Hibamentes gyártás
képzés (Kihelyezett)
A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
dátum:
időtartam:
helyszín:

A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*:
kedvezményes ár:

90 000 Ft
(partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

normál ár:

104 000 Ft

Lean és gyakorlati
alkalmazása

(amennyiben nem az Apave partnere)

KÉPZÉS ADATOK:
a képzés kódja:
nyilvántartásba vételi szám:
a képzés adatlapja:
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A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni, hogy milyen módszerekkel tudunk hibabiztos rendszereket kialakítani,
bevezetni. Programunkban bemutatjuk, a hiba és selejt típusokat, a selejtek forrásainak típusait, valamint a gyökérokelemzési és hibabiztos technikák alkalmazásait is.
KINEK AJÁNLJUK?
Azoknak a vezetőknek és szakembereknek javasoljuk, akik a termeléssel szoros kapcsolatban állnak, ipari mérnökök,
folyamatfejlesztésben dolgozók, minőségügyi és technológiai fejlesztésekben részt vevő kollégák.
TEMATIKA:
A vevői igények és a minőség kapcsolatai
A \"null hiba\" koncepció eredete
A hiba megelőzési módszerek
5S, vizuális menedzsment és a munkahelyi ergonómia szerepe a hibakiküszöbölésben, és hibák korai
azonosításában
Folyamatok standardizálása a munkafeladatok változékonyságának csökkentésére
PokaYoke eredete, célja és gyakorlati alkalmazása
Gyökérok elemzési technikák: 5W, 5W2H, Is-is not
Adatelemzések: adatok vizuális elemzése és statisztikai módszerek
A null hiba négy komponense
* A képzés ára 1 főre értendő. Az alap százalékos kedvezmények az oktatási díjra vonatkoznak. A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról
további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.
** A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak. Fontos tudni! Intézményünk nem kínál iskolarendszerű képzéseket, ezért sajnos nincs lehetőség ingyenes
oktatásra és diákigazolvány igénybe vételére.

Hibamentes gyártás képzés (Kihelyezett),
Kaizen, folyamatos fejlesztés szerepe a minőségi igények elmélyítésben
A null hiba program bevezetési módszere
MÓDSZER:
Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka,
csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.
VIZSGA ÉS TANÚSÍTVÁNY:
A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott
kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.
Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.
Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
Középiskolai végzettség
VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL:
Gentherm Ukraine LLC (20-21 November, 2019)
What did you like the most?
Training is a good summary of tools which should be normally used (Konstantyn Andreyev)
I got many new ideas: cobots, PC train.area, Kamishibai, video work instructions, GR&R, 10 feet-10 sec, etc (Yuriy
Smerichka)
Correlation between the material and company reality (Oksana Havrylko)
Easy way of expalation, not too much details.
The examples that were provided for us.
Problem solving technics definition kamishibai (Anatoliy Mishak)
Ideas to refresh the ZD program.
Sharing experience from previous cases (Irena Dimova)
Would you suggest it to other people? Why?
Yes, to the level of Dev.Team (Konstantyn Andreyev)
ZD is a future for productions (Yuriy Smerichka)
Yes, training gives good basic knowledge (Oksana Havrylko)
Yes, easy material, good atmosphere.
Yes of course. Because it was a great combination of theory and practise.
Yes, because it is very simple and undertandable (Anatoliy Mishak)
Yes, it goves a good overwiew of the procerures and technics of ZD.
Yes. Before the start of ZD implementation.
Yes. It is very good, specially for the beginners – without experience in ZDF (Irena Dimova)
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ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Apave Magyarország Kft.
cím:

1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

telefon:

+36 1 321 4965

fax:

+36 1 413 6048

e-mail:

akademia@apave.com

weboldal:

www.apave.hu

nyilvántartásba-vételi szám:

E-000663/2014

KAPCSOLATTARTÓK:
kapcsolattartó:

PÓR Valéria

PÁNY Gabriella

titulus:

akadémia igazgatóhelyettes

tréning menedzser

mobil:

+36 70 443 2014

+36 70 945 6627

telefon:

+36 1 413 1293

+36 1 413 1293

e-mail:

valeria.por@apave.com

gabriella.pany@apave.com

* A feltüntett árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
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