
 

DAM – Daily Audit Management 
PRAKTIČNA DELAVNICA 

 

Preverjanje je nepogrešljiv element cikla PDCA (Plan, Do, Check, Act), kadar želimo nadzirati in izboljševati 

delovne procese. V teoriji naj bi med vsemi fazami cikla PDCA vladalo ravnovesje. Žal v praksi pogosto 

posvečamo mnogo premalo časa načrtovanju in še zlasti preverjanju, zato je še toliko bolj dragoceno, če 

obstajajo rešitve, ki nam prihranijo čas in omogočijo boljše delo. 

DAM - Daily Audit or Assessment Management je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, 

diagnostik, preverjanj in ostalih ocenjevanj, presoj na osnovi vprašanj ali kriterijev. Ocenjevanje se izvaja s 

pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona. 

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov 

na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki.  

Toda, nove tehnologije poleg prednosti prinašajo tudi nove izzive. Potrebno je spremeniti obstoječe 

navade, organizacijo dela in osvojiti nove sposobnosti – spretnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISK DELAVNICE PRIPOROČAMO: 

• Izvajalcem auditov in ostalih preverjanj na 

osnovi ocen in kriterijev. 

• Odgovornim za kakovost in uspešnost 

delovnih procesov; 

• Vodilnim delavcem in menedžerjem, ki se 

zanimajo za digitalizacijo auditov. 

ODGOVORILI BOMO NA VPRAŠANJA: 

• Kaj nam omogoča orodje DAM in kako ga 

koristno uporabiti? 

• Kako izvajati audite in ostala preverjanja v 

digitalni obliki? 

• Kakšna je vloga auditerja in kakšna 

administratorja? 

• Kako implementirati proces izvajanja 

auditov v digitalni obliki? 



 

     

 

 

 

 

 

ANIMACIJO IN IZOBRAŽEVANJE BOSTA IZVAJALA 

PROGRAM 

Vsebina strokovne delavnice za uporabnike - 4 ure: 

▪ Uvod (prestavitev programa in udeležencev, uvodna animacija). 

Teoretični del: 

▪ Osnovna predstavitev orodja DAM; 

▪ Primeri rabe orodja DAM (auditiranje, izvajanje presoj, 

opazovanje delovnega mesta, GEMBA WALK); 

▪ Vnos vprašalnikov; 

▪ Proces implementacije orodja DAM. 

Praktični del: 

▪ Izvedba audita v digitalni obliki; 

▪ Izvedba opazovanja delovnega mesta. 

 

Vsebina strokovne delavnice za administratorje - 2 uri: 

Teoretični del: 

▪ Vloga administratorja; 

▪ Osnove upravljanja s parametri. 

Praktični del: 

▪ Vnos in posodabljanje šifrantov. 

 

KDAJ: 
 
Objavljeno na naši spletni strani. 
 

KJE: 
 
DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela 

Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice 

ali v prostorih vašega podjetja. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: 
 
Predstavitev in prijavnico najdete 

na www.demetra-leanway.com ali 

nas kontaktirajte na: 

 Telefon: +386 (0)7 30 73 081 
Mobil: +386 (0)41 928 618 
 

 Elektronski naslov: 
info@demetra-leanway.com 

 

 
PRIPOMOČKI: 
 
 Programsko orodje DAM - Daily 

Audit or Assessment 
Management. 
 

 
 

Bojan Šinkovec, izkušen specialist za urjenje in implementacijo metod ter orodij vitke organizacije. 
Teoretično osnovo in praktične izkušnje na tem področju je pridobil v tovarni Revoz d.d., kjer je bil na 
nivoju tovarne odgovoren za razširjanje metode 5S, TPM – Total Productive Maintenance in MPM - 
Management de la Performance des Moyens. Opravil je mnogo specialnih usposabljanj v tujini, na 
Japonskem - JIPM Japan Institute of Plant Maintenance, v Franciji - »Technocentre Paris, v Ameriki -  
PSM Spartanburg.  V več kot 25. letih je spoznal prakso vitke organizacije od postavitve osnovnih 
temeljev do vzpostavitve naprednejših sistemov. Uspešno je izvedel več 10 projektov implementacije 
vitke organizacije v prakso in vodi razvojno podjetje na področju digitalizacije procesov stalnega 
izboljševanja. Med ostalim pogodbeno sodeluje z ameriškega svetovalnim podjetjem Perfomance 
Solutions by Milliken, kot strokovni sodelavec v projektih optimizacije proizvodnje. 

Aleš Hočevar, izkušen uporabnik in demonstrator orodij PERFORMANCE 
STORYBOARD®. Več kot 20 let izkušenj v proizvodnih podjetjih, večinoma v 
direkciji informatike, zadnja leta aktiven pri uvajanju stalnega napredka v 
podjetjih, vodja centra za podporo uporabnikom, skrbnik orodij ... 

http://www.demetra-leanway.com/
mailto:info@demetra-leanway.com
https://www.linkedin.com/in/bojansinkovecdigitallean/

