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5S és Vizuálmenedzsment képzés
(E-001641/2017/D008)

 40 óra (6 elmélet + 34 gyakorlat)
 Tematika:


5S és Vizuálmenedzsment – az első lépések








Az 5S és a Vizuálmenedzsment szerepe a modern termelési rendszerekben
Az 5S és a Vizuálmenedzsment eszközrendszerének általános ismertetése
Válogatás – szükséges tételek elkülönítésének/meghatározásának módszertana
Rendszerezés – az optimális hely kijelölése a szükséges tételek számára
Tisztít{s – az alap {llapot kialakít{sa, nem kív{natos forr{sok azonosít{sa

5S és vizuálmenedzsment – Szabványosítás és vizuális eszközök használata
 Célértékek meghatározása a vállalati célokkal összhangban
 A kialakított alapállapot fenntartásának támogatása szabványosítás eszközeinek
segítségével
 A folyamatos fejlődés és a szabványosítás kapcsolata
 Vizuális eszközök ismertetése a rendellenességek láthatóvá tételére
 Hatásellenőrzés
 Problémamegoldó módszerek alkalmazása a kiváltó okok feltárására, kezelésére
 Akciók menedzsmentje a kívánt állapot eléréséhez
 A vizu{lis eszközök alkalmaz{s{nak gyakorlati oldala, anyagok, eszközök,
nehézségek és tipikus hib{k



Fenntartás és folyamatos fejlesztés
 A folyamatos fejlődés filozófiája
 A mérőszámok szerepe a folyamatos fejlődésben
 További eszközök (pl. auditok, Kaizen események, versenyek) a folyamatos
fejlődés támogatására


T{mogató vezetői viselkedésmód az emberek széleskörű bevon{s{hoz és a v{ltoz{s
t{mogat{sa
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 Megszerezhető kompetenciák:
o Az 5S és a Vizuálmenedzsment szerepének megértése a modern termelési
rendszerekben
o Az 5S és a Vizuálmenedzsment általános ismerete
o Az 5S Válogatás módszertanának elsajátítása
o Az 5S Rendszerezés módszertanának elsajátítása
o Az 5S Tisztítás módszertanának elsajátítása
o Az 5S Szabványosítás eszközeinek megismerése
o A célok kitűzésének képessége a vállalati célokkal összhangban
o A vizuális eszközök ismerete
o A problémamegoldó eszközök alkalmazásának képessége a kiváltó okok feltárására,
kezelésére
o Akciók menedzsmentjének elsajátítása
o A folyamatos fejlődés filozófiájának megismerése
o A mérőszámok szerepének megértése a folyamatos fejlődésben
o Egyéb eszközök (pl. auditok, Kaizen események) elsajátítása a folyamatos fejlődés
támogatásához
o A szükséges vezetői viselkedésmód megismerése az emberek széleskörű bevonásához
és a változás támogatásához
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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