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Leading Solutions, Leading People !

Khóa đào tạo

:

SẢN XUẤT KỊP THỜI (JIT) VÀ HỆ THỐNG KANBAN

Thời lượng

:

Đào tạo 1 ngày

Đối tượng

:

Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận,
Thành viên nhóm dự án LEAN.

Mục tiêu

:

Cung cấp cho các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN
những khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận và cách thức triển khai mô hình
Sản xuất kịp thời (JIT) và hệ thống Kanban trong thực tế sản xuất.

TT

THỜI GIAN

1

08:30 – 10:00
10:15 – 12:00

NỘI DUNG
Giới thiệu về “Sản xuất kịp thời – Just In Time”, LEAN và các hoạt
động gia tăng giá trị
Lãng phí và JIT
Các loại hình sản xuất
Bài tập thảo luận nhóm về ứng dụng JIT

2

13:30 – 15:00

Giới thiệu mô hình “Đẩy” và mô hình “Kéo” trong điều độ sản xuất

15:15 – 16:00

Giới thiệu khái niệm Kanban, cách tiếp cận và lợi ích
Hướng dẫn thiết kế và triển khai Kanban
Bài tập thảo luận nhóm về thiết kế và triển khai Kanban

3

16:00 – 17:00

Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo

Lưu ý:
1. Trước đào tạo, P & Q Solutions sẽ gửi cho Khách hàng một Danh mục các nội dung khảo
sát trước đào tạo và những thông tin mà Khách hàng cần chuẩn bị cho khóa đào tạo.
Khách hàng sẽ gửi kết quả khảo sát và thông tin về tình trạng sẵn sàng của số liệu cho P
& Q Solutions tối thiểu 05 ngày trước đào tạo.
2. Khi được yêu cầu, P & Q Solutions có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn triển khai và hỗ
trợ kiểm soát quá trình triển khai các nội dung đã được đào tạo trong thực tế sản xuất của
Khách hàng. Kế hoạch cung cấp dịch vụ sẽ được lập chi tiết và gửi đến Khách hàng sau
khi đào tạo trên cơ sở yêu cầu và dự kiến kế hoạch triển thực tế của Khách hàng.
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