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تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عمومیت نیافته و توسط تولیدکنندگانی که خــود را برای افزایش 

عملکرد آماده می کنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است. هدف سیستم تولید چابک قراردادن شرکت 

 جلوتر از رقبای آن است.

تولید چابک در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شرکت ایجاد می کند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو 

 باشد.

سازمانهای تولیدی چابک محصوالتی با کیفیت باال، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شکل 

 دهی مجدد تولید می کنند.

استراتژی کسب و کار هدفدار است که شرکت را باتوجه به توانمندیهایش بــرای موفقیت در قرن  تولید چابک یک

 بیست و یکم آماده می سازد.

  

 

 مقدمه

  

صنعت تولید همواره در شرف تغییر پارادایم بوده است. این تغییر از صنعت دستی به تولید انبوه سپس به تولید 

؛ 1002( درحال گذار بوده است )هرمزی، AGILE MANAGEMENT)ناب و در عصرحاضر به تولید چابک 

 (.2991، 2کید، 

شروع شود، تولید به صورت دستی و  2901قبل از آنکه نخستین تالشهای فورد برای مونتاژ خودروهایش در سال 

اقع در هایلند در کارخانه ای جدید و 2921با ابزارآالت ساده اما انعطاف پذیر انجام می گرفت. تا اینکه در بهار 

(. فورد طی مقاله ای 2131، 20-21پارک دیترویت خط متحرک مونتاژ شروع به کار کرد )ووماک و همکارانش، 

اصطالح تولید انبوه را مطرح و سیستم ابداعی خود را تولید انبوه نام نهاد. دیگران شیوه او را  2911در سال 

(. اوج شکوفایی تولید 2990، 921 - 923، 101-101، 101 -103نامیدند )دایره المعارف بریتانیکا، « فوردیسم»

بوده است. این دهه شاهد پیشرفتهای زیادی ازجمله باال رفتن سطح زندگی مردم و شکوفایی  2920انبوه دهه 

 (.2993؛ دوگاسی و همکارانش، 1002اقتصاد آمریکا بود. )هرمزی، 

آی جی »ار و عملیات خود کرد. این تغییرات از تفکرات شروع به تغییراتی در ساخت 2920شرکت تویوتا در بهار

طی سفری سه ماهه به دیترویت،  2920نابغه تولید تویوتا سرچشمه گرفت. در سال « تایی چی اوهنو»و « تویودا

آنها کارخانه فورد را از نزدیک موردبررسی قرار دادند. پس از بازگشت، به این نتیجه رسیدند که تولید انبوه هرگز 

ی تواند در ژاپن محقق گردد. درواقع این آزمون شروعی بود برای ظهور سیستمی که آن را سیستم تولیدی نم

(. در دهه 2131، 22-21تویوتا نامیدند. این سیستم درنهایت به تولید ناب معروف شد )ووماک و همکارانش، 

کت تویوتا موتور بوده است. در سال پارادایم غالب، تولید ناب بود که منشا آن ژاپن و شر 2990و اوایل  2920



برگزار شد، واژه تولید « 12استراتژی های تولید برای قرن»با نام « لی های»در کنفرانسی که در دانشگاه  2992

؛ دوگاسی و همکارانش، 1002به حساب می آورند )هرمزی،  12چابک مطرح گردید که اکنون آن را پارادایم قرن 

2993.) 

و  «توانایی حرکت به صورت سریع و آسان»، «حرکت سریع، چاالک، فعال»لغات به معنای  واژه چابک در فرهنگ

(. 1000، 1به کار گرفته شده است )هورن بای، « قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه»

ه مومیت یافت( ناشی ازتولید چابک است و تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عAGILITYچابکی )

و به عنوان استراتژی موفق، توسط تولیدکنندگانی که خود را برای افزایش عملکرد قابل مالحظه ای آماده می 

کنند، پذیرفته شده است. هدف این تولیدکنندگان مطـــرح شدن به عنوان رهبر درسطح ملی و بین المللی )در 

(. 2999درحال تغییر است( می باشد)یوسف و همکارانش،  یک بازار رقابتی که نیازهای مشتریــان به صورت دائم

در چنین محیطی، بنگاه باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحی مجدد محصوالت، 

تغییر رویه های تولید محصوالت و پاسخگویی کارا به تغییرات را داشته باشد. درصورت داشتن چنین توانمندیهایی 

توانایی سازمان »( چابکی را چنین تعریف می کند: 2999(. دوو )1000تولیدی چابک خواهدبود )عبدالمالک،  بنگاه

 «.جهت بقا و پیشرفت در یک محیط کسب و کار غیرقابل پیش بینی و دائماً درحال تغییر

 تولید چابک

فاده تر هستند. این اهداف با استهمیشه مشتریان خواهان محصوالتی با کیفیت باالتر، قیمت مناسب تر و طراحی به

(، و ما نیازمند سیستمهای تولیدی جدیدی 2999، 1از تکنیکهای اتوماسیون سنتی قابل حصول نبوده )کایوسی، 

هستیم تا نیازهای مشتریان را برآورده سازیم. در اینجا به تشریح سیستم تولیدی جدیدی به نام چابک می پردازیم 

نشست بنگاه »(. اشمویر مدیر اجرایی 2991، 91است )کید، « ما جلوتر از رقبایمانقراردادن شرکت »که هدف آن 

تولید چابک جهت بقا و پیشرفت در (: »2991، تولید چابک را چنین تعریف می کند )اوکونور، «تولیدی چابک

ند به تغییرات توامحیط رقابتی )که تغییرات در آن دایمی و پیش بینی نشده است( نوعی توانایی ایجاد می کند تا ب

براساس این تعریف، تولید چابک شامل انعطاف پذیری سیستم مکانیکی در تولید «. سریع بازار پاسخگو باشد

محصول و مفاهیمی مانند: توانمندسازی کارکنان، روابط نزدیک بین تولیدکننده و تامین کننده، کیفیت جامع، و 

 مهندسی مجدد شرکتهاست.

تولید چابک را به عنوان یک سیستم می دانند، در زیر برخی نظریات آنها را بیان می کنیم: بعضی از نظریه پردازان 

( آن را سیستمی می داند که به طور همزمان محصوالت متفاوتی را بدون نیاز به تجدید سازمانی و 2991کاپالن )

: یک سیستم تولیدی که عالوه ( نیز آن را چنین تعریف می کند2992تعطیلی درکار، تولید می کند. کوئین تانا )

بر تولید محصوالت متنوع و کارا، قابلیت سازگاری )تطبیق( با تغییرات در طراحی و ترکیب محصوالت، و شکل 

( آن یک سیستم تولیدی با توانمندیهای فوق العاده 1002دهی مجدد را دارا باشد. به زعم هوپر و همکارانش )

چنین سیستمی توانایی تغییر سریع مدلهای محصول وخطوط تولید را  جهت ارضای نیازهای متغیر بازار است.

داراست و به طور نسبتاً مطلوبی، به نیازها و خواسته های مشتــــریان به صورت واقعی و به موقع پاسخگوست. 

NICHE از بازار است که شرکت قادر به ارضای نیاز و خواسته مشتری است. هر سازمانی تمام تالش خود را )



ی کند تا چابک شود. هـــرمزی تولید چابک را چنین تعریف می کند: متد جدید تولید که برای کارخانه هایی م

که خواستار پیاده سازی آن باشند، یک دوره رقابتی فراهم خواهدکرد. سازمانهای تولیدی چابک محصوالتی با 

و قابلیت شکل دهی مجدد تولید می کنند. این کیفیت باال، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقاء 

سازمانها طراحی، مهندسی و تولید را با بازاریابی و فروش یکپارچه و منسجم می کنند، در چنین روشی محصوالت 

  (.2992دقیقاً مطابق با خواسته و نیاز مشتری ساخته می شود )ناجل و دوو، 

 12ر به تولید چابک را شروع کرد و توانست زمان انتظار را کارخانه لردستون جنرال موتورز تغیی 2991در سال 

(. 2992درصد کاهش دهد )کاساردا و روندیلینی،  13درصد، و فضای کارگاه تولیدی را  12درصد، موجودی را 

مفهوم تولید چابک می تواند سطوح مدیـریت را کاهش داده و درنتیجه فرایند تصمیم گیری را تسهیل کند. 

لیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آنها قدرت عقالنی کارکنان را سازمانهای تو

به جای قدرت ماهیچه ای آنها، اهرم می کنند. برای افزایش اثربخشی تیمهای چندوظیفه ای توسعه محصول، 

 ن تیمها با اهداف کمپانیکمپانی ها از تکنیک های هدف گذاری استفاده می کنند. هدف گذاری بین استقالل ای

که ممکن است شامل سطوح کیفیت و زمانبندی باشد، تعادل برقرار می کند. مدیریت این تیمها بایستی منعطف 

 (.1002و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطالعات در داخل این سازمانها یکنواخت و پیوسته است )هرمزی، 

تولید چابک برمی شمارد که شامل رفاه مشتری، افراد واطالعات، ( چهار عنصر کلیدی را برای 1002ماسکل )

همکاری در داخل و بین کارخانه ها، و مناسب بودن یک کمپانی برای تغییر است. حال به توضیح بیشتر این عوامل 

 می پردازیم:

ند. رفاه مشتری: باید توجه کرد که محصوالت و خدمات، چه مقدار ارزش به مشتریان اضافه می ک - 2

تولیدکنندگان در کالس جهانی تاکید زیادی روی نزدیکی به مشتری و رفاه او دارند. معنای این نزدیکــــــی و 

رفاه این است که )به واسطه مصرف و استفاده از خدمات و محصوالت کمپانی شما( چقدر ارزش به مشتری اضافه 

ان وابسته است و اینکه نحوه استفاده از محصوالتتان شده است. این امر به فهم و شناخت درونی از نیازهای مشتری

را بهتر از مشتریان بدانید. برای بروز نیازهای واقعـی مشتریان، شما باید به جای محصول، راه حلهایتان را بفروشید. 

 فروش راه حلها نیازمند فهم و شناخت جزئی و کامل از نیازهای مشتری است. در اینجا فروش محصول، به تنهایی

کافی نبوده و گاهی اوقات بنگاه نیازمند ارائه خدمات اضافی یا پشتیبانی فنی اضافه ای شود. گاهی اوقات ضروری 

 است جهت ارضای نیازهای واقعی مشتریان محصوالت مکمل را ارائه کرد که حتی این امر ممکن 

 است به وسیله دیگر شرکتها و یا حتی رقبای شما عرضه شود.

عات: زمانی که یک کمپانی قصد دارد فروش مبتنی بر راه حل را گسترش دهد، باید توجه زیادی افراد و اطال - 1

به مهارتها و دانش افراد در داخل کمپانی داشته باشد. این دانش شامل تجارب تولید، نیازهای مشتریان، اشتیاق 

جای محصوالت می فروشد، روابطی  مشتریان و نیازهای خدماتی مشتریان است. هنگامی که کمپانی راه حلها را به

که بین مشتریان و افراد کمپانی برقرار می شود، بخشی از خود محصول می گردد. درمورد اطالعات، کمپانــی 

باید به طور نزدیک و مستقیم با سیستم های اطالعاتی مشتریان مرتبط باشد. سفارشها به طور اتوماتیک ازطرف 

نه سفارش موردنیاز مشتری را تحویل می دهد. طراحی، تحویل اطالعات، مشتری داده شده و طبق آن، کارخا



تاریخ، حسابهای قابل دریافت و خدمات مشتری را می توان به صورت یکپارچه طراحی کرد. بعضی از تکنولوژی 

ه ب های موردنیاز برای دستیابی به این سطح از به اشتراک گذاری و قابلیت دسترسی به اطالعات در سالهای اخیر

 وجود آمده که یکی از آنها اینترنت است.

همکاری: تغییرات سریع در تکنولوژی، نیازهای خاص مشتریان و محصوالت موردنظر مشتری به افزایش  - 1

همکـاری بین و داخل کمپانی ها منجر شده است. هیچ کمپانی همه مهارتهای موردنیاز جهت ارضا مشتریان را 

یزی که کمپانی به طور کامل نیازهای مشتری را برآورده کند، غیرممکن به نظر می دراختیار ندارد. داشتن هر چ

رسد. بنابراین، همکاری باید در داخل کمپانی و با کمپانی های دیگر که به تشکیل شرکتهای مجازی منجر می 

 شود، برقرار گردد.

. سابقه و زمان عدم اطمینان خواهدبود تناسب با تغییر: هر شخصی می داند که چند سال بعد، زمان تغییرات بی - 1

اما سازمان چطور باید مزیتهایی را که در این محیط آشفته وجود دارد، کسب کند؟ جواب ساده و میان بری وجود 

ندارد، لیکن در اینجا برخی موضوعهایی را که به آمادگی کمپانی جهت مقابله با تغییرات کمک کند را بیان می 

تغییر و مشتری، نزدیک ترین فرد به مشتری باید اختیاراتی داشته باشد که نشان دهنده  کنیم. برای تمرکز روی

تغییراتی در متدهای کمپانی در برخورد با نیازهای مشتری باشد، افراد محلی باید اختیارات قابل مالحظه ای 

 کجا می رود؟ اهداف آن چهداشته باشند. کمپانی باید به طور واضح چشم انداز خود را تعریف کند که کمپانی به 

چیزهایی هستند؟ و چطور به آن اهداف خواهدرسید؟ این چشم انداز باید به طور کامل و جزئی در سراسر سازمان 

توزیع و منتشر شود. بنابراین، افراد محلی باید اختیارات کامل )درتعیین چشم انداز و اصول کمپانی( داشته باشند 

ا نشان دهند. برای اینکه تصمیم گیریهای محلی در کمپانی موثر باشد، نیروی کار تا بتوانند نیازهای مشتریان ر

باید آموزش دیده و تحصیلکرده بوده و اصول و دیدگاههای کمپانی، نیازمندیهای مشتریان، خدمات و محصوالت 

مل ( ، دنبال می کنند. این روش شاLIEAD TIME( زمان انتظار)COMPRESSION(.2کمپانی را به خوبی 

ارتباط بین طراحی و عملیات و در سطح گسترده تر، با خارج از کمپانی، مشتریان و تامین کنندگان را نیز شامل 

(. مسیر دیگر انتقال از تولید 1002، 21می شود. این ارتباط باعث افزایش پاسخگویی خواهد شد )گاناسکاران، 

بیان می کنند که تولید چابک  2999و جونز در سال  انبوه به تولید ناب و سپس به تولید چابک است . رابرتسون

براساس تولید ناب است، اگرچه ممکن است تناقضهای آشکاری بین ثبات موردنیاز برای هزینه پایین از یک طرف 

  و انعطاف پذیری موردنیاز برای چابکی ازطرف دیگر وجود داشته باشد.

جهت دستیابی بر چهار اصل اساسی زیر می داند )رابرتسون  گلدمن نیز تولید چابک را شامل خصوصیات تولید ناب،

 (:2999و جونز، 

 محصوالت باید راه حلهایی برای مشکالت خاص مشتریان باشند؛ - 2

سازمانهای مجازی باید زمانی شکل بگیرند که ازطریق همکاریهای داخل و یا خارجی خواستار ارائه محصوالت  - 1

 اشند؛در حداقل زمان ممکن به بازار ب

رویکردهای کارآفرینانه باید طوری اتخاذ گردند که سازمانها در شرایط تغییر و عدم اطمینان محیطی، کامیاب  - 1

 باشند؛



سازمانهای مبتنی بر دانش باید زمانی شکل بگیرند که با استفاده از فناوری اطالعات در سلسله مراتب اختیارات  - 1

 جاد کنند.خود، تا حدود زیادی عدم تمرکز را ای

چنانکه بیان شد، تولید چابک، یک استراتژی کسب و کار هدفدار است که کمپانی را با توجه به توانمندیهایش، 

آماده می کند. نشست چابکی در موسسه یاکوکا، تولید چابک را به شکل زیر تعریف  12جهت موفقیت در قرن 

رقـــابتی )که تغییرات به طور مداوم و پیش بینی  کرده است: توانایی سازمان برای بقا و پیشرفت در یک محیط

نشده رخ می دهند(، و پاسخ سریع به بازارهایی که سریعاً درحال تغییر )تغییراتی که ناشی از ارزش گذاری کاال و 

 (.2992خدمات توسط مشتری است( هستند )ناجل و دوو، 

 تشریح دو مدل مفهومی

( یک مدل 2999اینجا ما به تشریح دو مدل مفهومی برای تولید چابک می پردازیم: شارپ و همکارانش )در 

تئوریک برای تولید چابک ارائه کرده اند که دارای سه بخش می باشد. بخش اول پایه های مدل بوده که از نوشته 

ه از نوشته های گلدمن و همکارانش ( گرفته، بخش دوم توانا سازنده های مدل ک2991( و کید )2999های دوو )

(. در اینجا ما 1( اقتباس شده است )شکل شماره 2993( و بخش سوم خروجیهای مدل که از گانسکاران )2992)

 به توضیح بیشتر بخش دوم یعنـــی تواناسازنده های / ستونهای مدل می پردازیم.

یندهای یادگیری جامع تعریف شده اند( که بر روی شایستگیهای اساسی )به وسیله پراهاالد و هامل به عنـوان فرا

توسعه و هماهنگی دامنه متفاوتی از مهارتها و توانمندیها متمرکز شده اند. اینها همانند ریشه های پنهان درخت 

 هستند که به شرکت قوت می بخشند؛

ص می توانند بنگاه مجازی شامل کمپانیهایی است که برای ساخت محصولی خاص، در یک دوره زمانی مشخ

پیوندهای موقتی ای تشکیل داده و سپس بعد از اتمام پروژه آن را منحل کنند؛ساخت سریع نمونه اولیه، تکنیکی 

است که به تیمهای مهندسی همزمان اجازه می دهد تا یک مدل فیزیکی واقعی از یک طراحی را طی چند روز یا 

مهندسی همزمان، در تولید چابک محسوب می شود؛ چند ساعت بسازند. این یکی از تواناسازنده های اصلی

رویکردی سیستماتیک به طراحی همزمان محصوالت و فرایندهای مرتبط با آن )از قبیل تولید و پشتیبانی( به 

صورت یکپارچه و منسجم است. در این گونه موارد منفعت کامل فقط زمانی حاصل می شود که تغییرات 

انجام شده باشد؛افراد منعطف و چندمهارته، نتیجه برنامه های آموزشی  چشمگیری در تمامی سطوح سازمانی

هستند. این افراد عالوه بر دانش، مهارت و لیــــــاقت انجام شغل خود، انعطاف پذیری سریعی در انجام وظایف 

یر، ریزی، تغی برای دیگر افراد( را دارا هستند؛بهبود مداوم، فرایند تکراری برنامهدیگران )هنگام بروز مشکالت 

ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی را بهبود مداوم گویند. این فرایند گاهی اوقات مشتریان و تامین 

کنندگان خارجی را نیز دربرمی گیرد؛کار تیمی، به وسیله گروهی از کارکنان انجام می شود که در انجام وظیفه 

کار کنند و حداقل نظارت درمورد آنها به کار گرفته می شود؛مدیریت به آنها اجازه داده می شود مانند یک واحد 

تغییر و ریسک: شامل فرایند تغییر فرهنگ سازمانی از ارزشها و شیوه های عملی سنتی است. این تغییرات، ایده 

ها و عقاید جدیدی را منعکس می کند که این مجموعه تغییرات به عنوان نرم جدید برای سازمان محسوب می 



شود؛فناوری اطالعات باعث کاهش زمان توسعه محصول شده و طراحیها ازطریق رسانه های اطالعاتی توسعه یافته، 

 مدیریت می شوند.

  

توانمندسازی: این وظیفه به عهده افرادی است که شبکه غیررسمی را )زمانی که موردنیاز واقع شود( تشکیل داده 

تند. مدیران باید زیرساختارها را جهت پشتیبانی از توانمندسازی کارکنان و به طور موثر قادر به انجام این کار هس

 فراهم سازند.

( ارائه شده است. این مدل چهار مفهوم اساسی را برای تولید چابک 2999مدل دوم که توسط یوسف و همکارانش )

  (:1ارائه کرده که در زیر به تشریح آن می پردازیم )شکل شماه 

فراد داخل بنگاه را می توان ازطریق سرمایه گذاری در آموزش و تحصیالت ارتقا داد و با شایستگیهای اساسی ا

تمرکز مجدد بر مزیتهای حاصل از شناسایی روندهای فعلی و بالقوه نیازمندیهای مشتری را کسب کرد. مدیریت 

و  پانی را شناساییکه مسئولیت خاصی در تحصیل دانش و مهارتهای اساسی دارد، باید توانمندیهای اساسی کم

(. برای اینکه شایستگیهای 2999حلقه های گمشده را پیدا کند و ازطریق پیوندها آنها را تکمیل سازد )یوسف 

اصلی، اهمیت استراتژیک داشته باشد و در بلندمدت برای شرکت سودآور باشد باید سه شرط زیر را دارا باشد 

 (:2990)پراهاالد و هامل، 

 د توانمندیهای چندجانبه ای را فراهم ساخته و به طیف وسیعی از بازار دست پیدا کند؛شــایستگی اصلی بای

 باید ارزش گذاری مشتری از محصول را تقویت کند؛

 کپی برداری از محصول نهایی برای رقبا مشکل باشد.

می رود. در اینجا منظور، سرمایه بنگاه مجازی: در تولید چابک عبارت بنگاه مجازی با معانی متفاوتی به کار  - 1

گذاری مشترک با دیگر شرکتهایی است که شایستگیهای اساسی مکمل و مشخص دارند. یعنی شایستگیهای 

(. 2991، 10اساسی از چندین کمپانی انتخاب شده و سپس در داخل یک پدیده مجرد ترکیب می شوند )کید، 

بنگاهها نشان می دهد. در مرحله اول بنگاههــــــا به سطوح سه گانه اشتراک مساعی را بین  1شکل شماره 

صورت جزیره ای عمل می کنند. در مرحله دوم تعامالت بین کمپانی ها در سطح شرکت با ارتباط کم و ناچیزی 

در سطوح عملیاتی انجام می گیرد. برای مثال، کمپانی ها ممکن است برای یک توافقنامه خرید اقدام کنند و از 

کترونیکی داده ها جهت تسهیل همکاری بهره گیرند، اما مدیریت بدون درنظر گرفتن نظرات کارکنان مبادله ال

تصمیم نهایی را به تنهایی می گیرد. در مرحله سوم، سازمانهای چابک، بنگاههای مجازی را تشکیل داده و با هم 

 در سطح عملیاتی و شرکت همکاری می کنند.

د: بنگاههای چابک به آسانی می توانند جابه جایی چشمگیری در تمرکز، تنوع توانمندی برای شکل دهی مجد - 1

سازی، شکل دهی، و تنظیم مجدد کسب و کارشان ایجاد کرده و هدفی ویژه و سریع را به عنوان پنجره ای باز از 

 (.2999فرصتها ارائه کنند )یوسف و همکارانش، 



انش را با توجه به تولید )شامل تجربیات افراد در سازمان، بنگاه مبتنی بر دانش: به طور جامع و واضح د - 1

گزارشهای کمپانی، موارد تاریخی، پایگاه داده ها و منابع دیگر( تعریف کرده اند. نیروهای کاری سازمانهایی که 

 شقصد دارند چابک شوند باید برانگیخته شده، خوب آموزش دیده و با مجموعه کاملی از مهارتها، تخصصها، و دان

تقویت شوند تا به عنوان یک عنصر اساسی و حیاتی از استراتژی هایشان تعیین گردد. چنین سازمانهایی برای 

برخورداری کامل نیروی کار از اطالعات و دانش به وجود آمده است. این خالصه یک عقیده است که می گوید: 

  (.2991، 10)کید، « دانش، قدرت است»

تشریح شده سازمانهای ما باید سیستم های تولیدی خود را به این سمت سوق دهند باتوجه به مفاهیم و مدلهای 

که توانائیها، توانمندیها و شایستگیهای زیر را کسب کنند تا بتوانند در محیط پر از آشفتگی امروز به بقا و پیشرفت 

 خود ادامه دهند:

  نی بر خواسته انبوه مشتری(؛تحویل محصوالت با کیفیت باال و براساس خواسته مشتری )تولید مبت

 تشکیل مشارکت و بنگاههای مجازی؛

 توانایی شکل دهی مجدد؛

 ساخت سریع نمونه اولیه و مهندسی همزمان؛

 2ایجاد بنگاه مبتنی بر دانش همراه با افراد منعطف و چندمهارته. 
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