XTV03

PŘEDSÉRIE, ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN
KONCERNOVÝ
DODAVATEL

ROZSAH: 1,5 dne / 12 hodin

Modul Předsérie a řízení technických změn nabízí srozumitelné vysvětlení časových souvislostí při náběhu automotive
projektu. Účastníci kurzu budou seznámeni s jednotlivými milníky procesu vzniku produktu s důrazem na klíčové body pro
dodavatele. Na praktických příkladech se dozví, které důležité dokumenty jsou spojeny s jednotlivými milníky a jak s nimi
správně nakládat. Pro úplnost vysvětlení je výklad doplněn o důležitý pohled ze strany kvality.
Blok řízení technických změn popisuje komplikované koncernové prostředí a dopady technických změn zejména na procesy
logistiky a plánování výroby. Vysvětleny jsou oba základní typy technických změn (vývojové technické změny a technické
změny reagující na provoz vozidla a úsporu nákladů).

O BSA H W O RKSHO PU
1. PEP PROCES - MILNÍKY

3. PLÁNOVÁNÍ PŘEDSÉRIE

První kapitola si klade za cíl seznámit účastníky s

Ve třetí kapitole se účastníci dozví, jak probíhá

dodavatelsky důležitými milníky PEP procesu zejména ve

komunikace mezi dodavateli a VW od nominace

fázi vývoje produktu a přípravy výroby. Důraz je kladen

dodavatelů přes zadání dodavatele do systému až po

na pochopení časových souvztažností v PEP procesu a

zřízení plnohodnotné EDI komunikace mezi oběma

úlohu dodavatele v celém procesu.

partnery. Součástí kapitoly je zmínka o rozdílech mezi
náběhem dodavatele nakupovaných dílů a JITdodavatele.

2. LOGISTICKÁ DOKUMENTACE

4. ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN

Druhá kapitola je zaměřena na logistickou dokumentaci

Poslední kapitola je klíčová pro pochopení různých typů

vztaženou k jednotlivým milníkům procesu vzniku vozidla

technických změn. Mapuje celý proces řízení změn v

včetně praktických ukázek.

rámci koncernu Volkswagen a na modelových příkladech
vysvětluje jednotlivé postupy.

PŘÍNOSY

VÝSTUP

• vysvětlení základních milníků procesu

Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti předsériové logistiky, rané fázi

vzniku vozidla
• pochopení procesů při náběhu
• zlepšení materiálového hospodářství
• zefektivnění komunikace se
zákazníkem
• lepší kontrola náběhu projektu

projektů a oblasti řízení technických změn.
Pro efektivní absolvování tohoto workshopu doporučujeme alespoň minimální
znalost sériové logistiky.

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.
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X-TRAINING

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

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

KONCERNOVÝ
DODAVATEL
XTV01 PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE

WEB
www.x-company.eu

XTV02 AUTOMOTIVE MINIMUM
XTV03 PŘEDSÉRIOVÁ LOGISTIKA, ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN
XTV04 SÉRIOVÁ LOGISTIKA
TEL.
Mob.:

+420 608 881 818
+421 915 742 265

