LEAN
ENTERPRISE
Bela Cerkev 9
8220 Šmarješke Toplice

od 8:30 do 15:00

VABILO
16. maj 2018
Vabimo vas, da nas obiščete na sedežu našega podjetja, v Beli Cerkvi. Pripravili smo brezplačen dogodek, s
posebnim gostom iz Francije, ALEXISEM BELLENGERJEM, LEAN specialistom, ki vam bo predstavil zadnje
svetovne trende na področju LEAN ali vitke organizacije.
Obiščite nas!
Prepričani smo, da boste videli in slišali veliko nove in zanimive vsebine na področju oblikovanja LEAN
ORGANIZACIJE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KAIZEN
Več kot 60 izboljšav na zaposlenega v enem letu je realnost

KAIZEN
in
PERFORMANCE
STORYBOARD
Lean
software

Japonske tehnike izboljševanja se že desetletja posnemajo po vsem svetu in med najbolj uveljavljene sodi
tudi Kaizen.
V osnovi je izraz Kaizen sestavljen iz japonske besede »kai«, ki pomeni »sprememba«, in besede »zen«, ki
pomeni »na boljše«. V slovenskem jeziku terminu Kaizen, najbolj ustreza beseda izboljšava. Kaizen ne
pomeni le eno metodo ali težnjo po stalnem izboljševanju, temveč veliko več. Kaizen je lahko posamična
izboljšava ali sistem izboljševanja. Poznamo ga kot enkratni ali nekajurni dogodek. V družino Kaizen lahko
uvrstimo različne svetovno uveljavljane metode, ki jih izvajamo v obliki projektov. Ste že kdaj slišali za
Kobetsu Kaizen? Gre za projekt v trajanju treh do maksimalno šest mesecev, ki ga izvedemo na stroju, da
eliminiramo določeno družino izgub ali izgube na določeni operaciji. Primerno času, ko želimo hitro do
konkretnih rezultatov, se zelo uveljavljajo KAIZEN DOGODKI, ki jih pri nas, po vaši želji, kombiniramo z
digitalnimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD®. Tako nadomestimo množico klasičnega dela na papirju,
smo bolj učinkoviti in dosežemo še boljše rezultate.
Obravnavali bomo fenomen TOYOTINE tovarne iz Kyousha, kjer zaposleni predlagajo več kot 60 izboljšav
letno. Obenem bomo odgovorili na vprašanje: »Kje so priložnosti in kako vzpostaviti proces stalnega
izboljšanja? Delo bo potekalo skozi kratko praktično delavnico, ki jo bo ob pomoči sodelavcev, vodil g. Bojan
Šinkovec, specialist za metode stalnega napredovanja.
PERFORMANCE STORYBOARD® je univerzalna rešitev, ki vam ne olajša zgolj procesa Kaizen, temveč lahko
z njo optimizirate še mnoge ostale procese stalnega izboljševanja, ker pridobite:
•

POGOSTITEV,
MREŽENJE
od 11:30 do 12:20

•
•

25 % časa zaradi iskanja ali pridobivanja informacij,
45 % učinkovitosti, ki jo izgubite zaradi nenadzorovanih procesov,
orodja, ki vam pomagajo do boljših rešitev ali odločitev.

VIZUALNA TOVARNA
Lean proizvodnja z opremo SESA SYSTEMS, v modernem industrijskem slogu

SESA
SYSTEMS
Oprema
za vizualno
ureditev
proizvodnje

Predstavili vam bomo program SESA SYSTEMS, ki je z letošnjim letom bogatejši za vrsto novih rešitev.
Ko spregovorimo o VIZUALNI TOVARNI, ne moremo mimo podjetja SESA SYSTEMS, vodilnega ustvarjalca
LEAN opreme na svetu. Več kot 2500 rešitev, odlične kakovosti z neskončnimi možnostmi kombiniranja.
Nepogrešljivi, ko se razvijajo metode ali orodja vitke proizvodnje, npr. 5S, TPM, PDCA, HOSHIN, SMED,
KAIZEN, KANBAN, 6 SIGMA, VIZUALNA KOMUNIKACIJA oz., ko se opremljajo ali urejajo učinkovita delovna
mesta po najvišjih standardih.
Razveselili vas bomo z novim katalogom LEAN ENTERPRISE 2018, ki je veliko bolj pregleden, združuje vse
dosedanje kataloge in vključuje številne novosti, tako na področju LEAN proizvodnje, kot tudi na področju
LEAN pisarne. V našem razstavnem prostoru si boste nekatere osnovne artikle in dodatke tudi ogledali.

............................................................................................................................................................

Prijave

Dodatne informacije

info@demetra-leanway.com

Tel: 07 30 73 081 ali 041 928 618
www.demetra-leanway.com

