XTV02

AUTOMOTIVE MINIMUM
KONCERNOVÝ
DODAVATEL

ROZSAH: 1,5 dne / 12 hodin

Program Automotive minimum nabízí ucelený pohled na základní prvky světa automobilového průmyslu.
Účastníkům bude nabídnut pohled na logistickou síť Volkswagenu Slovakia a jeho dodavatelů jednotlivých úrovní z širší
perspektivy. Účastníci se budou moci seznámit s Volkswagen Production Systemem s vysvětlením základů tohoto konceptu a
terminologií s ním spjatou. Nosným tématem jsou principy efektivních logistických procesů, které jsou vnímány jako základní
vědomostní osa moderní logistiky.
V neposlední řadě pak bude účastníkům představena Logistika 4.0 a moderní trendy v logistice.

O BSA H W O RKSHO PU
1. LOGISTICKÁ SÍŤ

3. PRINCIPY EFEKTIVNÍCH LOGISTICKÝCH PROCESŮ

Úvodní kapitola podává pohled na logistiku z širší

V nejdůležitější kapitole se účastníci dozví, které principy

perspektivy a ukazuje začlenění dodavatele do logistické

jsou stěžejní pro optimální fungování logistických procesů.

sítě. Definuje rozdíly mezi „JIT/JIS-dodavateli“ a

Na modelových příkladech si budou moci vyzkoušet, jak

„dodavateli nakupovaných dílů“ a zabývá se mírou

principy snadno uvést do praxe a začít je používat.

horizontální a vertikální integrace podniku v celé
logistické síti.

2. PRINCIPY VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ

4. LOGISTIKA 4.0, MODERNÍ TRENDY V LOGISTICE

Druhá kapitola workshopu seznamuje účastníky s principy

Poslední kapitola přináší stručné seznámení s „Logistikou

výrobních systémů s odkazem zejména na Volkswagen

4.0“. Rovněž se zabývá moderními trendy a použitím

Production System, a to včetně vysvětlení základní

nových technologií v logistice.

terminologie.

PŘÍNOSY
• vysvětlení základní terminologie
logistiky včetně logistického žargonu
• pochopení základního postavení
logistiky v rámci výrobního podniku a
návazností na ostatní podnikové
úseky
• uvědomění si pozice firmy v rámci
logistické sítě
• uvědomění si míry integrace firmy a
závazků z ní vyplývajících
• představení možnosti nastavení
optimálního logistického procesu

VÝSTUP
Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavení logistických procesů
včetně efektivního nastavení dodavatelsko-odběratelské spolupráce.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost působící na českém a slovenském trhu
se zaměřením na management, leadership, logistiku a nákup.

Prostřednictvím vývoje a realizace vzdělávacích projektů se chceme stát špičkovou
poradenskou firmou v oblasti rozvoje jednotlivců i firem. Tvorbou inovativních podpůrných
nástrojů a publikační činností chceme sdílet stále se rozšiřující znalosti a zkušenosti.
Pracujeme na rozvoji výuky logistiky a nákupu na vysokých školách.

KO N TA KT
SÍDLO SPOLEČNOSTI
X-COMPANY, s.r.o.
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X-CONSULTING

OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ KURZY

FIREMNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ

INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY

ANALÝZA A ROZVOJ ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ

ZASTOUPENÍ PRO ČR

VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍHO POTENCIÁLU

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

X-COMPANY, s.r.o.

VYUŽITÍ TÝMOVÉHO POTENCIÁLU

MENTORING

Náměstí Svobody 506
696 62 Strážnice

X-SHARE

X-UNI

SDÍLENÍ ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI

Nejedlého 71
841 02 Bratislava

PUBLIKACE SE ZAMĚŘENÍM NA LOGISTIKU A NÁKUP VÝUKA LOGISTIKY
AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

VÝVOJ NOVÉHO BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU

SPOLUPRÁCE S LOGISTICKOU ŠPIČKOU

KURZY V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
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