Pozvánka na školení
Plánování a řízení výroby DBR

Datum:

čtvrtek 15. dubna 2021 od 9:30 hodin

Místo konání: online
Pro koho:

vedoucí výroby, plánovače, mistry, ale i obchodníky a další
zájemce o nové metody řízení
Počet účastníků z jedné firmy není omezen!

Cíl školení:
1. Porozumět tomu, proč se dodnes nedaří vytvořit reálný, a tudíž splnitelný plán
výroby.
2. Naučit účastníky školení, jak takový plán vytvořit.

Program:
9:30 – 9:45 Zahájení
9:45 – 10:30 Úvod do problematiky
Dostanete odpověď na otázky: Proč musí vedoucí stále dokola řešit ty samé
problémy? Dokázaly výrobní podniky zareagovat na změnu vnějšího prostředí, na
přechod od sériové ke kusové výrobě? Jaký dopad to má na jejich logistiku a
ekonomiku?
10:30 – 10:40 Přestávka
10:40 – 11:30 Nová éra plánování výroby
Dozvíte se, že vytvořit reálný, a tudíž splnitelný výrobní plán není žádný zázrak, že
stačí zbavit se provozní slepoty a místo detailu vidět věci z nadhledu. Společně
vytvoříme kapacitní plán a stanovíme pořadí zakázek.
11:30 – 12:00 Přestávka na oběd

12:00 – 13:00 Co udělat pro zavedení nového plánování a řízení výroby
Dozvíte se, jak se změní procesy, role, politiky, měřítka atd. A samozřejmě jakou
budete potřebovat informační podporu.
13:00 – 13:10 Přestávka
13:10 – 14:00 Odpovědi na otázky a ukončení školení

Cena: je stanovena pro firmu bez omezení počtu účastníků
Sleva: pro firmy s méně než 50 zaměstnanci. Napište nám na obchod@iting.cz, nebo
zavolejte na +420 724 166 988.
Přihláška:
Více o novém plánování výroby se dozvíte na našich webových stránkách, kde se
můžete na školení také přihlásit. Následně obdržíte zálohovou fakturu a bude na vás,
kdy provedete její úhradu. O seminář však bývá velký zájem a vzhledem k tomu, že
počet míst je omezen, bude rozhodovat pořadí provedených úhrad.

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, napište na obchod@iting.cz, nebo volejte
na tel.: +420 724 166 988.

Těšíme se na setkání s vámi.

Ing. Josef Čipera
jednatel
ITING s.r.o.
www.iting.cz

