
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
                    

 

3D Zderzenie Trzech Światów: LEAN,TOC,ERP 

Katowi9ce, Hotel ANGELO, ul. Sokolska 24, 22 maja 2014 

 
 
 
 
 
 

 

Szkolenie poprowadzi wysokiej klasy specjalista w sektorze produkcji 
Janusz Pieklik – Dyrektor Bussines Global Consulting 

 
AGENDA SZKOLENIA 

 
08.30 -09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / PORANNA KAWA 

   09.00 - 
09.10 

POWITANIE UCZESTNIKÓW 

I MODUŁ 
09.15-11.00 

Najskuteczniejsze metody zarządzania produkcją 

a) parametry Lean, czas cyklu, czas przezbrojenia, muda, wielkość partii, 
parametry teorii ograniczeń etc. 
b) Pięć elementów odchudzonego myślenia ( Lean thinking) 
- VSM, SMED, Kaizen, FIFO, 3MU, TPM 
c) Teoria ograniczeń 
- pięć kroków skutecznego zarządzania wąskim gardłem 
- metoda zarządzania produkcją „Werbel-Bufor-Lina” 
d) Six Sigma 
- od czego rozpocząć wdrożenie 
- etapy wdrożenia 
- jakie branże odnoszą największe korzyści w Six Sigma 
- ile czasu trawa wdrożenie 
- jak mocno angażuje ludzi 
e) Wady/zalety 
- Lean 
- Toc 
-ERP/MES/APS 
- analiza błędów wdrożeniowych. Spektakularne porażki 

11.00 - 11.25 PRZERWA KAWOWA 

II MODUŁ 
11.25-12.45 

Zarządzanie popytem przedsiębiorstwa 

a) produkcja na magazyn, produkcja na magazyn bez montażu końcowego, 
produkcja na zamówienie Klienta, produkcja na zamówienie Klienta bez montażu, 
konfiguracja na zmówienie, montaż na zamówienie , konstrukcja na zmówienie 
b) zarządzanie popytem wg Teorii Ograniczeń 



c) Jak maksymalizować zyski zarządzając popytem 
- świat ekonomii vs świat przerobu 
- przykłady liczbowe 
- analiza błędnych decyzji 
f) Odmienność zarządzania popytem w Lean manufacturing 
g) Zarządzanie popytem w ramach SCM 
h) zjawisko byczego bicza 

12.45 - 13.30 LUNCH 

III MODUŁ 
13.30-15.00 

Procesy biznesowe&strumień wartości 

a) Reinżynieria procesów produkcyjnych 
b) Strumień wartości – Lean thinking 
c) Mapowanie strumienia wartości 
d) Narzędzia myślowe w Toc 
e) Analiza strumienia wartości 
- produkcja dyskretna: przykład z branży metalowej, przykład producenta dla 
branży motoryzacyjnej, produkcja procesowa przykład z branży chemicznej, 
produkcja procesowa łańcuch dostaw 
Ćwiczenie 1: Mapowanie strumienia ( stan obecny) wartości dla przykładowej 
fabryki 
Ćwiczenie 2: Mapowanie strumienia ( stany przyszłe) wartości dla przykładowej 
fabryki 

15.00 - 15.10 PRZERWA KAWOWA 

IV MODUŁ 
15.10-17.00 

Organizacja gniazd produkcyjnych 

I Wyspy procesowe, produkcja wielogniazdowa, linie produkcyjne 

Lean the Best Practices 

a) Redukcja powierzchni roboczej i odległości 
b) Poprawa komunikacji 
c) Balansowanie czasem pracy 
d) Kierunek przepływu materiałów 
e) Elastyczność gniazda typu U 
f) Najczęściej spotykane konfiguracje gniazda typu U 
g) Inne preferowane kształty gniazd 
h) Unikalne kształty gniazd 
i) Zwiększenie zdolności gniazda 
j) Symulacja pracy gniazda 
k) Symulacja pracy gniazda montażu 

Teoria Ograniczeń the Best Practices 

a) Pływający zasób ograniczający 
b) Zarządzanie buforem czasowym 

The Best Practices ERP/MES 

a) Parametry gniazda pracy 
b) Koszt pracy gniazda 
c) Informacje on-line 
d) Pozostałe parametry technologiczno kosztowe 
e) OEE 
Ćwiczenia z projektowania i organizacji pracy gniazd 

17.05                                          ZAKOŃCZENIE 

 
 

 


