Generator wykresów Yamazumi
software

®2014, LeanQ Team
80-279 Gdańsk, Kolberga 13
Tel. 58 346 06 77
www.lean.info.pl
e-mail:marketing@lean.info.pl

Cel zastosowania
Generator wykresów Yamazumi (YC®) służy ułatwieniu i przyspieszeniu
określenia scenariuszy podziału zabiegów pomiędzy operatorów względem
zdefiniowanych taktów pracy linii. W celu zwizualizowania podziału pracy
wykorzystuje się wykresy Yamazumi (z jap.: wykresy równoważenia obciążeń).
Wykres Yamazumi przedstawia przydział
zabiegów
(najmniejszych
niepodzielnych
czynności) lub czynności (zbioru zabiegów) do
poszczególnych stanowisk roboczych. Przydział
definiowany jest w oparciu o takt klienta oraz
przyjęty współczynnik obciążenia operatora.

Zakres funkcjonalności YC®
W oparciu o takt klienta oraz zdefiniowaną listę zabiegów lub czynności
generator tworzy tabelę oraz wykres z listą zabiegów/czynności
przydzielonych do poszczególnych stanowisk. Generator działa w oparciu o
zasadę projektowania przepływu jednej sztuki: obciążaj do taktu kolejne
stanowiska, ostatnie (o ile to możliwe) zostaw niedociążone.
Generator może:







przeanalizować jednocześnie 5 różnych taktów klienta dla tej samej listy zabiegów,
dzięki czemu w jednym momencie możemy obejrzeć różne scenariusze podziału
pracy
obsłużyć do 150 zabiegów
dzielić czynności w przypadku gdy:
o takt klienta przekracza czas jej trwania
o podział czynności pozwoli dociążyć operatora do linii taktu
uwzględniać tzw. współczynnik obciążenia operatora pozwalający uwzględnić
naturalną zmienność w czasie trwania czynności w przypadku pracy manualnej

Generator polega na wprowadzonej przez Użytkownika kolejności zabiegów. W przypadku
gdy z wykresu wynika, że warto zmienić kolejność realizowanych zabiegów w celu
efektywniejszego zrównoważenia obciążenia operatorów należy dokonać zmian w kolejności
zabiegów.
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PRZYGOTOWANIE DANYCH
W celu poprawnego przygotowania danych należy uzupełnić następujące pola w zakładce
YAMAZUMI:











Lp – liczba porządkowa określa kolejny numer czynności służący ustaleniu kolejności
układania czynności na wykresie Yamazumi; cyfra ta
wykorzystywana jest w tabelach i na wykresach w celu
wskazania, które czynności przydzielono do kolejnych
stanowisk
Czynność - określić nazwy dla zabiegów/czynności
Czas [min,ss] – wprowadzić czas trwania czynności
o dla wpisów w minutach i sekundach należy
wpisać: liczba minut,liczba sekund (np. dla
czynności trwającej 15 min i 32 sekundy należy
wpisać 15,32) uwaga: wpisujemy tylko pełne
sekundy- liczby całkowite
o dla wpisów w sekundach należy wpisać:
0,liczba sekund (np. dla czynności trwającej 90
sekund należy wpisać 0,90)
Dzielić? – określ czy czynność można dzielić na mniejsze:
o Tak – generator podzieli czynność w taki sposób by jak najefektywniej obciążyć
operatora
o Nie – generator nie będzie dzielił czynności pomiędzy różnych operatorów; może to
skutkować:
 nierównym obciążeniem operatorów (sugestia: w celu wyrównania obciążeń
rozważ zmianę kolejności zabiegów)
 w przypadku gdy czas trwania czynności jest wyższy od taktu koniecznością
zdublowania stanowisk roboczych
Określić TAKTy z jakimi może pracować linia
Takt 1
8 000 sek
o Kalkulator obsługuje max. 5 taktów jednocześnie
Takt 2
7 000 sek
o Takt = (dostępny czas)/ (zapotrzebowanie klienta)
Takt 3
6 000 sek
Takt 4
5 000 sek
o Takt należy podać w sekundach
Takt 5
4 000 sek
Zdefiniować współczynnik obciążenia operatora
o Współczynnik obciążenia operatora określa poziom
maksymalnego obciążenia operatora względem taktu
wsp. obciążenia 0,95
(np. wsp.obciążenia = 0,95 przy takcie 100 sek.
oznacza, że obciążenie operatora może wynosić do
95 sek)
o Zadaniem współczynnika jest uwzględnienie naturalnych odchyleń w czasie trwania
czynności manualnych tj. jej zmienności czasu trwania.
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TWORZENIE WYKRESÓW
Przed stworzeniem wykresów
spójrz na zakładkę PRZYKŁAD. W
zakładce PRZYKŁAD zobaczysz w
jaki sposób powinny wyglądać
wyniki Twojej
analizy
jeśli
poprawnie wprowadziłeś dane do
arkusza YAMAZUMI.
Po wprowadzeniu danych wciśnij guzik AKTUALIZUJ BIEŻĄCY ARKUSZ. Wynik działania programu
powinien wyglądać jak poniżej.

SZCZEGÓŁY


Tabela zbiorcza „Czynności na stanowiskach” przedstawia
zbiorcze zestawienie podziału czynności dla każdego z
wprowadzonych taktów. Tabelę należy czytać z góry na dół.
o Więcej niż jedna liczba w jednym polu oznaczaja, że na
danym stanowisku wykonywane powinno być kilka
zabiegów (zgodnie z numeracją)
o Ta sama liczba w kilku wierszach oznacza, że
czynność/zabieg zostały podzielone na kilka stanowisk
(podział następuje wyłącznie gdy w kolumnie „Dzielić?”
wpisano „tak”)
o Komórka oznaczona na czerwono oznacza, że czas trwania czynności wykracza poza
(takt x wsp.obciążenia)
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Tabele dla taktów przedstawiają szczegółowo listę stanowisk, pracochłonność dla tych
stanowisk, listę czynności przypisanych do stanowiska, tak oraz czasy trwania poszczególnych
zabiegów/czynności



Wykresy Yamazumi w sposób wizualny przedstawiają dane z tabel dla taktów. Na OY
znajduje się czas trwania czynności, na OX w postaci słupków widać stanowiska i przydzielone
do nich czynności wraz z czasem trwania. Linią poziomą oznaczono linię taktu.
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AKTUALIZACJA WYKRESÓW
Jeśli wprowadzasz zmiany w danych
masz do wyboru trzy opcje działania:
1. Aktualizuj bieżący arkusz –
stracisz dotychczas
wprowadzone dane w
zmienionych komórkach;
zostaną one zastąpione zmianami
2. Stwórz wykresy w nowym arkuszu – dotychczas wprowadzone dane zostaną zachowane w
bieżącej zakładce, a zmienione dane wraz z nowymi wykresami pojawią się w nowym
arkuszu.
3. Wyczyść dane – wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane zostaną usunięte z arkusza.
Możesz wprowadzić zupełnie nowe dane.

NOWA LINIA – NOWA PUSTA ZAKŁADKA
Jeśli chcesz stworzyć wykresy dla
nowej linii wykorzystaj przycisk
„Nowa pusta zakładka”. W celu
stworzenia nowych wykresów
postępuj zgodnie z instrukcją
(powyżej) zaczynając od
przygotowania danych.

STATUS LICENCJI

STATUS LICENCJI

Data zakupu

W zakładce Licencja możesz zweryfikować status swojej
licencji.
Po wygaśnięciu licencji:
 przestają funkcjonować makra (nie dokonują się
przeliczenia)
 można otworzyć plik i edytować już wygenerowane
wykresy

2014-10-01

Data wygaśnięcia licencji 2015-03-31
Data dzisiejsza

2014-11-15

Było dni

181

Pozostało dni

136
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WYMAGANIA SYSTEMOWE
Software:



System operacyjny: Windows 7, Windows 8
Excell 2007, 2010, 2013

Hardware


Wystarczający do funkcjonowania systemu Windows 7; na słabszych komputerach program
może działać nieco wolniej jednak nie straci swojej funkcjonalności

CENNIK
CENNIK
Liczba licencji

1

2-3

4-5

Licencja 30 dni

100,00 zł

90,00 zł

80,00 zł

Licencja 90 dni

300,00 zł

270,00 zł

240,00 zł

261,00 zł

Licencja 180 dni

550,00 zł

495,00 zł

440,00 zł

478,00 zł

Licencja 360 dni

999,00 zł

899,00 zł

799,00 zł

869,00 zł

pow.5
70,00 zł

Modyfikacje (opcja)
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem funkcjonalności naszego oprogramowania
prosimy o przesłanie zgłoszenia z opisem pożądanych modyfikacji na adres marketing@lean.info.pl a
prześlemy wycenę.
Książka (opcja)
Jeśli poszukujesz wsparcia merytorycznego dotyczącego projektowania linii i
przepływów w procesie wytwórczym zachęcamy do zapoznania się z książką
„Pozwól płynąć swojemu produktowi” autorstwa Joanny Czerskiej. Książka
przeprowadza czytelnika krok po kroku przez projektowanie przepływów w
oparciu o koncepcję One Piece Flow uzupełniając teorię licznymi przykładami
praktycznymi.
Doradztwo i szkolenia (opcja)
Jeśli interesuje Państwa wsparcie doradcze w zakresie projektowania stanowisk i podnoszenia
efektywności przepływów w procesie wytwórczym lub przygotowanie kadr inżynierskich do
projektowania przepływów zapraszamy do kontaktu z biurem:
tel. 58 346 06 77 lub e-mail: marketing@lean.info.pl
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KONTAKT
W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej:

telefon
e-mail

POMOC TECHNICZNA
501033809 Czerski Marek
czem@o2.pl

W celu zakupu nowej licencji lub przedłużenia licencji:
PRZEDŁUŻ LICENCJĘ/ ZAKUP LICENCJĘ
telefon
e-mail

58 346 06 77
marketing@lean.info.pl

Strona 10 z 10

