
OBSAH WORKSHOPU

PREDSÉRIA, RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN

XTV03

Modul Predséria a riadenie technických zmien ponúka zrozumitelné vysvetlenie časových súvislostí pri nábehu automotive

projektu. Účastníci kurzu budou zoznámení s jednotlivými míľníkmi procesu vzniku produktu s dôrazom na kľúčové body pre 

dodávateľov. Na praktických príkladoch sa dozvie, ktoré dôležité dokumenty sú spojené s jednotlivými miľnikmi a ako s nimi 

správne zaobchádzať. Pre úplnosť vysvetlení je výklad doplnený o dôležitý pohľad zo strany kvality.

Blok riadenia technických zmien popisuje komplikované koncernové prostredie a dopady technických zmien najmä na 

procesy logistiky a plánovania výroby. Vysvetlené sú oba základné typy technických zmien (vývojové technické zmeny a 

technické zmeny reagujúce na prevádzku vozidla a úsporu nákladov).

1. PEP PROCES - MÍĽNIKY
První kapitola si kladIe za cieľ zoznámiť účastníkov s 

dodávateľsky dôležitými míľníkmi PEP procesu najmä vo 

fázi vývoja produktu a prípravy výroby. Dôraz je kladený 

na pochopenie časových súvislostí v PEP procese a úlohu 

dodávateľa v celom procesu.

2. LOGISTICKÁ DOKUMENTÁCIA
Druhá kapitola je zameraná na logistickú dokumentáciu 

,ktorá sa týka jednotlivých míľnikov procesu vzniku vozidla 

a to vrátane praktických príkladov.

ROZSAH: 1,5 dňa / 12 hodín

VÝSTUP
Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti predsériovej logistiky, rannej fázy 

projektov a oblasti riadenia technických zmien.

Pre efektívne absolvovanie tohto workshopu odporúčame aspoň minimálnu 

znalosť sériovej logistiky.

PRÍNOSY
• vysvetlenie základných míľníkov 

procesu vzniku vozidla

• pochopenie procesov pri nábehu

• zlepšenie materiálového 

hospodárstva

• zefektívnenie komunikácie so 

zákazníkom

• lepšia kontrola nábehu projektu

3. PLÁNOVANIE PREDSÉRIE
V tretej kapitole sa účastníci dozvedia, ako prebieha 

komunikácia medzi dodávateľmi a Volkswagenom od 

nominácie dodávateľov cez zadanie dodávateľa do 

systému až po vytvorenie plnohodnotnej EDI komunikácie 

medzi obidvoma partnermi. Súčasťou kapitoly je zmienka 

o rozdieloch medzi nábehom dodávateľa nakupovaných 

dielov a JIT- dodávateľa.

4. RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN

Posledná kapitola je kľúčová pre pochopenie rôznych 

typov technických zmien. Mapuje celý proces riadenia 

zmien v rámci koncernu Volkswagen a na modelových 

príkladoch vysvetluje jednotlivé postupy.

KONCERNOVÝ
DODÁVATEĽ



X-TRAINING

ŠKOLENIE LOGISTIKY A NÁKUPU
ROZVOJ MANAGEMENTU
OTVORENÉ A UZAVRETÉ KURZY
INTERAKTÍVNE WORKSHOPY

X-CONSULTING

FIREMNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
ANALÝZA A ROZVOJ HLAVNÝCH A RIADIACICH 
PROCESOV
TVORBA A REDESIGN BUSINESS MODELU
KRÍZOVÉ RIADENIE DODÁVATEĽOV

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu                                                
so zameraním na management, leadership, logistiku a nákup.

SÍDLO SPOLOČNOSTI
X-COMPANY, s.r.o.
Nejedlého 71
841 02 Bratislava

KONTAKT

E-MAIL
dusan.okenka@x-company.eu

TEL.
Mob.:    +420 608 881 818

+421 915 742 265

WEB
www.x-company.eu

XTV01  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO REŤAZCA

XTV02  AUTOMOTIVE MINIMUM

XTV03  PREDSÉRIOVÁ LOGISTIKA, RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN

XTV04  SÉRIOVÁ LOGISTIKA

ZASTÚPENIE PRE ČR
X-COMPANY, s.r.o.
Masarykova 378
696 62 Strážnice

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.

X-SHARE

ZDIEĽANIE ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTÍ
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI LOGISTIKY A 
NÁKUPU
AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIACH
TVORBA INOVATÍVNYCH VÝUKOVÝCH 
NÁSTROJOV

X-UNI

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI
TVORBA NOVÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMOV 
NOVÝ PROFESNÝ BAKALÁRSKY PROGRAM
KURZY CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

KONCERNOVÝ
DODAVATEL


