
 دل للحاسبات
 



 ، األعمال نشاط تارٌخ فً النجاح قصص أعظم من واحدة للكمبٌوتر (دل) تعبر 

 كان عندما الشخصٌة حجرته فً (دل ماٌكل) بواسطة 1984 عام فً تأسست وقد

 فً الحاسب ألنظمة منتج أكبر أصبح حتى ، أوستٌن فً تكساس بجامعة طالبا  

 ، الشكبة وخادم ، المكتب وحاسب ، الصغٌر الحاسب تبٌع والشركة ، العالم

  عام وفً ، الخارجً الصلب والجزء ، العمل ومحطات ، التخزٌن ومنتجات

 شركة تعتبر وهً . دوالر بلٌون 30 المبٌعات تتخطى أن متوقعا   كان 2002
    الصناعة فً األكبر اإلنجاز ذات أنها كما ، الربحٌة عالٌة
   ؟ الشركة ربحٌة استمرار ٌفسر الذي وما ؟ العالً إنجازها (دل) حققت كٌف

 رغبة وضحت وقد ، للعمٌل المباشر البٌع : دل عمل نموذج فً تكمن اإلجابة

 الربح على الحصول ٌمكنه حٌث ، والتجزئة الجملة تجار تجنب فً دل ماٌكل

 العمالء إلى الربح هذا من جزء منح ٌمكنه كما ، علٌه هم ٌحصلوا أن ٌمكن الذي

 البرٌد خالل من المباشر بالبٌع (دل) قام البداٌة فً ، أقل أسعار صور فً

 من تتم كانت مبٌعاته ومعظم ، التسعٌنٌات منتصف ومنذ ، الهاتفٌة واالتصاالت

 مظاهر ومقارنة مزج من العمالء المحنك (دل) موقع مكن وقد ، اإلنترنت خالل

 ومشغل الداخلً القرص ومشغل والشاشة والذاكرة الصغٌر المعالج مثل ، المنتج

 لتكوٌن وذلك ، والفارة المفاتٌح ولوحة الفٌدٌو وأسطوانات المدمجة األسطوانات
   . احتٌاجاتهم ٌناسب حاسب نظام

 



 بصرف العرض سلسلة من المخزون إخراج هو لدل األساسً الهدف

 واستبدال ودل الموردٌن بٌن النقل مرحلة فً هو عما النظر

 فً نجح فإنه الهدف هذا ٌحقق لم أنه رغم بالمعلومات فعلٌا المخزون
   تحفظ حٌث الصناعة فً مستوى أقل إلى المخزون تخفٌض

 45 و ٌوما 30 بـ بالمقارنة فقط أٌام خمسة لمدة بالمخزون دل )

 وجٌت كمبٌوتر كومباك مثل المنافسٌن لدى ٌوما   90 حتى أو ٌوما  

 صناعة فً التنافسٌة للمٌزة الرئٌسً المصدر هو هذا وكان واي

 وتنخفض األرباح من % 75 المكونات تكلفة تمثل حٌث الحاسب

 لهٌكل ( دل ) تخفٌض فإن لذلك للتقادم نتٌجه أسبوع  %1 بنسبة

 لرحٌة حاسما   سببا   كان المخزون إدارة نظم تسهٌل خالل من تكلفتها
   العالمٌة ( دل )
 


