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Metody LEAN a jejich možnosti rozvoje

Vybrali jsme pro vás tři oblasti leanu, které jsou jako stvořené pro digitalizaci. Naučte se s
námi jak digitalizovat audity, vyhodnocení 5S, standardy a kontrolu kvality. Anebo
propojte lean s Power BI a zjistěte, jak na pokročilou analytickou práci při implementaci
metodik SMED a TPM. V posledním bloku si představíme to nejzajímavější pro
digitalizaci a automatizaci v logistice s využitím lean metod.

Jednodenní kurzy: 27.9.   12.10.   30.11.

Popis kurzů

Pro koho jsou kury určeny

Co si z kurzů odnesete?

STANDARDY, AUDITY, 5S: OLOMOUC:  ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ 2022  I   9:00 - 16:00
SMED & TPM: OLOMOUC: STŘEDA 12. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00
ŠTÍHLÁ LOGISTIKA: OLOMOUC: STŘEDA 30. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro leanaře, vedoucí pracovníky, průmyslové inženýry a další, kteří ovládají
základy leanu, ale chtějí se neustále učit něco nového a objevovat moderní trendy.

Cena kurzů

1 účastník z firmy: 8 000,- Kč / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč / účastník

Jak digitalizovat standardy, kvality alerty a reporting související s 5S
Jak na reporty a datové analýzy pro OEE a vyhodnocení výsledků SMED a TPM
Jak digitalizovat v logistice, když chceme propojit lean a moderní metody
Metody Industry 4.0, jak k nich z pohledu leanu přistupovat a jak implementovat
Změny na pozici průmyslového inženýra / leanaře s příchodem Industry 4.0

Co budete potřebovat...

Zajistíme pro vás...
školící prostor
materiály - tištěné i elektronické
školící lean hry
30 minut s lektorem do 3 měsíců
od každého z lean kurzů

Základní znalosti LEAN metodiky
Chuť dozvědět se něco nového
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1 účastník z firmy: 12 000,- Kč / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč / účastník

Objednávám 1 LEAN den:

Objednávám 2 LEAN dny:

1 účastník z firmy: 15 000,- Kč / účastník
2 a více účastníků z firmy: 9 000,- Kč / účastník

Objednávám 3 LEAN dny:

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/lean/
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Shop Floor Management v MS 365

ShopFloor management může být podpořen moderními nástroji průmyslu 4.0. Máte ve
svém provozu prvky SFM a zároveň vaše firma využívá MS 365 cloud? Zjistěte, jak můžete
SFM a MS 365 propojit. Začněte s digitálním Shop Floor managementem.

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 16. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí realizovat, řídit, změnit anebo implementovat ShopFloor
management na té nejvyšší a nejmodernější úrovni.

Jak na digitální Shop Floor Management
Digitální SFM v MS 365 - možnosti a požadavky
Návrh a tvorba SFM v SharePointu
Návrh a tvorba SFM v MS Teams
Návrh a tvorba SFM v Power BI
Profesionální řešení SFM v Power Apps
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme MS 365 zkušební licenci
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač a přístup k MS 365 s Teams
Přístup k SharePointu, Power BI
Chuť dozvědět se něco nového.

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/shop-floor-management-sfm-v-ms-365/
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Procesní modelování a analýza pro digitalizaci

Zavádění nových postupů, metod a aplikací by mělo být vždy systémovým tématem.
Proto je nejen při digitalizaci vhodné připravit strategický plán, nastavit cíle a provést
analýzu současného stavu procesů. Na tomto základě je pak možné stanovit klíčové
ukazatele, požadavky pro reporty a očekávání od implementovaných systémů. Pokud
chcete najít cestu jak se rozhodovat o vhodných nástrojích a jak je implementovat, pak je
tento kurzu určený právě vám.

Dvoudenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: 3. A 4. ŘÍJNA 2022 (PO & ÚT)   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí na digitalizaci podívat z procesního pohledu. Dozvědět
se o možnostech strategického řízení digitalizace a naučit se, jak nové metody, postupy a
aplikace implementovat systematicky pomocí modelování a analýzy procesů.

Digitalizace strategicky - hlavní cíle a důvody
Určení nejdůležitějších oblastí a přínosu digitalizace
Procesní analýza a určení budoucího stavu
Ukazatele a reporting procesu, potřeby eskalace apod.
Určení vhodných nástrojů digitalizace
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s prohlížečem
Chuť dozvědět se něco nového
Vlastní vizi digitalizaci pokud máte

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/procesni-modelovani-a-analyzy-pro-digitalizaci/
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Normování a plánování kapacit v digitální době

Normování, revize norem a plánování kapacit je činností, kterou je nutné provádět v
každé výrobní firmě a ve spoustě jiných organizací. Digitalizace těchto činností nám
umožňuje, abychom uspořili více jak 50% času, který věnujeme zpracování norem a
normativů bez digitálních řešení. Ať už se jedná o aplikace pro měření vlastního času,
aplikace pro snímkování práce, revizi a připomínkování norem, kapacitní výpočty anebo
vyhodnocování produktivity. Pokud se chcete rozvíjet v této oblasti, kurz je právě pro vás!

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 2. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří ovládají základy normování práce, například metodou
chronometráže anebo MOST a chtějí se dozvědět, jak jednodušeji sbírat data a jak je
elektronicky zpracovávat a vyhodnocovat. 

Normování a údržba norem digitálně
Určení a výpočet kapacitních plánů
Sběr dat reálně vykázané práce
Automatizované vyhodnocení produktivity, OEE, norem 
Určení dalších akcí rozvoje norem a kapacit dle reálných výsledků
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme přístup k Power BI
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s MS Excel, prohlížečem
Přístup k Power BI online
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/normovani-a-planovani-kapacit-v-digitalni-dobe/
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Document Management System v MS 365

Správa dokumentace je velmi aktuálním tématem. Dokumenty firmy tvoří i přijímají,
musí je systematicky řídit a mnoho z nich podléhá také auditům, kontrole anebo
nutnosti schvalování a revidování. Na kurzu se dozvíte, jak lze dokumentaci efektivně
řídit, jaké nástroje MS 365 k řízení dokumentace využít a nahlédnete pod pokličku
digitalizace v provozu a aplikaci SmartSheet. 

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 26. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří by rádi začali systematicky řídit soubory, schvalování a
revize dokumentů, pro interní auditory a správce řízených informací.

Principy a požadavky DMS
DMS a řízení informací v rámci certifikací (např. ISO)
Návrh a tvorba knihovny dokumentů dle požadavků
Správa přístupů, automatizace schvalování a upozorňování na změny
Tvorba a práce se šablonami dokumentů
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme přístup k MS 365
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s přístupem k MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/document-management-system-dms-v-ms-365/
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Time management s využitím MS 365

Bojujete s řízením svého vlastního času? Hledáte cestu, jak být produktivnější? Bojujete s
prokrastinací a neefektivitou? Zároveň ale chcete využít elektronické možnosti, které
nabízí MS 365 cloud ať už samostatně nebo v kombinaci s vaším oblíbeným papírovým
diářem? Na tomto kurzu vám ukážeme, jak na to. Neučíme jenom metody time
managementu, ale ukazujeme cesty, kterými můžete řídit produktivitu svou i svých
týmů a zároveň nezapomenout na tolik ceněný work-life balanc.

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 21. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00
OLOMOUC: PÁTEK 25. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro každého, kdo by chtěl lépe řídit svůj čas. Pro všechny, kterým
nevyhovují specifické metody a rádi by našli vlastní cestu a přístup k time managementu.

Jak pracovat s životní strategií, životními rolemi a kruhem života
Co jsou to zvyky a rutiny a proč jsou tak důležité
Jak pracovat efektivně: to-do listy, pomodoro, plánování práce v blocích
Využití MS 365 pro vysokou produktivitu práce: Outlook, To-Do, Teams a Planner
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme přístup k MS 365
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s přístupem k MS 365
Chuť dozvědět se něco nového.

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/time-management-s-vyuzitim-ms-365-zari/
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Projektový management v nástrojích MS 365

Potřebujete řídit projekty? Využíváte některou ze známých metodik projektového řízení,
anebo máte vlastní? Systémy určené pro podporu projektového řízení se vám neumí
plně přizpůsobit? Zjistěte, jak si můžete připravit prostředí pro řízení projektů v MS365 a
to včetně řízení kapacit, zadávání úkolů, sledování průběhu a rentability projektu či
sdílení a spolupráce na dokumentech Zjistíte taky, které činnosti je vhodné
automatizovat a proč.

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

Kurz je určen pro všechny, kteří projekty vedou anebo jsou jejich součástí a chtějí se
dozvědět o možnostech, jak projektové řízení digitalizovat v MS 365 a SmartSheetu.

Možnosti řízení projektů a úkolů v aplikaci Planner a SmartSheet
Pokročilé možnosti evidence projektů v Lists / SharePoint
Provázání projektů, úkolů a dokumentů mezi sebou
Automatizace a nastavení pravidel schvalování
Pokročilá automatizace dle potřeb a požadavků
Reporting v Power BI
Ukázka pokročílé správy pomocí Power Apps a dalších možností
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OLOMOUC: PÁTEK 21. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00
OLOMOUC: STŘEDA 7. PROSINCE 2022   I   9:00 - 16:00

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme přístup k MS 365
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s přístupem k MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/projektove-rizeni-v-nastrojich-ms-365-rijen/
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Staňte se expertem na procesy a
digitalizaci schopným řídit digitální
transformaci podniku.
Navštívíme minimálně 3 společnosti
využívající moderní digitální nástroje.
Zpracujete studijní projekt s přímou
úsporou převyšující hodnotu
kurzovného.
Konzultujte praktické problémy po
dobu celého studia s lektory!

Staňte se firemním expertem na
digitalizaci. Využijte moderní nástroje
digitalizace pro zefektivnění vašich
procesů. Ve spolupráci s odborníky z
Edunett realizujeme půlroční vzdělávací
program pro experty digitalizace!

Něco navíc...

28

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Sestavíme vám unikátní program pro
vás na míru kombinovaný z kurzů z naší
nabídky. 

Program je připraven v rozsahu 5 - 10
dnů a dovede vaše zaměstnance a
firemní procesy na vysoký stupeň
digitalizace s využitím nástrojů MS 365. 

Program poté může být spolufinancován
z dotace Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců II.

POVEZ II - dotace na vzdělávání

"Zvyšujte svou
odbornost s námi."
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Náš tým
Pro podzimní bloky kurzů se na vás budou těšit tři lektoři a jejich hosté. 
Seznamte se...

Tomáš Průžek

Tomáš Janů

Michaela Kovalová

Datový analytik a business konzultant

Věnuje se kurzům aplikací a řešení MS 365 a datové analytiky.

Je vášnivým propagátorem hesla: "Co může udělat počítač, nechme
udělat počítač!" Pomáhá firmám nejen v začátku jejich cesty k
digitalizaci, ale také ve sběru, analýzách a reportování dat pomocí
různých systémů, v čele s Power BI. Aktivně pracuje v oboru
průmyslového inženýrství se zaměřením na využití Power Platformy
a počítačové simulace. 

Průmyslový inženýr

Věnuje se kurzům Lean a soft skills.

Realizoval desítky projektů s úsporami v řádech milionů Kč. Aktivně
školí, přednáší na univerzitách a konferencích. Je zapáleným
průmyslovým inženýrem a lean koordinátorem, který chce držet krok
s dobou a proto ho baví převádět svět digitálních řešení do praxe. Do
roku 2009 se věnoval řízení kvality a od té doby se profesně soustředí
a konzultuje v oblasti průmyslového inženýrství a leanu.

Procesní inženýrka

Věnuje se kurzům Lean, procesní řízení a soft skills.

Od roku 2011 se aktivně věnuje modelování, přípravě a analýzám
procesů pro potřeby digitalizace. Zároveň audituje a připravuje
systémy řízení v rámci certifikací ISO 9001, ISO 27001, TISAX. Její vášní
je time management a projektové řízení. V roce 2021 dokončila
doktorské studium a získala Ph.D. titul se zaměřením na procesní
řízení.
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Lean Solution & Simulation, s.r.o.

č.p. 2, 789 73, Třeština
okres Šumperk, Olomoucký kraj

IČO: 07915926
DIČ: CZ07915926

Datová schránka: injwjpm

www.leansolutions.cz
www.leaneducation.cz
www.leansimulation.cz

Kontaktujte nás!

Ing. Michaela Kovalová, Ph.D.
+420 608 778 048
kovalova@leansolutions.cz

Těšíme se na vás!

Od roku 2013 se věnujeme datové
analytice, digitalizaci, procesnímu a
průmyslovému inženýrství.

Pracujeme především na projektech
zaměřených na lean, procesní analýzy,
BPM, BCM, ISO a zejména pak na
digitalizaci, automatizaci v administrativě
a také reporting a business inteligence. 

Pomáháme našim zákazníkům s využitím
jejich systémů a proto řešíme vždy každý
projekt individuálně a s ohledem na
systémové i finanční možnosti firmy.

Know-how z úspěšných projektů chceme
předávat dál, a proto nabízíme kurzy, ve
kterých účastníky seznamujeme nejen s
tím, co umíme, ale také s našimi
zkušenostmi a realizovanými řešeními.


