VIZUALNA TOVARNA
ZA BOLJŠO VARNOST, KAKOVOST IN ZANESLJIVOST
Kaj je vizualna Vizualna tovarna (Visual factory) ali tudi vizualni menedžment tovarne (Visual factory mangement)
je usmeritev, ki obsega vrsto ukrepov za učinkovito ali vitko delovno okolje; praksa, ki se vse bolj
tovarna

uveljavlja tudi v Sloveniji. Med najbolj tipične elemente vizualne tovarne uvrščamo vizualno
komunikacijo, ki obsega rešitve ali načine posredovanja podatkov ali informacij v proizvodnji na
učinkovit način. Vizualizacija je zelo močno prisotna pri izvajanju metod 5S, TPM, Kaizen, skratka
povsod kjer želimo zmanjšati izgube ali potrate.

Splošni opis
delavnice

Enodnevna delavnica o pomenu vizualnega menedžmenta in vizualne tovarne v boju proti
potratam. Kako najbolje uresničiti to usmeritev skozi razširjanje preizkušenih metod in orodij
stalnega napredovanja, kot so: 5S, TPM - Total Productive Maintenance, Kaizen, Standardizacija itd.

Vsebina
strokovne
delavnice

Teoretični del:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LEAN PROIZVODNJA in VIZUALNA TOVARNA oz. VIZUALNI MENEDŽMENT;
Zakaj vizualna tovarna;
Značilnosti vizualne tovarne;
Vizualna kontrola kakovosti;
Vizualno delovno mesto;
Standardizacija dela in vizualni menedžment;
Vizualizacija procesa lova na izgube ali potrate;
Vizualizacija vsakodnevnega vodenja ključnih kazalnikov napredovanja;
Vizualna komunikacija;
Primeri iz prakse in nasveti za izboljšanje.

Praktični del (delo v skupini):
▪
▪
▪
▪

Oblikovanje vizualnega kontrolnega mesta;
Oblikovanje vizualnega delovnega mesta;
Oblikovanje vizualno vodenje kazalnikov;
Vizualno reševanje problemov.

Predavatelj

Bojan ŠINKOVEC, inž. str., usposobljen v JIMP – Japan Institute of Plant Maintenance, certificiran praktik

Komu je
delavnica
namenjena?

Delavnica je namenjena inženirjem in tehnologom, vodjem ali odgovornim za proizvodnjo, kakovost, LEAN
specialistom,
analitikov
procesov,
odgovornim
za
učinkovitost
…
Vabljeni vsi, ki želite spoznati novejše pristope in orodja pri oblikovanju sodobne LEAN PROIZVODNJE po načelih
vizualne tovarne.

Kdaj in kje se
bo izvajal
program?

Program se bo izvajal:
▪ 6. aprila 2018, od 8.30 do 15.00 ure,

ameriškega svetovalnega podjetja Perfomance Solutions, izkušen specialist za razširjanje priznanih metod
stalnega napredovanja.

v poslovnih prostorih DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice.
T: 07 30 73 081, 041 928 618 E: info@demetra-leanway.com H: www.demetra-leanway.com

Cena
usposabljanja

Cena usposabljanja je 160 EUR + DDV.
Cena vključuje:
▪
▪
▪

pisno gradivo - prosojnice,
kosilo in napitke,
potrdilo o opravljenem usposabljanju.
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