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هاب لجستیکی
()Logistics Hub

در فرهنــگ واژگان صنعــت لجســتیک ،قطعـ ً
ـا یکــی
از پایهایتریــن عباراتــی کــه بارهــا بــا آن برخــورد
داشــتهاید ،هاب لجســتیک ( )Logistics Hubاست .

هاب لجستیک یا مراکز لجستیکی ،مرکز یا منطقهای خاص است که در آن تمامی فعالیتهای مرتبط با
ل و نقل کاال در سطح ملی و بینالمللی از طرف واحدهای
سازماندهی ،تفکیک ،هماهنگی ،توزیع و حم 
مختلف تجاری و توسط اپراتورهای مختلف صورت میگیرد.
هاب لجستیک را به عناوین دیگری همچون ،پارک لجستیکی ،پلتفرم باربری ،دهکده باربری ،پایانه و مرکز
حملونقلنیزشناختهمیشود.

هــاب لجســتیک چــه خصوصیاتــی دارد؟
بــر اســاس قوانیــن ،نهتنهــا یــک هــاب بایــد
مجهــز بــه تجهیــزات و امکانــات الزم باشــد
بلکــه متصدیــان هــاب نیــز بایــد یــا مالــک
تجهیــزات و تســهیالت باشــند و یــا آن را
اجــاره کــرده باشــند .ایــن مراکــز بــه امکاناتــی
همچــون ،انبارهــا ،محلهــای آمــاده و
ذخیرهســازی ،مرکــز توزیــع ،دفتــر مرکــزی و
خدمــات باربــری و حملونقــل نیــز نیــاز دارند.
همچنیــن با توجه بــه قوانین تجــارت و رقابت
آزاد ،تمامــی شــرکتهای فعــال در زمینــه امور
خدمــات حملونقــل و لجســتیک ،بایــد بــه
هــاب لجســتیک دسترســی داشــته باشــند.
در هــاب لجســتیک ،چــه فعالیتهایــی
انجــام میشــود؟در یــک مرکــز لجســتیک،

عــاوه بــر انجــام فعالیتهای ســنتی همچون
بســتهبندی و ذخیــره بارهــا ،فعالیتهــای
دیگــری همچــون :برچســبگذاری ،مونتــاژ،
سفارشیســازی و فعالیتهایــی از ایــن دســت
کــه باعث ایجــاد ارزشافــزوده در ارائه خدمات
صــورت میپذیــرد نیــز ،انجــام میپذیــرد.
در واقــع ایــن مراکــز ،بــا ترکیــب فعالیتهــای
لجســتیکی و صنعتــی ،خدمــات حملونقــل
محــور را بهصــورت یــک محصــول خــاص در
اختیــار عمــوم قرار میدهنــد و به ایــن صورت؛
ارزش خدمــات ارائــه شــده باالتــر مــیرود.
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آینده صنایع لجستیک جهان در دستان نرمافزارهای مسیریابی پویا
()Dynamic route software

م افزارهای مسیر یابی پویا چیست؟
کارکرد نر 
ایــن روزهــا ،هــمزمانــی گســترش کســبوکارهــا ی آنالیــن و
محدودیتهــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا ،بیشــتر خریدهــای
غیرحضــوری شــده و در نتیجــه ،ســازمانهای مختلــف نیاز به اســتفاده
از یــک برنامـهی مــدون بــرای پاســخگویی بــه درخواسـتهای مــردم
و خریــداران بــرای ارســال خریدهــای آنهــا دارنــد .بــرای ایــن کار ،نیاز
بــه اســتفاده از ابزارهــای مختلفــی اســت .امــا یکــی از بهتریــن ایــن
ابزارهــا؛ اســتفاده از نرمافــزار داینامیــک روت یــا همــان نرمافزارهــای
پویــا اســت.
نرمافزارهــای مســیر یابــی پویــا ،ابــزاری بــرای مدیریــت پیشــرفتهتر
ـه ارائــه خدمــات حملونقــل لجســتیکی بــرای کس ـبوکارهای
درزمینـ ٔ
کوریــر ســرویس اســت .در اســتفاده از نرمافــزار مســیریابی پویــا
برخــاف اســتاتیک ،بهصــورت خــودکار برنامههــای حملونقــل هــر
راننــده را ایجــاد ،تحویــل و بهروزرســانی میکنــد .از مزایــای اســتفاده
از نرمافزارهــای پویــا در شــرکتهای خدمــات حمــل بــار و بســته،
ـه برطــرف ســاختن نیازهــای
ایجــاد بســتری بــرای ســازمانها درزمینـ ٔ
مشتریانشــان و ســرعت در ارائــه خدمــات اســت.
بــه همیــن خاطــر ایــن روزهــا ،شــاهد تغییــر مســیر شــرکتهای
حملونقــل بــار از ســمت نرمافزارهــای اســتاتیک بــه داینامیــک روت
هســتیم و یــا اجــرای روشــی تلفیــق از ایــن دو برنامــه بــا یکدیگــر
هســتیم.
اســتفاده از نرمافــزار داینامیــک روت ،دیگــر تبدیــل بــه یــک اســتراتژی
شناختهشــده بــرای مدیریــت کارآمــد ناوگانهــای حملونقــل شــده
اســت و ازایــنرو تحقیقــات بســیاری دربــاره آن صــورت گرفتــه و
مقــاالت بســیاری دربــاره آن منتشــر شــده اســت .بــه نقــل از مقالـهای
کــه در ژوئــن  2016در مجلــه کاغــذ ســفید ( )white paperبــر اســاس
طــرح نــوآوری زنجیــره ارزش دانشــگاه اســتنفورد منتشــر شــد:
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بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کــه
در ســازوکار سیســتمهای توزیــع
کاال در نواحــی درونشــهری ،تنهــا
اســتفاده از یــک برنامهایســتا
بهعنــوان سیســتم کار کافــی
نیســت .بــروز اتفاقــات غیــر قابــل
پیشبینــی همچــون خرابــی
وســایل نقلیــه ،تصادفــات و یــا
حجــم ترافیــک از جملــه مــواردی
هســتند کــه وجــود یــک سیســتم
ایســتا بــرای توزیــع کاال را بــه
چالــش میکشــانند .امــا در عوض
اگــر بتــوان بــرای مدیریت نــاوگان
حملونقــل کوریــر ســرویسها
از نرمافزارهــای مســیریابی پویــا
()Dynamic route software
اســتفاده کرد کــه هدایــت و کنترل
شــبکه را در اکثــر مواقــع بهخوبــی
انجــام دهــد ،چالشهــای کمتــری
بــر ســر راه ســازمانهایی بــا
ســازوکار لجســتیکی قــرار میگیرد.

اســتفاده از نرمافزارهــای مســیر یابــی پویــا بــرای ســازمانها ،انعطافپذیــری بیشــتری را فراهــم
میکنــد و بــه ارائهدهنــدگان کاال بیشازپیــش کمــک میکنــد تــا بــه درخواســتهای مشتریانشــان
بهخوبــی پاســخ دهنــد .زمــان تحویــل برنامهریز یشــده اســت ،اطالعــات بهموقــع بــه راننــدگان در
موقعیتهایــی همچــون زمــان تغییــر مســیر ارســال میشــود و از نوآور یهایــی همچــون حصــار
جغرافیایــی ( )geofencesبــرای آگاهــی مشــتریان از زمــان تحویــل کاال در ایــن بســتر اســتفاده
میشــود و در نتیجــه ،رونــد تحویــل کاال بســیار کارآمدتــر و انعطافپذیــر از قبــل میشــود.
نرمافزار مسیریابی پویا بر چه اساسی طراحی
میشوند؟
در طراحــی نرمافزارهــای مســیر یابــی پویــا5 ،
بخــش بســیار مهم با توجــه به موقعیت مشــتری،
ســازمان و راننــدگان مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
ابتــدا بــا در نظــر گرفتــن یــک واســط مرکــز کنترل،
امــکان برنامهریــزی بــرای مســیرهای مختلــف بــه
وجــود میآیــد که خــود یک دیــد کلــی از وضعیت
نــاوگان بــه وجــود مــیآورد و تصمیمگیــری
را بــرای اپراتــور سیســتم راحتتــر میکنــد.
در مرحلــهی بعــد ،نوبــت مدیریــت دادههــا
اســت تــا بــا اســتفاده از اطالعــات ارسالشــده
از طــرف مشــتریان ،دادههــای نــاوگان ،اطالعــات
جغرافیایــی و زمانبندیهــای توزیــع؛ یــک
برنامــه مــدون و قابلاجــرا طراحــی نمایــد.
بعــد از مرحلــه دوم الزم اســت تــا بــا یــک
واســط پشــتیبان تصمیــم طراحــی کــرد تــا بــا
مانیتورینــگ ،طراحــی برنامــهای بــرای تحویــل و
تصمیمگیــری بــرای مســیریابی ،محتملتریــن
گزینــه را در راســتای ارســال بســته انتخــاب نمایــد.
در ایــن میــان حتمــاً الزم اســت تــا یــک سیســتم
کنتــرل وســیله نقلیــه بــرای راننــدگان بهعنــوان
ســامانه پشــتیبانی مخصــوص راننــدگان در نظــر
گرفتــه شــود تــا ارتباطــات و دادهها را بــرای آنها
بهصــورت پویــا مــورد پــردازش قــرار میدهــد.
بعــد از نهایــی شــدن برنامــهی حمــل بــار ،بــا
در نظــر گرفتــن بخشــی بــرای انتقــال اطالعــات
بــه راننــدگان ،ایــن امــکان بــه وجــود آیــد
تــا راننــدگان بتواننــد تــا بــا مرکــز کنتــرل
ارتباطــی دوســویه بــه همــراه پشــتیبانی
داشــته باشــند تــا هرگونــه تغییــر مســیر و
یــا اتفــاق خــارج از برنامــهای را گــزارش کننــد.
مهمترین ویژگیهای نرمافزار مسیریابی پویا چیست؟

مهمتریــن اصــل در اســتفاده از نرمافزارهــای

مســیریابی پویــا ،برنامهریــزی مشــخص بــرای
راننــدگان و توزیــع ســریع و درســت بســتهها
اســت و ایــن خــود مهمتریــن ویژگــی ایــن
نرمافزارهــا اســت .در سیســتم ایــن نرمافزارهــا،
ابتــدا اطالعــات موردنیــاز بــرای مشخصســازی
مجموع ـهای از مســیرهای همگــون ،زمانبنــدی
تحویــل کاال ،انــدازه نــاوگان ،بازههــای زمانــی
و ظرفیــت وســایل نقلیــه ،بســتر پویاتــری
بــرای برنامهریــزی در اختیــار تصمیمگیرنــده
قــرار میدهــد و هنگامیکــه یــک درخواســت
جدیــد ثبــت میشــود ،از طــرف سیســتم
بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه در اختیــار آن
قرارگرفتــه ،تصمیــم گرفتــه میشــود کــه آیــا
درخواســت مــورد تائیــد قــرار اســت و یــا
حتــی میتــوان در زمــان ثبــت ســفارش،
درخواســت آن را بــرای بــازه زمانــی درخواســت
شــده؛ پذیرفــت یــا نــه .ایــن تصمیمگیــری
بــر روی برنامــهی راننــدگان تأثیرگــذار اســت.
چرا نرمافزارها ی مسیریابی پویا اهمیت
دارند؟
بــا گســترش فروشــگاههای اینترنتــی و بــاال
رفتــن درخواســت ایــن مجموعههــا برای ارســال
بســتههای مشتریانشــان ،نهتنهــا نیــاز بــه
اســتفاده از خدمــات لجســتیکی بیشازپیــش
احســاس میشــود بلکــه ،وجــود سیســتمی کــه
دادههــا را از طــرف ســازمان و مشــتری تحلیــل
کنــد و ارتباطــی دوطرفــه بین راننده و مشــتریان
ایجــاد کنــد؛ امــری حیاتــی اســت .نرمافزارهــای
مســیریابی پویــا نهتنهــا تحلیــل و ارتبــاط را بــه
وجــود میآورنــد بلکــه ایــن امــکان مدیریــت
ارســال بســتهها بــا توجــه بــه تغییــرات محیطی
را بــه وجــود مـیآورد .در نتیجــه ،نهتنهــا از منابع
اســتفادهای بهینهتــر صــورت میگیــرد بلکــه؛
ســرعت و بــازه ارائــه خدمــات باالتر هم مـیرود.
نسخه هفتم

بر اســاس طرح نوآوری زنجیره ارزش دانشــگاه اســتنفورد
منتشــر شــد ،اســتفاده از نرمافزارهــای مســیر یابــی پویا
بــرای ســازمانها ،انعطافپذیــری بیشــتری را فراهــم
میکنــد و بــه ارائهدهنــدگان کاال بیشازپیــش کمــک
میکنــد تــا بــه درخواسـتهای مشتریانشــان بهخوبــی
پاســخ دهنــد .زمــان تحویــل برنامهریزیشــده اســت،

نرمافــزار مســیریابی پویــا بــر چــه
اساســی طراحــی میشــوند؟
در طراحــی نرمافزارهــای مســیر
یابــی پویــا 5 ،بخــش بســیار
مهــم بــا توجــه بــه موقعیــت
مشــتری ،ســازمان و راننــدگان
مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
ابتــدا بــا در نظــر گرفتــن یک واســط
مرکــز کنتــرل ،امــکان برنامهریــزی
بــرای مســیرهای مختلــف بــه
وجــود میآیــد کــه خــود یــک دیــد
کلــی از وضعیــت نــاوگان بــه وجــود
مــیآورد و تصمیمگیــری را بــرای
اپراتــور سیســتم راحتتــر میکنــد.
در مرحلــهی بعــد ،نوبــت
مدیریــت دادههــا اســت تــا بــا
اســتفاده از اطالعــات ارسالشــده
از طــرف مشــتریان ،دادههــای
نــاوگان ،اطالعــات جغرافیایــی و
زمانبندیهــای توزیــع؛ یــک
برنامــه مــدون و قابلاجــرا طراحــی
نمایــد .بعد از مرحله دوم الزم اســت
تــا با یــک واســط پشــتیبان تصمیم
طراحــی کــرد تــا بــا مانیتورینــگ،

اطالعــات بهموقــع بــه راننــدگان در موقعیتهایــی
همچــون زمــان تغییــر مســیر ارســال میشــود و از
نوآوریهایی همچــون حصار جغرافیایــی ()geofences
بــرای آگاهــی مشــتریان از زمــان تحویــل کاال در ایــن
بســتر اســتفاده میشــود و در نتیجــه ،رونــد تحویــل
کاال بســیار کارآمدتــر و انعطافپذیــر از قبــل میشــود.

طراحــی برنامــهای بــرای تحویــل
و تصمیمگیــری بــرای مســیریابی،
محتملتریــن گزینــه را در راســتای
ارســال بســته انتخــاب نمایــد.
در ایــن میــان حتمــاً الزم اســت
تــا یــک سیســتم کنتــرل وســیله
نقلیــه بــرای راننــدگان بهعنــوان
ســامانه پشــتیبانی مخصــوص
راننــدگان در نظــر گرفتــه شــود تــا
ارتباطــات و دادههــا را بــرای آنهــا
بهصــورت پویــا مــورد پــردازش
قــرار میدهــد .بعــد از نهایــی
شــدن برنامــهی حمــل بــار ،بــا در
نظــر گرفتــن بخشــی بــرای انتقــال
اطالعــات بــه راننــدگان ،ایــن امــکان
بــه وجــود آیــد تــا راننــدگان بتوانند
تــا با مرکــز کنتــرل ارتباطی دوســویه
به همــراه پشــتیبانی داشــته باشــند
تــا هرگونــه تغییــر مســیر و یــا اتفاق
خــارج از برنام ـهای را گــزارش کننــد.
مهمتریــن ویژگیهــای نرمافــزار
مســیریابی پویــا چیســت؟
مهمتریــن اصــل در اســتفاده از
نرمافزارهــای مســیریابی پویــا،
7
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برنامهریــزی مشــخص بــرای
راننــدگان و توزیــع ســریع و
درســت بســتهها اســت و ایــن
خــود مهمتریــن ویژگــی ایــن
نرمافزارهــا اســت .در سیســتم
ایــن نرمافزارهــا ،ابتــدا اطالعــات
موردنیــاز بــرای مشخصســازی
مجموع ـهای از مســیرهای همگــون،
زمانبنــدی تحویــل کاال ،انــدازه
نــاوگان ،بازههــای زمانــی و ظرفیــت
وســایل نقلیــه ،بســتر پویاتــری
بــرای برنامهریــزی در اختیــار
تصمیمگیرنــده قــرار میدهــد و
هنگامیکــه یــک درخواســت جدیــد
ثبــت میشــود ،از طــرف سیســتم
بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه در
اختیــار آن قرارگرفتــه ،تصمیــم گرفته
میشــود کــه آیــا درخواســت مــورد
تائیــد قــرار اســت و یــا حتــی
میتــوان در زمــان ثبــت ســفارش،
درخواســت آن را بــرای بــازه زمانــی
درخواســت شــده؛ پذیرفــت یــا
نــه .ایــن تصمیمگیــری بــر روی
برنامـهی راننــدگان تأثیرگــذار اســت.

چرا نرمافزارهای مسیریابی پویا اهمیت دارند؟
بــا گســترش فروشــگاههای اینترنتــی و بــاال رفتــن درخواســت ایــن مجموعههــا بــرای ارســال بســتههای
مشتریانشــان ،نهتنهــا نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات لجســتیکی بیشازپیــش احســاس میشــود بلکــه ،وجــود
سیســتمی کــه دادههــا را از طــرف ســازمان و مشــتری تحلیــل کنــد و ارتباطــی دوطرفــه بیــن راننده و مشــتریان
ایجــاد کنــد؛ امــری حیاتــی اســت .نرمافزارهــای مســیریابی پویــا نهتنهــا تحلیــل و ارتباط را بــه وجــود میآورند
بلکــه ایــن امــکان مدیریــت ارســال بســتهها بــا توجــه بــه تغییــرات محیطــی را بــه وجــود مـیآورد .در نتیجــه،
نهتنهــا از منابــع اســتفادهای بهینهتــر صــورت میگیــرد بلکــه؛ ســرعت و بــازه ارائــه خدمــات باالتــر هــم مـیرود.
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معرفــی برترین اســـتارتآپهای
لجســتیکی جهان؛
 ،Stuartاســتارتاپی لجســتیکی و
همســو بــا محیــط زیســت!

ایــن روزهــا ،مــردم بیشــتر جــذب
کســبوکارهایی میشــوند کــه در
کنــار نــوآور بودنشــان ،فرهنگســازمانی
قــوی دارنــد و قــرار خــود را بــر ایــن
گذاشــتهاند کــه در کنــار ارائــه خدمــات،
بــه ارزشهــای مشتریانشــان نیــز احترام
بگذارنــد.
اســتارتاپ  stuartبــا نگاهــی بــر
پلتفرمهــای حملونقــل محــور معــروف
در جهــان ،بــا خلــق ارزشهــای جدیــد
نهتنهــا در زمینــه کاری خــود بلکــه بــرای
مشــتریانش ،انقالبــی در زمینــه حمــل و
جابهجایــی بــار بــه وجــود آورده اســت.
دیــدن کلماتــی همچــون اشــتراک
پایــدار ،قابلاعتمــاد و کارآمــد در شــعار
اســتارتاپ فرانســوی اســتوارت  ،نویــد
مجموعــهای لجســتیکی بــا رویکــردی
مشــتری محــور و پویا را بــه مخاطبینش
میدهــد .اســتوارت ،یــک پلتفــرم
لجســتیکی پیشــرو در زمینــه حمــل و
نقــل بــار اســت کــه بــا شــرکتهای
مختلــف بســیاری در ســطح قــاره اروپــا
همــکاری میکنــد .ایــن شــرکت بــا
رویکــرد تحویــل بســته در همــان روز
در سرتاســر قــاره اروپــا ،توانســته تــا
نظــر و اعتمــاد شــرکتهای زیــادی
را بــه خــود جلــب کــرده و متصــدی
حملونقــل بــار آنهــا در ســطح ایــن
قــاره شــود .اســتارتاپ اســتوارت در
ســال  2015تأســیس شــد و حــاال و تنهــا
در ظــرف  5ســال توانســته اســت تــا
بــا ارائــه خدمــات لجســتیکی مناســب
نهتنهــا مشــتریان بســیاری را بــه
ســمت خدمــات خــود جــذب کنــد ،بلکه
ظرفیــت ناوگانهــای خــود را در همیــن
مــدت  2برابــر افزایــش دهــد .پلتفــرم
اســتوارت خدمــات خــود را در  78کشــور

ارائــه میدهــد .فرهنگســازمانی
ایــن شــرکت بســیار ســاده امــا
ارزشآفریــن اســت .تمرکــز بــر روی
بهــرهوری ،نــوآوری در ارائــه خدمــات
لجســتیکی ،ســادگی در طراحــی
محصــول ،روش کار و مــدل اراده
خدمــات ،انعطافپذیــری و مشــتری
مــداری ازجملــه ویژگیهــای ایــن
اســتارتاپ پیشــرو اســت.
برنامههــای ایــن شــرکت بــرای ارائــه
خدمــات حملونقــل بــار بهصــورت
هوشــمند و در اجــرای آنهــا ،بــه
دغدغههــای زیســتمحیطی و
توقعــات مشــتریان نیــز بســیار توجــه
میشــود.
بیشــتر مشــتریان مجموعــه
اســتوارت ،فروشندگان،فروشــگاههای
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مــواد غذایــی ،رســتورانها و
فروشــگاههای آنالیــن اروپایــی
هســتند .
مدیــران اســتوارت در توصیــف
رویکــرد هوشــمند و تکنولوژیکــی
سازمانشــان اینگونــه میگوینــد
کــه مجموعــه آنهــا ،بــر ســر
تقاطــع آینــده نشســته اســت و
از مدر نتریــن وســایل فنــاوری
بــرای اعــزام دریافــت و ارســال بــار
بــه هرکجــای قــاره ســبز؛ اســتفاده
میکنــد .ادعایــی کــه بــا رویکــردی
ســازگار بــا محیــط زیســت و
سیســتمی کارآمــد ،بــا تحویل ســالم
و بهموقــع بــار تابهحــال؛ خــاف
آن ثابــت نشــده اســت!

تینکست ،همراه کسبوکارهای آنالین در زمان شیوع کرونا

تقریبــاً  2مــاه دیگــر ،اولیــن ســالگرد شــیوع ویروســی عجیــب و سرنوشتســاز بــه نــام
 19-covidاســت .ویروســی کــه بــا آمدنــش ،سرنوشــت دنیــا را عــوض کــرده و در حالــی کــه
هیچکــس فکــرش را نمیکــرد ،شــکل دیگــری از زندگــی و روزگار را بــه دنیــا نشــان داد .و امــا
درســت در زمانــی کــه سیاس ـتهای منــع رفتوآمــد ،تبدیــل بــه یکــی از راههــای مبــارزه بــا
ایــن ویــروس شــد ،کســبوکارهای مختلــف بــرای گســترش حــوزه فعالیــت خــود ،ارتبــاط
بیشــتری بــا دنیــای اینترنــت برقــرار کردنــد و حــال و تنهــا در ظــرف مدتزمانــی کوتــاه،
تبدیــل بــه یکــی از بزرگتریــن تأمینکننــدگان ملزومــات و خدمــات شــدهاند و از ایــن رو،
تقاضــا بــرای ارســال مرســوالت بســیار بیشــتر از پیــش شــده اســت.
امــا ،یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیــش روی ایــن دســته از کس ـبوکارها ،اندیشــیدن
ســازوکاری منظــم بــرای ارســال بســتههای خــود بــه مناطــق مختلــف در بهتریــن و ســریعترین
حالــت ممکن اســت.
مــا در تینکســت بــا درک نیازهــای شــما ،در ایــن روزهــای کرونایــی بیشــتر از قبــل در کنــار
شــما و کســبوکارتان هســتیم .بــه همیــن خاطــر ،بــا حداکثــر تــوان نــاوگان خــود و در 3
بــازه زمانــی مختلــف و در حملونقــل مرســولههایتان را در هــر روز هفتــه بــه جــز جمعههــا،
انجــام میدهیــم.
بــرای اینکــه بتوانیــم همراهتــان باشــیم ،بهصــورت منظــم از تمامــی همــکاران نکســت
یــار تســت کرونــا بــه عمــل میآوریــم و هــر روزه ،اقدامــات دیگــری از جملــه پایــش تــب و
بررســی ســطح اکســیژن خــون را در کنــار رعایــت الزاماتــی همچــون اســتفاده از ماســک در
تمــام ســاعات کاری و دیگــر مــوارد بهداشــتی ،را بــه عمــل میآوریــم.
مــا در تینکســت همیشــه همــراه شــما هســتیم زیــرا ،حــال خــوب شــما و کســبوکارتان
بــرای مــا در هــر شــرایطی مهــم اســت.
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رونمایی از جدیدترین پلتفرم مدیریت انبارداری Ware2Go

 Ware2Goدر جدیدتریــن اقــدام
خــود در  8ژوئــن ســال جــاری ،از
جدیدتریــن پلتفــرم خــود موســوم
بــه  ،FulfillmentVuبــرای مدیریــت
سیســتم انبــارداری رونمایــی کــرد.
بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی،
مشــترکین ایــن مجموعــه میتواننــد
تا مدیریتــی گســتردهتــر درکانالهای
مختلــف فــروش داشــته باشــند.
 Ware2Goاز طریــق یــک فنــاوری
یکپارچــه اقــدام بــه برآوردهســازی
تقاضــا میکنــد تــا بــه ایــن ترتیــب
مشــتریان امــکان ارســال بارهایشــان
را در بازههــای زمانــی یــک تــا دوروزه
تحــت خدمــات شــرکت حملونقــل
جهانــی  ،UPSداشــته باشــند.
اساس سیستم  ،FulfillmentVuترکیبی
از 3سیســتم مدیریــت انبــار ،مدیریت
ســفارش و مدیریــت حملونقــل کاال
اســت و به مشــترکین Ware2Goاجازه
میدهــد تــا برنامــهای اســتاندارد را

بــرای شــبکه فــروش خــود بــه وجود
بیاورنــد .اســتیو دونتــون (Steve
 ،)Dentonمدیرعامــل Ware2Goدرباره
ایــن پلتفــرم میگویــد :در عصــرB2E
و آسانســازی تجــارت بــرای همــه
قــرار گرفتهایــم و طراحــی و ایجــاد
چنیــن پلتفرمــی باعــث میشــود
تــا تمامــی مشــاغل بتواننــد تــا
هدفهــای کسبوکارشــان را در هــر
حــد و انــدازهای کــه هســت ،محقــق
کننــد FulfillmentVu .بــا مقیــاس
بنــدی تقاضــا ،بــه فرصتهای رشــد؛
پاســخی مناســب میدهد .ما ســعی
داریــم تــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی
بــه فراینــد نــوآوری ،توانمندســازی
مشــتریان در مــواردی همچــون
انبــارداری و حملونقــل ،کارایــی و
اثربخشــی بیشــتری برای مشــتریان
خــود ایجــاد کنیــم .دونتون همچنین
دربــاره  FulfillmentVuاضافــه کــرد:
این پلتفرم از نظر فنــاوری ،پیچیدگی،
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زیرســاختها و همچنیــن هزینـهای
کــه بــرای ایجــاد آن صــورت گرفتــه،
پــروژهای تاریخــی در صنعــت مــا
محســوب میشــود! ،FulfillmentVu
شــبکه مجموعههــای مختلــف را
قــادر میســازد تــا بــا تحویــل 1
الــی  2روزه بــار ،اثربخشــی بیشــتری
داشــته باشــند .همچنیــن ایــن
پلتفــرم ،زمینههــای تســاوی بــرای
مجموعههــای مختلــف در ایجاد یک
کانــال فــروش قدرتمنــد و مدیریــت
یکپارچــه آن را بــه وجــود مــیآورد.
 ،Ware2Goیــک شــبکه سرتاســری از
انبــارداری اســت کــه بــا بهکارگیــری
از امکانــات فنــاوری ،مدلهایــی
سادهســازی شــده از کانالهــای
فــروش را در قالــب مــدل تجــاری
انعطافپذیرتــر نیــز ارائــه میدهــد.

 40درصــد از نــاوگان حمــل و نقــل کشــور ،بــاالی 35
ســال عمــر مــی کننــد!

بــه گفتــه ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی 40 ،درصــد از نــاوگان حملونقــل
بــاری کشــور میانگیــن عمــر بــاالی  35ســال دارنــد .همچنیــن وی در ادامــه صحبتهایــش از اعــام
حمایــت مجلــس از ســازمان راهــداری جهــت تأمیــن لجســتیک حملونقــل کشــور خبــر داد.
البــرز حســینی ،ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس و نماینــده مــردم خدابنــده در مجلــس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــر مشــکالت موجــود در حــوزه حملونقــل جــادهای ،گفــت :راننــدگان وســایل نقلیــه
و علیالخصــوص کامیونهــا ،در ســالهای اخیــر بــا مشــکالت فراوانــی در زمینــه تأمیــن تجهیــزات
روبــرو بودهانــد .ایــن مشــکالت بــه حــدی بــود کــه راننــدگان کامیــون ،در ســال  ۹۷نســبت بــه شــرایط
موجــود اعتــراض کردنــد کــه البتــه بــا تــاش دولــت و مجلــس ،تــا حــد قابلتوجهــی ایــن مشــکالت
برطــرف شــدهاند.
در ادامــه ایــن نماینــده بــا اشــاره بــه میانگیــن بــاالی عمــر نــاوگان حملونقــل فعــال در کشــور ،گفــت :بــا
توجــه بــه بررســی آمارهــا ،نــاوگان حملونقــل کشــور تقریبــاً میانگیــن عمــری بــاالی  ۳۵ســال دارنــد کــه
ایــن امــر نشــاندهنده عمــر بــاالی ایــن نــاوگان اســت .وی همچنیــن افــزود کــه میانگیــن عمــر نــاوگان
مینیبوسهــا ،بالغبــر  ۴۰ســال اســت.
حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه حملونقــل یــک چرخــه فرابخشــی اســت ،گفــت :باید
بــرای پیگیــری مســائلی همچــون تأمیــن منابــع ،قطعــات ،ســوخت و مــواردی ازایندســت؛ رویکــردی
فرابخشــی داشــته باشــیم.
وی در انتهــا افــزود :رویکــرد مجلــس و اعضــا کمیســیون مجلــس نســبت بــه حــوزه حملونقــل کشــور،
ی وضعیــت حملونقــل بــاری کشــور برگــزار
مثبــت اســت و در نشســتی کــه اعضــا در زمینــه بررســ 
کردهانــد؛ تمامــی زوایــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت و در نهایــت ،اعضــای کمیســیون،
آمادگــی خــود را بــرای حمایــت و کمــک بـه ســازمان راهــداری بــرای تأمیــن تجهیــزات اعــام نمودنــد.

12

نسخه هفتم

روایت مجتبی زاهدیان ،مدیر محصول تینکست از محصول لجستیک محور
در مصاحبــهای بــا مجتبــی زاهدیــان مدیــر محصــول تینکســت ،دربــاره صنعــت
لجســتیک ،خصوصیاتــش هــر آنچــه کــه حــول محــور ایــن صنعــت وجــود دارد؛
گفتگــو کردهایــم .ازایــنرو شــما را بــه مطالعــه ایــن مصاحبــه دعــوت میکنیــم.
زمانــی کــه قــرار اســت از محصول
در صنعــت لجســتیک صحبــت
کنیــم ،بایــد مشــخص شــود کــه
دقیقــا از چــه چیــزی صحبــت
خواهیــم کــرد .بــه بیــان بهتــر،
لجســتیک قــرار اســت چــه گــرهای
را بــاز کــرده و چــه مشــکلی را بــرای
مشــتر یها حــلکنــد؟ بــه زبانــی
ســاده ،محصــول اصلــی صنعــت
لجســتیک ،جابهجایــی مرســوالت
طبــق نیــاز مشــتریان اســت کــه
شــامل  4بعــد میشــود:
جمــعآوری مرســوالت در زمــان
تعییــن شــده
رعایــت مالحظــات مــورد نیــاز
بــرای حمــل بســته
حمل بسته تا مقصد
تحویــل مرســوالت در زمــان
تعییــن شــده
یــک ســازمان لجســتیکی بایــد
بتوانــد تــا نیازهــای مشــتریانش را
در هــر یــک از  4مــورد اشــاره شــده،
بــهدقــت مــورد بررســی قــرار داده و
محصــول مناســب را در پاســخ بــه
هــر کــدام ،بــه بــازار ارائــه نمایــد.
هــر چــه تناســب بیــن محصــول
پیشــنهادی بــا نیــاز مشــتری بیشــتر
باشــد ،احتمــال موفقیــت چنیــن
شــرکتی افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد.

چــه عوامــل کلیــدی باعــث
موفقیــت در صنعــت لجســتیک
هســتند ؟
بــا مطالعــه نیــاز مشــتریان و
مؤلفههــای ایجــاد تناســب
محصول-بــازار ،میتــوان تــا
عوامــل کلیــدی موفقیــت یــا
CSFهــای صنعــت لجســتیک را
شناســایی کــرد .عوامــل کلیــدی
موفقیــت در صنعــت لجســتیک
را براســاس تأثیــری کــه بــر
ســودآوری دارنــد ،میتــوان بــه
دو دســته تقســیم کــرد کــه دســته
اول منجــر بــه افزایــش فــروش
شــده و دســته دوم ،باعــث کاهش
هزینههــای ســازمان میشــود.
از آنجایــی کــه از شــرکت
لجســتیکی انتظــار مــیرود کــه
در هــر شــرایطی خدمــات پســتی
مــورد نیــاز را ارائــه کنــد ،دسترســی
ســرویس یــا  availabilityیکــی
از عوامــل کلیــدی موفقیــت در
صنعــت لجســتیک اســت .مفهــوم
ُپســت ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
امانــتداری و اعتمــاد دارد .بــه
همیــن جهــت آگاهــی از برنــد
و خوشنامــی برنــد از دیگــر
عواملــی کلیــدی موفقیــت در
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ایــن صنعــت اســت .شــرکتی
کــه شــبکه نماینــدگان و عاملیــن
بزرگتــری دارد ،امــکان بیشــتری
بــرای دسترســی بــه بخشهــای
بزرگتــری از مشــتریان را دارا
اســت .نــاوگان حملونقــل بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف
بســیار حیاتــی اســت .لــذا توســعه
نــاوگان از دیگــر عوامــل موفقیــت
در ایــن صنعــت اســت .بهعــاوه،
جغرافیــای تحــت پوشــش از
دیگــر عوامــل کلیــدی موفقیــت در
لجســتیک اســت .عوامــل مــورد
اشــاره ،همگــی باعــث توســعه بــازار
و افزایــش فــروش یــک شــرکت
لجســتیکی میشــود .از طرفــی
دیگــر در زمینــه کاهــش هزینههــا،
مهمتریــن منبــع هزینــه در صنعــت
لجســتیک ،مربــوط بــه نیــروی
انســانی اســت .بــه همیــن خاطــر
اگــر یــک مجموعــه بتوانــد افزایــش
بهــرهوری منابــع انســانی خــود را
افزایــش داده و «بســته پــردازش
شــده» بــه ازای هــر نفــر را افزایــش
دهــد ،میتوانــد هزینههــای خــود
را کاهــش دهــد.

توســعه زیرســاختهای ســختافزاری و نرمافــزاری یکــی از اصلیتریــن عوامــل کلیــدی موفقیــت در
صنعــت لجســتیک اســت کــه میتوانــد باعــث افزایــش بهــرهوری از منابــع موجــود شــود.
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این افزایش بهرهوری ازدو طریق اتفاق میافتد:
انجام خودکار کارها
بهینهسازی کارها
بــه نظــر شــما ،مشــخصههای صنعــت لجســتیک چــه مــواردی هســتند؟ دربــاره چالشهــای آن
برایمــان بیشــتر بگوییــد.
مهمترین مشخصههای صنعت لجستیک عبارتند از:
حاشیه سود پایین که منجر به کاهش حاشیه سود هر بسته میشود.
عمر سفر محدود بسته که اجازه کاهش هزینههای حمل بسته را نمیدهد.
لزوم فعالیت سازمان در حجم باال برای کاهش سرشکن هزینههای سربار هر بسته.
 3مشــخصه ذکــر شــده نشــان میدهنــد کــه مهمتریــن اهــرم رشــد صنعــت لجســتیک ،افزایــش
بهــرهوری منابــع اســت .بــه همیــن خاطــر بایــد فعالیتهــا بهینــه شــوند تــا در نتیجــه ،هزینههــا نیــز
کاهــش یابنــد .امــا لــزوم فعالیــت در حجــم بــاال ایجــاب میکنــد کــه از زیرســاختهای نرمافــزاری
اســتفاده کنیــم .زیــرا تعــداد کل تصمیماتــی کــه بایــد در یــک شــرکت لجســتیکی اتخــاذ شــود.

بــا ایــن وجــود ،هــرم رشــد صنعــت لجســتیک
در چــه وضعیتــی قــرار دارد؟ مشــخصههای یــاد

شــده در صنعــت لجســتیک نشــان میدهنــد
کــه افزایــش بهــرهوری تــا چــه میــزان در ایــن
صنعــت مهــم اســت .بــرای افزایــش بهــرهوری
بایــد فعالیتهــای روزمــره را تــا حــد ممکــن
بهینــه نمــود تــا هزینههــا کاهــش یافتــه و
حاشــیه ســود افزایــش یابــد .در یکســو بــا
در نظرگیــری تعــداد تصمیماتــی کــه بــرای
بهینهســازی حمــل یــک مرســوله الزم اســت ،و
از ســوی دیگــر لــزوم فعالیــت در حجــم بــاال؛ ما
را بــا یــک حقیقــت اساســی مواجــه میکنــد:
لجســتیک صنعــت تصمیمگیــری اســت.
موفقیــت در ایــن صنعــت نصیــب شــرکتی
میشــود کــه بتوانــد تصمیمــات بهتــری
بگیــرد .از انتخــاب یــک نــاوگان مناســب بــرای
حمــل یــک بســته گرفتــه تــا انتخــاب مســیر
مناســب بــرای حمــل بســتهها و ترتیــب
بســتهها ،همگــی در مســیر تصمیمگیــری قــرار
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گرفتهانــد .تعــداد زیــاد تصمیماتــی کــه بایــد
بــه صــورت بهنــگام ( )real timeگرفتــه شــود،
نشــان میدهــد کــه توســعه زیرســاختهای
نرمافــزاری مهمتریــن اهــرم رشــد در صنعــت
لجســتیک اســت.
از نظــر شــما ،نــاوگان ارجحیــت دارد یــا نــرم
افــزار؟
تصــور ســنتی فعــاالن صنعــت لجســتیک ایــن
اســت کــه یــک مجموعــه لجســتیکی ،ســازمانی
اســت کــه نــاوگان حمــل و نقــل دارد و شــبکهای
گســترده از نماینــدگان جغرافیایــی بــزرگ تــر از
کشــور را تحــت پوشــش خــود قــرار میدهــد.
از ســویی دیگــر ،بــا بررســی دقیــق صنعــت
لجســتیک شــرکتهایی را شــاهد هســتیم کــه
فقــط زیرســاخت نرمافــزاری دارنــد و کلیــه
کارهــای حمــل و نقــل بســته را بــه صــورت
کامــل بــه شــرکتهایی کــه نــاوگان مجهــز بــرای
حمــل بســته دارنــد ،برونســپاری کردهانــد .بــه
بیــان دقیقتــر ،ایــن شــرکتها کارشــان ارائــه
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آنهــا ارتبــاط بیــن مشــتریان و شــرکتهای حمــل و نقــل را در بهینهتریــن حالــت ممکــن برقــرار
میکننــد و بــر اســاس نیــاز مشــتری تصمیــم میگیرنــد کــه کــدام بســته توســط شــرکت حمــل
جمــعآوری شــده ،نقطــه تبــادل احتمالــی بســته بیــن دو شــرکت حمــل کجــا باشــد و بســته در چــه
زمانــی بــه گیرنــده تحویــل شــود.
همیــن مــورد نشــان میدهــد کــه یــک شــرکت لجســتیکی میتوانــد تــا بــدون نــاوگان باشــد و یــا
هیــچ شــبکهای از نماینــدگان و عاملیــن نداشــته باشــد .حتــی ممکــن اســت کــه ،هیــچ بســتهای را
خــودش جابجــا نکنــد ،امــا در بــا وجــود تمــام ایــن مــوارد ،نمیتوانــد تصمیماتــش را برونســپاری
کنــد .شــرط الزم بــرای ایجــاد یــک شــرکت لجســتیکی ،بلــوغ نرمافــزاری الزم بــرای اتخــاذ تصمیمــات
بهنــگام اســت .تــا جایــی کــه یــک شــرکت لجســتیکی میتوانــد تنهــا یــک نرمافــزار باشــد.
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روند کار در مدیریت ناوگان تینکست

قلــب تپنــده یــک ســازمان لجســتیک ،بخــش
نقلیــه آن اســت .بــرای همیــن ،بــرای اثربخشــی
فــراوان در ایــن بخــش بســیار مهــم ،مدیــر
نــاوگان تینکســت وظیفــه دارد تــا عــاوه بــر
برنامهریــزی بــرای توزیــع منابــع ،وظایفــی
همچــون ،جــذب نیــرو مجــرب و متعهــد بــرای
نــاوگان ،آمــوزش صحیــح و کامــل ،مدیریــت
زمــان و تحویــل بهموقــع مرســوالت ،بررســی
و حــل مشــکالت نکســت یارهــا ،زمانبنــدی
مناســب پیــکاپ بــرای  3بــار در روز ،نظــم
و ســاماندهی نکســتیارها در زمــان توزیــع
بســتهها را بــر عهــده گیــرد.
البتــه در حــال حاضــر و بــا شــیوع گســترده
ویــروس کرونــا ،اجــرای برنامههــای بهداشــتی
و پیشــگیرانهای همچــون تحویــل ماســک ،الــکل
و ظــروف یکبــار مصــرف و همچنیــن تــدارک
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فواصــل اجتماعــی بیــن افــراد نیــز بــر عهــده
مدیریــت نــاوگان تینکســت اســت.
مدیــر نــاوگان حملونقــل تینکســت ،بایــد
بــرای اجــرای درســت برنامههــا ،ارتباط مســتقیم
و مناســب بــا مشــتریان ،از یــک برنامــه منظــم
و هدفمنــد پیــروی نمایــد .البتــه ایــن جایــگاه
شــغلی ممکــن اســت در صــورت نداشــتن دقــت،
عواقــب و چالشهــای مخصــوص بــه خــود را
نیــز دارد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه:
 بــروز حــوادث غیرقابــل پیشبینــی همچــونتصــادف نکســت یارهــا
 سرقت مرسوالت بــروز مشــکل با مشــتریان مثــل ثبت اشــتباهیآدرس
 -عدم تحویل مناسب مرسوله
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مدیــر نــاوگان حملونقــل تینکســت،باید برای اجــرای درســت برنامهها ،ارتباط مســتقیم و مناســب با
مشــتریان ،از یک برنامه منظم و هدفمند پیروی نماید .البته این جایگاه شــغلی ممکن اســت در صورت
نداشــتن دقــت ،عواقــب و چالشهــای مخصــوص به خــود را نیــز دارد که از جملــه آنها میتــوان به:
بروز حوادث غیرقابل پیشبینی همچون تصادف نکست یارها
سرقت مرسوالت
بروز مشکل با مشتریان مثل ثبت اشتباهی آدرس
عدم تحویل مناسب مرسوله
شیفتهای طوالنی کاری که در برخی دورههای زمانی همچون عید نوروز
بدون تعطیالت هستند
کار در شرایط آب و هوایی نامناسب
اجرای مناسب پروتکلهای بهداشتی
اشاره نمود.
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