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succes.

Consultanță si Formare

P a g in a 1|4

Information Technology Solutions

Evaluarea și îmbunătățirea proceselor
CONSULTANȚĂ

Avem expertiză în conducerea și implementarea proiectelor de îmbunătățire a procesului de

Furnizăm și dezvoltăm
proiecte de consultanță pentru:

producție și de service. Anii de experiență practică ne susțin în identificarea rapidă a celui mai scurt

Evaluarea performanței
organizației și
personalizarea
programelor de
îmbunătățire

proceselor. Eficacitatea acțiunilor noastre este reflectată de indicatori măsurabili. Pe baza datelor

mod de a acționa și a instrumentelor adecvate pentru rezolvarea problemelor și optimizarea
colectate, impactul financiar al îmbunătățirilor poate fi determinat.

Îmbunătățirea procesului
(calitate, eficiență,
creșterea capacității de
producție)
Implementarea
sistemelor de
management (calitate &
Lean)
Asistență în dezvoltarea
furnizorilor
Lanțul de aprovizionare
și logistică
Management interimar

Implementare Lean
EFFECTIVE FLUX a implementat cu succes sistemele Lean Management în
companiile mijlocii și mari atât în industria automobilelor, cât și în alte industrii.

Evaluarea tehnică și
dezvoltarea angajaților

Ca rezultat direct al acestor implementări de succes, clienții noștri au câștigat:

Microsoft Office

• Stabilizarea proceselor

• Transparența performanțelor proceselor zilnice și lunare
• Imbunatatire a calitatii

TRAINING

• Creșterea capacității de producție

Livrăm peste 100 de

• Reducerea stocurilor și a costurilor

training-uri pentru:

• Reducerea investițiilor pentru noi echipamente și locuri de producție

Calitate,
Inginerie, Logistică,
Six Sigma, Lean,
Microsoft Office și
altele.

• Mai mulți angajați implicați în activitatea de îmbunătățire continuă
• Creșterea motivației personalului
• Mai multe proiecte / afaceri de la clienți
Modul în care implementăm managementul Lean conduce la o mai bună conformare
a proceselor organizației cu cerințele standardelor de calitate (ISO 9001, IATF 16949)
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PROGRAME LEAN

Implementarea sistemelor de management al
calității
EFFECTIVE FLUX are competența de a sprijini implementarea sistemelor de management al

Am desfășurat sau

calității bazate pe ISO 9001 și IATF 16949.

desfășurăm în prezent

Oferim consultanță pentru proiectarea și implementarea sistemelor de calitate, precum și pentru

programe Lean pentru

instruiri corelate: cerințe standard, instrumente de calitate (SPC, MSA, FMEA, PPAP / APQP, 8D)

companii precum: Ecolor

Ne asigurăm că sistemul de management al calității oferă un echilibru optim între personal, calitate

(furnizor Ikea), Soufflet Malt,

și obiectivele afacerii.

Sidem, Omnia Plast

Experiența ne-a arătat că standardul de calitate = standardul de afaceri și că sistemul de

(producător de cizme de schi),

management al calității se suprapune sistemului de producție Lean într-un procent de

Pasmatex (producător de

cel puțin 90%.

textile).
Clienții noștri au obținut
creșterea capacității de
producție, îmbunătățirea
calității, implicarea angajaților
și noi proiecte.
Consultanții noștri au lucrat la
proiecte mai mici Lean pentru:
Delphi, Eckerle, Casadevall și

Dezvoltarea furnizorilor
Suntem gata să fim implicați în reducerea problemelor legate de calitate sau de întârzieri în livrări,
acționând la sediul furnizorilor.
Începem prin înțelegerea nevoilor clienților, urmată de întâlniri cu managementul furnizorilor și
evaluarea proceselor.
Agreem cu furnizorul structura programului de consultanță și de formare și apoi implementăm.
În urma implementării, beneficiie se vor îndrepta atât către client, cât și către furnizor.

sprijinim furnizori din industria
auto pentru a crește
capacitățile de producție și
pentru a îmbunătăți calitatea.

Logistică și lanțul de aprovizionare
Oferim suport clientilor nostri pentru:
•

Optimizarea spațiului de stocare

LIMBI STRĂINE

•

Optimizarea planificării și comenzii materiilor prime

UTILIZATE:

•

Implementarea sau îmbunătățirea planificării producției

•

Proiectare și implementare Kanban

•

Reducerea costurilor de transport

•

Reducerea stocurilor de materii prime și a produselor finite

•

Eliminarea întarzierilor in livrare

•

Dezvoltarea unui lanț de aprovizionare stabil și fiabil

•

Îmbunătățirea satisfacției clienților

Engleză
Franceză
Italiană
Germană
Maghiară
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Competențe Effective Flux
Calitate (Consultanță și formare)
•

Pentru sistemele de management: ISO 9001, IATF 16949, 14001, 45001;

•

Audituri conform VDA 6.3, IATF 16949, 9001, 14001;

•

Core Tools (SPC, MSA, FMEA, APQP / PPAP / CP), VDA 6.3, VDA 6.5,

•

Cerințe specifice clienților (PSA, Renault, BMW, GM, FCA, VW) NTF (No Trouble Found)

•

Proiecte de îmbunătățire și rezolvarea problemelor utilizând metodele 8D, QRQC, Six Sigma, QFD, CQI 20, QRCI,
Raportul A3, SWOT, FTA, Ciclul PDCA, QC Story, DOE

•

Analiza statistică cu Minitab, QDAS sau Excel

•

NPI, Management de proiect,

•

Normare, MTM, REFA, echilibrare încărcare posturi de lucru, Ergonomie, creșterea capacității, Audituri 5S ,

•

Lean, 5S, VSM, KPI (Eficiență, OEE, KPI Calitate, MTBF, MTTR), SMED, Poka Yoke, Kanban

•

Gestionarea stocurilor, gestionarea fluxului de materiale, stocarea și stocarea, KANBAN în depozit, cu furnizori și clienți

•

Planificarea producției, planificarea pieței (prognoză, cerere),

•

Managementul transportului,

•

Relații cu clienții, relații cu furnizorii, SAP (WM, SD, PP), MMOG / LE

•

Six Sigma (YB, GB, BB, MBB, Champion) și MINITAB

•

Definirea si conducerea proiectelor și a programelor de îmbunătățire a proceselor

•

Întreținere preventivă și TPM

•

Implementare Office 365 pentru întreprinderile mici și mijlocii,

•

Analiza fluxurilor de lucru ale companiilor și furnizarea de soluții IT Microsoft (la sediu, Office 365, aplicații mobile), suita

Procese și Producție (Consultanță și formare)

Logistică (Consultanță și formare)

Six Sigma și DFSS (Formare, coaching proiecte și consultanță)
Întreținere de echipamente(Consultanță și formare)
MS Office și IT (Consultanță și formare)

LibreOffice, Microsoft Office 365, Microsoft Power BI, Microsoft SharePoint (MCP, MCTS, MCITP), în special Microsoft
Excel – Power Pivot, Power Query (Microsoft Office Specialist Master);
•

Microsoft Visio și Microsoft Project. Process Model, UI Path, Microsoft Flow și Power Apps

•

Conducerea atelierelor de lucru, tehnici de prezentare, managementul schimbării, managementul timpului, comunicare,

Dezvoltare personală, resurse financiare și umane(formare)
negociere și gestionarea conflictelor

Formari tehnologice
•

Elemente de bază pentru lăcătuș, CNC , Elemente de bază pentru echipamente hidraulice, electrice și pneumatice.
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