
HARMONOGRAMOWANIE 
I MONITOROWANIE PRODUKCJI 
– TECHNIKI I MECHANIZMY  

6 - 7  G R U D N I A  2 0 1 8

SZKOLENIA OTWARTE



INFORMACJE 
O SZKOLENIU

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników 
przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości 
maszyn i załogi. 

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej 
oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawimy 
także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej 
realizacji planu i stanowiące podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE CI SZKOLENIE?
Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce metody harmonogramowania wykorzystywane 
przez firmy Best in Class 
Rozwiniesz umiejętności planowania operacyjnego w perspektywie dbałości o efektywne 
wykorzystanie zasobów produkcji 
Rozwiniesz umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania 
produkcji 
Poznasz techniki rozliczania i monitorowania procesów produkcyjnych 
Zapoznasz się z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania 
produkcji 

Obecni i przyszli planiści produkcji 
Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania 
produkcji 

GRUPA DOCELOWA



PROWADZĄCY

FORMA SZKOLENIA

Prezentacja ze szkolenia (wydruk) 
Przykłady zastosowania różnych systemów harmonogramowania wraz z 
przykładowymi mapami procesu 
Przykłady raportów i analiz dla rozliczania procesów produkcyjnych 
Zestaw wskaźników dla obszaru produkcji i planowania (wypracowane w trakcie 
szkolenia) 

Trener i Konsultant LeanQ Team: 
Arkadiusz Tałałaj

Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana 
doświadczeń 

MATERIAŁY PRZEKAZANE/ WYPRACOWANE 
PODCZAS SZKOLENIA

6-7 grudnia 2018

Czwartek: 9.00 - 17.00 
Piątek: 8.00 - 16.00

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
ul. Lęborska 3B, Gdańsk

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do 
realizowania projektów doradczych i szkoleniowo- 
rozwojowych finansowanych w ramach EFS 
(Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń 
wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy). 



PROGRAM 
SZKOLENIA

Sito Glanday’a 
Optymalizacja liczby przezbrojeń 
Harmonogramowanie wąskiego gardła 
Heijunka 
Raportowanie produkcji jako podstawa do podejmowania decyzji przez planistę 
Wskaźniki monitorowania efektywności planowania 
Techniki monitorowania realizacji planu produkcji 

KONTAKT WS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

Karolina Łapińska 
+48 508 714 377 

klapinska@lean.info.pl

LeanQ Team Sp. z o.o.  80-279 Gdańsk, ul. Kolberga 13 www.lean.info.pl  

Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie.  Aktualne informacje znajdują się na stronie lean.info.pl 


