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LOGISTIKA 

Program Predsériová logistika rozširuje modul 2/9 o časť nastavenia logistických systémov v rannej fázi projektov (tj. od 
podpisu kontraktu po rozbeh sériovej výroby). 

Optimálne nastavenie projektov vyžaduje širšiu znalosť logistických procesov, a to od nadviazania EDI spojenia so zákazníkmi  
a dodávateľmi vr. budovania kmeňových dát, až ku ideálnej dodávke (kombinácia termínu, množstva a kvality). 

Nový program kladie dôraz na efektívne plánovanie projektu a organizáciu času. 

1. MIERA INTEGRÁCIE PODNIKOV 
Úvodná kapitola tohto programu nastavuje systém 
spolupráce firmy a zákazníka z h ľadiska h ĺbky integrácie 
jednotlivých procesov. Pritom objasňuje nutnosť 
štandardizácie logistických procesov s prihliadnutím na 
rozsiahlosť logistickej siete. 

2. LOGISTICKÉ PROCESY 
Kapitolu zahajuje popis procesného riadenia firmy. Na 
príkladoch je vysvetlený hlavný firemný proces (vrátane 
možnosti jeho zmapovania), k ľúčové logistické procesy    
a možnosti ich nastavenia v predsériovej fázi projektov. 

3. PLÁNOVANIE PREDSÉRIE 
Tretia kapitola odkrýva prepojenie plánovania projektov 
zákazníka a dodávate ľa s dôrazom na časové plánovanie 
jednotlivých č inností. Výstupom je vzorový časový plán 
projektu z poh ľadu logistiky (plán log. konceptov, 
elektronickej výmeny dát, prvých dodávok, obalov, 
označenia, dopravy a náhradných dielov). 

4. OVERENIE PRIPRAVENOSTI NA SÉRIOVÚ VÝROBU 
Program uzatvárame metodikou preverenia pripravenosti 
firmy na vstup do sériovej výroby. Cie ľom je zamedziť 
kvalitatívnym a kapacitným problémom firmy. 
 

 

 

VÝSTUP 

Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavenia logistických procesov 
v rannej fázi projektov a v oblasti budovania vzťahov so zákazníkmi. 

Program tiež poskytuje podklady pre vypracovanie zákazníckeho 

logistického konceptu vrátane kalkulácií. 

PRÍNOSY 
•  pochopenie súvislostí zapojenia do logistickej siete 

•  uvedomenie si miery integrácie firmy a záväzkov z nej vyplývajúcich 

•  schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach nastavenia logistických procesov 

•  schopnosť č iastočného riadenia logistických nákladov 

•  definovanie priorít pre koncentráciu na dôlež ité vybrané č innosti 

•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov 

ROZSAH: 2 dni / 16 hodín 



X-TRAINING 
 
VZDELÁVANIE, OTVORENÉ A UZATVORENÉ KURZY, 
INTERAKTIVNÉ WORKSHOPY SO ZAMERANÍM NA OPTIMÁLNE 
VYUŽITIE INDIVIDUÁLNEHO, RESP. TÍMOVÉHO POTENCIÁLU 
 
vyšší manažment: 8 modulov 
stredný manažment: 6 modulov 
logistika: 12 modulov  
nákup: 2 moduly 

X-CONSULTING 
 
FIREMNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO ZAMERANÉ  
NA ANALÝZU A ROZVOJ RIADIACICH PROCESOV FIRIEM 
 
 
tvorba a redizajn firemnej vízie a poslania 
tvorba firemných hodnôt a hodnotiacej stupnice  
(základ budovania silnej firemnej kultúry) 
tvorba/redizajn byznis modelu 
panelová analýza hlavného firemného modelu  
audit logistiky 
mentoring 

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu so zameraním na 
manažment, 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 
Office.: +420 739 097 745 

WEB 
www.x-company.eu 

XTL00  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO REŤAZCA 
XTL01  SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJ OPTIMALIZÁCIA 
XTL02  SÉRIOVÁ LOGISTIKA (RIADENIE ZÁSOB; OPERATIÍNY NÁKUP) 
XTL03  PREDSÉRIOVÁ LOGISTIKA 
XTL04  MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA 
XTL05  LOGISTIKA & OSTATNÉ ODDELENIA 
XTL06  RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN V LOGISTIKE 
XTL07  OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH PROCESOV 
XTL08  LOGISTIKA & LEADERSHIP I. 
XTL09  LOGISTIKA & LEADERSHIP II. 
 
XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM 
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA 
 

ZASTÚPENIE PRE ČR 
X-COMPANY, s.r.o. 

Masarykova 378 
696 62 Strážnice 

LOGISTIKA 

Formou otvorených kurzov poskytujeme vzdelávanie s cieľom optimálneho využitia 
individuálneho, resp. tímového potenciálu. Budujeme kompetencie k vedeniu a riadeniu tímov 
na vyššej i strednej úrovni. Posilňujeme odbornosť v oblasti logistiky a nákupu. 
 
Firemné konzultácie sú zamerané na analýzu a rozvoj riadiacich procesov firiem.                
Preverujeme funkčnosť byznis plánov, pomáhame budovať silnú firemnú kultúru. 


