A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.
Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 130.
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SMED workshop
(E-001641/2017/D004)
 48 óra (4 elmélet + 44 gyakorlat)
 Tematika:


Az átállási idők és lerövidítésük szerepe a vállalat életében
 Az átállási idők és lerövidítésük szerepe a vállalat életében
 Az átállási idők hatása a termelési folyamatok különböző aspektusaira
 Az {t{ll{si idők csökkentésének lépései



Az átállási folyamat felmérése és elemzése







A megfelelő átállás kiválasztásához szükséges ismeretek
A termékcsoportok elemzéséhez szükséges ismeretek
A kiválasztott átállás felméréséhez szükséges előkészületek
A kiv{lasztott {t{ll{s felmérése, adatgyűjtési ismeretek

Átállási folyamat fejlesztések meghatározása és validálása









Az átállási folyamat elemzésének képessége (külső, belső idők elhatárolása)
A potenciális fejlesztési lehetőségek meghatározásának képessége
A fejlesztett átállási folyamat „magas szintű” leírásának képessége
Potenciális fejlesztések egy részének megvalósítása
A fejlesztett átállási folyamat oktatásának és végrehajtásának képessége
Módosítások, további fejlesztési lehetőségek meghatározásának képessége
A fejlesztett átállási folyamat lépéseiről részletes munkautasítás készítése
Átállási mátrix szerepéhez és elkészítéséhez kapcsolódó ismeretek



Az {t{ll{shoz kapcsolódó mérősz{mok és célértékeik meghat{roz{s{nak módszerei

 Megszerezhető kompetenciák:
o Az átállási idők és lerövidítésük szerepéhez kapcsolódó ismeretek a vállalat és a
termelési folyamatok tekintetében.
o Az átállási idők csökkentésének lépéseihez kapcsolódó ismeretek
o A megfelelő átállás kiválasztásához szükséges ismeretek
o A termékcsoportok elemzéséhez szükséges ismeretek
o A kiválasztott átállás felméréséhez szükséges előkészületek
o A kiválasztott átállás felmérése, adatgyűjtési ismeretek
o Az átállási folyamat elemzésének képessége (külső, belső idők elhatárolása)
o A potenciális fejlesztési lehetőségek meghatározásának képessége
o A fejlesztett átállási folyamat „magas szintű” leírásának képessége
o Potenciális fejlesztések egy részének megvalósítása
o A fejlesztett átállási folyamat oktatásának és végrehajtásának képessége
o Módosítások, további fejlesztési lehetőségek meghatározásának képessége
o A fejlesztett átállási folyamat lépéseiről részletes munkautasítás készítése
o Átállási mátrix szerepéhez és elkészítéséhez kapcsolódó ismeretek
o Az átálláshoz kapcsolódó mérőszámok és célértékeik meghatározásának módszerei
Részletekért érdeklődjön a tpm@aastadium.hu e-mail címen vagy tanácsadóinknál:
Péczely György - Ügyvezető; TPM, LEAN tanácsadó Tel.: 20/330-5545
Péczely Csaba - TPM, LEAN tanácsadó Tel.: 20/964-4648
Fekete Gábor - TPM, LEAN, CMMS tanácsadó Tel.: 20/973-2866
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