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  Mixed-mode Manufacturing براي  ERPراه حلهاي 
  

 Process  يا  Discrete Manufacturing که به روشهاي   ERP راه حلهاي موجود نرم افزارهاي 

Manufacturing  تهيه شده بودند جوابگوي کامل نيازهاي برخي سازمانها و سازمانهاي توليدي نبودند .  

 باعث شده است نوع جديدي از اين نرم افزار ارائه گردد  ERP  براي سيستمهاي گرايشها و نيازهاي  اخير بازار 

که در واقع قادر به پاسخگويي آن سازمانهايي است که يکي از روشهاي اشاره شده در فوق جوابگوي نياز آنان 

  .نيست 

 Discrete براي هر دو محيط  Mixed-mode manufacturers ارائه شده براي  ERP راه حلهاي 

Manufacturing   و  Process Manufacturingجوابگو بوده و نيازهاي آنان را بر آورده مي سازد   

   

   : Process و  Discrete تفاوتهاي کليدي بين توليد 

  
o  توليدDiscrete  از  BOMs (Bills Of Materials)  توليد .  استفاده مي کندProcess  از  

Formulation استفاده مي نمايد) دستورالعملها نيز نام برده مي شودکه با عنوان  (  ها.  

o  توليد کنندگان به روش Discrete  کرده و توليد مي نمايند در مونتاژ محصول را به ترتيب مشخص شده 

   ها به روش دسته اي نسبت به توليد اقدام مي نمايند Processحالي که 

o  در روش Discrete  ممکن است از BOM براي توليد محصول نهايي استفاده گردد  هاي چند سطحي 

که در هر يک از آنها اسمبلي هاي سطوح پائين با  واحد هاي اندازه گيري  مربوط به آن مشخص شده 

 که شامل تمامي  Product Formula تمامي مراحل پشت سرهم در يک  Process در . است 

ها بر اساس واحد اندازه گيري تعيين شده   battchو اندازه . محصوالت بعدي نيز هست ؛ قرار ميگيرد

  . و بازدهي آن مشخص مي گردد Formula در 

o  سيستم توليدProcess  بايستي قادر به  رديابي تجهيزات و مواد مصرفي استفاده شده ؛ تنظيمات و 

 تعاريف  مربوط به تجهيزات  و نيروي کار باشد

  
  

  :شده است تصوير زير نمونه هايي از صنايع اين دو بخش آورده 
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   : Process  و  Discrete  سنتي  ERP مشکالت مربوط به سيستمهاي 

  
 قرار DISCRETE  و PROCESS   برخي مواقع بين توليد Mixed-mode   با توجه به اينکه توليد به روش 

رآيندهاي کليدي  منحصرا به يکي از آنها  گرايش پيدا کرده و يا اغلب  در پشتيباني از ف ERP مي گيرند ؛ سيستم 

 Mixed-modeبراي مثال چالشهاي مقابل توليد کنند گان . شکست مي خورد    Mixed-mode توليد به روش 

 مي نمايند شامل محدوديتهاي سيستمي  DISCRETE زمانيکه سعي در استفاده از راه حلهاي ارائه شده بر اساس 

  . است PROCESS است که نياز توليد 

 ممکن است با مشکالتي از قبيل طوالني شدن زمان و هزينه  Mixed-mode کنندگان به روش عالوه بر اين توليد

  که براي  ERP )به جهت تغييرات اساسي که در سيستم ممکن است نياز باشد(هاي پياده سازي سيستم 

DISCRETE طراحي شده است گردند   

  

  :انعطاف پذيري سيستم 

  
 ؛ دسته بندي و ساير   نياز دارند که بتواند فرموالسيون  ERP يستم  به يک سMixed-mode  توليد کنندگان 

همچنين عالوه بر اين موارد بايستي  نيازهاي .  است را بر آورده سازدPROCESS عملياتي که خاص توليد 

  . را نيز بايستي بتوانند بر آورده سازند DISCRETE مشخص شده در توليد 

 طراحي شده است  ،  براي توليد PROCESS  يا DISCRETE   که خاص ERP مشکل اصلي سيستمهاي 

 را محدود به يک نوع خط   Mixed-mode  اين است که اين سيستم توليد کنندگان  Mixed-mode کنندگان 
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آنها سازمانها را مجبور مي کنند که به روشهاي جايگزين و فرعي نرم . توليد يا يک نوع تجارت  محدود مي کنند 

براي خط ) مثال با ساختن صفحات گسترده يا بانکهاي اطالعاتي که از منابع متنوع ديگري  بدست مي آيد( افزار

  توليد ديگر شان روي آورند 

  ERPزماني که  مدل تجاري يک سازمان تغيير مي کند سازمانها معموال مجبور به  انتخاب يک نرم افزار جديد 

 Mixed روش مناسب اين سناريو پياده سازي نرم افزار   Mixed-mode براي  توليد کنندگان . مي گردند

Mode مي باشد .  

  امکان مي دهد سازمانها به راحتي تغيير روش توليد بدهند و انعطاف پذيري Mixed-mode نرم افزارهاي 

  مورد نياز بازار را داشته باشند 

تالش تعاملي و تحقيق تمامي . زينه بر  مي باشد زمان بر و نتيجتا ه ERP با توجه به اينکه  پياده سازي سيستم 

بازبيني و مرور فرآيندهاي جاري سازمان و مرور . دپارتمانهاي در گير را قبل از انتخاب سيستم طلب مي نمايد

اين بازبيني . مدارک موجود ؛ خواسته هاي هر دپارتمان براي  بهبود ؛ پايه و  اساسي  براي انتخاب صحيح است

  داف دراز مدت سازمان همسو باشدبايستي با اه

يک روش براي کوتاه تر کردن اين سيکل عبارت از بدست آوردن اطالعات حياتي و بروز  راه حلهاي و نرم 

  . افزارهاي بازار است

سازمانها ميتوانند  اطالعات سيستمهاي نرم افزاري را از شرکتهاي ارزيابي کننده نرم افزار متعددي خريداري 

  و همچنين ERPنظور عدم اتالف  زمان و بدست آوردن اطالعات دست اول دانش در بازار  نمايند تا بم

ابزارهاي مناسب براي ارزيابي محصوالت پيشنهادي که مطابق نيازهايشان است از اين اطالعات خريداري شده 

  :هدف اساسي اين عمليات اجتناب  از  سرمايه گذاري روي سيستمي است که . استفاده نمايند 

o  ممکن است  انعطاف ناپذير بوده  

o  نرم افزاري که براي توليد کنندگان Mixed-mode  نوشته نشده است  

  

   :    mode ERP-Mixed فوايد کليدي سيستم 

  
   :Mixed-mode ERP  برخي فوايد اصلي سيستم 

o حذف ثبت اطالعات تکراري 

o ربوط به ارقام اصلي هزينه بصورت پورتال  وب و داشبورد اجرايي که اطالعات بروز و بالدرنگ  م

 مختصر و گرافيکي در آن نمايان است

o  يک رابط گرافيکي مشترک واحد که باعث  کاهش هزينه هاي آموزش و  سهل بودن عملياتIT خواهد 

 شد

o پياده سازي فازبندي شده بجاي پياده سازي يکباره 

o  توانايي پشتيباني هر دو روش  توليد Process  و  Discrete 
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   :mode- Mixedفروشندگان راه حلها براي محيط 

  
تصميم گيرندگان سازمان بايستي در باره نرم افزارها و امکانات کليدي آن آموزش داده شوند تا انتخاب درستي 

 اشاره شده در زير با نرم افزارهايشان ميتوانند نيازهاي تجارتهاي بزرگ  ERP  فروشنده اصلي 5هر . انجام دهند

 .  متوسط را برورده سازندو کوچک و 

1. Lawson Process Manufacturing 
2. Infor ERP XA 
3. SAP  
4. Epicor Vantage  
5. JD Edwards by Oracle 

 

 

 
 

 

  


