر •



 

 

 ينـه هـا  يهزشـامل  ان يواحد خـدمات مشـتر  ن منابع ينه سه ماهه تاميد هزيفرض کن
تهـا  ين فعاليـ انجـام ا  ياطالعات، مخـابرات و سـکونت بـرا    ي، فناوريکارکنان، سرپرست

ان، يمشـتر واحد خدمات  يبرا ABCک مدل يبه هنگام ساخت . دالر باشد ٥٦٠،٠٠٠
کـه   يا اوقاتي( کند تا درصد اوقات صرف شده  يستم از کارکنان درخواست ميطراح س

که انجام  يسه گانه ا يتهايک از فعاليک هر يرا بتفک) رود  يانتظار صرف کردن آنها م
 يب بـرا يـ را بـه ترت % ٢٠و % ١٠، % ٧٠د آنها ارقـام  يفرض کن. نديدهند، براورد نما يم

ر يابد که مقادي يدر م ABCستم ين طراح سيهمچن. کنند يراورد ممزبور ب يتهايفعال
ر يبه شرح زسه ماهه  يطسه گانه فوق  يتهايفعال يکار انجام شده برا يا براوردي يواقع

 :باشد يم
 انيعدد سفارش مشتر ٩،٨٠٠ •
 انيت مشتريمورد شکا ٢٨٠ •
 انيمورد کنترل اعتبار مشتر ٥٠٠ •
را براسـاس درصـد اوقـات     ينه منابع مصرفير هزدال ٥٦٠،٠٠٠ستم مبلغ يجه، سيدر نت

ر يـ تهـا را بـه شـرح جـدول ز    ينـه فعال يص داده و نرخ محـرک هز يتها تخصيکار به فعال
 :دينما يمحاسبه م



 

 

 
ص ينه تخصيهز درصد تيفعال

 دالر -افتهي
 مقدار محرک

 تينه فعاليهز
محرک  نهينرخ هز

 دالر -تيفعال
 ٤٠ ٩٨٠٠ ٣٩٢،٠٠٠ ٧٠ انيامور سفارشات مشتر

 ٢٠٠ ٢٨٠ ٥٦،٠٠٠ ١٠ انيات مشتريشکا
 ٢٢٤ ٥٠٠ ١١٢،٠٠٠ ٢٠ انيکنترل اعتبار مشتر

 - - 560،000 100 جمع
 

نـه  يهز يسه گانه فوق را با استفاده از نرخها يتهايفعال نهي، هزپروژه يم اجرائيسپس ت
ات و تعـداد مـوارد کنتـرل    يت و براساس تعداد سفارشات، تعـداد شـکا  يفعال يمحرکها

  .دهد يص ميان تخصيک از مشتريعتبار، به هر ا
 ، مثالًشده بود يطراح هاآن يه که براياول يقاتيساخت مدل موارد تحق يبرا کردين رويا
از  يارين، بسـ يهمچنـ . رسـد  يمناسب به نظر مـ ا مکان خاص يک دپارتمان، کارخانه ي

مورد  يصاد جاراز اقت يديمف ريتصوبودند که  يتک رخداد يدادهايه، رويقات اوليتحق
 تـوان از  يه مـ يـ اول يهاقابل کشف توسط مـدل  جينتااز جمله . دادند يق را ارائه ميتحق
ان يناکـارا و محصـوالت و مشـتر    ينـدها ي، فرا( High Costs )گـزاف   ينـه هـا  يهز

، ينـه ا يپـر هز ان ينـدها، محصـوالت و مشـتر   ين فرايچنـ  يافشـا  .نام بـرد  رسودآوريغ
 يعيرات سـر يتاث زياغلب ن وبوده ) ت يفعال يت برمبنايريمد( ع يزنده اقدامات سريبرانگ

  .گذارد يم يبه جابر سود 
 



 

 

 ABC يمدلها يبانيمشکالت ساخت و پشت
جهـت سـاخت و   به ظاهر سرراست  کردين رويدر استفاده از ا يکه شرکتها سع يهنگام

در  يکنند، مشکالت يک شرکت مير کل ينظ يدر ابعاد بزرگ ABCک مدل ي يبانيپشت
رات حاصله ييان از بابت تغيندها، محصوالت و مشتريتها، فرايفعال يخصوص به روز رسان

کار کارکنـان   يند مصاحبه و بررسين مشکل آن است که فراياول. کنند يدر آنها بروز م
تهـا،  يک از فعاليـ ک هر يصرف شده به تفک يص اوقات کارين نحوه تخصييبه منظور تع

افـت  يک واحـد در يـ ات يبه عنوان مثال، تجربه عمل. باشد يمنه و زمان بر يار پر هزيبس
آن  ABC يمدل سـنت . ديريدر نظر بگ يالعمل کار ک شرکت حقيرا در  يکارمزد بانک

نفر کارکنان شـرکت در   ٧٠،٠٠٠ماهانه صرف شده توسط  يافت اوقات کاريازمند درين
ـ  ١٤ يريازمند بکارگيشرکت ن .شعبه بود ١٠٠ انجـام امـور    يرانفر پرسنل تمام وقت ب
ع يـ ک شـرکت توز يـ گـر،  ينمونـه د . آنها بود ياطالعات، پردازش و گزارشگر يآور جمع

خود  يداخل ABCستم يبود که جهت به روز کردن سارد دالر يليم ٢٠کننده با فروش 
 ينـه هـا  يزمـان و هز . بـود  ين کارمند مـ يک دوجيازمند صرف چند ماه وقت توسط ين

ق مصـاحبه هـا و   يـ از طر ABCک مـدل  يـ  يبانيپشـت از جهت ساخت و يگزاف مورد ن
ن يهمچنـ  .بـوده اسـت   ABCن مانع در گسترش اسـتفاده از  ي، بزرگترکرردات مهمشا

موجب شـده اسـت تـا     ABC يمدلها ياز جهت به روز رسانيگزاف مورد ن ينه هايهز
مخـدوش شـدن اعتبـار نـرخ      سـبب ن امر يا. به ندرت به روز شوند ABC يستمهايس

ندها، محصـوالت و  يمربوط به فرا يرواقعينه غيارقام هزارائه و  هاتيفعال يانه محرکهيهز
ل يـ ن دليبه ات يفعال ينه محرکهايهز يگر، دقت نرخهاياز طرف د .گردد يان ميمشتر

ر سـئوال بـرده   يکارکنان مشتق شده اند، ز يا آتيگذشته  يرفتارها يه از براورد ذهنک
ق يـ ن دقيم حداکثر تالش کارکنان جهـت تخمـ  رغيکه عل يعالوه بر اشتباهات. شود يم

وندد، اصوالً پرسش از يپ يبه وقوع م ، اغلبمختلف يتهايک فعاليخود بتفک ياوقات کار
 يدر اطالعـات اوقـات کـار    يا دستکاري ياز مواقع موجب جانبدار يکارکنان، در پاره ا
 يپاسـخگوئ  يو فروش اغلب به جا يابيات، بازاريران عمليمد .گردد يتوسط کارکنان م

قابـل   ياضـاف  يتهـا يرسودآور و ظرفيان غيناکارا، محصوالت و مشتر يندهايدر قبال فرا
نـه هـا و   ياند، به بحث و جدل درباره دقت هز ستم کشف شدهيکه توسط س يمالحظه ا

 .پردازند يمدل م توسط حاصله يها يارقام سودآور
. مان اسـت بـه کـل سـاز    ABC يسـنت  يمـدلها  يسخت بودن تسر ،گريک مشکل دي

ت، يـ ک فعاليـ درون  يعـدم تجانسـها   يد به مـدل ماننـد معرفـ   يجد يتهايش فعاليافزا



 

 

 يبـرا . ص داده شـود يد تخصيت جديک فعاليه يد ياست که با ينه ايازمند براورد هزين
در . ديريرا در نظر بگ يمشتر يحمل سفارش برات يدرون فعال يها يدگيچيمثال، پ

هر سفارش حمل شده  ينه ثابت برايک هزيرض ف ين مورد، شرکت ممکن است بجايا
ر اسـتفاده از  يحاالت مختلف حمل نظ ينه هايان هزيتفاوت مل باشد ي، مايمشتر يبرا

ا  ي يع شبانه روزيون، حمل و نقل سريت کامل کاميون، کمتر از ظرفيت کامل کاميظرف
عـات  ن، ممکـن اسـت اطال  يـ عالوه بـر ا . کند يرا شناسائ يگر حمل تجاريله ديک وسي

ا يـ  يآن بطور عاد يا اقدام بر رويثبت شود و  يکيا الکتروني يبطور دستسفارش حمل 
حـاالت   ينـه بـرا  يرات در منـابع هز ييـ لذا به منظور امکان ثبـت تغ . رديصورت گ يفور

را به مدل افزود که  يديجد يتهايد فعالي، بايمشتر يت حمل سفارش برايمختلف فعال
 . گردد يآن م يدگيچيش پيزاخود موجب افبه نوبه ن امر يا

تهـا و  يشتر در مورد فعاليات بيتها خواه با هدف افزودن جزئيش حجم فهرست فعاليافزا
جهـت   يوترياز به مـدل کـامپ  يک سازمان بزرگ، نيمدل به کل  يخواه به منظور تسر

ک شرکت بـزرگ  يمثال،  يبرا. دده يش ميبه شدت افزارا انبارش و پردازش اطالعات 
موضـوع   ٦٠٠،٠٠٠ت را به يفعال ١٥٠ ينه هايخود، هز ABCهد در مدل خوا يکه م

ستم را به يسن يهمچنص دهد و يان مختلف تخصينه شامل انواع محصوالت و مشتريهز
 ٢مدت دو سال مورد استفاده قـرار دهـد، مجبـور خواهـد بـود حـدود        يطور ماهانه ط

ن گونه مشکالت سبب شده اند يا. دين، محاسبه و انبار نمايارد قلم اطالعات را تخميليم
صفحه  يافزارها ت نرميساخته شده در داخل شرکتها از حد ظرف ABC يستمهايتا س

در . فراتـر رونـد   OROSماننـد   يافـزار  نـرم  يا بسته هـا يو  EXCELر يگسترده نظ
ن روز ي، چنـد شـرکت ک مـاه  يپردازش اطالعات فقط  يبراستمها اغلب ين سيجه، اينت

 ١٢بـا فـروش    ( Hendee ) ينـد ه عنوان مثال، در شـرکت ه ب. کنند يمصرف  وقت
ــليم ــات ي ــردازش اطالع ــان،  ٤٠ارد دالر، پ ــفعال ١٥٠دپارتم ــفارش و  ١٠،٠٠٠ت، ي س

 .ديکش يمسه روز طول  ABCستم خودکار يقلم جنس در س ٤٥،٠٠٠
م اطالعات خود، مبادرت بـه  يفرار از انبارش و محاسبه حجم عظ ياز شرکتها برا يبرخ
ـ . نـد ينما يک از شعب خـود مـ  يهر  يبرا ABC يمدلهاک يتفک ن امـر باعـث   يـ ا يول

شـوند بـا    ين شعب مختلف شرکت جابجـا مـ  يکه ب يشود اطالعات مربوط به اقالم يم
هماهنـگ کـردن    ين مـورد، تـالش بـرا   يـ در ا. روبـرو شـود   يهائيدگيچيها و پ يسخت

در شعب مختلف  ABC يان مدلهاينه مربوط به محصوالت جابجا شده مياطالعات هز
ساخته شده در  يق مونتاژ سه قلم کاالياز طر يل به مشتريش از تحويکه پ يا اقالميو 



 

 

ن يب يشوند، امر هماهنگ يساخته م ABCمستقل  يستمهايسه کارخانه مختلف با س
 .سازد يرممکن ميرا غستمها يسن يااطالعات 

تخصصـان  اکثـر م  يبـرا  ABC يسـتمها يس ياده سـاز يـ در حال حاضـر، مشـکالت پ  
تـر   يف تر و بـه مراتـب جـد   يک مشکل ظرين حال، يبا ا. محرز شده است يساز ادهيپ

از افـراد   يدر واقـع وقتـ  . کنـد  يبـروز مـ   د مصاحبه  و مشاهدهنيفرا يطوجود دارد که 
سـت  يک ليمندرج در  يتهايک فعاليشود که درصد اوقات کار خود را بتفک يخواسته م

دهنـد کـه    يرا ارائـه مـ   يهمه آنها بدون استثناء ارقـام  ن بزنند،يارائه شده به آنها تخم
از  يبه وجود حجم قابل مالحظـه ا  يعده اندک .گردد يدرصد م ١٠٠جمع آنها معادل 

نـه  يهز ين، نرخهـا يبنـابرا . کننـد  يت بال استفاده خود اقـرار مـ  يا ظرفي يکارياوقات ب
تجربـه   .ندشو يممحاسبه  يت عمليت با فرض کارکرد در سطح ظرفيفعال يمحرک ها

ک اسـتثنا محسـوب   يـ آنهـا،   يت عمليدر سطح ظرفشرکتها  که عملکرد دهد ينشان م
 يو نه عملکرد واقع يت عمليد در سطح ظرفيت باينه فعاليمحرک هز ينرخها. شود يم

منابع  يت عملياگر ظرف. ميگرد ين مقاله بر ميدر آغاز ا يبه مثال عدد. محاسبه شوند
و  يت مشـتر يمورد شکا ٢٨٠، يعدد سفارش مشتر ٩٨٠٠ يازهاينبطور کامل توسط 

 ينرخهـا بـدون شـک   ان اسـتفاده نشـده باشـد، آنگـاه     يمورد کنترل اعتبار مشتر ٥٠٠
 .شوند يمخود محاسبه  ياز حد واقعتر باالنه يهز يمحرکها

ق یت ها از طریفعال ينه هایند محاسبه هزیبطور خالصه ثابت شده است که فرا
ـ ار زمان بیداده ها بس يآور در رابطه با جمع یررسمصاحبه، مشاهده و ب ر ر و پ

 ينـه هـا  یمستلزم صرف هزآنها  يانبارش، پردازش و گزارشگر و نه استیهز
ـ بابت تغآن به روز نگهداشتن ن، یعالوه بر ا. باشد یگزاف م ط یرات در شـرا یی

ـ ادز به سـبب ن ین يمشکل بوده و از جنبه تئور يکار ـ ده انگاشـتن ظرف ی ت ی
 . گردد یمنه یهز يمحرکها يغلط برا ينرخهاتفاده موجب ارائه بالاس

 
 قيزمان محور، ساده و دق ABC کرديرو
م، بـه همـه   ينـام  يمـ  تیفعال يزمان محور بر مبنا یابینه یهزکه ما آنرا  يکرديرو

آن  ياده سازيو پبوده نه تر يکم هز ساده تر و کردين رويا. کند يوق غلبه ممشکالت ف
نـه  يهز يد تا نرخهاينما ين امکان را فراهم مين ايهمچن. رديگ يورت متر ص عيز سرين

از  ABCر تکامـل روش  يکـاش مسـ   يا. منابع محاسبه شـوند  يت عمليدر سطح ظرف



 

 

کـه منجـر    شد يم يط يبه نحو يالديم ١٩٨٠ش آن در اواسط دهه يدايهمان آغاز پ
 ABCکن يل. ديگرد يماستفاده  ABC يکرد سنتيرو يبجا کردين رويا يساز ادهيبه پ

و  يبـائ يافتـه بـود کـه بتوانـد ز    يک آنچنان توسعه نيظهور خود از لحاظ تئور يدر ابتدا
 . ش دهديزمان محور را نما کرديرو يوضوح مفهوم

 يها از مقاله يکيدر  ABCش يدايد از همان اوائل پيجد کردين رويا يه هايدر واقع پا
ح تفاوت يدر آن مقاله به تشر يو. شد يگذاران ينه ها بنيت هزيرين کوپر درباره مديراب

و  ( Transactional Cost Drivers ) يتعـداد نـه از نـوع   يهز يان محرکهـا يـ م
ـ منـه از نـوع   يهز يمحرکهـا  . پرداخـت  ( Effort Cost Drivers ) زان تـالش ی

 ينمونه ها. شمارند يت را ميک فعاليدادن  تعداد دفعات رخ ،يتعدادنه يهز يمحرکها
، تعـداد حمـل، تعـداد سفارشـات     يانداز د، تعداد راهيتند از تعداد دفعات تولآن ها عبار

ت از يـ ک فعاليهر بار انجام  ياز براياگر منابع مورد ن. انيد و تعداد سفارشات مشتريخر
ده تـر  يـ چيا پيـ ها مشکل تر  يراه انداز يبعض يگر آن متفاوت باشد، مثالً وقتيدفعات د

ر ينسبت به سـا  يشتريازمند صرف وقت و تالش بين نايسفارشات مشتر يا بعضيباشند 
 يت موجب ارائه براوردهايدفعات انجام فعال گاه صرفاً شمارش تعدادسفارشات باشند، آن

 .گردد يانجام کار م ياز برايرد نق از منابع مويردقيغ
در  .ق حل کـرد يتوان به دو طر يت را ميک فعالي، عدم تجانسها در  ABCستم يدر س

 یزمـان  يمحرکهامصرف شود،  يت منابع مشابهيک فعاليهر بار انجام  يبرا واقع اگر
 يهمـان نقـش محرکهـا   دهنـد،   يت نشان ميانجام فعال يبرارا از يمورد ن مدتکه ز ين

، يعباتنـد از سـاعات راه انـداز    يزمـان  يمحرکهـا  ينمونه هـا . کنند يفا ميرا ا يتعداد
 ياگرچه محرکها. نيم و ساعات کار ماشيمواد و البته ساعات کار مستق يساعات جابجائ

شـتر  يآنهـا ب  يرينه اندازه گيهز يهستند ول يتعداد يقتر از محرکهايمعموالً دق يزمان
، مقدار منـابع مـورد   يتعداد يابد که محرکهايدر ABCستم يلذا هرگاه طراح س. است

د، از آنهـا  نـ هد يارائـه مـ   يب نسبتاً معقـول يت را با تقريک فعاليهر بار انجام  ياز براين
 . دينما ياستفاده م يزمان يمحرکها يبجا

از تعـداد  ان، يدرباره واحد خدمات مشـتر ما  يمانند مثال عدد ABC يستمهاياکثر س
نـه از  يهز يمحرکهـا  ينرخها. کنند ياستفاده م يتعداد ياز محرکها يقابل مالحظه ا

و تعـداد   ياه انـداز ر تعـداد ر يـ نه نظيهز يت به تعداد محرکهايفعال ينه هايم هزيتقس
داد يـ نه هـر بـار رو  يجه محاسبه عبارت از هزينت. شوند يان محاسبه ميسفارشات مشتر

ند محاسبه آن است کـه هـر واحـد از محـرک     يفرا نيا يمفهوم ضمن. باشد يت ميفعال



 

 

از منـابع را   ي، مقدار مشـابه ) يک بار راه اندازيا ي يک سفارش مشتري( ت ينه فعاليهز
د يـ جد کـرد ياسـت کـه عکـس آن در رو    يدين نکته همان فرض کليا. کند يم مصرف
ABC رديگ ير مورد استفاده قرار مزمان محو. 

ـ ت با ترکیک فعالیداد یگر، هر بار رویبه عبارت د(  ـ ی  يهـا یژگیاز و یب خاص
از  يگـر یب دیاز منابع را مصرف خواهد کرد و ترک یر مشابهیدرون آن، مقاد

 –گـردد  منجـر   ینه متفـاوت یبه مبلغ هز ت ممکن استیدرون فعال يهایژگیو
 ). یبیط



 

 

و  يريـ ت، انـدازه گ يـ فعال يت بر مبنايريت و مديفعال يبر مبنا يابينه يهز يهدف اصل
 يسـتمها ين هـدف، س يـ به ا يابيدست يبرا. باشد يسازمان م ياتيت عمليت ظرفيريمد

ABC ز هستنديازمند براورد دو چين: 
 ن شده ويت تاميک واحد ظرفينه يهز •
ک واحـد از انـواع   يـ هـر   يبـرا ) از يزمان مورد ن( ت سازمان يمقدار مصرف ظرف •

 .دهد يان انجام ميمحصوالت، خدمات و مشتر يکه سازمان برا يتهائيفعال
 

 ن شدهيت تامينه واحد ظرفيبراورد هز
. گردد يت آغاز مين ظرفيتام ينه هايم با براورد هزيقد کرديز مشابه رويد نيجد کرديرو

مثـال،   يبـرا . ديـ کن يدهنـد شناسـائ   يتهـا را انجـام مـ   يرا که فعال يابع مختلفابتدا من
ان يتها که توسط کارکنان واحـد امـور مشـتر   ياز فعال يمجموعه ا يبراستم يلگر سيتحل

که مسئول انجام وظـائف   يافراد( افراد صف مقدم  يشوند، مبادرت به شناسائ يانجام م
، )افت سفارش و پاسـخ بـه آن هسـتند    ير دريان نظيمشتر يمرتبط با درخواستها ياصل

از، يـ مـورد ن  يل فضـا يـ انجـام کارهـا از قب   يبرا يبانيپشت ينه هايسرپرستان آنها و هز
کننـده   يبانيپشـت  ير واحـدها ياز سـا  يافتيمنابع در يوترها، مخابرات، اثاثه و حتيکامپ

مـا،   يثـال عـدد  در م. ديـ نما يمـ ) رهيو غ ي، انرژياطالعات، منابع انسان يمانند فناور(
لگـر   ين، تحليـ عـالوه بـر ا  . دالر اسـت  ٥٦٠،٠٠٠ن منـابع  يسه ماهه ا ينه هايجمع هز

ن شـده  يابع تامت منياند، ظرف شده يکه خوب طراح يسنت ABC يستمهايس ندهمان
 .کند يرا براورد م

اغلـب  . اسـت  ياسـت و نـه نشـدن    يت منابع مختلف نه کـار سـاده ا  يظرف يرياندازه گ
 ٨٠رند که معمـوالً  يگ يدر نظر م يت اسمياز ظرف يبه صورت درصد را يت عمليظرف

ساعت در  ٤٠ن بتواند يا ماشيک فرد يمثالً اگر . باشد يم يت اسميدرصد ظرف ٨٥ يال
درصـد   ٢٠. رنـد يگ يساعت در هفتـه در نظـر مـ    ٣٢آنرا  يت عمليهفته کار کند، ظرف

راحت، ورود و خروج، ارتباطات و از است يناش يانسان يروياوقات توقف ن نيبمانده ميباق
و  ير و نگهـدار يـ ن بابت تعميا اوقات توقف ماشيافراد  يرمربوط به کار اصليمطالعات غ

توقفـات  سـندگان مقالـه،   ينومنظـور   يبطور کل. ( باشد يآن م يزينوسانات در برنامه ر
 که عمومـاً دسـت   ياسمت يد از جمع کل ظرفير بوده و باياست که اجتناب ناپذ يعاد

 ). يبيط -حاصل گردد يت عمليکسر شود تا ظرف است يافتنين



 

 

سـطوح   يزمـان  يمنابع، استفاده از سر يت عمليگر جهت محاسبه ظرفيک راه ساده دي
 يک از ماههايمثال، تعداد سفارشات پردازش شده در هر  يبرا. ت در گذشته استيفعال

ن تعداد سفارشـات  يشتريب را که يد و ماهيريماهه گذشته را در نظر بگ ٢٤ا ي ١٢دوره 
د کـه  ين شـو مطمئ يکاف يها يپس از بررس. ديدر آن پردازش شده است، انتخاب نمائ

بـدون  ت مناسب، يفيک ياده از حد، دارايز يرهايفاقد تاخ مزبورماه  يکار انجام شده ط
در . فشار مضـاعف بـر کارکنـان صـورت گرفتـه اسـت      ا بدون اعمال ي يانجام اضافه کار
ت يـ د از رقم مقدار کار انجـام شـده بـه عنـوان ظرف    يتوان يط فوق، ميراصورت تحقق ش

 يسـتمها يه سيـ دربـاره کل  يريم گيهمانند تصم. ديشروع کار استفاده نمائ يبرا يعمل
ABC هدف کامالً روشن  .نخواهد داشت يت چندانيدر براوردها اهم ي، اشتباهات جزئ

 يريـ و نه اندازه گ يارقام واقع رت نسبت بهيدرصد مغا ١٠ يال ٥در حدود  يزياست، چ
رخ داده  يخطـائ  يت عملـ يـ کـه در بـراورد ظرف   يدر صورت يحت! . تا چهار رقم اعشار 

 .دکرکشف خواهد آن را زمان محور  ABCستم يس ياجرا نديفراباشد، 
نـه  ي، هزيت عملـ يـ ن شده و براورد ظرفيت تاميظرف ينه هاين هزييلگر پس از تعيتحل

 :دينما ير محاسبه ميز فرمول زرا ا يت عمليواحد ظرف
 

 = يت عملينه واحد ظرفينرخ هز
 ن شدهيت تامينه ظرفيهز

 ن شدهيتام يت عمليظرف
 



 

 

را در قبـال   ياصـل  يتهـا يفـه انجـام فعال  ينفر وظ ٢٨د که يما فرض کن يدر مثال عدد
 ٣١،٦٨٠ا يـ قـه در مـاه   يدق ١٠،٥٦٠هر فرد حـدود  . ان به عهده دارنديسفارشات مشتر

 .دهـد  يان قرار ميار واحد سفارشات مشتريرا در هر سه ماهه در اخت يه زمان کارقيدق
هر فرد برابـر بـا    يت عملي، ظرفيت اسميدرصد ظرف ٨٠معادل  يت عمليبا فرض ظرف

قه در هر سه ماهه يدق ٧٠٠،٠٠٠نفر معادل  ٢٨ه يکل يت عمليقه  و ظرفيدق ٢٥،٠٠٠
عبـارت خواهـد   ) قه يهر دق( ن شده يت تامينه هر واحد ظرفين نرخ هزيبنابرا. شود يم

 :بود از

 =قهينه هر دقينرخ هز
 دالر ٥٦٠،٠٠٠

 قهيدالر در دق ٨٠/٠= 
 قهيدق ٧٠٠،٠٠٠

 
 تيهر واحد از هر فعال ياز برايمورد ن مدتبراورد 

 ياز برایمورد ن مدتزمان محور براورد شود،  ABC کرديد در رويکه با ين عامليدوم
ستم يک سيح داده شد، يهمانطور که قبالً توض .است تهایک از فعالیهر بار انجام هر 

ABC ن، تعـداد  يماشـ  يهـا  ير تعـداد راه انـداز  يـ نظ يتعـداد  ياز محرکهـا  يهنگام
د که هر بار انجـام  ينما يان استفاده ميا تعداد سفارشات مشتريد صادره يسفارشات خر

 کـرد یرو. ص دهـد يد تخصـ را به خو يکارت اوقا يت مربوطه، مدت زمان مشابهيفعال
ABC ت اسـتفاده  یعالار انجام فهر ب ياز برایزمان محور از مدت زمان مورد ن

 يسـنت  کـرد يدر روند مصاحبه با کارکنان ين فرايگزين براورد زمان واحد جايا .کند یم
ABC يتهـا يک از فعاليهر  يبر رو يدرصد زمان مصرفمحاسبه  که بمنظورگردد  يم 

ق يـ تـوان از طر  يواحـد را مـ   مـدت بـراورد   .شـد  يتها انجام ميموجود در فهرست فعال
 .از نخواهد بوديمورد ن يقت باالئدر هر صورت، د. ا مصاحبه به دست آورديمشاهده 



 

 

 يلگر، مدت زمان متوسط برايد که تحليفرض کن. ميگرد يخودمان بر م يبه مثال عدد
ر بـه دسـت   يـ ان را به شرح زيمرتبط با مشترسه گانه  يتهايک از فعاليهر بار انجام هر 

 :آورده است
 

 قهيدق ٤٠  انيانجام امور سفارشات مشتر •
 قهيدق ٢٢٠  انيات مشتريشکا ياقدام رو •
 قهيدق ٢٥٠   انيکنترل اعتبار مشتر •

 
ت فوق را به شرح يک از سه فعالينه هر بار انجام هر يتوان نرخ هز يم ياکنون به سادگ

 :ر محاسبه نموديز

 تيفعال
 مدت واحد

 )قه يدق( 
 دالر -تينرخ واحد فعال

 )دالر ٨٠/٠قه يبراساس هر دق(
 ٣٢ ٤٠ انيانجام امور سفارشات مشتر

 ١٧٦ ٢٢٠ انيات مشتريشکا ياقدام رو
 ٢٠٠ ٢٥٠ انيکنترل اعتبار مشتر

 



 

 

ز پـس از  يـ ن تفاوت نيل ايدل. ن نرخها از آنچه قبالً محاسبه شده بودند، کمتر هستنديا
 :شود يسه ماهه مشخص م يتها برايام فعالنه انجيمحاسبه هز

 

 تيفعال
 مدت واحد

 )قه يدق( 
 مقدار محرک

 تيفعال
 مدت کل

 )قه يدق( 
 نه کليهز
 )دالر ( 

 ٣١٣،٦٠٠ ٣٩٢،٠٠٠ ٩،٨٠٠ ٤٠ انيانجام امور سفارشات مشتر
 ٤٩،٢٨٠ ٦١،٦٠٠ ٢٨٠ ٢٢٠ انيات مشتريشکا ياقدام رو

 ١٠٠،٠٠٠ ١٢٥،٠٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ انيکنترل اعتبار مشتر
 ٤٦٢،٨٨٠ ٥٧٨،٦٠٠ جمع

 
)  ٧٠٠،٠٠٠م بر يتقس ٥٧٨،٦٠٠( درصد  ٨٣دهد که تنها  يل جدول فوق نشان ميتحل

ن يبـه همـ  . ات سه ماهه شده اسـت يعمل يدر دسترس صرف حجم واقع ياز اوقات کار
افته يص يان تخصيمنابع در دسترس به مشتر ينه هايدرصد کل هز ٨٣فقط ز ينب يترت

 ABC يق هم باشند، باز هـم روش سـنت  يدق ٢٠و  ١٠و  ٧٠ يگر نسبتهاا يحت. است
ت بالاستفاده به ينه ظرفيص هزيان را به علت تخصيافته به مشتريص يتخص ينه هايهز

انجـام هـر    ين مـدت واحـد بـرا   يـي بـا تع . دينما يت محاسبه ميش از واقعيان، بيمشتر
 يها نهيو هز) ساعت  ١٢١،٤٠٠ (بالاستفاده  يت، سازمان بطور همزمان اوقات کاريفعال

 . کند يم يرا شناسائ) دالر  ٩٧،١٢٠( ات يجذب نشده در عمل
منابع و مـدت زمـان هـر بـار      يت عملين شده، ظرفيکل منابع تام ينه هايبا براورد هز

. گـردد  يار آسـان مـ  يهـر دوره بسـ   يبـرا  يستم گزارشگريتها، سيک از فعاليانجام هر 
فقره  ١٠،٢٠٠عبارت از  يبعدسه ماهه ات در دوره يعمل يج واقعيد نتاياکنون فرض کن

دوره  يدر اثنـا . ان باشـد يمورد کنترل اعتبار مشتر ٥٤٠ت و يمورد شکا ٢٣٠سفارش، 
 ٣٢ب يـ ت بـه ترت يـ ک از سـه فعال ياستاندارد هر  ينه ها با استفاده از نرخهايد، هزيجد

هـر مـورد    يبـه ازا دالر  ٢٠٠و ت يهر شکا يبه ازادالر  ١٧٦، هر سفارش يبه ازا دالر
ص يتهـا تخصـ  يه شـده انـد، بـه فعال   محاسـب  يت عملـ يـ که در سطح ظرفکنترل اعتبار 

 . ابندي يم



 

 

 .ان انجام داديمرتبط با مشتر يتهايتوان همزمان با انجام فعال ين محاسبات را ميا
 :ار ساده و پر محتوا خواهد بوديدوره سه ماهه بس يانيگزارش پا

 

 تيفعال
 مقدار

 تيفعال
 مدت واحد

 )قه يدق( 
 مدت کل

 )قه يدق( 
 نه واحديهز

 )دالر ( 
 نهيکل هز

 )دالر ( 
 ٣٢٦،٤٠٠ ٣٢ ٤٠٨،٠٠٠ ٤٠ ١٠،٢٠٠ امور سفارش

 ٤٠،٤٨٠ ١٧٦ ٥٠،٦٠٠ ٢٢٠ ٢٣٠ اتيشکا
 ١٠٨،٠٠٠ ٢٠٠ ١٣٥،٠٠٠ ٢٥٠ ٥٤٠ کنترل اعتبار

 ٤٧٤،٨٨٠  ٥٩٣،٦٠٠   يجمع منابع مصرف
 ٥٦٠،٠٠٠  ٧٠٠،٠٠٠   ن شدهيجمع منابع تام

 ٨٥،١٢٠  ١٠٦،٤٠٠   ت استفاده نشدهيظرف
 

 ينـه الزم بـرا  يشود، گزارش فوق زمـان مصـرف شـده و هز    يهمان طور که مشاهده م
ن يت تـام يان ظرفين تفاوت ميهمچن. دهد يت فوق را نشان ميک از سه فعاليانجام هر 

نـه  يتواند هز يت ميريمد. دينما ينه ارائه ميمدت و هز در قالبشده و استفاده شده را 
دالر شده  ٨٥،١٢٠ت بالاستفاده را که معادل يظرف) ساعت  ١،٧٧٣( قه يدق ١٠٦،٤٠٠

ت اسـتفاده  يـ ظرفنه يمقدار و هزجهت کاهش را  يم مقتضينموده و تصم ياست، بررس
 .دياتخاذ نمانشده 

سـطح   يت بالاسـتفاده، آنـرا جهـت گسـترش آتـ     يکاهش ظرف يتوانند بجا يران ميمد
ت شـرکت در  يـ د، گسـترش فعال يمحصوالت جد يران با معرفيمد. نديت حفظ نمايلفعا

ت قابل يزان فعالين مييمحصوالت قادر به تع يش تقاضا برايا صرفاً افزايد يجد يبازارها
 يه گذاريازمند سرمايت که نياز فعال يبخشهائ يز شناسائيو ن يت فعليارائه توسط ظرف

گـوئتز  -زيت شرکت لـوئ يريمثال، مد يبرا .ديهند گردشتر است، خوايب) ن منابع يتام( 
درصـد   ٢٧از کارخانجـات شـرکت در سـطح     يکـ يافت که يرآالت دريسازنده بزرگ ش

ت يـ ظرفم گرفـت  يکوچک کردن کارخانه، تصم يبجا. کند يخود کار م يت عمليظرف
نـده  يسـال آ  يطـ که انتظـار برنـده شـدن در آن را     يقرارداد بزرگ يبرا فوق را ياضاف

 .اشت، حفظ کندد
 

 يمعادله زمان



 

 

انجام امـور   ياز برايگر نبوده و لذا مقدار زمان مورد نيکديمعموالً همه سفارشات مشابه 
ات ياقـدام مـرتبط بـا شـکا     يتهـا ين نکتـه در مـورد فعال  يا. کسان نخواهد بوديز يآنها ن
دهد  يم تجربه نشان. ز صادق استيگر نيت ديان، کنترل اعتبارات آنان و هر فعاليمشتر

 ايـ کنند کـه موجـب سـهولت     ينيش بيرا پ يکه معموالً شرکتها قادر هستند محرکهائ
 يائيميک ماده شي يت بسته بنديمثالً فعال. دادها شونديانجام رو يدگيچيپ برعکس آن،

اسـتاندارد قـرار    يک بسـته بنـد  ياگر ماده مزبور قبالً در . ديريرا جهت حمل در نظر بگ
قـه  يدق ٥/٠بـه  آن جهت حمل  يات آماده سازيممکن است عمل داده شده باشد، آنگاه

ک يـ مخصوص باشد، آنگـاه   يازمند بسته بندين قلم کاال نياگر ا. از داشته باشديزمان ن
 يله پسـت هـوائ  ياز خواهد بود و اگر قـرار اسـت بوسـ   يهم ن يقه ايدق ٥/٦ يزمان اضاف

سـه  يا آنـرا درون ک باشـد تـ   ياج مـ يـ ز احتيـ ن يقـه ا يدق ٢/٠ک مدت يحمل شود، به 
ت مجـزا  یک فعالیف یتعر يزمان محور بجا ABC کردیرو. قرار دهند يکيپالست
 يبرا یک محرك زمانیا استفاده از ب ،حمل يهایژگیب خاص از ویهر ترک يبرا

 یک معادله ساده براورد میله یاز را بوسیب ممکن حمل، منبع مورد نیهر ترک
 :کند

 
در (  ٢/٠) + مخصـوص   ياز به بسته بندير صورت ند(  ٥/٦+  ٥/٠=  يمدت بسته بند

 ) يصورت حمل هوائ
 

ر يات مخصـوص، روش حمـل و سـا   يفرض بر آن است که همه اطالعات مربوط به عمل
اکثـر   .ثبـت شـده انـد    ERPسـتم  يحمل قبالً به هنگام ثبت سـفارش در س  يهايژگيو

 يبـه بسـته هـا   لت به سهون اطالعات را يدارند که ا يابزارهائ ERPمدرن  يستمهايس
اطالعـات مخصـوص سـفارش موجـب     . دهنـد  يانجـام مـ   آنهـا ل يتحل جهت يافزار نرم

هـر   يبـرا  يبه آسانو تم ساده يک الگوريله يمخصوص به وس يزمان يازهايگردد تا ن يم
سفارش را کنترل کرده  يهايژگيک از ويتم وجود هر ين الگوريا. سفارش محاسبه شود

را به فرمـول   يژگيآن واز يشروط الزم، مقدار زمان مورد نا يشرط  يو در صورت برقرار
هـر   يبـرا  يتاً جمع زمان مصرفيد و نهاينما يفه ماضا يمحاسبه کننده زمان بسته بند

 کرديدر رو يتعداد معادالت زمان .شود يم حاصلخاص آن  يهايژگيسفارش برحسب و
ABC ستم يک سيف شده در يتعر يتهايزمان محور از تعداد فعالABC معادل  يسنت



 

 

هر  يشتر برايب يهايدگيچين، ضمن امکان احتساب تنوع و پيعالوه بر ا. آن کمتر است
 .آورد يز فراهم ميرا ن يقتريت دقاطالعا، يمحصول و مشترسفارش، 

ک صـنعت  يـ درون  يو شـرکتها  خانجـات کار يزمان محور معموالً بـرا  ABC يمدلها
نـزِر،  يو ديـ د يآقـا . کنند يمشابه استفاده م يندهايرا اغلب آنها از فرايمشابه هستند ز

 يشـمال  يکـا يه فـوالد آمر يـ س اتحاديو رئـ  Denman & Davisر عامل شرکت يمد
 :ديگو ين ميچن

قاً یل دقیو تکم يبرش، اره کار... م، یگر هستیدر اکثر بخشها کامالً مشابه همد
ـ . گردد یمشابه انجام م يو روشها هابا ابزار ـ تـوان   یاحتماالً م سـتم  یس کی
ABC همه ما بکار برد يزمان محور را برا. 
آمـاده   يتواند به عنوان الگـو  يک شرکت ميق زمان محور در يتم دقيک الگوريساخت 

. موجود در همان صنعت استفاده شـود  يا شرکتهاياستفاده مجدد در کارخانجات  يبرا
 ياده سـاز يـ ا پگر مرتبط بيت ديک مزي .ار اندک خواهند بوديز بسين يالت احتماليتعد

شامل نـرخ   يکار يندهايفرا ياست که درباره کارائ ياطالعاتزمان محور،  ABCمدل 
 .کند ينه و مقدار زمان فراهم ميهز

 يک مشـتر يـ ا ثبـت  يـ ک سفارش خـاص  يشوند  ينکه متوجه ميران بعد از اياغلب مد
شود،  يت چقدر تمام ميفيک مورد عمل کنترل کينه يا هزيبرد و  يد چقدر زمان ميجد

ات ناکـارا و  يـ مربـوط بـه بهبـود عمل    يشرکتها با تمرکز تالشـها  .شوند يشگفت زده م
 .شوند يخود بهره مند م يمدلها ينه، از منافع فوريهز پر



 

 

 يها بنحـو  ينيش بيپ يبرا ،ند خودين شرکتها از مدل زمان محور اطالعات فرايهمچن
لسون مور که يشرکت و. ر دهندييغان خود را تيکنند که بتوانند رفتار مشتر ياستفاده م

مانکـار  يدر هوستون تگزاس است، بـه عنـوان پ   يصنعت ينه کنترلهايک شرکت در زمي
نــد يکنتــرل فرا يسـتمها يدر رابطــه بـا ســاخت س  يمانکـاران مهندســ يپ يبــرا يفرعـ 

ـ  يمدل زمان محـور او بـرا  . کند يشگاه ها کار ميو پاال يائيميکارخانجات ش ن بـار  ياول
 يدر قراردادهـا  يرات مهندسـ ييـ تغ يگزاف دسـتور کارهـا   ينه هايهز موفق به کشف

رات را ييـ ا نقشـه تغ يـ ا قطعـات را عـوض کنـد    يکه مجبور شد  يد به نحويساخت گرد
رات مرتبط با مواد را ييتغ ينه هايهزفقط ن شرکت در گذشته، يا. دينما يمجدداً طراح

 ينـه هـا  ير هزيتوانـد سـا   ياکنـون او مـ  . کرد يساخت منظور م يبه حساب قراردادها
ر ييـ و ساخت را هم که جهـت سفارشـات تغ   ي، مهندسيمرتبط با فروش، طراح ياضاف

بـه حسـاب    يرات مهندسـ ييـ دهد، بـه هنگـام انجـام سفارشـات تغ     يانجام م يمهندس
فعال از اطالعات مزبـور   يوه ايشرکت هم اکنون به ش. ديساخت منظور نما يقراردادها

رات ييـ تغ ينـه هـا  يافت هزيساخت جهت باز يان قراردادهايدر مذاکرات خود با مشتر
 . دينما ياستفاده م يمهندس

 
 مدل يبه روز رسان

ط يرات در شـرا ييـ بابت انعکاس تغ يتوانند مدل زمان محور خود را به آسان يران ميمد
ابنـد کـه در واحـد خـدمات     ي يد آنهـا در مـ  يمثالً فرض کن. کار، به روز کنند ياتيعمل

ن صورت مجبور يدر ا. شود يت مزبور انجام ميبجز سه فعال يگريد يتهايلان، فعايمشتر
آنهـا صـرفاً مـدت    . سـتند يان نيبه انجام مصاحبه مجدد با کارکنان واحد خدمات مشـتر 

ح داده شـد،  يهمان طور که قبالً توض. کنند يد را به مدل اضافه ميجد يتهايانجام فعال
مـدت زمـان    ،ا همه کنترل اعتبـارات يان يابند که همه سفارشات مشتريران درياگر مد
بـه مـدل بابـت     يبـا افـزودن زمـان اضـاف     يکنند، بـه آسـان   يگر مصرف نميکديمشابه 

مثـال در شـرکت    يبـرا . نديده نسبت به سفارشات ساده، آنرا به روز نمايچيسفارشات پ
هـر   يقه برايسه دق ،انيخدمات مشترانجام  مدتتم يس، الگوريفود سرو اَندپر ينز پيما

 ياضافه م يه بستانکارياز به اعالميگر در صورت نيقه ديک سه دقي و سفارش مخصوص
اطالعات، زمان کار  يکيل تبادل الکترونيق وسايافت سفارش از طريا در صورت دريکند 

 يا کـم مـ  يـ ا اضـافه  رزمان  يني، مقدار معيمشتر يهايژگيو يا برايدهد  يرا کاهش م
ره تنوعـات و  ران دربـا يمـد  يهـا يمـان بـا رشـد آگاه   سـتم همز يق سين طريبه ا. دينما



 

 

شرکت، رشد کـرده و بـه    انين کنندگان و مشتريندها، سفارشات، تاميفرا يهايدگيچيپ
 .شود يروز نگهداشته م

اصـوالً دو  . نـه را بـه روز کننـد   يهز يتوانند نرخ محرکها يم ين به آسانيران همچنيمد
ر ييعامل اول عبارت از تغ. شوند ينه ميهز يرات در نرخ محرکهاييعامل موجب بروز تغ

 ين شـده اثـر مـ   يت تـام ين شده است که بر نرخ هر ساعت ظرفيمنابع تام يدر نرخها
ابد، آنگاه نرخ يش يافزا% ٨حقوق کارکنان معادل  ينه هايمثال، چنانچه هز يبرا. گذارد

 يش مـ يزان شده افيت تاميقه از ظرفيهر دق يبرا ٨٦٤/٠دالر به  ٨٠/٠از  يزماننه يهز
مرتبط با  ينه هايا اضافه شوند، صرفاً نرخ هزين يگزيجا يدين آالت جدياگر ماش. ابدي

 .شود يرات، اصالح ميين تغيد جهت انعکاس اين آالت جديماش
. باشـد  يتهـا مـ  يفعال ير در کـارائ يينه، تغيهز ير دهنده نرخ محرکهايين عامل تغيدوم

ا يـ مجدد  يقدامات بهبود مستمر، مهندسگر اي، دگمایشش ست مانند يفيک يها برنامه
ا کاهش يت يک فعاليتواند موجب کاهش مدت زمان انجام  يمدرن م يهايفناور يمعرف

ک يـ در  يتيبا اهمو  يدائم يبهبودها گاههر . ت گرددياز جهت انجام فعاليمنابع مورد ن
 يح ممدت واحد را جهت انعکاس بهبود مزبور اصال ABCلگر يجاد گردد، تحليند ايفرا

مثـال،   يبـرا . ند خواهـد بـود  يانجام فرا ياز برايجه آن، اصالح منابع مورد نيکند که نت
ان گذارده يار واحد خدمات مشتريه و در اختيته يوتريگاه اطالعات کامپيک پايچنانچه 

قـه در مثـال   يدق ٢٥٠ان از يت کنترل اعتبـار مشـتر  يشود، ممکن است مدت انجام فعال
صـرفاً  . ب، انعکاس بهبود ساده خواهد بودين ترتيبه ا. ابديکاهش قه يدق ٣٠ما به  يقبل

بطور خودکار منجر بـه اصـالح    کهشود  ير داده مييقه تغيدق ٣٠ت به يزمان انجام فعال
دالر  ٢٤دالر به  ٢٠٠ان از يت کنترل اعتبار مشتريفعالانجام  يبرا ينه منابع مصرفيهز

گاه يفزودن پاا از يناش ينه منابع مصرفيش هزيابابت افز ،دالر ٢٤متقابالً نرخ  .گردد يم
 .دا خواهد کرديش پيافزا يمقدار يوترياطالعات کامپ

 يا رات دورهييدادها و نه صرفاً با تغيهمراه با رو ABCدهد که مدل  يه نشان مين رويا
لگـر بـا   يتحل بـار کـه  ب، هريـ ن ترتيـ بـه ا  .شـود  يبه روز م) ا ساالنه يک بار يسه ماه ( 
ت روبرو شـود،  يک فعاليانجام  ياز برايمورد ن ينه منابع مصرفيا هزيدر مقدار  يراتييتغ

 يرات دائمـ ييهرگاه از بروز تغا يو  دينما ينه را اصالح و به روز ميزه ينرخها يبه راحت
 ير مييت را تغيت انجام فعال، صرفاً مدآگاه شودت يک فعاليانجام  يدر کارائت يو با اهم

 .دهد



 

 

ن يمنـابع تـام   يت عملـ يـ زمان محور عبارتند از اول، براورد ظرف ABC يديعناصر کل
. تيفعالهر انجام هر واحد از  يآنها و دوم، براورد مدت زمان الزم برا ينه هايشده و هز
ک يـ انجام  يشود که برا يک ضرورت محسوب مي يت عمليبراورد ظرف يطيدر هر شرا

ـ يتادن در مارپف و افياز بروز تحر يريل معتبر با هدف جلوگيتحل  يانتهـا  يچ مخرب و ب
 يمت تمام شـده ضـرور  يت استفاده نشده در محاسبات قينه ظرفياز احتساب هز يناش

در هـر محـرک    يت، بطـور ضـمن  يـ ک فعاليهر بار انجام  يبراورد مدت برا .خواهد بود
ت تا مثالً چهـار رقـم اعشـار    يبه محاسبه مدت واحد فعال يازين. شود يلحاظ م يتعداد

اسـتفاده  خود  يکينش استراتژيب يت برايران از براورد مدت واحد فعالياصوالً مد .ستين
، يکينش اسـتراتژ يـ از لحاظ ب. زاتيو نه به منظور کنترل عملکرد افراد و تجهکنند  يم
انحرافات فاحش در بـراورد مـدت   . کند يت ميز کفاين يدرصد ١٠ يک محدوده خطاي

ر يـ غ يا کسـر يـ ستم، خود را به صورت مازاد يس يعمل يان اجرايت، در جريواحد فعال
ت يـ مدت واحد فعال يلگران روين مواقع، تحليدر چن. دهند يقابل انتظار منابع نشان م

در . کننـد  يقتـر اعمـال مـ   يبه ارقام دق يابيمتمرکز شده و اصالحات الزم را جهت دست
ازمند ين شود،ات استفاده يکنترل عملبه منظور  يابينه يستم هزيک سيهرگاه از مقابل، 

نـدها  يتهـا و فرا يفعالچرخـه عمـر   مـدت زمـان   ت و يفياز، کينمقدار مورد ق يکنترل دق
ـ  يهـا مر، بهبودبهبود مسـت  يندهاياز خالل فرا م بود تا بتوانيخواه ن يو همچنـ  يجزئ

 .دمربوطه را کشف و ثبت نمو يها زشيانگ



 

 

 زمان محور ABC يعمل يکاربردها
ABC  يل سـنت ينسبت به تحل ينظر ک بهبود صرفاًيزمان محور ABC ن يـ ا. سـت ين

بکار گرفته شده و به سرعت موجب بهبود سود آنها شده  يمتعدد يهاشرکت در کرديرو
 .است

 
 شرکت هانتر
 ٢٠ش از يبا ب يمحصوالت علم يالملل نيع کننده بزرگ بيک توزيهانتر،  يشرکت فرض

ـ  محقطعات منفصله نوع  ٤٦٠،٠٠٠و  يرمشت ٣٠٠،٠٠٠کارخانه،  ش از يصول، ماهانـه ب
ک مـدل  يـ شـرکت هـانتر   . دهـد  يل مـ يـ ان خود تحويون سفارش را به مشتريليک مي

ه يـ م مشاوره خـارج از سـازمان ته  يک تيت دارد که به کمک يفعال يبر مبنا يابي نهيهز
 بودنـد ار قابـل توجـه   يق مدل مزبـور بسـ  ياگرچه اطالعات کشف شده از طر. شده است

ن راه يـ ا مـودن يا پيند که آردک ين سئوال را مطرح ميت اافراد درون شرک يکن برخيل
 :ر بودنديآنها بشرح ز يات اصليشکا. ريا خي را در بر دارد يارزش کاف

نکـه  يبـا توجـه بـه ا   . دينما ين ميار سنگيبس يآن کار يهدارساخت مدل و نگ •
اوقات کار ماهانـه   يشده است، بررس ينيش بيت در مدل پيفعال ١٠٠٠ش از يب

مختلف،  يتهايک فعاليص از آن به تفکين سهم قابل تخصييرکنان و تعتوسط کا
ک ير محرکها بتفکيمقاد يريگين پيهمچن .نه بر خواهد بوديده و هزيچيپ يکار

 .ار دشوار استيز بسين يت و مشتريهر فعال
شده ن اواخر به روز نيتها در اينه فعاليهز ين علت که اطالعات نرخ محرکهايبه ا •

 .وجود ندارد يمال يصورتهامندرج در  ارقامج مدل با يق نتايبند، امکان تطا
 يات الزم تلقيجزئ يق و دارايدق ياد، هنوز هم مدليز يتهايف فعاليرغم تعريعل •

ان سفارشـات  يـ متعـدد و مهـم م   يمدل مزبور قادر به انعکاس تفاوتها .شود ينم
شـده و   بـه آن اضـافه   يشـتر يب يتهـا يد فعاليش دقت مدل بايافزا يبرا. ستين

 ير محرکهـا يبه مقـاد  يابيدست ين برايهمچن .مجدداً با کارکنان مصاحبه شود
 . استخراج گردد يشتريد اطالعات بينه بايد هزيجد

 ين سـبب اجرائـ  ينبوده و به هم يبانيقابل پشت يموجود به آسان ABCروش ن، يبنابرا
درخواست کرد  يا مشاوره/  يک شرکت نرم افزاريلذا شرکت هانتر از . رسد يبه نظر نم

زمـان   کـرد ين رويـ ا. کنـد  ياده سازيزمان محور را در شرکت پ ABCستم يک سيکه 
 :ر منجر شديرات زييمحور به تغ



 

 

 ،ن بود که کارکنان  در هـر مـاه  يازمند اين  ABC ي، مدل قبليواحد فروش داخل يبرا
 يمشـتر  یمعرفت يک از سه فعاليک هر يصرف شده خود را بتفک يدرصد اوقات کار

م يزمـان محـور، تـ    کـرد يدر رو. براورد کنند ع سفارشید، ثبت سفارش و تسریجد
ABC از يمثال، مدت مورد ن يبرا. ت را براورد کرديانجام هر فعال ياز برايمدت مورد ن

سـتم  يقـبالً در س کـه  از آنجـا  . ن شـد يـي قه تعيدق ١٥د، يجد يک مشتري يمعرف يبرا
ERP  د وجـود  يـ ان جديمشـتر  ينظـور شناسـائ  بـه م  يلد اطالعاتيک فيشرکت هانتر

د يـ ان جديک از مشـتر يـ د بـه هـر   يجد يمشتر يت معرفينه فعاليص هزيداشت، تخص
 ٥هر سـفارش   يثبت اطالعات کل يافت که برايم مزبور درين تيهمچن. ساده بود يکار

ن بـار هـم بـه علـت وجـود      يا. قه وقت الزم استيدق ٣ف آن يثبت هر رد يقه و برايدق
ک محاسبه سـاده  يشرکت، تنها  ERPستم يهر سفارش در س يفهاياد رداطالعات تعد

له درخواسـت  يع سفارش که به وسـ يم مشخص شد که تسريت يتاً براينها. دش يانجام م
جهـت انجـام    يقـه ا يدق ١٠ يک مدت اضافيشود، به  يشروع م يع توسط مشتريتسر

در هـر سـفارش جهـت     يلـد اطالعـات  يک في. از دارديع نيتسر يالزم برا يها يهماهنگ
ک معادله يم پروژه موفق شد يب، تين ترتيبه ا. بودن سفارش وجود داشت ين فورييتع

هر سـفارش وارده بـه   ه امور يبراورد مدت الزم جهت انجام کل ير برايبه شرح زرا ساده 
 :بسازد يواحد فروش داخل

قه يدق ٣+ ( قه يدق ٥ ) +د يجد يمشترهر  يقه برايدق ١٥= ( يمدت پردازش در واحد فروش داخل
 ) يسفارش فورهر  يقه برايدق ١٠) + ( فها يتعداد رد× 



 

 

از حاصل ضرب مدت  ینه هر سفارش وارده به واحد فروش داخلیجه، هزیدر نت
در واحد مزبور  یمنابع مصرف ينه هایبه دست آمده از معادله فوق در نرخ هز

تاً منجر به يتکرار شد تا نها شرکت يک از واحدهايند در هر ين فرايا .شود یحاصل م
 .ديل کامل اقالم سفارش گرديو تحود، اداره يتول ينه هاين هزييتع

مربـوط بـه واحـد     يتم زمـان يد که بالفاصله پس از آن که الگـور ين نکته توجه کنيبه ا
مکرر با کارکنان نخواهـد   يبه ادامه مصاحبه ها يازيگر نيساخته شد، د يفروش داخل

ت سفارشـات وارده بـه   يـ هر دوره براساس حجـم و ماه  ينه هايهزب، ين ترتيبه ا. بود
 .دشو يم مين آنها تسهيب ،يسازمان واحد

 
شرکت هانتر به همراه  ير را برايمدل زمان محور، منافع زبه  يسنت ABCر مدل ييتغ

 :داشت
ن کـار بـه کمـک    يا. افتيکاهش مورد  ٢٠٠ت به يفعال ١٢٠٠از تها يتعداد فعال •

صـورت   يسـازمان  يموجود در واحدها يندهايک از فرايهر  يبرا يمعادله زمان
نه و واحد ينه منابع هر مرکز هزيتوانست هز يبه سادگشرکت ن يهمچن. گرفت
 يقتـر بـرا  يبـه ارقـام دق   يابيبه روز کند که موجـب دسـت   يرا به نحو يسازمان

 .گردد يجار يها نهيهز
 ين که براسـاس بـراورد ذهنـ   آ يبجا ،ندهاينکه براورد مدت انجام فراينظر به ا •

آنـان صـورت گرفتـه باشـد      يرد مصرف کل اوقات کـار ازان و مويم ازکارکنان 
بـر اسـاس   و نـد  يهـر فرا  ينيع دهمشاه قياز طر، )يبيط -ABC يروش سنت(

صـورت  ) يبيط -زمان محور ABCروش ( آن يدادهايرو يواقع تعداداطالعات 
بـا توجـه بـه مبحـث     (  .شـدند  اوردبـر  يقتريدقبه نحو ها  نهي، لذا هزگرفته بود

دادن  يهـر بـار رو   يبـرا  ين وجود تفاوت در منابع مصرفيکه مب يمعادله زمان
تعـداد  رسـد کـه    يبنظـر مـ  اسـت،  هـا  يژگيخـاص از و  يبـ يبـا ترک ت يک فعالي

تنهـا جمـع زمـان     ن صـورت يـ در ا .خواهد بودده يفا يت بيهر فعال يدادهايرو
معرف  ،نهيک موضوع هزيمرتبط با  تيلک فعاي يدادهايه رويتوسط کل يمصرف

باشد که در نرخ هر واحد  ينه مورد نظر ميموضوع هز يبرا يمقدار منابع مصرف
ت يک فعالينه را بتفکيهز موضوع يبرا ينه منابع مصرفيضرب شده و هز يزمان

 ) يبيط -.دهد يارائه م



 

 

 ينـدها يافر مربـوط بـه   يات اطالعـات يزان جزئيش دقت و مياز، افزايدر موارد ن •
ران بــه ســهولت يمــد. گرفــت يصــورت مــ يبــه راحتــ نــه و نامتجــانسيهز پــر

، تنوعات و يتوانستند به هنگام ضرورت با افزودن چند پارامتر به معادله زمان يم
قطعـات منفصـله،    يلـذا شناسـائ   .را به مدل اضافه کننـد  يشتريب يهايدگيچيپ

 .دير گردين پذامکا يخاص جهت بهبود، به سادگ يندهايان و فرايمشتر
ق جمع کل اوقات محاسبه شـده  يتطب. ديگردتر ج مدل آسان ياعتبار نتا يابيارز •

گرفـت، بـا    يآنها صورت مـ  يدادهايرو يند ها که براساس تعداد واقعيفرا يبرا
هرگاه جمع کل  .دير گرديامکان پذ) دوره  ين شده طيمنابع تام( تعداد نفرات 

کـرد،   ين شـده تجـاوز مـ   يکل منـابع تـام  ندها از جمع يفرامحاسبه شده زمان 
ش از مقـدار  ياز مدل، بـ  يشدند که براورد مدت واحد در جائ يران متوجه ميمد

گر، چنانچه جمع کل زمان محاسـبه شـده بـه نحـو     ياز طرف د .آن است يواقع
ن ير عو د داد ين شده نشان ميتام يکمتر از جمع کل اوقات کار يقابل توجه

فراتـر   يا حتيخود  يت عملير بودند که در حد ظرفباو نيز بر ايحال کارکنان ن
واحـد   ياز مـدتها  يا بعضـ يـ افت که ي يت در ميريمدآنگاه ، از آن کار کرده اند

کارکنان کمتـر از حـد    يزان کارائيا مياند و  ت در نظر گرفته شدهيکمتر از واقع
 .مورد انتظار بوده است

 يسـه عملکـرد واقعـ   يص مقارا در خصـو  يد، اطالعات روشن و باارزشيمدل جد •
گر، يبه عبارت د. کرد يآنها ارائه م يت عمليمختلف با ظرف ياتيعمل يندهايفرا
شـتر از آن را مشـخص   يا بيـ خـود، کمتـر    يت عملـ يهم تراز با ظرف يندهايفرا

الزم را جهـت رفـع    ماتيتصـم ران قـادر شـدند   ين اسـاس مـد  يـ بـر ا . نمود يم
رود  يرا که انتظار مـ  يسازمان يواحدهات يرفظا يو اخذ کنند  يآت يها گلوگاه

 .باشند، کاهش دهندت يظرفمازاد  يدارا يآت يدوره ها يط
 

نفـر و بـا    ٢له يتنها بوس آن يها افتهيدر حال حاضر، ورود اطالعات، محاسبه و گزارش 
ک يازمند صرف وقت ين يکه مدل قبليدر حال. رديگ يروز در ماه صورت م ٢صرف فقط 

امروزه، قسمت اعظـم وقـت کارکنـان     .بود يهفته م ٣ش از يب يمدت ينفره برا ١٠م يت
مدل  يبانيشود تا آنکه صرف به روز نگهداشتن و پشت يشتر ميشتر صرف خلق سود بيب

 .گردد



 

 

 نيشرکت فوالد کال
نوع محصـول   ٣،٥٠٠ش از يورک است که بيويک مرکز خدمات فوالد در نين شرکت يا

 يها نهين شرکت به علت هزيه سود ايحاش. کند يمع يدرصد توز ٣٠را با متوسط سود 
زمان  ABCک مدل ين سبب، شرکت يبه هم. باشد يک درصد ميات، تنها يعمل يباال

ع، يـ توز يسـازمان ک واحـد  يـ نه ها بتفکيهز يمحور را نصب کرد که آنرا قادر به شناسائ
ک شرکت ين با استفاده از مدل يشرکت کال. کرد يو اندازه سفارش م يمحصول، مشتر

دسـت   يسودآوراطالعات نه ها و يق هزيماه به ارقام دق ٢ يال ١شابه موفق شد ظرف م
 :شرکت عبارت بودند از يافته هاين ياز مهمتر يبرخ .ابدي

 .ستنديان شرکت، سودآور نيدرصد مشتر ٢٥ •
 درصـد  ٢٠کمتـر از  آن ه سود ناخالص يحاش چنانچهصرفنظر از اندازه سفارش،  •

 .ودآور نخواهد بودشرکت س ي، براباشد
 .شدند ير سودآور شناسائيع غير توزين مسيچند •
ش حجـم  يدر افـزا  يسـع  يتيچ موفقيسالها بود که فروشندگان شرکت بدون ه •

 .ر سودآور داشتنديان غيفروش به مشتر
 

 يبـرا  يدسـتورالعمل . را انجـام داد  ين اساس، شرکت به سـرعت اقـدامات متعـدد   يبر ا
 يهائ قيات، تشويعمل ينه هايبه منظور کاهش هز. کردم يد تنظيرش سفارشات جديپذ
ند، در يکجا اعالم نمايان که سفارشات کوچک و متعدد خود را يآن دسته از مشتر يبرا

ان به يخالص مشتر يفروش براساس سودآور يونهايسيد کميطرح جد. نظر گرفته شد
ت بهبـود آنهـا   و اقـدامات الزم جهـ   ينـه شناسـائ  يپر هز يندهاياجرا گذاشته شد و فرا

درصـد بهبـود    ٤ه سود ناخالص شرکت معادل ين اقدامات، حاشيدر اثر ا. صورت گرفت
شـده جهـت نصـب     يه گـذار يسرما ينه هايب شرکت موفق شد هزين ترتيافت و به اي

در حـال حاضـر، بهبـود    . ديـ ماه جبران نما ٦زمان محور را ظرف مدت  ABCستم يس
 .ن شده استيينوان هدف شرکت تعدالر به ع ٧٠٠،٠٠٠سود ساالنه معادل 



 

 

 بانتا يشرکت مواد غذائ
ون يـ ليم ١٠٠حـدود   يبا درآمـد  يع کننده مواد غذائيک توزيبانتا  يشرکت مواد غذائ

ز هماننـد شـرکت   يـ ن شرکت نيه سود ناخالص ايحاش. باشد يم يمشتر ٢،٧٠٠دالر و 
موجـب   يسـودآور  يطبـق روال گذشـته، محرکهـا   . ک درصـد بـود  ين تنها يفوالد کال

. شـدند  ينـه هـا مـ   يش جمع درآمد و کنتـرل جمـع هز  يش سفارشات روزانه، افزايافزا
 يابيـ ق رديـ از طرزمان محور شرکت نصـب شـد و ظـرف چنـد هفتـه       ABCستم يس

 يات اطالعـات يـ ان و مناطق مختلف، جزئيک محصوالت، سفارشات، مشتريها بتفک نهيهز
ک يـ افتنـد کـه   يران فـروش در يمد. ودنه ها کشف نميرا در ارتباط با ساختار هز ياديز

شد،  يم يفروش تلق بستهن ينوان کوچکتربه عش از آن يتا پکه  يدالر ١،٠٠٠سفارش 
، محـل محصـول در انبـار، انـدازه     يفاصـله مشـتر  شـامل   يعـوامل به  با توجهتواند  يم

ا يـ کـامالً سـودآور    ير مشـتر ال، نوع خـدمت و ارزش اعتبـ  يسفارش، تعداد دفعات تحو
زمـان محـور    ABCد يـ سـتم جد يس يتمهايه عوامل مزبور در الگوريکل. ر باشدآو انيز

 :کرد ين اظهار ميرعامل شرکت چنيچاک بانتا، مالک و مد. ملحوظ شده بودند
 200به مراتب کمتر از فاصـله   يلومتریک 50خدمات شما در فاصله  ينه هایهز
 .مینگاه کن يرگیچه دینه ها از دریاجازه داد که به هز ABC. است يلومتریک

 ک حـداقل يـ خـود،   ABCاز مدل  يافتياطالعات در يبانتا بر مبنا يشرکت مواد غذائ
ر يـ محصـوالت غ  ين نمـود، موجـود  ييتع اتاندازه سفارش ر را در رابطه بايير قابل تغيغ

ان يش داد، با مشتريباال را افزا يسودآور يسودآور را کاهش داد، فروش محصوالت دارا
 يا کاهش آنها مذاکراتيد خدمات يجد يمت گذاريدر رابطه با ق خدمات خاص يمتقاض

سود خـالص   شيدر ارتباط با افزافروشندگان  يرا برا يقهائين تشويبعمل آورد و همچن
مـت  يبا فروشندگان به منظـور انطبـاق ق   يمذاکراتن يهمچن .ن نمودييتع آنهاان يمشتر

ر کـل فـروش   يمـد . ب داديان، ترتيسفارشات مشتر ينه هايکاهش هز آنان جهت يها
رنـده  يک گيندگان فروش شرکت را از سطح ين اطالعات استفاده کرد و نمايشرکت از ا

ک يـ او را بـه   يک مشاور ارتقاء داد که با کمک به مشتريان به سطح يسفارش از مشتر
 .کنند يل ميسودآور تبد يمشتر



 

 

 :اظهار داشتن ياو در گزارش خود چن
د فروخته شـوند و  ینکه کدام محصوالت بایاز ا یاهبا آگ کارکنان فروشاکنون 

توانند سود ناخالص خـود را   یه سود خود، میاز به حاشینه با افزودن چند امت
 . ش دهندیافزا

ک يـ مربـوط بـه   نـه هـا و سـود    يق هزيدق ينيش بيله پيد بوسيشرکت بانتا موفق گرد
 ٢٢لص را معـادل  درصد و سود خا ٣٥خود را معادل  يد، درآمدهايجد يشنهاد کاريپ

با توجه به اقدامات او، . ديگرد سازنده خالقن صاحب عنوان يهمچن .ش دهديازدرصد اف
اده يـ ز در حـال پ يـ ن يگـر يطرح اقدامات د. ديدرصد هم رس ٤٣سود خالص شرکت به 

 . ش دهديدرصد افزا ٢٥رود سود را  ياست که انتظار م يساز
ک از آنها در يهر ق ياز طرقابل حصول زان بهبود يم ينيش بين طرح و پيشرح اهداف ا

 :ر نشان داده شده استيجدول ز
 

 %٧٠=  سود ير بر رويتاث شده يشناسائ يفرصت ها
 )ش درآمد يافزا% ٤/١(

 % +١١ فروش براساس سود يقيتشو يپرداختها
 % +٢٠ ن کنندگانيتامف از ينه سفارشات از محل تخفيافت هزيباز

 % +٢٢ ديکار جدچه درباره کسب و  -ل اگريتحل
 % +٢٢ ن حداقل اندازه سفارشييتع

 % +٥ ن کنندگانيتام يبررس
 



 

 

 خالصه
ران را بـه  يسـال گذشـته موفـق شـده اسـت مـد       ١٥ يت طيفعال يبر مبنا يابينه يهز

الزاماً  يست و هر مشتري، خوب نيارتقاء دهد که باور کنند هر درآمد ياز آگاه يسطح
 يسـنت  يسـتمها يس يبانيو پشـت  ياده سـاز يمشکالت پ بدبختانه،. سودآور نخواهد بود

ABC ک ابزار موثر، يت به يفعال يبر مبنا يابينه يهز يستمهاين شدند که سيمانع از ا
ن مشـکالت فـائق   يـ زمان محور بر ا ABC. ل شونديران تبديمد يبه موقع و به روز برا

 ير ارائه ميشرح زبه  ينکات مثبت يحاو کرديک روي، رانيبه مد کردين رويا. شده است
 :کند

 ساده و آسان ياده سازيپ -١
 CRMو  ERPر ينظ يامروز يستمهايبا س يکپارچگي -٢
 عيارزان و سر يبانيبه روز شدن و پشت -٣
 يبزرگ تجار ير اندازه تا سطح شرکتهاييت تغيقابل -٤
سفارشــات خــاص،  يخــاص بــرا يهــايژگيکــاربرد آن در رابطــه بــا و يســادگ -٥

 ان خاصيخاص و مشتر ن کنندگانيخاص، تام يندهايفرا
 تياز ظرف يبردار زان بهرهيند ها و ميفرا يشتر در رابطه با کارائيوضوح ب -٦
 يهايدگيـ چير و پيمقـاد  ينـ يش بياز براساس پيمنابع مورد ن ينيش بيت پيقابل -٧

 يسفارشات آت
 
ت يت از وضـع يـ فعال يبـر مبنـا   يابينه يهز يستم هايها موجب شده اند تا سيژگين ويا

نـه  يده و پرهزيـ چيپ ياده سـاز يـ ط پيبا شـرا  يمال يستمهايه صورت سخود که ب يقبل
ع و ي، سـر يمفهـوم، کـاربرد   يل شوند که اطالعـات يتبد يشدند، به ابزارهائ يشناخته م

 .آورند يران به ارمغان ميمد يارزان را برا


