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Forstå værdien af at betragte processerne!

Omkring enhver gentagen arbejdsproces, bliver der hele tiden leveret

noget ind, som i sidste ende er den kvalitet og værdi som bedømmes

af kunderne.  For at forstå dette, betragter man processerne fra oven

med et værktøj der hedder SIPOC.

 

Når man fokuserer eller definerer en proces er det ikke en forbedring. Man skal
foretage ændringer og anvende data for at vise, at ændringen er en forbedring. 

"Det er det vi i fagsprog kalder "SPEAK WITH DATA", siger Torben Kjær Madsen,
indehaver og effektiviseringstræner, C-Value®.

For at forbedre kvalitet og kundeværdien, går man altså ind og betragter
processerne fra oven og det er her at værktøjet SIPOC giver overblikket. SIPOC et
værktøj fra Six Sigma værktøjskassen, hvor man kan definere alt der sker omkring
processen.

S = Supplier og I =Indput

Her betragter man hvor den information eller det materiale man arbejder med,
kommer fra. Derudover hvem der er ens leverandører, hvad leverer de og hvordan
de påvirker procesflowet.

P =Proces

Her betrager man hver der sker med hver enkelt indput. Derudover hvilke
forvandlingsaktiviteter der finder sted.

O  = Output

Her betragter man hvilket produkt den gældende proces skaber. Derudover hvad er
denne proces' output og hvad skaber den.

C = Customer

Her betrager man hvem der anvender den gældende proces. Derudover hvem den
gældende proces' kunder er.

Vil du vide hvordan resultaterne fra de enkelte trin i dine processer anvendes til at
identificere, hvor forbedringer har den største virkning, kan du altså benytte dette
effektive værktøj. 

Vil du have efterset processerne i din virksomhed, så kontakt os her. 

Det er ikke tomme ord der ligger bag, at vi hos C-Value® kalder os Danmarks
stærkeste effektiviseringstrænere. Samlet har vi mere end 25 års erfaring, viden og
indsigt med optimering af processer i virksomhederne. Vi er blandt de få i Danmark,
der kan undervise i Six Sigma, LEAN og forandringsledelse på alle niveauer. De
beløb vi har sparet virksomhederne for i årene er overbevisende. 

… på godt Jysk, så ved vi hvad vi snakker om!

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Effektiviseringsnetværk

19. maj 2015 kører første
effektiviseringsmøde i vores nye
effektiviseringsnetværk.

Vi afholder informationsmøde 24.marts,
hvor du kan komme og høre om det
nye eksklusive effektiviseringsnetværk
og møde andre virksomheder med
succes. 

Tilmelding her
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Det sker

4 ugers kursus: Kvalitesoptimering med Six

Sigma - Green Belt

Onsdag 11. marts hos IBA Erhvervsakademi Kolding,
Skamlingvejen 32, 6000 Kolding.

Der er undervisning kl. 9-15.15 hver onsdag og
torsdag i uge 11-13 samt uge 15, herefter eksamen i
uge 17.

Se mere her. 
Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk: Informationsmøde

Tirsdag 24. marts hos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er informationsmøde kl. 14-16 den 24. marts. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk: Effektiviseringsmøde

Tirsdag 19. maj hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 19. maj, 22.
september, 17. november og 23. februar. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

2 dages kursus: Møde Effektivisering

Torsdag 4.  juni hos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 4. juni og 19. juni.
Aflevering af rapport: 19. juni. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,
Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.
oktober. 

Se mere her. 
Tilmelding her.
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