Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
4888/1/850003

Da, prijavljam se na dogodek: STROKOVNJAK ZA VITKO PROIZVODNJO
Datum in lokacija:

Cena: 720,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v
obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite
več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in
njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin.nodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni
pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa
udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v
celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na
vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

STROKOVNJAK ZA VITKO PROIZVODNJO
Vsebina:
Udeležba na programu Strokovnjak za vitko proizvodnjo vam omogoča, da boste:
vedeli, kako z vitko proizvodnjo optimalno organizirati proizvodne procese;
prepričani, da uvedba vitke proizvodnje prinaša merljive rezultate;
pridobili in zadovoljili kupce, osredotočili se boste na rezultate in procese, delovali boste dinamično, zaposleni bodo vaš potencial, vaši
stroji pa visoko ﬂeksibilni;
dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja; že sedaj nam jih pošljite na tehnika@zfm.si;
izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

ZAKAJ IN KAKO DO VITKE PROIZVODNJE – PROIZVODNJE BREZ IZGUB?
Boj za preživetje na globalnem trgu
Nova proizvodna ﬁlozoﬁja
Razlika med cilji klasične in vitke proizvodnje
Proizvodni model Toyote in ugotovitve raziskav (MIT)
Koncept vitkosti in uspešnost podjetja
Pogoji za doseganje vitke proizvodnje
Način uvajanja vitke proizvodnje

VITKA PROIZVODNJA – ORODJA IN OMEJITVE
Filozoﬁja in principi vitke proizvodnje
Orodja metode in tehnike:
Oblikovanje toka dodane vrednosti
SMED
TPM
Oblikovanje delovnih sistemov
Povečanje zanesljivosti procesov - minimiziranje napak in dodelave
Omejitve in problemi pri uvajanju vitke proizvodnje

VITKA PROIZVODNJA V PRAKSI
Osnovni principi vitke proizvodnje
Najpogosteje uporabljene metode, orodja in tehnike
5S
7 vrst izgub in stalne izboljšave
KAN BAN in »one piece ﬂow«
SMED
POKA YOKE, itd
Težave pri uvajanju
Izkušnje iz prakse

VLOGA VODJE PRI UPRAVLJANJU SPREMEMB
»Človeška dimenzija« sprememb in vloga vodje pri vpeljevanju sprememb
Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja
Aktivacija v »akciji«: štirje koraki aktivacije

PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM CERTIFIKATA STROKOVNJAK ZA VITKO PROIZVODNJO
Preverjanje znanja v spletni učilnici.
Prejem certiﬁkata Strokovnjak za vitko proizvodnjo.

