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Programom Panelová analýza logistického reťazca zvyčajne zahajujeme dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania a 

rozvoja tímov logistiky a nákupu. Modul vnímame ako neformálny audit informačných a materiálových tokov s cieľom popisu 

hlavného firemného procesu (okrem výrobného procesu) a odhalenie úzkych miest.

Keďže sa jedná o panelové zobrazenie celého procesu, poskytujeme účastníkom možnosť jednoduchého a rýchleho 

spoznania jednotlivých súvislostí. To vedie k pochopeniu potrieb interných, resp. externých zákazníkov. Program je vždy veľmi

pozitivne hodnotený a umožňuje skokové zvýšenie výkonnosti logistiky a nákupu.

1. MODERNÉ TRENDY LOGISTIKY 21. STOROČIA
V úvodnej kapitole je účastníkom predstavený vzorový 

proces logistiky 4.0. Účastníci majú možnosť diskutovať o 

ideálnom nastavení procesov v modernom poňatí 

logistiky a vytvoriť si ucelený pohľad na integrované 

logistické reťazce.

2. MAPOVANIE HLAVNÉHO FIREMNÉHO PROCESU

Nejdlhšia časť workshopu je venovaná mapovaniu 

reálných logistických procesov, využívániu informačných 

systémov a pridelených zodpovedností vrátane 

zastupitelnosti. Priebežne diskutujeme o možnostiach ako 

robiť veci inak.

ROZSAH: 2 dni / 16 hodín

VÝSTUP

Záverečná správa obsahujúca popis projektu, editovateľný flow-chart hlavného 

firemného procesu a súpis úzkých miest (vytvorený samotnými účastníkmi 

workshopu).

Výstup slúži ako podklad pre vypracovanie dlhodobého konceptu rozvoja 

logistických tímov.

PRÍNOSY
• popis hlavného firemného procesu vč. 

zodpovedností a využitia informačných 

systémov.

• definovanie jasných rozhraní jednotlivých 

procesov

• proverenie dostupnosti pracovných 

inštrukcií a používania formulárov

• odhalenie úzkých miest s návrhom na ich 

odstránenie

• návrhy na zmenu zodpovedností

• návrhy na meranie logistických procesov

3. ODHALENIE ÚZKÝCH MIEST
V ďalšom kroku rekapitulujeme celý proces a pozeráme 

sa na neho z hľadiska fungovania, výkonnosti či možných 

rizík. Vyhodnocujeme najlepšie a najhoršie fungujúce 

procesy. Všetko je detailne vysvetlené a potom 

vizualizované.

4. DEFINOVANIE PRIORÍT

Program uzatvárame súpisom úzkych miest. Potom 

účastníci workshopu sami vyberajú tie úzke miesta 

procesu, ktorá ich obmedzujú najviac pri každodennej 

práci. Zostavujeme konečný zoznam a u prvých troch 

diskutujeme o možnostiach nápravných opatrení.
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Prostredníctvom vývoja a realizácie vzdelávacích projektov sa chceme stať špičkovou

poradenskou firmou v oblasti rozvoja jednotlivcov aj firiem. Tvorbou inovatívnych podporných

nástrojov a publikačnou činnosťou sa chceme podeliť o neustále sa rozšiřujúce znalosti a

skúsenosti.

Pracujeme na rozvoji výuky logistiky a nákupu na vysokých školách.
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