Oznámení o platbě
Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek
ve výši 5.800,--Kč a 21% DPH ve výši 1.218,--Kč,
celkem tedy 7.018,--Kč za účastníka

titul, jméno, příjmení
prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu č.:

Organizační pokyny a podmínky mezi
pořádající společností a objednatelem
Způsob přihlášení: řádně vyplněnou závaznou
přihlášku s oznámením o platbě odešlete, prosím,
e-mailem nebo poštou do 8. února 2018
na adresu:
P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o.
Ing. Dagmar Zindulková
Nad Pekárnou 673
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
e-mail: pqm@pqm.cz, http://www.pqm.cz
tel.: 605 214 617,

PROCESS QUALITY MANAGEMENT
P.Q.M., česko - švýcarská spol. s r. o.

Vás zve na seminář

Účast na semináři podmiňujeme uhrazením
účastnického poplatku.

ve prospěch účtu:107-7959170247/0100

Účastnický poplatek:
je smluvní a za jednoho účastníka činí 5.800,--Kč
a 21% DPH ve výši 1.218,--Kč, tj. celkem 7.018,--Kč.
Poplatek zahrnuje občerstvení a učební materiály.

variabilní symbol: 2876
Způsob úhrady:
převodním příkazem na
účet číslo:
variabilní symbol:
IČ: 25389777

razítko příkazce

datum a podpis příkazce

Nad Pekárnou 673, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C
vložka 17454

od urgentních způsobů
k synchronizaci podle úzkých míst

107-7959170247/0100
2876
DIČ: CZ25389777

Místo konání a doprava:
Obec Čeladná s Hotelem Prosper se nachází na úpatí
Moravskoslezských Beskyd v blízkosti Rožnova pod
Radhoštěm a je vyhledávanou rekreační oblastí. Hotel
Prosper nabízí svým hostům příjemné prostředí, krytý
bazén, saunu, fitcentrum a masáže.
Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám poskytneme
informace k dopravě včetně mapy.
Ubytování: si můžete individuálně zajistit přímo
v Hotelu Prosper, tel./fax: 558 440 311/558 440 349.
Při rezervaci ubytování, prosím, uveďte, že jde o akci
pořádanou společností P.Q.M.

P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o.

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
VÝROBY

V případě potřeby lze za přihlášeného zájemce vyslat
náhradníka. V případě neúčasti na semináři poplatek
nevracíme, materiály zasíláme poštou.

Datum konání:

15. – 16. února 2018

Místo konání:

Hotel Prosper
Čeladná 246

nerovnoměrné zatížení výrobních
kapacit
○ úroveň služeb na straně
dodavatelů
obecná metodologie plánování a řízení
výroby
○ plánovací úrovně
○ plánování poptávky
○ hlavní výrobní plán (MPS)
○ funkcionalita MRP v ERP
○ heuristiky pro rozvrhování výroby
○

Vážená paní, vážený pane,
zveme Vás na dvoudenní interaktivní seminář
„Plánování a řízení výroby“, jehož cílem je
představit Vám problematiku plánování a řízení
výroby v perspektivě současných požadavků trhu
výrobků a služeb. Seznámíte se s metodologií
plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci
konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého
plánování a rozvrhování výroby“ (APS).
Seminář klade důraz na praktickou
aplikovatelnost, proto obsahuje kromě
nezbytných teoretických východisek i množství
příkladů, případových studií a ukázku počítačové
simulace.
Seminář je určen pro:
○
○
○
○

výrobní ředitele a vedoucí výroby
pracovníky plánování výroby
výrobní logistiky
manažery podílející se na řízení
výroby

1. den: úvod do výrobní logistiky
○ úroveň služeb zákazníkům
○ body rozpojení objednávkou
zákazníka
○ cíle výrobní logistiky
○ výkonové ukazatele výrobní
logistiky
současné požadavky na plánování a
řízení výroby
○ řízení zásob
○ řízení nedokončené výroby
○ řízení průběžné doby výroby
○ predikce poptávky
aktuální problémy plánování a řízení
výroby
○ nespolehlivost dodacích lhůt
○ vysoká rozpracovanost

Účastník (titul, jméno, příjmení)

Zařazení (funkce) účastníka

2. den: moderní koncepty plánování a řízení
výroby
○ pokročilé plánování (APS)
○ režimy komunikace
v dodavatelských řetězcích
úvod do teorie úzkých míst
○ principy teorie úzkých míst
○ uplatnění metodologie
synchronizované výroby
○ ukázka počítačové simulace
Odborný garant a lektor:

Odborný program semináře:

Závazná přihláška na seminář
„Plánování a řízení výroby“
15. – 16. 2. 2018, Hotel Prosper, Čeladná

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., jednatel PQL, s. r. o.,
Ostrava, předseda Komory logistických auditorů,
president Logistické akademie

Firma (název)

Adresa firmy a PSČ

IČ

DIČ

Telefon

Organizační garant:
Ing. Dagmar Zindulková
Časový harmonogram semináře:
1. den:
9:00 – 9:30
9:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:00
2. den:
9:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30

prezence
výuka
polední přestávka
výuka
výuka
polední přestávka
výuka

e-mail

Datum a podpis účastníka/zástupce firmy

Razítko firmy
S údaji na přihlášce bude nakládáno v souladu se
zákonem 101/2000 Sb.
Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku
dodavatele a závazně objednává účastníka na seminář.

