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Naslov:
PRENOVA PROCESA RAZVOJA IN UVAJANJA NOVEGA IZDELKA
V PROIZVODNJO

Povzetek
Ohranjanje konkurenčne prednosti in uspešnosti podjetij je odvisno od zmožnosti
prilagajanja spremembam v poslovnem okolju, ki se dogajajo neprestano. Podjetja
želijo izboljšati uspešnost poslovanja z odpiranjem novih proizvodnih obratov bližje
kupcem, reorganizacijo poslovanja, uvedbo novega informacijskega sistema in
podobno, pogosto pa pozabljajo na ključne poslovne procese in njihovo kontinuirano
prenovo.
V magistrski nalogi smo s pomočjo metode prenove poslovnih procesov prenovili del
procesa uvajanja novega proizvoda v obravnavano podjetje. Pri tem smo uporabili
poznani pristop h kakovosti v avtomobilski industriji, ki se od funkcije nadziranja
izdelave v tovarnah usmerja v napredno načrtovanje kakovosti izdelkov in procesov
(APQP).
V zaključku smo potrdili uvodoma postavljeno temeljno hipotezo in ugotovili, da
prenova poslovnega procesa skrajša pretočne čase izvajanja aktivnosti pred
začetkom serijske proizvodnje, zniža stroške uvajanja, zmanjša obremenitev
zaposlenih in dviguje kakovost proizvodov.
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Summary
Maintaining the competitive advantage and success of a company depends on its
ability to adapt to the constant changes in the business environment. Companies
look to improve their performance by opening new production facilities closer to
their customers, reorganising operations, introducing new information systems, etc.
However, they often forget to ensure the continuous reengineering of key business
processes.
For this master’s thesis, the method of business process reengineering was used to
reengineer a part of the process of introducing a new product into the company in
question. To achieve this, we used the known approach to quality in the automotive
industry, which is moving away from the monitoring of production in factories and
focusing on advanced product quality planning (APQP).
The basic hypothesis suggested in the introduction is confirmed in the conclusion.
We determined that the reengineering of the production process leads to shorter
flow times for activities prior to the beginning of serial production, lower costs of
introduction, less pressure on employees and higher product quality.
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UVOD

Današnja izredno močna globalna konkurenca od poslovnih sistemov zahteva
izboljševanje poslovanja, kar pomeni stalno in hitro prilagajanje spremenjenim
pogojem v poslovnem okolju, če se želijo izogniti tveganjem v konkurenčni borbi.
Poslovni sistemi morajo poznati svoje poslovne procese, jih obvladovati in
izboljševati učinkovitost izvajanja v smislu doseganja krajšega časa izvajanja, nižjih
stroškov, višje kakovosti in podobno. To je tudi eden izmed predpogojev za
ohranjanje konkurenčne prednosti pred tekmeci. V avtomobilski industriji se slednje
odraža v vedno krajših razvojnih ciklih proizvodov in procesov, visoki fleksibilnosti in
nižanju stroškov, krajši življenjski dobi proizvodov in podobno.
Dosedanja spoznanja o izboljševanju učinkovitosti poslovnih procesov, procesih
najboljše prakse na obravnavanem področju in podobno, ki jih lahko zasledimo pri
pregledovanju literature, je treba uvesti v celotno organizacijo in jih ustrezno
nadgraditi.
V zadnjih dvajsetih letih se kot ena najučinkovitejših metod za izboljševanje
poslovanja uporablja prenova poslovnih procesov. Poleg najradikalnejše oblike
(reinženiringa poslovnih procesov) poznamo več različnih pristopov prenove
poslovnih procesov (Vila, 1999).
Procesi, ki so podvrženi prenovi, morajo biti skrbno izbrani in oblikovani tako, da
bodo zadovoljevali postavljene zahteve sistema in okolja. Prenova ni oblikovanje
nečesa popolnoma novega, ampak je organizacijska sprememba, pri kateri moramo
upoštevati omejitve poslovnega sistema s ciljem povečanja učinkovitosti. Pri tem so
pomembni dejavniki izbira ključnih procesov prenove, širina prenove, globina
prenove, dinamika prenove in obseg sprememb struktur poslovnega sistema (Kern,
2001).

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Tematika, obravnavana v magistrski nalogi, je pregled obstoječega stanja
poslovnega procesa razvoja novega izdelka v skupini odelo1 in prenova dela tega
procesa, ki se nanaša na uvajanje novega izdelka v proizvodnjo. Menimo, da so
procesi, povezani z uvajanjem novega izdelka v proizvodnjo, potrebni prenove.
Posebej so izpostavljeni procesi, povezani z uvedbo NPI-projekta2 v tovarno, ki
potekajo v razvojnem in drugih oddelkih na sedežu skupine v Nemčiji ter v tovarni,
ki se nahaja na drugi lokaciji.
Projekt razvoja novega izdelka v skupini odelo poteka v skladu z notranjo
metodologijo, t. i. razvojnim sistemom odelo (oDS), katerega temelj je v
avtomobilski industriji dobro znani koncept naprednega planiranja kakovosti
proizvodov in plana kontrole (APQP). V razvojnem in drugih oddelkih v Nemčiji
(orodjarna, preizkušanje ipd.) izvedejo faze razvoja izdelka, kot so začetek projekta,
plan in opredelitev projekta, zasnova in razvoj izdelka, zasnova in razvoj procesa in
deloma tudi preverjanje izdelka in procesa. Rezultat navedenih faz je testna
proizvodnja v zelo omejenih pogojih.
1
2

Ime skupine odelo in podjetja odelo Slovenija d. o. o. se piše z malo začetnico.
Pomen vseh kratic v magistrskem delu je obrazložen na straneh od 86 do 88.
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Po opravljeni testni proizvodnji in zadnji potrditvi zasnove se začnejo odvijati
različne aktivnosti za prenos proizvoda v izbrano tovarno. Sprostitev orodja,
prevzem procesa, načrtovanje vzorčenja na predvidenih strojih, potrjevanje lastnosti
proizvoda, odobritev proizvodnih delov ipd. so aktivnosti v procesu preverjanja
izdelka in procesa pred začetkom serijske proizvodnje (SoP), kjer so potrebne
nekatere izboljšave. Izboljšave bodo prinesle spremembe v času izvajanja
posameznih aktivnosti, na področju obremenitev zaposlenih in podobno ter s tem
povezanih stroškov prenosa tako na ravni skupine kot tovarne in nekatere druge
spremembe (na področju projektnega vodenja ipd.).

1.1.1. Namen raziskave
Glavni namen raziskave so poleg predstavitve obstoječega stanja poslovnega
procesa v organizaciji predvsem njegova prenova in z njo povezane izboljšave.

1.1.2. Cilj raziskave
Prvi cilj raziskave je prenova preučevanega poslovnega procesa v organizaciji,
ugotovitev prednosti izboljšanega procesa, opredelitev ključnih kazalnikov
uspešnosti izvajanja procesa in dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost izvajanja
procesa.
Drugi cilj je postavitev modela, ki bi ga lahko uporabili tudi za druge tovarne v
skupini.

1.1.3. Hipoteza raziskave
Temeljna hipoteza H0: Uvajanje novega izdelka v proizvodnjo je mogoče pomembno
izboljšati s prenovo procesa.
Temeljno hipotezo bomo dokazali s potrditvijo vseh ali nekaterih izmed naslednjih
delnih hipotez, ki smo jih med raziskavo podrobneje razčlenili:
• H1: Prenovljen poslovni proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo
skrajša čas izvajanja aktivnosti pred začetkom serijske proizvodnje.
• H2: Prenovljen poslovni proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo
dviguje kakovost proizvodov.
• H3: Prenovljen poslovni proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo
zmanjšuje obremenitev zaposlenih.
• H4: Prenovljen poslovni proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo znižuje
stroške uvajanja.
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1.2. PREDSTAVITEV OKOLJA
1.2.1 Osebna izkaznica

Slika 1: Logotip skupine odelo
(vir: interni zapisi podjetja, 2012)
odelo Slovenija d. o. o.
Tovarniška c. 12
3312 Prebold
Slovenija

1.2.2 Poslanstvo, vizija, vrednote in merila
Poslanstvo skupine: Povezava zahtevnega dizajna z multifunkcionalno tehniko. To
osnovno načelo je stalni spremljevalec vsakodnevnega razmišljanja in dela.
Vizija skupine: „Luči navdahnemo s čustvi.“ Kot inovativen proizvajalec luči zahtevne
dizajne spreminjamo v izjemne izdelke.
Vrednote in merila skupine:
• kupci;
• učinkovitost;
• vodenje;
• sodelavci;
• kakovost;
• okolje.
(interni zapisi podjetja, 2012)

1.2.3 Dejavnost in kupci
Skupina odelo proizvaja sisteme in komponente zadnjih luči za proizvajalce
najprestižnejših znamk avtomobilov. Nadpovprečne zahteve glede kakovosti,
učinkovitosti in oblike sooblikujejo razvoj in proizvodnjo izdelka. Skupina odelo s
kakovostnimi zadnjimi in tretjimi zavornimi lučmi pomembno prispeva k ohranjanju
in negovanju znanih avtomobilskih znamk, kot so Mercedes-Benz, Porsche, BMW,
Audi in mnoge druge.

Boštjan Sašek: Prenova procesa razvoja in uvajanja novega izdelka v proizvodnjo

Stran 3

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

1.2.4. Kakovost
Odlična kakovost je pomembna predpostavka za vse odločitve, ki jih sprejmejo
kupci, dobavitelji in drugi poslovni partnerji podjetja.
Kakovost izdelkov pa ni edini steber uspeha pri skupini odelo – intenzivno vzdržuje
povezovalne temelje, zahteve po kakovosti pa uresničuje tudi v procesih. Samo tako
lahko zagotovi zadovoljstvo kupcev in s tem komercialni uspeh.
Poleg učinkovitih sistemov visoka kakovost zahteva tudi sodelavce, ki so sposobni
prepoznati možne vire napak, preprečiti pojavljanje napak nasploh in jih po potrebi
samostojno popraviti. Da bi lahko premagali te vedno večje izzive, osrednji
management kakovosti na sedežu podjetja podpira svoja hčerinska podjetja pri
implementaciji in uresničevanju skupnih standardov kakovosti (odelo, 2012).
Vsa podjetja skupine odelo imajo najnovejše certifikate s standardi, ki so običajni za
avtomobilsko industrijo (npr. ISO/TS 16949:2002, ISO 9001:2002, ...).
Osnovna načela kakovosti skupine odelo (odelo, 2012):
• usmerjenost h kupcu, zadovoljstvo kupca;
• zadovoljni, motivirani in zavzeti sodelavci;
• kultura poslovne odličnosti;
• upoštevanje pravnih določil;
• stalne izboljšave;
• dolgoročen razvoj dobaviteljev.
1.2.5. Proizvodni sistem odelo (oPS)
Proizvodnja v podjetju odelo Slovenija d. o. o. je organizirana in upravljana po
načelih JIT-proizvodnje, ki temelji na izločitvi kakršne koli izgube in nenehnih
izboljšavah na vseh področjih z namenom ustvarjanja največje vrednosti za kupca.
Delovanje in razvoj koncepta JIT-proizvodnje v podjetju temelji predvsem na znanih
načelih avtomobilske industrije: kontinuiran proizvodni proces, celovito produktivno
vzdrževanje (TPM), proces stalnih izboljšav (CPI) in tesni odnosi z dobavitelji.
Celoten proizvodni sistem deluje po t. i. sistemu pull, kjer je proizvodnja usmerjena
zgolj na naročila kupcev. To pomeni, da proizvajajo samo zahtevane izdelke v
terminih, ko je to potrebno. Delovanje proizvodnega sistema po opisanih načelih
podpira in nadzira sistem Kanban.
V podjetju je kot nadgradnja koncepta JIT vpeljan tudi koncept vitke organizacije s
ciljem znatnega znižanja kakršne koli izgube v poslovnem sistemu.
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Slika 2: Proizvodni sistem odelo (odelo, 2012)

1.2.6. Skupina odelo
Skupina odelo večinoma proizvaja sisteme in komponente zadnjih in signalnih luči za
proizvajalce najprestižnejših znamk avtomobilov. V različnih organizacijskih oblikah
ima več kot sedemdesetletno tradicijo v avtomobilski industriji. Trenutno jo sestavlja
šest podjetij v Nemčiji in Sloveniji, glavni sedež ima v Schwaikheimu. Od leta 2011
je del koncerna Bayraktarlar Holding iz Turčije.

1.2.7. Organizacijska struktura
Slika 3 prikazuje organizacijsko strukturo podjetja, ki ga sestavljajo naslednji
oddelki:
• industrijski inženiring in projektni management;
• brizganje in metalizacija;
• montaža;
• kakovost;
• logistika in IT;
• nabava;
• kontroling;
• finance in računovodstvo;
• kadri.
V podjetju je uveljavljena matrična organizacija, povezana s timi na proizvodni
operaciji montaže. Slika 4 prikazuje trenutno matrično organizacijo podjetja.
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Slika 3: Organizacijska shema podjetja
(vir: interni zapisi podjetja, 2012)

Slika 4: Matrična organizacija podjetja
(vir: interni zapisi podjetja, 2012)
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PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE

Razvoj novega izdelka poteka na lokaciji v Nemčiji, blizu glavnim kupcem podjetja.
Razvojne projekte na nivoju skupine upravlja oddelek projektnega vodenja, ki med
drugim izvaja tudi naloge koordinacije aktivnosti med različnimi tovarnami. Čeprav v
izbrani organizaciji deluje oddelek projektnega vodenja in je sodelovanje med
deležniki vedno bolj intenzivno, je vpliv tovarne na sam razvoj novega izdelka na
nivoju skupine zgolj posreden. To je omejevalo raziskavo.
Omejitev je predstavljala tudi pomanjkljiva dokumentiranost s podrobno vsebino o
obstoječem stanju preučevanih procesov v tovarni. To omejitev smo odpravili z
razgovori z zaposlenimi in novim posnetkom stanja.
Drugih pomembnih omejitev ne vidimo.
Predpostavljamo lahko, da bo raziskava pripomogla k izboljšavi preučevanega
procesa, kar pomeni neposredni prispevek tovarni in celotni poslovni skupini.
Predpostavljamo lahko tudi, da bodo zaključki in rešitve uporabni pri prenovi
procesa uvajanja novega izdelka v proizvodnjo v poslovnih sistemih iz sorodnih
dejavnosti in mednarodnega poslovnega okolja. To predstavlja posredni prispevek k
razvoju in aplikativni uporabi organizacijskih znanosti.

1.4

RAZISKOVALNE METODE

Izhodišči za raziskovanje v magistrski nalogi sta bili dve – študij razpoložljive
domače in tuje strokovne literature s področja prenove poslovnih procesov in
notranjih informacij skupine podjetij o obravnavanem področju ter razgovori s
sodelujočimi v izbranem procesu. Na podlagi omenjenega in pridobljenih spoznanj
smo izdelali prvi, teoretični del magistrske naloge.
V drugem, aplikativnem delu magistrske naloge smo praktično uporabili spoznanja iz
teoretičnega dela in osebne izkušnje iz delovnega procesa. Pri raziskovanju smo
uporabili programski orodji za modeliranje poslovnih procesov Aris in Microsoft Visio
ter programsko orodje za projektno vodenje Microsoft Project. Izdelali smo
primerjavo obstoječega procesa s prenovljenim procesom z vidika časa, kakovosti,
obremenitve in stroškov.
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TEORETIČNA IN METODOLOŠKA IZHODIŠČA

2.1
2.1.1

RAZVOJ IZDELKOV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
Pregled konceptov razvoja izdelkov

Razvoj in proizvodnja izdelkov v avtomobilski industriji sta sestavljena iz
kompleksnega procesa usklajevanja velikega števila aktivnosti, v katerega je
vključeno veliko število sodelujočih. Avtomobil, sestav več sto različnih sestavnih
delov, mora delovati brezhibno, kot enovit in kakovosten proizvod.
Pri razvoju izdelkov je treba zagotoviti, da so vsi izdelki, vgrajeni v avtomobil, med
seboj skladni in ustrezne kakovosti. Zato so podjetja izdelala normativne predpise
razvoja izdelkov. Ti so obvezni za vse dobavitelje, z njimi pa želijo doseči, da so
vgrajeni izdelki proizvedeni kakovostno, iz kakovostnih surovin in v stabilnih
proizvodnih procesih. Pomembno je, da za vse dobavitelje veljajo enaki predpisi.
Uporaba iste metodologije razvoja je pogoj za lažji pregled stanja razvojnega
procesa posameznega izdelka.
V avtomobilski industriji poleg več manjših poznamo dva velika sistema za
zagotavljanje kakovosti, katerima se morajo praviloma prilagoditi vsi dobavitelji v
avtomobilski industriji.
Prvi sistem zagotavljanja kakovosti je Quality System (QS), ki je bil razvit kot
rezultat sodelovanja treh velikih avtomobilskih proizvajalcev – Chrysler Corporation,
Ford Motor Company in General Motors Corporation. Sistem uporabljajo po vsem
svetu in poleg razvoja izdelkov pokriva vse aktivnosti podjetja v avtomobilski
industriji. Sestavljen je iz več enot. V nadaljevanju sta podrobneje predstavljena
Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP), namenjen
zagotavljanju kakovosti izdelkov v razvojni fazi, in Production Part Approval Process
(PPAP), namenjen odobritvi izdelka in procesa.
Drugi veliki sistem predstavljajo zahteve in priporočila v sklopu združenja nemške
avtomobilske industrije VDA. Teh ne bomo podrobneje obravnavali (Sterle, 2010).

2.1.2

Sistem zagotavljanja kakovosti po QS 9000

Korporacije DaimlerChrysler, Ford Motor Company in General Motors so konec
sedemdesetih let sprejele odločitev, da je na področju Severne Amerike treba
poenotiti sisteme za zagotavljanje kakovosti v avtomobilski industriji. S tem so
zmanjšali stroške v nabavni verigi in občutno racionalizirali potrebno delo. Leta 1990
je bila ustanovljena ASQC/AIAG Quality Task Force, katere namen je bilo poenotenje
programov za oceno dobaviteljev. V prihodnjih letih so izdali vrsto standardov, ki
skupaj predstavljajo temelje zagotavljanja kakovosti po sistemu QS. Delovna
skupina se je leta 1993 preimenovala v Supplier Quality Requirements Task Force
(SQRTF). Odgovorna je za avtorstvo in vsebino QS 9000 in povezanih referenčnih
standardov ter določanje politik in postopkov v okviru programa QS 9000 (Sterle,
2010).
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V nadaljevanju je podrobneje obravnavan tisti del sistema QS 9000, ki se nanaša na
razvoj izdelkov.

2.1.3

Napredno načrtovanje kakovosti izdelka in kontrolni
plan – APQP

Osnovno idejo načrtovanja kakovosti razvoja izdelka predstavlja PDCA-krog
načrtovanja kakovosti izdelka.
Slika 5 prikazuje posamezne faze v razvoju izdelka. Namen PDCA-kroga je poudariti
pomen predhodnega načrtovanja kakovosti za prihodnje aktivnosti. Prve tri četrtine
kroga so namenjene predhodnemu načrtovanju kakovosti ter predvidevajo oceno
tehnološkega procesa oziroma konstrukcije izdelka. V zadnji, četrti fazi poskušamo z
oceno rezultatov razvojnega procesa ugotoviti, če so bili naši kupci zadovoljni z
izvedenim. S pomočjo analiziranega projekta lahko pripomoremo k načrtovanju
kakovosti pri poznejših projektih in tako podpiramo sistem neprestanega
izboljševanja, ki ga predvidevajo standardi avtomobilske industrije (Sterle, 2010).

Slika 5: PDCA-krog načrtovanja kakovosti izdelka (APQP, 1995)
Načrtovanje kakovosti izdelka je strukturiran proces, v katerem so predpisane
metode in postopki, ki jih je treba izvesti, če želimo zadovoljiti pričakovanje kupca.
Cilj načrtovanja kakovosti je olajšati komunikacijo med udeleženci pri nastajanju
izdelka ter zagotoviti, da bodo v zastavljenem roku izvedeni vsi zahtevani koraki.
Prednosti, ki jih proces načrtovanja kakovosti razvoja izdelka prinaša v celotno
oskrbovalno verigo, so:
• usmerjanje razpoložljivih virov v zagotavljanje zadovoljstva kupca;
• spodbujanje zgodnje določitve zahtevanih sprememb;
• izogibanje spremembam v poznejših fazah procesa;
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zagotovitev kakovostnega izdelka v zahtevanem roku ob minimalnih stroških;
proaktivno ukrepanje ob ustreznem času (Scangas, 2007).

Proces razvoja izdelka se začne z vzpostavitvijo in prenosom odgovornosti na
medfunkcijski projektni tim. Napredno načrtovanje kakovosti zahteva, da so v
projektni tim vključeni zaposleni iz konstrukcijskega oddelka, proizvodnje, kakovosti,
prodaje, marketinga, nabave in podobno ter predstavniki poddobaviteljev in kupca.
V podjetju mora biti vzpostavljena ustrezna projektna organizacija, ki omogoča
izvajanje procesa razvoja izdelka. Slika 13 prikazuje eno izmed možnih
organizacijskih oblik. Projektni tim mora na začetku:
• določiti vodjo projekta;
• določiti člane ožjega in podpornega tima, ki morajo imeti ustrezne
veščine iz načrtovanja za proizvodnjo in montažo (DFM/DFA), metod
končnih elementov (FEM), računalniško podprtega načrtovanja
(CAD/CAE) in podobnih tehnik;
• določiti vloge in odgovornosti predstavnika posameznega funkcijskega
področja;
• določiti kupce (zunanje in notranje);
• določiti področja, posameznike ali poddobavitelje, ki jih je treba
pritegniti k sodelovanju v timu;
• popolnoma razumeti kupčevo pričakovanje glede konstrukcije izdelka,
funkcionalnih in estetskih zahtev ter uskladiti preizkušanje, s katerim se
bodo te lastnosti preverjale;
• oceniti izvedljivost predlagane konstrukcije, zmožnost izpolnitve
predlaganih zahtev ter izvedbo v serijski proizvodnji;
• določiti obseg stroškov, roke in omejitve, ki jih je treba upoštevati med
procesom razvoja izdelka;
• opredeliti pomoč, ki jo pri procesu pričakuje od kupca;
• določiti metodo dokumentiranja opravljenega dela na projektu.
Pomembno je, da se ustvarijo komunikacijski kanali med projektnimi skupinami
dobavitelja in kupca oziroma projektnimi skupinami dobavitelja in njegovih
poddobaviteljev. Podobno kot kupci od dobaviteljev pričakujejo pregleden in
nadzorovan proces načrtovanja kakovosti razvoja izdelka, enako upravičeno
pričakujejo tudi dobavitelji od svojih poddobaviteljev (Sterle, 2010), (Scangas,
2007).
Slika 6 prikazuje časovni potek razvoja novega izdelka. Projekt razvoja izdelka
predvideva pet zaporednih faz, ki smiselno sledijo druga drugi, lahko pa potekajo
bolj ali manj vzporedno (APQP, 1995):
• načrtovanje projekta;
• konstrukcija in razvoj izdelka;
• zasnova in razvoj procesa;
• validacija izdelka in procesa;
• ocena povratnih informacij, korektivni ukrepi in zaključek projekta.
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Slika 6: Proces načrtovanja kakovosti izdelka po QS 9000 in VDA (odelo, 2012)
Temelj za uspešen razvoj izdelka je podpora in vključenost poslovodstva podjetja.
Poslovodstvo skozi celoten proces razvoja odloča o virih, potrebnih za izvedbo
razvojnega projekta. Zato je ključnega pomena, da je poslovodstvo pravočasno
obveščeno o aktivnostih projektnega tima, kar omogoča pravočasno planiranje
potrebnih virov. Hkrati poslovodstvo nadzoruje potek projekta in ugotavlja
morebitno odstopanje od načrtovanih ciljev (odelo, 2012).
Sistem kakovosti po VDA predpisuje kontrolne točke v razvojnem procesu (t. i.
mejnike), kjer poteka ocena napredka projekta na podlagi kontrolnih seznamov z
namenom zgodnjega odkrivanja tveganj in določanja ukrepov za njihovo odpravo
(VDA, 1998).
Ponavadi se znotraj posamezne faze razvoja izdelka izvajajo revizije konstrukcije
izdelka (mejniki DR). Z njimi se nadzoruje potek procesa razvoja izdelka glede na
zahteve kupca. Izvaja jih projektni tim, rezultati morajo biti ustrezno dokumentirani.
Po zaključku vsake faze v razvoju izdelka se izvede pregled poteka dela in odprtih
vprašanj (revizija) s strani poslovodstva tovarne (mejniki MR). Rezultati morajo biti
ustrezno dokumentirani in potrjeni (odelo, 2012).
Vsebina časovnega poteka razvoja izdelka je odvisna od vrste in kompleksnosti
izdelka ter pričakovanja kupca. Priporočljivo je, da se za vsako izmed predvidenih
faz izdela podrobnejši načrt aktivnosti, za vsako aktivnost pa določi predvideni
datum začetka in konca. S tem je zagotovljeno časovno spremljanje aktivnosti v
razvoju izdelka, kar je ključnega pomena (Sterle, 2010).
V tradicionalnem industrijskem inženiringu se razvoj izdelka izvaja kot zaporedje faz,
kjer posamezni, pogosto nepovezani timi zaposlenih zaporedno predajajo opravljeno
delo v naslednjo fazo. Spremembe na izdelku zaradi napak v prejšnjih razvojnih
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fazah se zamikajo v poznejše obdobje. Posledica tega so močno oteženo
popravljanje napak in visoki stroški.
Alternativa opisanemu modelu je sočasni inženiring, kjer različni timi razvojne
aktivnosti izvajajo sočasno in povezano. Boljša integracija aktivnosti in procesov ima
za posledico pospešitev procesa razvoja, pravočasno doseganje ustrezne kakovosti,
krajšanje razvojnega cikla izdelka in nižje stroške. V začetnih fazah razvoja izdelka je
namreč število napak večje, v poznejših fazah pa manjše, zato so tudi stroški nižji
(ASI, 2012). Slika 7 prikazuje primerjavo med tradicionalnim in sočasnim
inženiringom.

Slika 7: Tradicionalni in sočasni inženiring (ASI, 2012)
V nadaljevanju je predstavljena vsebina vsake izmed zgoraj navedenih faz v procesu
razvoja izdelka.

Načrtovanje projekta
Faza načrtovanja projekta je namenjena ugotavljanju pričakovanja, potreb in zahtev
kupca ter je ključna za nadaljevanje razvojnega procesa. Za pridobitev vhodnih
podatkov so potrebne naslednje aktivnosti (Sterle, 2010), (Scangas, 2007):
• določitev zahtev kupcev. Do njih pridemo s pridobivanjem podatkov o
pritožbah, pripombah, nasvetih s strani kupca v preteklosti, tržnimi
raziskavami, analizo reklamacij in podatkov o kakovosti iz preteklosti za
podobne izdelke, na podlagi izkušenj in znanja članov projektnega tima, ki
izhajajo iz stikov s kupci, distributerji in servisnimi službami;
• prilagoditev izvedbe projekta poslovnemu načrtu kupca in njegovi
marketinški strategiji. Poslovni načrt kot strateški dokument lahko s svojimi
omejitvami vpliva na razvoj izdelka (časovni roki projekta, stroški investicije
v tehnološko opremo in človeške vire, kakovostne zahteve, zakonodajni
predpisi in podobno). Marketinška strategija določa ciljnega kupca, ključne
prodajne prednosti in konkurente;
• ugotovitev položaja načrtovanega izdelka oziroma procesa v primerjavi s
konkurenco (t. i. benchmarking). Določitev vrzeli med trenutnimi zahtevami

Boštjan Sašek: Prenova procesa razvoja in uvajanja novega izdelka v proizvodnjo

Stran 12

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

•

•

Magistrsko delo

za izdelek oziroma proces in najboljšim izdelkom oziroma procesom na
svetu (t. i. world best). Pridobljene informacije se uporabijo za dopolnitev
zahtev in odpravo vrzeli s ciljem postati najboljši na svetu;
zbiranje podatkov o možnih lastnostih izdelka in procesa. Na začetku
razvojnega procesa imajo člani projektnega tima svoje predstave o videzu,
delovanju in drugih lastnostih izdelka. Obstaja lahko tudi več konceptov
proizvodnega procesa, ki jih je treba zbrati in definirati;
ocenitev stopnje zanesljivosti izdelka. Ta vpliva na predvideno pogostost
popravil oziroma zamenjav izdelka. Do informacij pridemo na podlagi
zgodovinskih podatkov oziroma z dolgotrajnim testiranjem vzdržljivosti in
zanesljivosti.

Ob zaključku faze načrtovanja je treba določiti naslednje izhodne podatke:
• cilje razvoja. Pričakovanje, potrebe in zahteve kupca je treba pretvoriti v
merljive zaključene predvidene rezultate. Pravilna izbira ciljev zagotavlja, da
se med procesom razvoja pričakovanje, potrebe in zahteve kupca ne bodo
izgubili;
• cilje zanesljivosti in kakovosti. Določimo jih na podlagi pričakovanja, potreb
in zahtev kupca, ciljev razvoja in primerjalnih izdelkov. Cilje zanesljivosti je
treba določiti s pričakovano verjetnostjo in stopnjo zanesljivosti;
• okvirno kosovnico – seznam materiala, ki ga nameravamo uporabiti pri
izdelavi izdelka. Okvirna kosovnica temelji na predvidevanjih razvoja izdelka
in procesa ter vključuje osnutek seznama možnih poddobaviteljev. Določitev
osnutka konstrukcije in koncepta procesa omogoča določitev zahtevanih
lastnosti posameznih sestavnih delov;
• okvirni diagram poteka procesa. Izdelamo ga ob upoštevanju predvidene
konstrukcije izdelka, koncepta procesa in okvirne kosovnice;
• okvirni seznam posebnih lastnosti izdelka in procesa. Posebne lastnosti
izdelka in procesa definirata kupec in dobavitelj; izvirajo iz zahtev
konstrukcije izdelka in koncepta procesa;
• seznam zakonodajnih, okoljskih in varnostnih predpisov, ki jih je treba
upoštevati (Scangas, 2007).
Opisani izhodni podatki v obliki različnih navodil in priporočil se uporabljajo kot
vhodni podatki za fazo konstrukcije in razvoja izdelka.

Konstrukcija in razvoj izdelka
V fazi konstrukcije in razvoja izdelka je treba konstrukcijo in lastnosti izdelka določiti
skoraj do končne oblike. V tej fazi je zahtevana izdelava prototipov, s katerimi se
ugotavlja, ali izdelki izpolnjujejo zahteve kupca, ki so bile določene v fazi
načrtovanja projekta.
Konstrukcija izdelka mora omogočati doseganje zastavljenih proizvodnih kapacitet in
hkrati zadoščati vsem zahtevam po kakovosti, zanesljivosti, obsegu investicijskih
stroškov, teži, strošku na enoto in podobno. Proces načrtovanja kakovosti v tej fazi
je namenjen zagotovitvi celovitega in kritičnega pregleda inženirskih zahtev in
drugih informacij. Izvesti je treba predpisane analitske postopke, ki omogočajo
oceno potencialnih problemov, ki se lahko pojavijo v proizvodnji (Sterle, 2010).
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Vhodne podatke v fazo konstrukcije in razvoja izdelka predstavljajo izhodni podatki
iz faze načrtovanja projekta.
V okviru faze konstrukcije in razvoja izdelka je treba izvesti naslednje aktivnosti
(Sterle, 2010), (Scangas, 2007), (odelo, 2012):
• izdelati konstrukcijski DFMEA. Metoda omogoča zaznavanje potencialnih
problemov, ki izvirajo iz neoptimalne konstrukcije izdelka. Tim strokovnjakov,
ki preuči konstrukcijsko dokumentacijo in prototipne izdelke, mora na podlagi
svojih izkušenj vnaprej predvideti kritična mesta v konstrukciji in predlagati
preverjene rešitve;
• uporabiti metode za poenostavitev, optimizacijo, inovativnost in zmanjšanje
izgube pri konstruiranju izdelka, kot so: načrtovanje za proizvodnjo/montažo
(DFM/DFA), načrtovanje poizkusov, analiza kompromisov, študije toleranc
(GD & T) in podobno;
• preveriti, ali konstrukcija izdelka omogoča preprosto izvedljivost in montažo.
Pri preverjanju je treba upoštevati konstrukcijo, koncept in občutljivost na
variacije, ki se pojavljajo v proizvodnem procesu. Preveriti je treba koncept
proizvodnje in montaže, izvesti analizo predlaganih toleranc, preveriti in
optimizirati število sestavnih delov izdelka, optimizirati proces in materialni
tok, upoštevati zahteve glede doseganja količinskih in kakovostnih ciljev;
• planiranje in izvedba verifikacije konstrukcije izdelka. Treba je preveriti, ali
predlagana konstrukcija izpolnjuje zahteve kupca, definirane v fazi
načrtovanja projekta;
• formalno planiranje in izvedba rednih pregledov oziroma revizija konstrukcije
(DR). Namen je nadzor nad delom projektnega tima oziroma nad potekom
procesa razvoja izdelka glede na zahteve kupca. Izvaja jih medfunkcijski
projektni tim, rezultati vsake revizije morajo biti ustrezno dokumentirani.
Ponavadi revizija vključuje teste in študije zanesljivosti, rezultate
računalniških simulacij, pregled nad potekom izvedbe verifikacije
konstrukcije, pregled nad terminskim potekom izvedbe projekta in drugo;
• izdelati kontrolni plan in prototipne izdelke. Pred izdelavo je treba izdelati
plan preizkušanj (t. i. kontrolni plan) za prototipne izdelke. Z izdelavo
funkcionalnih prototipov v laboratorijskih pogojih je treba preveriti, ali izdelek
dejansko izpolnjuje zastavljene cilje;
• dokončati inženirske risbe (CAD-podatki) in zagotoviti, da tehnična
dokumentacija vsebuje vse informacije, potrebne za izdelavo dodatne
opreme (merilna sredstva, pomožna sredstva, montažne naprave in drugo);
• dokončati inženirske specifikacije – navodila glede vidnih, vzdržljivostnih in
funkcionalnih lastnosti izdelkov. Za nadzor kakovosti v proizvodnji je treba
določiti velikost vzorcev, pogostnost vzorčenja in kriterije sprejemljivosti;
• dokončati materialne specifikacije (fizikalne, kemijske, okoljske lastnosti,
pogoje skladiščenja uporabljenih materialov);
• pregledati in odobriti inženirske risbe, inženirske specifikacije in materialne
specifikacije. Pregled in odobritev izvede projektni tim v okviru DR;
• izdelati zahteve za novo opremo, orodja in objekte. Projektni tim mora te
zahteve vključiti v terminski načrt projekta in določiti časovne roke izvedbe;
• izdelati zahteve za merilno in drugo testno opremo. Projektni tim mora te
zahteve vključiti v terminski načrt projekta in določiti časovni rok za
pridobitev zahtevane opreme;
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oceniti izvedljivost predlagane konstrukcije izdelka glede na zahteve kupca.
Soglasje projektnega tima v obliki pisno potrjene izjave o izvedljivosti in
seznam odprtih vprašanj (LOP) je treba predložiti poslovodstvu tovarne.

Poslovodstvo tovarne obravnava zgoraj navedene izhodne podatke v obliki različne
dokumentacije v okviru MR po zaključku faze konstrukcije in razvoja izdelka.

Zasnova in razvoj procesa
Faza zasnove in razvoja procesa je namenjena razvoju proizvodnega sistema in
kontrolnih planov. Rezultat te faze je odvisen od uspešno zaključenih aktivnosti
predhodne faze konstrukcije in razvoja izdelka. Proizvodni sistem mora zagotoviti,
da so v proizvodnji zagotovljene lastnosti izdelka, ki jih zahteva kupec.
V okviru faze zasnove in razvoja procesa je treba izvesti naslednje aktivnosti (Sterle,
2010), (Scangas, 2007), (odelo, 2012):
• definirati standarde pakiranja in označevanja. Običajno zahteve za pakiranje
(vrsta embalaže, ...) in označevanje postavlja kupec, sicer je definicija
zahtev odgovornost projektnega tima;
• pregledati trenutni sistem vodenja kakovosti in potrditi njegovo primernost
za načrtovani izdelek in povezane procese. Projektni tim mora preveriti
kakovostne predpise na predvideni proizvodni lokaciji in ugotoviti, ali jih je
treba dopolniti z zahtevami kupca, ki so specifične za načrtovani izdelek;
• dokončati diagram poteka procesa. Diagram poteka procesa je shematski
prikaz materialnega toka v proizvodnem procesu in se uporablja za
ugotavljanje potencialnih ozkih grl oziroma poznejšo optimizacijo;
• dokončati načrt proizvodnega mesta s poudarkom na minimalnih premikih
materiala. Načrt proizvodnega mesta podaja oceno sprejemljivosti kontrolnih
točk, lokacij kontrolnih kart, lokacij vidnih kontrol ter področij za dodelavo in
skladiščenje. Poudarek je na največji možni izkoriščenosti proizvodnega
mesta; to velja predvsem za aktivnosti, ki v procesu prinašajo dodano
vrednost;
• dokončati procesni PFMEA. Podobno kot pri konstrukcijski DFMEA skuša
projektni tim z analitično tehniko metode FMEA vnaprej določiti vpliv
potencialnih notranjih in zunanjih dejavnikov na predlagani proces izdelave.
Sledita določitev preventivnih ukrepov in predhodna odprava pomanjkljivosti,
ki temeljita na izkušnjah;
• dokončati kontrolni plan za predserijo. Predserija (PRO 1, PRO 2, PRO 3) je
proizvodnja izdelkov, ki po načinu izdelave močno presegajo prototipe, a še
vedno niso proizvedeni v redni seriji. Kontrolni plan za predserijo predpisuje
meritve dimenzij, funkcijsko in drugo dodatno testiranje proizvoda oziroma
procesa, ki jih je mogoče in smiselno izvesti na izdelkih v fazi predserijske
proizvodnje;
• izdelati plan analize merilnih sistemov (MSA), ki obsega opis merilnih
postopkov, merilne in testne opreme za merjenje lastnosti izdelka oziroma
procesa, opredeljenih v kontrolnem planu za predserijo. Analiza upošteva
ponovljivost in obnovljivost merilnih sredstev (Gauge R & R), študijo
natančnosti in podobno. Vključevati mora tudi odgovorne osebe za
zagotavljanje ustreznosti merilnih sredstev;
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izdelati tehnološka in delovna navodila. Za vsa delovna mesta in tehnološke
operacije je treba izdelati jasna in razumljiva navodila. Pri izdelavi je treba
upoštevati izhodne podatke konstrukcijske in procesne FMEA, kontrolnih
planov, inženirskih risb, načrta materialnega toka, načrta proizvodnega
mesta in podobno. Navesti je treba zahtevana orodja, merilno in drugo
opremo, zahteve statistične kontrole procesa (SPC), navodila za testiranje in
merjenje, intervale menjave orodij, navodila za nastavljavce strojev, datum
zadnje revizije in potrditve dokumentacije in podobno;
razviti sistem preventivnega vzdrževanja. Projektni tim mora določiti ključno
procesno opremo in razviti sistem preventivnega vzdrževanja zanjo. Ta mora
obsegati opis postopkov planiranih aktivnosti vzdrževanja, metode
vzdrževanja glede na priporočila proizvajalca opreme, obrabo orodja in
podobno ter razpoložljivost nadomestnih delov;
izdelati pripravljalni načrt sposobnosti procesa. Pri tem so v pomoč lastnosti,
prepoznane v kontrolnem planu;
določiti specifikacije za pakiranje. Razviti je treba embalažo za vmesne
proizvodne operacije in gotovi izdelek. Upoštevati je treba standarde kupca
ali splošne zahteve. Embalaža mora zagotavljati, da lastnosti izdelka v času
pakiranja, transporta in ponovne uporabe izdelka ostanejo nespremenjene.

Poslovodstvo tovarne obravnava zgoraj navedene izhodne podatke v obliki različne
dokumentacije in predloženi seznam odprtih vprašanj (LOP) v okviru MR po
zaključku faze zasnove in razvoja procesa.

Validacija izdelka in procesa
Faza validacije izdelka in procesa je namenjena preverjanju proizvodnega procesa s
pomočjo testne proizvodnje. Potrditi je treba:
• če se med testno proizvodnjo upoštevata kontrolni plan in načrt pretoka
materiala;
• če izdelki, proizvedeni med testno proizvodnjo, ustrezajo zahtevam kupca;
• če obstaja odstopanje od ciljnih vrednosti. Če odstopanje obstaja, je treba
izdelati seznam odprtih vprašanj in odstopanje pred začetkom serijske
proizvodnje odstraniti (SoP).
Pod terminom testna proizvodnja (pilotska serija) razumemo vzorčenje orodja,
predserije PRO 1, PRO 2, PRO 3 in testno proizvodnjo pri realnih pogojih.
Bistveni sestavni del faze validacije izdelka in procesa je testna proizvodnja pri
realnih pogojih (t. i. run@rate). Ta mora potekati v načrtovanem proizvodnem
okolju, z načrtovanih osebjem, na načrtovani opremi, s serijskimi orodji in ob
upoštevanju načrtovanega procesnega časa (odelo, 2012).
Izhodne podatke testne proizvodnje pri realnih pogojih je treba ovrednotiti in jih
uporabiti za (Sterle, 2010), (Scangas, 2007), (odelo, 2012):
• predhodno oceno sposobnosti procesa. To je treba izvesti z opazovanjem
lastnosti izdelka, ki so prepoznane v kontrolnem planu. Oceno stabilnosti
procesa izvedemo s pomočjo statističnih metod (SPC), kjer z analizo večjega
števila vzorcev ocenimo verjetnost, s katero je proces sposoben zagotavljati
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zahtevano kakovost. Dovoljeno odstopanje dejanskih vrednosti od
načrtovanih je poznano, saj v avtomobilski industriji uporabljajo jasne
dogovore;
oceno merilnega sistema (Gauge R & R);
izobraževanje zaposlenih;
validacijo izdelka (funkcijsko ujemanje). Validacija izdelka je namenjena
oceni, ali v načrtovanem procesu proizvedeni izdelek ustreza zahtevam
kupca, zlasti pa inženirskim zahtevam;
odobritev izdelka (PPAP oziroma EMPB). Odobritev izdelka pomeni, da v
testni proizvodnji pri realnih pogojih proizvedeni izdelek ustreza vsem
zahtevam kupca. Pomembno je, da kupec potrdi izdelek (sprostitev izdelka
za serijsko proizvodnjo) pred začetkom serijske proizvodnje (SoP);
oceno pakiranja. Treba je podati oceno, ali predvidena embalaža glede na
predvideni način transporta in ravnanja omogoča zaščito izdelkov pred
poškodbami in vplivom različnih drugih okoljskih dejavnikov. Zagotoviti je
treba, da predvidena embalaža končnemu uporabniku omogoča varno in
učinkovito ravnanje z izdelkom;
dokončanje kontrolnega plana proizvodnje. Izhaja iz kontrolnega plana
predserije in predstavlja sistem za kontrolo izdelka in procesa v fazi serijske
proizvodnje. Prikazovati mora trenutni tok proizvodnje, zato ga je treba
dopolnjevati, torej dodajati ali brisati kontrolne aktivnosti glede na izkušnje,
pridobljene v serijski proizvodnji;
revizijo procesa s strani kupca (run@rate kupec). To pomeni izvedbo testne
proizvodnje pri realnih pogojih pod nadzorom kupca. Pomembno je, da
kupec potrdi izdelek (sprostitev izdelka za serijsko proizvodnjo) pred
začetkom serijske proizvodnje (SoP);
zaključevanje načrtovanja kakovosti v projektu. Z uvedbo rednega
preverjanja ključnih lastnosti izdelka na podlagi kontrolnega plana in
načrtovanega procesnega toka je naloga odgovornih za načrtovanje
kakovosti v projektu zaključena.

Poslovodstvo tovarne obravnava zgoraj navedene izhodne podatke v obliki različne
dokumentacije, seznam odprtih vprašanj ter predloženi dokument o povzetku in
končanju načrtovanja kakovosti izdelka v okviru MR po zaključku faze validacije
izdelka in procesa.

Ocena povratnih informacij, korektivni ukrepi in zaključek projekta
Po začetku serijske proizvodnje (SoP) je predvideno prehodno obdobje, v katerem
projektni tim spremlja izvajanje proizvodnega procesa, oceni povratne informacije in
pomaga proizvodnemu timu pri optimiziranju procesa. Šele serijska proizvodnja
izdelka namreč pokaže vse možne napake v procesu.
Projektni in proizvodni tim podata skupno oceno preostalih tveganj na projektu, ki
jih je treba odpraviti s korektivnimi ukrepi. Projektni tim praviloma pripravi zaključno
poročilo projekta in poročilo o pridobljenih spoznanjih ter predstavi stroškovno
analizo projekta.
Poslovodstvo tovarne obravnava zgoraj navedene podatke v okviru MR, zaključi
projekt razvoja izdelka in razpusti projektni tim. Z zaključkom projekta se izdelek
preda proizvodnemu timu (Sterle, 2010), (odelo, 2012).
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V serijski proizvodnji moramo biti osredotočeni na stalno izboljševanje (t. i.
continuous improvement) proizvodnega procesa, kjer morata dobavitelj in kupec
skupaj izvesti potrebne spremembe za odpravo pomanjkljivosti. Dobavitelj mora biti
v življenjski dobi izdelka posebej pazljiv glede:
• variacij procesa, ki jih je treba ugotoviti z uporabo kontrolnih kart in drugih
statističnih metod. Z analizo variacij in izvedenimi korektivnimi ukrepi je
treba zmanjšati variacije;
• zadovoljstva kupca. Potrebno je sodelovanje s kupcem in stalno
ocenjevanje kakovosti izdelka s proizvodnimi revizijami, analizo reklamacij,
garancijo, poročili o neskladnostih izdelkov, PPM, izvedbo ustreznih
korektivnih ukrepov in podobno;
• dostave in storitev, ki so ključni del kakovosti. Dobavitelj mora biti
osredotočen na stalne izboljšave, 100-odstotno dostavo ob pravem času,
nadomestne izdelke in storitve, zmanjševanje stroškov, izvedbo korektivnih
ukrepov, če so potrebni (Scangas, 2007), (odelo, 2012), (Elsmar, 2003).

2.1.4

Odobritev izdelka in procesa – PPAP

Namen procesa PPAP je, da dobavitelj kupcu dokaže, da razume vse specificirane
zahteve za izdelek, ki jih dosledno dosega v testni proizvodnji pri realnih pogojih in v
zahtevanem obsegu. PPAP torej podaja strukturo za dokazovanje, da dobavitelj
pozna sposobnost svojega proizvodnega procesa, v katerem izpolnjuje zahteve
kupca (AIAG, 2006).
Proces PPAP je treba izvesti v naslednjih primerih (AIAG, 2006):
• nov izdelek;
• sprememba konstrukcije;
• sprememba materiala;
• sprememba tehnologije;
• sprememba lokacije proizvodnje;
• daljša prekinitev proizvodnje – več kot 12 mesecev;
• sprememba oziroma popravilo orodja;
• zamenjava dobavitelja.
Ko dobavitelj izpolni vse zahteve in to lahko tudi dokaže, vloži zahtevo za predložitev
pri kupcu. Kot dokazilo, da proces izpolnjuje zahteve kupca, dobavitelj izdela mapo
PPAP in jo skupaj z izdelki in poroštvom predloži kupcu.
Mapo PPAP, ki jo razumemo kot končni proizvod procesa APQP, sestavljajo naslednji
pisni dokazi iz procesa APQP (AIAG, 2006):
• potrdilo kakovosti proizvoda oziroma poročilo o prvih vzorcih (PSW oziroma
EMPB);
• tehnične risbe;
• dokumenti odobrenih tehničnih sprememb;
• tehnična odobritev novega izdelka s strani kupca;
• konstrukcijski DFMEA;
• diagram poteka procesa;
• procesni PFMEA;
• meritve dimenzij;
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rezultati preizkusov;
predhodna analiza sposobnosti procesa;
analiza merilnega sistema;
dokumentacija o ustreznosti laboratorijev;
kontrolni plan;
poročilo o odobritvi zunanjega videza (AAR);
vzorčni proizvodi (first sample);
glavni vzorec (master sample);
seznam merilnih pripomočkov;
dokazila o skladnosti s posebnimi zahtevami kupca.

V nadaljevanju so opisani deli procesa PPAP, ki smo jih uporabili pri raziskavi v
magistrskem delu (Sterle, 2010), (AIAG, 2006), (Elsmar, 2003).
• Obveščanje kupca in zahteve predložitve PPAP. Natančno so opredeljeni
postopki, v katerih primerih in kdaj mora dobavitelj kupca obvestiti oziroma
kdaj mu ga ni treba obvestiti.
• Povod za odobritev izdelka. Odobri se izdelke, ki jih izdelujejo z uporabo
serijskih orodij, procesov, materialov, osebja, okolja in procesnih parametrov
(čas ciklusa, tlak, temperatura in podobno). Odobritev se mora v zgoraj
opisanih primerih vedno izvesti pred prvo dobavo izdelka.
• Reprezentativni tek proizvodnje – run@rate. Preizkus procesa izvajamo v
obdobju od ene do osem ur in obsega najmanj 300 zaporedno izdelanih
izdelkov, če ni s kupcem drugače dogovorjeno. Izvedemo ga v serijskih
pogojih ter z uporabo strojev, orodij, materialov, osebja in procesnih
parametrov ter ob upoštevanju procesnih navodil in kontrolnih planov.
Izdelke iz različnih proizvodnih linij ali različnih gnezd orodja je treba meriti
in preizkušati ločeno.
• Predhodna analiza sposobnosti procesa. Za pomembne in kritične lastnosti
oziroma za varnostne in ključne lastnosti, opredeljene v kontrolnem planu, je
treba izvesti ustrezne predhodne raziskave sposobnosti procesa na podlagi
statističnega nadzora procesa (SPC). Za določanje stabilnosti procesa prve,
ničte serije se uporablja indeks Ppk (t. i. indeks predhodne sposobnosti
procesa). Ponavadi se uporabi vzorec 100 izdelkov. Indeks Ppk mora
presegati vrednost 1,67 (3 sigma). Če je vrednost indeksa Ppk med 1,33 in
1,67, se je o možnih izboljšavah treba posvetovati s kupcem. Vrednost
indeksa Ppk pod 1,33 ni sprejemljiva, proces ni dovolj stabilen in ne dosega
zahtev kupca. Obvestiti je treba kupca in mu pred vzorčenjem dostaviti plan
korektivnih ukrepov.
• Vzorčni proizvodi (first sample) so izdelki, izdelani v reprezentativnem teku
proizvodnje. Dostaviti je treba s kupcem dogovorjeno število vzorcev,
navedeno v zahtevi za vzorčenje.
• Glavni vzorec (master sample). Iz reprezentativnega teka proizvodnje
hranimo najmanj en izdelek. V primeru več gnezd orodij hranimo po en del
za vsako gnezdo. Referenčni vzorec jasno označimo, da ga lahko nedvoumno
dodelimo stroju, orodju in proizvodnemu procesu. Dobavitelj mora glavni
vzorec hraniti enako dolgo kot zapise PPAP. V primeru sprememb se vzorec
nadomesti. Vzorec je treba opredeliti kot odobreni proizvod s šifro artikla,
datumom odobritve kupca, datumom predložitve, datumom revizije in
indeksom risbe.
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Preizkusi in zahtevana dokumentacija. Preizkuse in analize je treba izvesti po
določilih, rezultati se prikažejo v ustreznih obrazcih. Pri rezultatih, ki so zunaj
zahtev, je treba uvesti izboljšavo procesa.
Predložitev delov in dokumentacije kupcu. Glede na zahtevo kupca se izvede
vzorčenje po ustreznem nivoju predložitve. Obstaja 5 nivojev predložitve,
privzet je 3. nivo. Kupcu se predložijo preizkušeni vzorci s pripadajočo
popolno dokumentacijo.
Potrdilo kakovosti proizvoda (PSW – part submission warrant). Po uspešno
izvedenih zahtevanih meritvah in testiranju se v določeni dokument PSW
vnesejo vsi zahtevani podatki. Na tem dokumentu kupec potrdi odobritev
izdelka. Dokument navaja, kateri vidiki so potrebni za dokončno odobritev
kakovosti izdelka na podlagi pregleda kakovosti vzorcev. Z dokumentom
dobavitelj zagotavlja, da so vsi vzorci reprezentativni za izdelek, ki je
proizveden za svoj namen v skladu z zahtevami kupca. Dobavitelj izjavlja, da
se izdelek lahko proizvede z običajnimi sredstvi za proizvodnjo in v serijski
proizvodnji. Ko je dokumentacija pripravljena in izdelek izpolnjuje zahteve,
dobavitelj s poroštvom obvesti kupca.
Odobritev proizvoda. V nobenem primeru se izdelki, za katere še ni bila
izdana odobritev v obliki potrjenega PSW in nimajo pisnega dovoljenja
kupca, ne smejo dobavljati. Kupec lahko poda tri možne izide vzorčenja:
odobritev proizvodnje, začasna odobritev, zavrnitev.
o V primeru odobritve proizvodnje izdelek ustreza zahtevam in se
dobava izdelkov iz serijske proizvodnje lahko začne.
o Če so izdelki začasno odobreni, se lahko dobavljajo določeno obdobje
ali se dobavi določeno število kosov. Takšna odobritev se izda le v
primeru, če so vzroki za odstopanje znani in obstaja s kupcem
dogovorjen plan korektivnih ukrepov za odpravo odstopanja.
Predložiti je treba nove vzorce.
o V primeru zavrnitve je treba izvesti ustrezne spremembe na izdelku
ali v procesu ter ponovno izpeljati testiranje. Vzorčenje je treba
ponoviti.
Zapisi. Vsi zapisi morajo vsebovati indeks odobritve konstrukcijske
dokumentacije, zapise o nezavedenih konstrukcijskih spremembah v
dokumentaciji, informacije o testnih predpisih, navedbe o poddobaviteljih in
podobno.
Hranjenje dokumentacije. Rok za hranjenje dokumentacije je ne glede na
nivo predložitve enak življenjski dobi izdelka plus eno koledarsko leto. Isti
roki veljajo tudi za referenčne vzorce, pri čemer se morajo vedno hraniti
zadnji aktualni vzorci. Opremljeni morajo biti z indeksom in datumom
odobritve. Dobavitelj mora zagotoviti sledljivost opuščenih PPAP v novem
PPAP.
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Mednarodni avtomobilski standard ISO/TS 16949

Razvoj sistemov kakovosti v enovit avtomobilski standard
Sistem vodenja kakovosti ISO 9000 predstavlja splošen niz pravil upravljanja
kakovosti in je na splošno uporaben v večjem številu industrijskih panog.
Avtomobilska industrija je kmalu spoznala, da omenjeni standard ne izpolnjuje
njenih specifičnih zahtev.
Sredi 90. let prejšnjega stoletja so severnoameriške korporacije DaimlerChrysler,
Ford Motor Company in General Motors oblikovale svoj sistem kakovosti QS 9000.
Posamezna združenja proizvajalcev (npr. v Franciji, Nemčiji, Italiji) pa so vzporedno
s tem razvila svoje sisteme kakovosti (npr. EAQF, VDA 6.1, AVSQ), ki so temeljili na
uveljavljenih standardih, vsebovali pa so specifične zahteve posameznih
proizvajalcev avtomobilov.
Zaradi ločenega razvoja sistemov kakovosti in neusklajenosti specifičnih zahtev za
avtomobilsko industrijo je prišlo do različnih težav.
Da bi izdelali enovit avtomobilski standard, usklajen z vsemi proizvajalci avtomobilov
in vsemi proizvajalci avtomobilskih delov za prvo vgradnjo (OEM) oziroma s celotno
avtomobilsko dobavno verigo po svetu, so ustanovili skupino IATF. Ta združuje
največje svetovne proizvajalce avtomobilov in svetovne avtomobilske trgovske
zveze.
Skupina IATF je v sodelovanju z mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO) v
letu 1999 izdala prvi dokument ISO/TS 16949, ki je združeval zahteve za sistem
vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. Danes navedeni standard sprejema
celotna svetovna avtomobilska industrija in predstavlja enoten sporazum ter
uskladitev zahtev med dobavitelji in proizvajalci avtomobilov (Sterle, 2010).

Mednarodni avtomobilski standard ISO/TS 16949
ISO/TS 16949 je mednarodna tehnična specifikacija zahtev za sisteme kakovosti v
avtomobilski industriji, ki je nastal kot rezultat uskladitve standardov kakovosti
različnih proizvajalcev v avtomobilski industriji. Tako zagotavlja uskladitev različnih
zahtev proizvajalcev avtomobilov za sistem vodenja v avtomobilski industriji in ureja
medsebojne odnose med proizvajalci avtomobilov in njihovimi dobavitelji. Standard
prevzema strukturo mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9000 in
smiselno vključuje posebne zahteve avtomobilske industrije, predvsem interese in
posebne zahteve kupcev, torej proizvajalcev avtomobilov. Slika 8 prikazuje obseg
standarda ISO/TS 16949. Ta temelji na osmih načelih sistema vodenja kakovosti
(ISO/TS 16949, 2002):
• osredotočenosti na odjemalce;
• vodenju in vključevanju zaposlenih;
• procesnem pristopu;
• sistemskem pristopu k vodenju;
• nenehnem izboljševanju;
• odločanju na podlagi dejstev;
• vzajemno koristnih odnosih z dobavitelji;
• zadovoljitvi vseh potreb odjemalcev.
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Slika 8: Obseg ISO/TS 16949 (Sterle, 2010)
Avtomobilska industrija je ena najzahtevnejših panog svetovne industrije.
Zanesljivost dobaviteljev je tako za proizvajalce avtomobilov kot tudi za vse druge
udeležence v oskrbovalni verigi odločilnega pomena. Dobavitelji morajo obvladovati
svoje poslovne procese in razumeti specifične potrebe kupcev, obenem pa stremeti
k nenehnim izboljšavam in napredku. Osnovni namen standarda ISO/TS 16949 je
razvijanje temeljnih sistemov kakovosti, ki zagotavljajo nenehno izboljševanje s
poudarkom na preprečevanju napak, zmanjševanju stroškov, odpadkov, motenj v
oskrbovalni verigi in podobno. Proizvajalcem avtomobilov in dobaviteljem zagotavlja
medsebojno komuniciranje, ocenjevanje uspešnosti in nenehen razvoj (Sterle,
2010).
Pridobitev certifikata kakovosti ISO/TS 16949 pomeni veliko priznanje in pomembno
konkurenčno prednost, saj ga imajo le najboljša podjetja v avtomobilski industriji.
Zato dobaviteljem odpira nove možnosti na svetovnem avtomobilskem trgu. Seveda
pa je treba sistem vodenja kakovosti po ISO/TS 16949 v podjetju neprestano
potrjevati, kar pomeni stalne izboljšave poslovnih procesov v organizaciji, posebej
na področju razvoja novih izdelkov.
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PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV

Stalne izboljšave poslovnih procesov mora izvajati tudi organizacija, ki je
obravnavana v magistrskem delu. Kot dobavitelj zadnjih signalnih in zavornih luči za
prvo vgradnjo najprestižnejšim svetovnim avtomobilskim proizvajalcem mora
namreč v procesu razvoja in uvajanja novega izdelka v serijsko proizvodnjo
izpolnjevati vse zgoraj navedene zahteve.
Iz pridobljenih spoznanj iz svetovne literature o najboljših praksah za izboljševanje
poslovanja podjetja ugotavljamo, da lahko proces razvoja in uvajanja novega
izdelka v serijsko proizvodnjo pomembno izboljšamo z metodo prenove poslovnih
procesov. Prenovljeni proces mora biti oblikovan tako, da bo poleg drugih zahtev
izpolnjeval tudi zahteve avtomobilske industrije.
V nadaljevanju so na kratko opisani temelji prenove poslovnih procesov, ki so
pomembni za razumevanje vsebine, podane v aplikativnem delu magistrskega dela.

2.2.1

Opredelitev poslovnega procesa

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali
storitev. Lahko ga opredelimo tudi kot povezan niz dejavnosti in nalog, ki imajo
namen vhodnim elementom v proces na izhodni strani procesa dodati uporabno
vrednost za naročnika ali kupca. Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih
opravljajo njegovi izvajalci, pač pa predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki
jih je treba izvesti, da bi na izhodni strani procesa dobili predvidene rezultate.
Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in prostor, z začetkom in koncem
ter jasno zaznanimi vhodi in izhodi (Kovačič in Vukšić, 2005).

Slika 9: Shematski prikaz poslovnega procesa (Kovačič in Vukšić, 2005)
Poslovni proces sestavlja več podprocesov. Proces oziroma njegove podprocese na
ravni izvajanja pojasnjujejo posamezni poslovni postopki oziroma delovni procesi.
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Slika 10: Členitev poslovnega procesa (Kovačič in Peček, 2004)
Delovni proces sestavlja niz medsebojno odvisnih in povezanih aktivnosti.
Opredeljujejo ga naslednje sestavine (Kovačič in Peček, 2004):
• vhodi: izdelki ali storitve, ki vstopajo in so namenjeni preoblikovanju v
izhode;
• lastnik procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za
izvedbo procesa;
• prevzemniki: notranji ali zunanji kupci, ki sprejemajo in prevzemajo rezultate
procesa;
• omejitve: pogoji, ki opredeljujejo obseg delovanja procesa in omejitve
pristojnosti lastnika procesa;
• aktivnosti: skupine zaporednih opravil, s katerimi se vhodne veličine
spreminjajo v izhodne, pri tem pa se izrabljajo razpoložljivi viri (resursi);
• dodana vrednost: prispevek k vrednosti izdelka, ustvarjenega v tem procesu;
• strošek: skupna vrednost porabe v aktivnostih pretvorbe vhoda v izhod;
• čas: število časovnih enot, ki so potrebne za proizvodnjo posameznega
izdelka;
• ključni dejavniki uspeha: nekaj pomembnih ciljev, katerih doseganje kupcu
zagotavlja uspešnost izvajanja procesa;
• izhodi: izdelki, ki se proizvajajo v procesu.
Za učinkovito in uspešno delovanje procesa je treba najprej razumeti njegov namen
in izhode oziroma učinke. To pomeni, da moramo poznati njegovo sestavo ter imeti
nadzor nad vhodnimi veličinami, ki vstopajo v proces. Poznati je treba celoten potek
izvajanja procesa. Značilnosti dobrega procesa so:
• usmerjenost h kupcu;
• dvigovanje dodane vrednosti izdelkov;
• znan in sposoben lastnik;
• razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih v procesu;
• merljiva učinkovitost in uspešnost;
• stalno izboljševanje (Kovačič in Vukšić, 2005).

2.2.2

Opredelitev prenove poslovnega procesa

V začetku 90. let se je kot ena izmed ključnih rešitev za težave v poslovanju pojavila
prenova poslovnih procesov (BPR). Gre za nov način izboljševanja delovanja
organizacij, usmerjen v analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki zahteva
korenite spremembe in drugačen pogled vodstva. Prenovo poslovnih procesov lahko
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opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih procesov in njihovo korenito
spremembo. To sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih,
kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov, skrajšanje dobavnih rokov
in podobno (Kovačič in Vukšić, 2005).
Metoda prenove poslovnih procesov, ki predvideva in zahteva korenito spreminjanje
poslovanja, se je iz najradikalnejše oblike – reinženiringa poslovnih procesov
(Hammer in Champy, 1993) – razvila v smeri različnih pristopov za prenovo
poslovanja, kjer gre za kombinacijo uvajanja radikalnih sprememb s postopnimi
izboljšavami. V literaturi so takšni pristopi poznani pod različnimi nazivi, kot so
Business Process Change, Business Renovation, Business Process Design in drugo
(Ferk, 2012).
Prenova ni oblikovanje nečesa popolnoma novega, ampak organizacijska
sprememba, pri kateri moramo upoštevati omejitve poslovnega sistema s ciljem
povečanja učinkovitosti. Pri tem so pomembni dejavniki izbira ključnih procesov
prenove, širina prenove, globina prenove, dinamika prenove in obseg sprememb
struktur poslovnega sistema (Kern, 2001). Omenjeni dejavniki so podrobneje opisani
v nadaljevanju.

2.2.3

Cilji prenove poslovnega procesa

Za podjetje je pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito in uspešno.
Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe virov (surovine, človeški viri in
podobno), uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je
predstavljena v obliki časa in stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. Uspešnost
procesa pomeni, da delamo prave stvari.
Pri prenovi poslovnega procesa iščemo optimum treh temeljnih ciljev oziroma meril
izvajanja procesa – časa, stroškov in kakovosti. Časovno merilo pomeni sposobnost
poslovnih procesov podjetja, da zahtevani izdelek proizvede v dogovorjenem roku.
Stroškovno merilo se kaže v prilagajanju stroškov izdelka cenovnim razmerjem, na
primer prodajni ceni na trgu. Čas in stroški pa so omejitve, ki vplivajo na kakovost
izdelka. Procesi morajo potekati tako, da bodo izdelki za kupce brez napak,
pravočasno dostavljeni in stroškovno ugodni (Kovačič in Vukšić, 2005), (Ferk, 2012).

Slika 11: Temeljni cilji prenove poslovanja (Q-C-D) (Kovačič in Vukšić, 2005)
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Prenova poslovnih procesov vključuje naslednje cilje (Kovačič in Vukšić, 2005):
• poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti;
• skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju,
dvig odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja;
• dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih in ob tem postopno
dvigovanje kakovosti proizvodov podjetja;
• zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja
do kakovosti in časa;
• dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem
kakovosti proizvodov;
• prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega
povezovanja z dobavitelji;
• usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki
niso ključni ali v katerih nismo konkurenčni, ven iz podjetja (outsourcing).

2.2.4

Kriteriji za izbiro ključnih procesov

Potreben pogoj za opredelitev ključnih procesov v poslovnem sistemu je
evidentiranje vseh procesov, ki v tem sistemu potekajo. To se izvede v fazi posnetka
stanja poslovnega sistema. Procesi morajo biti predstavljeni z ustreznim modelom.
Opredelitev procesov, ki bodo prenovljeni, torej ključnih procesov, je v projektu
prenove poslovnih sistemov s procesnega vidika ena izmed dejavnosti z najvišjo
stopnjo tveganja. Proces je namreč v splošnem težko enosmiselno opredeliti in
določiti njegove meje v okviru sistema ali celo zunaj njegovih meja. Poleg tega ne
obstaja splošno sprejet merski sistem s parametri, na podlagi katerih bi lahko merili
procese (Kern, 2001).
Kriteriji za izbiro ključnih procesov, ki bodo predmet prenove, so predstavljeni v
nadaljevanju.

Kriterij disfunkcije procesa
Pri ugotavljanju disfunkcije procesov je treba ločiti vzroke problemov od njihovih
posledic. Problem, ki je v opazovanem sistemu očiten, je navadno posledica –
simptom. Vzrok pojava simptoma je neurejen proces.
Primer 1 – Zaloge so simptom nezanesljivih procesov in okornega informacijskega
sistema. Sistemi in orodja za pomoč pri vodenju zalog niso rešitev problema.
Problem je treba reševati s povezavo procesov zunaj meja opazovanega sistema in
skupnim načrtovanjem tako povezanih procesov. Le tako je mogoče vzpostaviti JITsistem.
Primer 2 – Visoka stopnja kontrole je simptom za razdrobljenost procesov in veliko
stopnjo nezaupanja med izvajalci opravil v procesu. Z vidika kupca kontrola v proces
ne doda nobene vrednosti, zato jo je treba minimizirati. To pa lahko storimo le, če
razdrobljena opravila v procesih ponovno povežemo (Kern, 2001).
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Kriterij pomembnosti procesa z vidika poslovnega sistema
Glede na pomembnost procesa za obravnavani poslovni sistem je procese mogoče
razvrstiti v naslednje kategorije (Kern, 2001):
•

Identifikacijski procesi

Identifikacijski procesi določajo poslovni sistem in njegovo razmerje do okolja.
Nekatere poslovne sisteme je najlaže opredeliti na podlagi procesa, katerega
rezultat je izdelek. Identifikacijski procesi so pomembni, ker v njih odseva
poslanstvo poslovnega sistema in njegov odnos do okolja. Identifikacijski procesi so
osnovna konkurenčna prednost podjetij.
•

Prednostni procesi

To so procesi, katerih izvajanje se izraža v izdelkih (output), ki so vložek (input) v
procese v okolju. Prenova teh procesov je najbolj opazna, ker neposredno vpliva na
učinkovitost poslovnega sistema kot celote. Prenova prednostnih procesov pogosto
zahteva bistvene prilagoditve struktur v sistemu.
•

Procesi, ki potekajo v ozadju

Procesi, ki potekajo v ozadju, so nujni za izvedbo posameznih opravil ali skupin
opravil. Ne dodajajo neposredne vrednosti v poslovni sistem, ampak dodajajo
vrednost le posredno, preko prednostnih ali identifikacijskih procesov. Prenova teh
procesov poteka v smeri minimizacije ali izločitve iz poslovnega sistema.
•

Obvezni procesi

Obvezni procesi so tisti procesi, ki jih poslovni sistem opravlja, ker jih zaradi zahtev
širšega okolja mora opravljati. Sistemu ali kupcem ne prinašajo neposredne koristi.
To so vsi procesi v zvezi s pravno in davčno regulativo, statistiko in podobno.
•

Zgodovinsko pogojeni procesi

Zgodovinsko pogojeni procesi so procesi, ki se opravljajo izključno zaradi tradicije,
čeprav poslovni sistem ali okolje rezultatov teh procesov ne potrebujeta. Z vidika
učinkovitosti sistema je mogoče te procese odpraviti brez škode, čeprav v praksi tak
poseg ni preprost.

Kriterij dodajanja vrednosti v poslovni sistem
Glede na kriterij dodajanja vrednosti je mogoče deliti procese na tiste, ki za poslovni
sistem pomenijo (Kern, 2001):
• pridobitev, saj njihova izvedba v sistem dodaja vrednost;
• obremenitev, saj njihova izvedba ne dodaja neposredno vrednosti v sistem
ali jo iz sistema celo odvzema.
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Kriterij pomembnosti procesa z vidika zadovoljevanja potreb kupca
Pomembnost procesa z vidika zadovoljevanja potreb kupca je dejavnik, ki pomaga
pri odločitvi o vrstnem redu prenove procesov, ki so tudi po drugih kriterijih primerni
za prenovo. Kupec je najpomembnejši vir informacij v zvezi z rezultati procesa, zlasti
glede cene, rokov, kakovosti, zanesljivosti in podobno (Kern, 2001).

Zgoraj navedeni kriteriji so namenjeni za pomoč pri odločanju o tem, kateri proces
prenoviti in v kakšnem vrstnem redu to storiti. Pri izbiri ključnih procesov je treba
upoštevati še dejavnike, kot so pomoč najvišjega vodstva, pomoč ljudi, ki sodelujejo
v obstoječem procesu, vpliv posameznega procesa na strategijo podjetja in
podobno. Vse to pomembno vpliva na izvedljivost prenove procesa in s tem na
verjetnost uspeha projekta. Širina področja, ki ga proces pokriva, zmanjšuje
verjetnost uspeha projekta prenove. Obratno se s širino področja prenove veča
učinek prenove, če je le-ta uspešna (Kern, 2001).

2.2.5

Izbira pristopa prenove poslovnega procesa

Razvrstitev procesov glede na opisane kriterije omogoča vzpostavitev prioritetnega
seznama procesov, ki so podvrženi prenovi (širina prenove). Za vsak ključni proces
se izbere ustrezen pristop prenove in temu primerna dinamika. Pristop mora
omogočiti izboljšanje procesa v smislu zmanjšanja njegove disfunkcije, povečanja
njegove pomembnosti za okolje ali sistem ali njegove vrednosti.
Osnovne smernice, ki pomagajo izbrati ustrezen pristop prenove, so naslednje
(Kern, 2001):
1. procesi, ki določajo identiteto poslovnega sistema in hkrati v poslovni
sistem dodajajo vrednost, so za poslovni sistem najpomembnejši in jih je
treba ohranjati ali prenavljati postopno (Continual Process Improvement);
2. procesi, ki določajo identiteto poslovnega sistema, in prednostni procesi, ki
iz poslovnega sistema odvzemajo vrednost, naj bodo prioritetno podvrženi
radikalnim oblikam prenove z veliko dinamiko (Business Process
Reengineering);
3. prednostni procesi, ki v poslovni sistem dodajajo vrednost, naj bodo
podvrženi postopnim (evolutivnim) spremembam;
4. procesi, ki se izvajajo v ozadju, in procesi, ki iz sistema odvzemajo
vrednost, naj se iz poslovnega sistema izločijo (Outsourcing);
5. procesi, ki so zgodovinsko pogojeni in v sistem ne dodajajo vrednosti, naj
se ukinejo.
Posamezni pristopi prenove postavljajo v ospredje le posamezne vrste procesov in
predlagajo točno določene metode za njihovo prenovo. Reinženiring poslovnih
procesov (BPR) se ukvarja izključno s prednostnimi procesi, za katere so primerne
radikalne oblike prenove. Celovito obvladovanje kakovosti (TQM) se ukvarja le s
prenovo procesov, ki v poslovni sistem dodajajo vrednost, in sicer z manj radikalnimi
metodami (Kern, 2001).
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Faze prenove poslovnega procesa

Prenova poslovnega procesa se izvaja kot projekt, v katerem sodeluje večje število
udeležencev, delo pa se razdeli na aktivnosti, ki jih združimo v posamezne faze
prenove. Prenova je enkraten proces, ki se lahko ponavlja, vendar nikoli v isti obliki.
Projekt prenove poslovnega procesa je členjen na različne faze, aktivnosti in naloge,
kar je odvisno od izbranega pristopa. Najprimernejša členitev projektov prenove
poslovnih procesov je razdelitev na naslednje ključne faze (Kern, 2001/2002):
• faza priprave projekta;
• faza posnetka stanja;
• faza analize stanja;
• faza prenove ključnih procesov;
• faza oblikovanja struktur;
• faza implementacije.
Faza priprave projekta
Priprava projekta je prva faza prenove poslovnega procesa, v kateri je treba
ugotoviti, kateri problemi nastopajo v poslovnem sistemu. Na podlagi tega je treba
izbrati ustrezno rešitev in doseči soglasje odločujočih udeležencev, ki bodo prav tako
zajeti v prenovi. V samem začetku je treba določiti ustrezno metodologijo prenove
poslovnega procesa ter izbrati tehnike in orodja za podporo prenove. Opredeliti je
treba:
• definicijo problemskega stanja;
• definicijo obsega in omejitev projekta;
• definicijo namenskega in objektnih ciljev;
• pripravo plana projekta;
• organizacijo projekta (Kern, 2001/2002).
Faza posnetka stanja
Posnetek stanja je temelj za spoznavanje sistema in vsebuje popis obstoječe
organizacijske strukture, informacijskega sistema, kadrovskega sistema in poslovnih
procesov.
Pri izdelavi posnetka stanja lahko uporabimo različne tehnike modeliranja poslovnih
sistemov s procesnega vidika, kot so tekstovni opis procesa, tabelarični in grafični
zapis ter nekatere druge (Kern, 2001/2002).

Faza analize stanja
Analiza stanja obsega analizo podatkov obstoječega sistema (analiza časa in
stroškov), pridobljenih iz posnetka stanja. Na podlagi analize posnetka stanja
ugotavljamo vzroke in posledice problemov v poslovnem sistemu, opredelimo
ključne vplivne dejavnike iz okolja, izdelamo primerjalne študije in upoštevamo
strateške odločitve vodstva poslovnega sistema. Na podlagi opravljene analize
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stanja po zgoraj navedenih kriterijih izberemo ključne procese za prenovo (Kern,
2001/2002).

Faza prenove ključnih procesov
Prenovo ključnih procesov v ožjem smislu opravimo, da bi povečali učinkovitost
procesa, torej povečali kakovost izvajanja in stabilnost procesa, skrajšali čas
izvajanja procesa, obremenitev virov (zlasti ljudi) ter stroške procesa. Prenove
ključnih procesov se je treba lotiti postopoma in po posameznih nivojih (Kern,
2001/2002):
• prenova na prvem nivoju zajema spremembe ključnega procesa, ki vplivajo
tudi na druge procese v poslovnem sistemu; to pomeni, da proces opustimo,
izločimo, premaknemo in podobno;
• prenova na drugem nivoju izhaja iz prvega nivoja in zajema spremembe
ključnega procesa (preoblikovanje procesa, redukcija opravil in podobno), ki
ne vplivajo na druge procese v poslovnem sistemu, saj se izvajajo znotraj
ključnega procesa;
• prenova na tretjem nivoju zajema spremembe na nivoju opravil in skupin
opravil, ki izhajajo iz sprememb ključnega procesa. Na tem nivoju
odpravljamo nepotrebna opravila, združimo in optimiziramo zaporedna
opravila, spreminjamo dokumente in podobno.

Faza oblikovanja struktur
Preoblikovanje struktur poslovnega sistema je dejansko oblikovanje struktur
poslovnih objektov na podlagi prenovljenih procesov z namenom povečanja
učinkovitosti sistema, torej da bi:
• prilagodili razpoložljivost virov potrebam prenovljenih procesov;
• zmanjšali omejitve sistema;
• povečali fleksibilnost in prilagodljivost sistema.
Oblikovanje struktur obsega odstranitev obstoječih struktur, vzpostavitev procesnih
timov in vzpostavitev mehanizma za dinamično prilagajanje struktur poslovnih
objektov spreminjajočim se procesom (Kern, 2001/2002).

Faza implementacije
Implementacija prenovljenih procesov in prilagojenih struktur poslovnega sistema,
vključno z vzpostavitvijo informacijske in kadrovske podpore, je izvedbena faza
projekta prenove poslovnih procesov, za katero velja (Kern, 2001/2002):
• odvisna je od specifike posameznega poslovnega sistema;
• biti mora postopna;
• temelji na sodelovanju zaposlenih, ki so del sistema, podvrženega prenovi;
• ponavadi je najbolj tvegana faza celotne prenove;
• uspeh je odvisen predvsem od dobre priprave in ustreznega vodenja.
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Vodstvo poslovnega sistema se mora pred implementacijo odločiti, katere predloge
možnih izvedbenih projektov je smiselno implementirati, v kakšni obliki in v kakšnem
časovnem obdobju.

2.2.7

Modeliranje poslovnih procesov

Glede na različne tehnike modeliranja poznamo več programskih orodij za
modeliranje poslovnih procesov. Projekti modeliranja poslovnih procesov ponavadi
potekajo v dveh fazah:
• prva faza je postavitev modela obstoječega procesa (modela AS-IS);
• druga faza pa preko analize obstoječega procesa predlaga spremenjeni
proces (model TO-BE) ter njegovo informatizacijo in organizacijske
spremembe.
V magistrskem delu smo uporabili programsko orodje Aris. To je najbolj razširjen
predstavnik orodij za modeliranje in prenovo poslovnih procesov.
Za prikaz procesov smo uporabili tehniko eEPC, s katero lahko prikazujemo
organizacijski, funkcijski, procesni in podatkovni vidik (Krivec, 2011).
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OBSTOJEČE STANJE PRED PRENOVO

V nadaljevanju je izdelan posnetek obstoječega stanja na področju projektnega
managementa v skupini odelo in tovarni odelo Slovenija d. o. o. Podane so
organizacijska shema projektnega managementa, natančna opredelitev meja
preučevanega procesa in informacijska podpora. Sledi posnetek preučevanega
procesa v tekstovni in grafični obliki, analiza obstoječega stanja ter predstavitev
rezultatov analize obstoječega stanja.

3.1
3.1.1

POSNETEK STANJA OBSTOJEČEGA SISTEMA
Organizacijska shema

Slika 12: Organizacijska shema oddelka projektnega managementa v skupini odelo
(vir: interni zapisi podjetja, 2012)
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Slika 13: Organizacijska shema projektnega tima na nivoju skupine odelo
(vir: interni zapisi podjetja, 2012)

Slika 14: Organizacijska shema oddelka projektnega managementa v tovarni (odelo,
2012)
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Slika 15: Organizacijska shema NPI-projektnega tima v tovarni (odelo, 2012)
Proces razvoja novega izdelka se izvaja na nivoju skupine do faze vrednotenja
izdelka in procesa. Organizacijska shema projektnega tima je prikazana na sliki 13.
Različni strokovnjaki iz tovarne so v proces vključeni le v omejenem obsegu in kot
člani podpornega tima.
V fazi vrednotenja izdelka in procesa se v proces razvoja izdelka aktivno vključi NPIprojektni tim v tovarni. Njegova organizacijska shema je prikazana na sliki 15.
Vidimo lahko, da so člani projektnega tima strokovnjaki s funkcijskih področij
projektnega managementa, tehnologije, brizganja plastike in metalizacije, montaže,
kakovosti, nabave in logistike.
V magistrski nalogi smo se osredotočili predvsem na proces v fazi vrednotenja
izdelka in procesa, ki se izvaja v tovarni v oddelku brizganja in metalizacije. Njegova
organizacijska shema je prikazana na sliki 16.
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Slika 16: Organizacijska shema oddelka brizganja in metalizacije (odelo, 2012)

3.1.2

Procesi

Slika 17: Ključni procesi v fazi validacije izdelka in procesa (prirejeno po odelo,
2012)
Obravnavani proces »interni prevzem procesa v oddelku brizganja in metalizacije«
sodi v ključni poslovni proces »validacija izdelka in procesa«, natančneje v
podproces »interni prevzem procesa v tovarni«. Izvaja se v tovarni, v oddelku
brizganja in metalizacije.

Slika 18: Interni prevzem procesa v tovarni. Obravnavani proces je obarvan modro.
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Informacijska podpora

Obravnavani proces je informacijsko podprt s programskim paketom Microsoft Office
(orodja sistema oDS so izdelana v programih Microsoft Excel in Microsoft Word) in
deloma z aplikacijo BDE.
Slika 19 prikazuje okno aplikacije BDE. Aplikacija BDE je sistem za spremljanje
izvajanja proizvodnje na brizgalnih in metalizacijskih strojih v realnem času. Deloma
se uporablja tudi za upravljanje obravnavanega procesa, predvsem za spremljanje
izvedbe vzorčenja orodja na brizgalnih in metalizacijskih strojih. Omogoča vpogled v
izvajanje procesa (procesni parametri, kot so čas cikla brizganja, stopnja ter vrste
izmeta in podobno), analizo podatkov in hitro ukrepanje. Uporabljajo ga različni
izvajalci v procesu, kot so nastavljavci strojev, tehnologi, planerji in drugi. Podatki
vzorčne proizvodnje (količina dobrih vzorcev in izmeta) se evidentirajo na zaporno
skladišče v Baanu.

Slika 19: Prikaz okna aplikacije BDE (odelo, 2012)
Slika 20 prikazuje predpisano datotečno strukturo podatkov NPI-projekta na
omrežnem pogonu v LAN tovarne. Podatki se dopolnjujejo skozi celotno trajanje
projekta.
NPI-projekt se na nivoju skupine s pomočjo aplikacije Microsoft Project spremlja
terminsko po posameznih fazah. Interni prevzem procesa v tovarni na nivoju
projektnega tima se spremlja v namenski aplikaciji »Odelo projekthandbuch«,
izdelani v programu Microsoft Excel. Aplikacija za vsak posamezni projekt omogoča:
• opredelitev projektnega tima, vlog v njem in njegove organizacije;
• opredelitev predprojektnih, projektnih in poprojektnih faz in aktivnosti;
• določitev matrike odgovornosti;
• prikaz projekta v diagramu Gantt;
• prikaz WBS-strukture projekta;
• izdelavo delovnih paketov;
• opredelitev virov in skupin virov po fazah in aktivnostih projekta;
• opredelitev stroškov in skupin stroškov po fazah in aktivnostih projekta;
• opredelitev in ovrednotenje tveganj projekta;
• izdelavo poročil o statusu projekta, zaključku projekta, sezname ukrepov.
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Slika 20: Datotečna struktura za NPI-projekt na omrežnem pogonu LAN (odelo,
2012)

3.1.4

Posnetek procesa v tekstovni obliki pred prenovo

Aktivnosti pri izvedbi prevzema procesa so naslednje:
•

Preverjanje informacije o prevzemu orodja

Na podlagi pisne (elektronska pošta) oziroma ustne informacije o dokončanih
aktivnostih na orodju (brizgalno ali metalizacijsko orodje) v oddelku preizkušanja na
sedežu skupine ali pri dobavitelju orodja vodja tima oddelka brizganja in metalizacije
v oddelku projektnega managementa ali pri članih vodstvenega tima preveri datum
predvidenega transferja orodja v tovarno.
•

Obveščanje o prevzemu orodja

Informacijo o datumu predvidenega transferja orodja v tovarno vodja tima oddelka
brizganja in metalizacije pisno z elektronsko pošto ali ustno posreduje:
o vodji orodjarne, ki je odgovoren za spremljanje in izvajanje prevzema
orodij;
o skupini planerjev v oddelku brizganja in metalizacije;
o oddelku logistike;
o oddelku nabave.
•

Preverjanje potrebe po varnostni zalogi
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Sodelavec v nabavi po prejemu informacije o datumu predvidenega prenosa orodja
v tovarno zaradi nemotene oskrbe kupca preveri potrebo po varnostni zalogi.
Informacije o zalogi dobi na sedežu skupine (v obliki elektronskega sporočila s strani
sodelavca v nabavi) in v tovarni (Baan).
•

Preverjanje datuma vzorčenja

Na podlagi informacije o zahtevani prvi dobavi kupcu iz tovarne planer za NPIorodja na sedežu skupine določi okvirne datume zapadlosti izvedbe vzorčenja, ki jih
preko elektronske pošte (dokument v pdf-obliki) tedensko dostavlja v oddelek
projektnega managementa v tovarni. Spremlja datume zapadlosti vzorčenja in o njih
obvešča vodjo projekta za NPI-orodja v tovarni.
•

Dopolnjevanje tabele o planu prevzema

Vodja projekta za NPI-orodja v tovarni po prejemu informacije o novih datumih
zapadlosti vzorčenja dopolni plan prevzema v excelovi tabeli. Po potrebi zahteva tudi
dodatna pojasnila o časovnih rokih pri planerju za NPI-orodja na sedežu skupine,
statusu orodij pri vodjih projektov na sedežu skupine oziroma drugih odgovornih za
orodja. Ažurirani plan prevzema je vhodna informacija za planerje v oddelku
brizganja in metalizacije (izdelava plana vzorčenja), tehnologe v oddelku kakovosti
(izdaja naloga za vzorčenje) in sodelavce v nabavi (naročanje granulata oziroma
brizganih proizvodov).
•

Urejanje transporta in dokumentacije

Sodelavec v logistiki po prejemu informacije o datumu predvidenega transferja
orodja v tovarno izvede vse aktivnosti, povezane z naročilom transporta in izdelavo
ustrezne dokumentacije.
•

Prevzem orodja

Ob dostavi orodja vodja orodjarne izvede prevzem in skladiščenje orodja. Potrdi
dobaviteljevo dobavnico in izdela interno prevzemnico v Baan. Po opravljenem
pregledu prevzetega orodja tehnolog brizganja oziroma tehnolog metalizacije izpolni
ustrezen list v excelovem dokumentu »Wkz_Abnahme_Abmusterungsprotokoll«.
•

Prevzem merilnih naprav

Ob dostavi merilnih naprav (merilna šablona oziroma angleško »JIG«, ...) vodja
orodjarne izvede njihov prevzem in skladiščenje. Potrdi dobaviteljevo dobavnico in
izdela interno prevzemnico v Baan.
•

Prevzem specifičnega orodja

Ob dostavi specifičnega orodja (prijemalo robota, priseski za odvzem brizganega
proizvoda iz orodja, ...) vodja orodjarne izvede njegov prevzem in skladiščenje.
Potrdi dobaviteljevo dobavnico in izdela interno prevzemnico v Baan.
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Prevzem ciljnih proizvodov

Ob dostavi ciljnih proizvodov (vzorčni proizvod iz oddelka preizkušanja na sedežu
skupine, zadnji proizvedeni kosi pred transferjem) vodja orodjarne izvede njihov
prevzem, za skladiščenje pa je odgovoren tehnolog v oddelku kakovosti. Potrdi
dobaviteljevo dobavnico in izdela interno prevzemnico v Baan.

Aktivnosti pri izvedbi vzorčenja orodja so naslednje:
•

Izdaja naloga za vzorčenje

Tehnolog v oddelku kakovosti na podlagi ažuriranega datuma prevzema orodja v
planu prevzema izda nalog za vzorčenje orodja v wordu. Nalog za vzorčenje po
elektronski pošti dostavi planerjem in tehnologom v oddelku brizganja in
metalizacije ter sodelavcem v nabavi.
•

Dopolnjevanje plana vzorčenja

Planer v oddelku brizganja in metalizacije na podlagi naloga za vzorčenje, datuma
zapadlosti vzorčenja iz plana prevzema in proizvodnega plana ažurira plan vzorčenja
orodij v excelovi tabeli. Plan vzorčenja orodij od KW do KW + 3 dostavi vodji tima
brizganja in metalizacije (izvedba celotne proizvodnje), vodji orodjarne (priprava
orodja) in tehnologom brizganja in metalizacije (izvedba vzorčenja) ter oddelkom
projektnega managementa (spremljanje poteka projekta), nabave (naročanje
granulata oziroma brizganih proizvodov) in kakovosti (planiranje kontrole kakovosti).
•

Preverjanje zaloge granulata

Sodelavec v nabavi na podlagi plana vzorčenja preveri zalogo granulata na sedežu
skupine (v obliki elektronskega sporočila s strani sodelavca v nabavi) in v tovarni
(Baan). V primeru nezadostne zaloge sledi povpraševanje in dodatno naročilo pri
dobavitelju.
•

Preverjanje procesnih parametrov

Tehnolog brizganja oziroma tehnolog metalizacije na podlagi informacij iz oddelkov
projektnega managementa v skupini, projektnega managementa v tovarni, nabave,
tehnologije, kakovosti ter brizganja in metalizacije izdela orodno mapo proizvoda,
mapo proizvoda in nastavitve v BDE. V primeru pomanjkljivih podatkov, nejasnosti
ali pomanjkljivosti pri prevzemu orodij, merilnih naprav, specifičnega orodja in ciljnih
proizvodov sledijo dodatno preverjanje in dogovori. Določi se akcijski plan, ki se
vnese v LOP (excelova tabela).
•

Priprava orodja

Vodja orodjarne na podlagi plana vzorčenja z odgovornim orodjarjem v
dogovorjenem roku izvede pregled stanja orodja, standardizacijo orodja v skladu z
notranjimi standardi in pripravo orodja za vzorčenje.
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Priprava stroja

Tehnolog brizganja oziroma tehnolog metalizacije na podlagi plana vzorčenja in
procesnih parametrov pripravi stroj za vzorčenje glede na notranje standarde za
uporabo stroja in orodja. Tehnolog vzdrževanja pripravi specifično orodje, ki je
predvideno za uporabo pri vzorčenju, glede na notranje standarde za uporabo
specifičnega orodja.
•

Priprava merilnih naprav

Tehnolog kakovosti na podlagi plana vzorčenja pripravi merilne naprave, predvidene
za kontrolo procesa, ter podatke o ciljnih proizvodih v procesu, ki jih pridobi iz
oddelkov projektnega managementa v skupini, projektnega managementa v tovarni
in kakovosti.
•

Izvedba vzorčenja

Tehnolog brizganja in tehnolog metalizacije na podlagi naloga za vzorčenje izvedeta
vzorčenje po predpisanih procesnih parametrih. Po možnosti izvedeta prilagoditve
nastavitev stroja in optimizirata proces, dokler ni dosežena stabilnost procesa.
Predpisano je, da se pri vzorčenju ob stabilnem procesu proizvede 400 setov (parov)
proizvoda. Če ciljne vrednosti procesa niso dosežene, se vzorčenje ponovi. Izvedene
zaporedne ponovitve vzorčenja se označuje z indeksi (vzorčenje 1, vzorčenje 2, ...).
Tehnolog vzorčne proizvode ustrezno označi, transporterji materiala pa jih
premaknejo v zaporno skladišče. Tehnolog brizganja in tehnolog metalizacije po
opravljenem vzorčenju evidentirata procesne parametre vzorčenja v excelovem
dokumentu.
•

Izobraževanje na liniji

Tehnolog brizganja in tehnolog metalizacije med vzorčenjem orodja izvedeta
izobraževanje zaposlenih na liniji. Podlaga za izobraževanje je mapa proizvoda.
•

Meritve vzorčnih kosov

Po izvedenem vzorčenju tehnolog brizganja in tehnolog metalizacije sodelujeta pri
merjenju vzorčnih proizvodov. Izdelata naslednje dokumente:
o »Proizvodno preizkušanje izdelka« (wordov dokument);
o »Poročilo o vzorčenju« (wordov dokument ali ppt);
o izpolnita
ustrezen
list
v
wordovem
dokumentu
»Wkz_Abnahme_Abmusterungsprotokoll«.
Tehnolog kakovosti izvede meritve vzorčnih proizvodov s predpisanimi merilnimi
napravami in izdela naslednje dokumente:
o »Poročilo Cm Cmk«;
o »Merilno poročilo«.
•

Dopolnjevanje korektivnih ukrepov LOP in obveščanje
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Če meritve vzorčnih proizvodov pokažejo, da ti ne dosegajo zahtevanih lastnosti,
vodja projektov za NPI-orodja in tehnolog brizganja oziroma tehnolog metalizacije
dopolnita LOP korektivnih ukrepov in obvestita vodjo projekta v tovarni. Če se pri
izvajanju korektivnih ukrepov ugotovi, da je zahtevane lastnosti proizvoda mogoče
zagotoviti z optimiziranjem procesnih parametrov, se izvede ponovno vzorčenje
orodja z optimiziranimi procesnimi parametri.
Če se pri izvajanju korektivnih ukrepov ugotovi, da z optimiziranjem procesnih
parametrov ni mogoče zagotoviti zahtevanih lastnosti proizvoda, je potrebno
popravilo orodja.
•

Popravilo orodja

Manjša popravila orodja (menjava vložkov, poliranje orodja, ...) izvedejo orodjarji v
orodjarni. Če so potrebna večja popravila orodja, vodja projektov za NPI-orodja v
tovarni o tem obvesti vodjo projekta za orodja na sedežu skupine, ki skupaj z njim
skrbi za koordinacijo aktivnosti z dobaviteljem orodja.
•

Sprostitev serije

Če meritve vzorčnih proizvodov pokažejo, da ti imajo zahtevane lastnosti, tehnologi
kakovosti, brizganja in metalizacije potrdijo sprostitev serije. Potrdijo wordov
dokument »Potrditev vzorcev«.
•

Dopolnjevanje podatkov

Po sprostitvi serije tehnolog brizganja dopolni orodno mapo proizvoda, tabelo
strojev in orodij (excelov dokument) in tabelo aktivnosti na orodju (excelov
dokument). Proces vzorčenja orodja je končan.

3.1.5

Posnetek procesa v grafični obliki z eEPC-diagramom pred
prenovo
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Aktivnost: Izvedba prevzema procesa

Prevzem
procesa start

Vodja tima
MOL/COA
Microsoft Outlook

Informacije o
datumu prevzema
orodja

Preveriti
informacijo o
prevzemu orodja
PM

Informacija
potrjena

Vodja tima
MOL/COA
Microsoft Outlook

Informacije o
datumu prevzema
orodja

Obvestiti o
prevzemu orodja
Vodja orodjarne

Obvestilo
posredovano

Preveriti potrebo
po varnostni zalogi

Vodja tima
MOL/COA

Varnostna zaloga
preverjena

Microsoft Outlook

Informacije o 1.
dobavi

Preveriti datum
vzorčenja

Vodja projekta NPI
orodja

Datum vzorčenja
preverjen

Microsoft Excel

Plan prevzema

Dopolniti tabelo
plan prevzema

Vodja projekta NPI
orodja

Plan prevzema
aktualiziran

ERP Baan

Urediti transport in
dokumentacijo

LOG

Transport
organiziran
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Transport
organiziran

ERP Baan

Dobavnica

Prevzeti orodje

MOL / COA

Orodje prevzeto

ERP Baan

ERP Baan

ERP Baan

Dobavnica

Dobavnica

Dobavnica

Prevzeti merilne
naprave

QS

Prevzem OK

Prevzem NOK

Prevzeti specifična
orodja

MOL / COA

Prevzem OK

Prevzem NOK

Prevzeti ciljne
proizvode

QS

Prevzem
procesa izveden

Prevzem NOK
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Aktivnost: Izvedba vzorčenja orodja
Prevzem
procesa izveden

Microsoft Excel

Plan prevzema
Izdati nalog za
vzorčenje

Microsoft Word

Tehnolog QS

Nalog za vzorčenje

Microsoft Outlook

Nalog za
vzorčenje izdan

Microsoft Word

Nalog za vzorčenje

Microsoft Excel

Proizvodni plan

Dopolniti plan
vzorčenja

Planer MOL / COA

Plan vzorčenja

Plan vzorčenja
aktualiziran

Sodelavec PUR

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Preveriti zalogo
granulata
Planer MOL / COA

Zaloga
granulata
preverjena

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Microsoft Word

Orodna mapa

Preveriti procesne
parametre

Tehnolog
MOL/COA

Procesni
parametri
preverjeni

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti orodje

Vodja orodjarne

Microsoft Word

Orodje
pripravljeno

Tehnolog
MOL/COA
Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti stroj

Tehnolog VZD
Microsoft Word

Stroj pripravljen

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti merilne
naprave

Tehnolog QS

Microsoft Word

Merilne
naprave
pripravljene
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Merilne
naprave
pripravljene

Microsoft Word

Nalog za vzorčenje

Izvesti vzorčenje
Microsoft Excel

Tehnolog
MOL/COA

Procesni parametri
vzorčenje

Vzorčenje
izvedeno

Tehnolog
MOL/COA

Microsoft Word

Orodna mapa

Izobraževanje na
liniji
Operater

Microsoft Excel

Izobraževanje
izvedeno

Vzorčni proizvod
tryout

Proizvodno
preizkušanje
izdelka

Zadnji proizvedeni
kosi

Poročilo o
vzorčenju

Tehnolog
MOL/COA
Meriti vzorčne kose
Tehnolog QS

Wkz_Abnahme_Ab
musterungsprotoko
ll

Microsoft Word

Cm Cmk poročilo

Microsoft Excel

Merilno poročilo

Proizvod OK

Proizvod NOK

PM

Microsoft Excel

LOP lista

Dopolniti LOP listo
korektivnih
ukrepov &...
Vodja projekta NPI
orodja

Tehnolog QS
Microsoft Word

Potrditev vzorcev

Sprostitev serije
Tehnolog
MOL/COA

Zahtev ni
mogoče
zagotoviti

Zahteve je
mogoče
zagotoviti

Vodja projekta NPI
orodja
Serija sproščena
CAD

Tehnična
dokumentacija

Popravilo orodja
Dobavitelj

Orodje
popravljeno
Microsoft Excel

Tabela strojev in
orodij
Dopolniti podatke

Tehnolog
MOL/COA

Aktivnosti na
orodju

Vzorčenje
orodja izvedeno
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3.2

Magistrsko delo

ANALIZA OBSTOJEČEGA SISTEMA

V nadaljevanju je podana podrobnejša predstavitev obravnavanega poslovnega
procesa v kontekstu obstoječega sistema in njegova analiza. Z analizo želimo
ugotoviti napake v delovanju procesa, ključne vplivne dejavnike v obstoječem
okolju, ki povzročajo te napake, ter posledice neustreznega poslovnega procesa.
Cilj obravnavanega poslovnega procesa je uspešen prenos novega proizvoda v
tovarno – doseganje zahtevane kakovosti proizvoda in časovnih rokov ob čim
manjših stroških. To pomeni, da mora biti posamezna aktivnost skrbno načrtovana,
čas njene izvedbe v procesu pa čim krajši.

3.2.1

Ključni kazalniki uspešnosti procesa

Pri analizi obstoječega sistema smo v prvi fazi opredelili ključne kazalnike uspešnosti
proizvoda, ki se uporabljajo v tovarni. V raziskavi smo uporabili 2 kazalnika –
odstotek izmeta in strošek izmeta, ki po našem mnenju trenutno omogočata najbolj
oprijemljivo oceno uspešnosti proizvoda. Tabela 1 prikazuje ključne kazalnike
uspešnosti proizvoda.
Šifra
OEE
Izmet [%]
Strošek izmeta
PPM
Čas cikla

Opis

Uporabljen
raziskavi
Celovita učinkovitost naprav, ki
Ne
prikazuje proizvodno izgubo stroja.
Neuporabni proizvodi zaradi napak
Da
v procesu.
Strošek izmeta v EUR.
Da
Stopnja kakovosti v številu kosov
Ne
izmeta na milijon proizvodov.
Čas cikla brizganja [sec] za en set
Ne
/par proizvoda (levi in desni kos)

v

Tabela 1: Notranji ključni kazalniki uspešnosti proizvoda pred prenovo
V raziskavo smo vključili prenos novih proizvodov v tovarno za tri projekte naročnika
DAG (Mercedes-Benz), ki je bil izveden v letih 2011 in 2012. Na podlagi uporabljenih
kazalnikov in pridobljenih podatkov iz informacijskih sistemov smo izračunali
dodatne stroške izmeta, do katerih pride zaradi napak v delovanju obstoječega
sistema.
Tabela 2 prikazuje odstotek odstopanja dejanske vrednosti od povprečne ciljne
vrednosti izmeta, dodatne stroške izmeta zaradi navedenega odstopanja in datum
SOP po posameznem projektu.
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Projekt

Opis projekta

W246

Mercedes Benz Avgust
Razred B
2011
Mercedes Benz Junij
Razred A
2012
Mercedes Benz Junij
Razred X
2012

W176
X204

SOP
projekta

Magistrsko delo

Letna
količina
[parov]
195.500

Odstopanje dejanske
od povprečne ciljne
vrednosti izmeta [%]
+ 2,7

81.500

+ 1,0

1.000,00

63.700

+ 4,7

40.000,00

Skupaj

Dodatni
stroški
izmeta [EUR]
65.000,00

106.000,00

Tabela 2: Dodatni stroški izmeta zaradi odstopanja od ciljnih vrednosti (obdelava
podatkov december 2012)
3.2.2

Časovna analiza procesa

V drugi fazi analize smo izdelali časovno analizo za celoten proces uvajanja novega
projekta v tovarno do faze predaje projekta med projektno skupino in proizvodnjo
(do prevzema projekta s strani proizvodnje). Del tega je tudi obravnavani podproces
v magistrski nalogi.
Slika 21 prikazuje časovno analizo obravnavanega procesa ter umestitev
obravnavanega podprocesa v magistrski nalogi.

Slika 21: Proces uvajanja novega projekta v tovarno
Pri časovni analizi smo ugotovili pretočne čase posameznih aktivnosti in razmerja
med njimi. Opredelili smo kritične poti, ki so medsebojno povezane aktivnosti,
katerih vsota časa trajanja je najdaljša in predstavljajo pričakovano trajanje
procesa. Na podlagi opredelitve kritičnih poti so v nadaljevanju magistrske naloge
podani predlogi za prenovo obravnavanega podprocesa.
Izpostaviti moramo, da je v časovni analizi podan povprečen pretočni čas
posameznih aktivnosti, ki smo ga pridobili pri razgovorih z zaposlenimi in iz notranjih
pravil poslovanja oziroma smo ga izračunali na podlagi zbranih podatkov iz
poslovanja.
Tabela 3 prikazuje izračunane vrednosti iz podatkov poslovanja za obravnavani
podproces.
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Skupni čas
vzorčenja na
orodju (h)
44,70

Magistrsko delo

Odstotek uspešno
Čas čakanja orodja izvedenih prvih
na vzorčenje
poskusov
(delovni dan)
vzorčenja orodij
12
40,6

Odstotek
zunanjih
popravil orodij
10,0

Odstotek
drugih
notranjih
ukrepov
90,0

Tabela 3: Izračunane vrednosti v obravnavanem podprocesu iz vzorca velikosti 52
orodij
Tabela 4 prikazuje notranja pravila poslovanja za obravnavani podproces.
Frekvenca
vzorčenja

1 × delovni
dan

Izmena
vzorčenja

1.

Število
ponovitev
vzorčenja
na izmeno
2 [2,4]

Število pripravljenih Število delovnih dni za
orodij/delovni dan popravilo orodja pri
orodjarne (maks.)
dobavitelju

1

15

Tabela 4: Notranja pravila poslovanja v obravnavanem podprocesu za leto 2012
Tabela 5 prikazuje izračunane vrednosti iz podatkov poslovanja za celoten proces
uvajanja novega projekta v tovarno.
Povprečno
število orodij
na projekt
12

Čas izvedbe
PRO 1
PRO 2
PRO 3
Št. dni od
vzorčenja
(delovnih dni) (delovnih dni) (delovnih dni)
SOP do
orodij
predaje
(delovnih dni)
projekta
88
4
30
40
225

Tabela 5: Izračunane vrednosti za celoten proces uvajanja novega projekta v
tovarno. Vzorec predstavljajo projekti, obravnavani v raziskavi.
Tabela 6 prikazuje čas posameznih aktivnosti v obravnavanem podprocesu.
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Aktivnost

Pretočni čas
(delovnih dni)

4.3.0 Izvedba vzorčenja orodja
40 days
4.3.0 Čas čakanja
12 days
4.3.1 Izdati nalog za vzorčenje
1 day
4.3.2 Dopolniti plan vzorčenja
1 day
4.3.3 Preveriti zalogo granulata
1 day
4.3.4 Preveriti procesne parametre
1 day
4.3.5 Pripraviti orodje
1 day
4.3.6 Pripraviti stroj
0,5 days
4.3.7 Pripraviti merilne naprave
0,5 days
4.3.8 Izvesti vzorčenje
1 day
4.3.9 Izobraževanje na liniji
1 day
4.3.10 Meriti vzorčne kose
2 days
4.3.11 Sprostitev serije
1 day
4.3.12 Dopolniti podatke
0,5 days
4.3.14 Dopolniti seznam LOP
1 day
4.3.15 Vzorčenje LOP
1 day
4.3.16 Izobraževanje LOP
1 day
4.3.17 Merjenje LOP
2 days
4.3.18 Sprostitev LOP
1 day
4.3.19 Dopolniti podatke LOP
0,5 days
4.3.21 Popravilo orodja
15 days
4.3.22 Vzorčenje LOP
1 day
4.3.23 Izobraževanje LOP
1 day
4.3.24 Merjenje LOP
2 days
4.3.25 Sprostitev LOP
2 days
4.3.26 Dopolniti podatke LOP
0,5 days
SKUPAJ
40

Magistrsko delo

Kritična
aktivnost (čas)
X

X

Tabela 6: Časovna analiza obravnavanega podprocesa pred prenovo. Časovna
analiza prikazuje pretočni čas za eno orodje.
Tabela 7 prikazuje pretočni čas posameznih aktivnosti v celotnem procesu uvajanja
novega projekta v tovarno. Čas je izražen v delovnih dnevih (1 delovni dan = 8 ur).
Dodatne predpostavke, uporabljene pri časovni analizi procesa uvajanja novega
projekta v tovarno pred prenovo, so naslednje:
• vsi procesi na projektu so prevzeti v tovarni v istem obdobju;
• priprava orodij v orodjarni, strojev v proizvodnji, merilnih naprav, vzorčenje
orodij, izobraževanje, merjenje in sprostitev orodij na projektu je opravljeno
v paketu, torej eno orodje za drugim;
• število ponovitev vzorčenja enega orodja je 5;
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•
•
•

Magistrsko delo

popravila orodij na projektu se izvedejo v istem časovnem obdobju;
po popravilu orodja se vzorčenje orodja izvede samo enkrat;
v tabeli so prikazane pesimistične vrednosti pretočnih časov posameznih
aktivnosti.

Aktivnost
oDS v tovarni (analiza)
4.2.0 Izvedba prevzema procesa
4.3.0 Izvedba vzorčenja orodja
4.4.0 PRO 1
4.5.0 PRO 2
4.6.0 PRO 3
4.7.0 run@rate montaža
4.8.0 EMPB/ISIR
4.9.0 run@rate kupec
4.10.0 Ocena primernosti
proizvoda
4.11.0 MR, faza 4
4.12.0 Korektivni ukrepi
4.13.0 Zaključek, faza 4
5.0.0 Zaključek projekta
5.1 SOP
5.2 Lessons learned
5.3 Zaključevanje projekta
5.4 Zaključek projekta
5.5 MR, faza 5
SKUPAJ

Pretočni čas
(delovnih dni)
374 days
10 days
88 days
4 days
30 days
40 days
1 day
5 days
5 days
0 days
0 days
0 days
0 days
225 days
0 days
225 days
225 days
0 days
0 days
374

Kritična
aktivnost (čas)

X

X

Tabela 7: Časovna analiza celotnega procesa uvajanja novega projekta pred
prenovo. Časovna analiza prikazuje pretočni čas za vsa orodja na projektu
(povprečno število orodij na projekt je 12).
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3.3

Magistrsko delo

REZULTATI ANALIZE OBSTOJEČEGA SISTEMA

Tabela 7 prikazuje, da faza zaključevanja projekta v povprečju traja 225 delovnih
dni. Glede na predpis v oDS, podrobneje opisan v teoretičnem delu magistrske
naloge, ugotavljamo, da se ta faza izvaja bistveno predolgo (2,5-krat presežen
dovoljeni čas zaključevanja projekta). Tabela 2 prikazuje stroškovni vidik
preseženega časa zaključevanja projekta. Vidimo lahko, da za obravnavane projekte
to pomeni več kot 100.000 evrov dodatnih stroškov v poslovanju. Dodatni stroški v
poslovanju so višji od prikazanih, saj smo stroškovno analizo izvedli na podlagi samo
enega ključnega kazalnika uspešnosti v procesu brizganja in metalizacije (strošek
izmeta) ter ob predpostavki, da se obravnavani projekti predajajo proizvodnji ob
zaključku leta 2012. Predpostavljamo torej, da so ob zaključku leta 2012
obravnavani projekti v okviru ciljnih vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti, ki jih
kupec priznava podjetju.
Glede na navedene ugotovitve smo poiskali razloge za predolgo trajanje aktivnosti v
fazi zaključevanja projekta. Iz preučevanih podatkov vidimo, da se je zaradi
nedoseganja ciljnih vrednosti proizvodov (dimenzijska neustreznost, kakovostna
neustreznost in drugo) tudi po predpisanem roku [SoP + 90 dni] izvajala
optimizacija proizvodov, torej spremembe na orodjih in procesne spremembe (npr.
brizganje na drugem brizgalnem stroju, spremenjeni parametri brizganja,
spremembe specifičnih orodij, spremembe v pakiranju proizvodov in drugo), kar
pomeni še dodatne stroške v poslovanju.
Tabela 6 prikazuje, da je ocenjeni povprečni pretočni čas za izvedbo vzorčenja
enega orodja 40 dni, kritični poti pa predstavljata čas čakanja orodja in aktivnost
popravila orodja. Čas čakanja orodja je predolg, kar pomeni, da traja povprečno kar
12 delovnih dni, preden se orodje uvrsti v plan vzorčenja. Pri aktivnosti popravila
orodja smo odvisni od odzivnosti dobavitelja (proizvajalca) orodja. Povprečen
pretočni čas 15 delovnih dni za to aktivnost je težko skrajšati, ker je odvisen od
transporta orodja in časa, potrebnega za popravilo orodja.
Tabela 7 prikazuje, da pretočni čas celotnega procesa uvajanja novega projekta v
tovarno povprečno znaša 374 delovnih dni in je bistveno predolg. Povprečen
pretočni čas za izvedbo vzorčenja orodij za en projekt je cca. 88 dni. To predstavlja
eno od kritičnih aktivnosti v celotnem procesu uvajanja novega projekta v tovarno.
Na podlagi analize sklepamo, da:
• pretočnega časa tega podprocesa ni mogoče bistveno skrajšati;
• kakovostna izvedba tega podprocesa zagotavlja skrajšanje druge kritične
aktivnosti v procesu uvajanja novega projekta v tovarno, to je aktivnosti
zaključevanja projekta.
Iz posnetka obravnavanega poslovnega podprocesa pred prenovo lahko vidimo, da
so v aktivnosti na nivoju projektnega tima v skupini pred prevzemom procesa
vključeni tudi sodelavci iz tovarne – vodja projekta za NPI-orodja, tehnolog
brizganja in tehnolog metalizacije, vendar v omejenem obsegu (predvsem za
potrjevanje orodij), kot člani podpornega tima. Tako zahteva za prevzem procesa v
tovarni ter časovni rok vzorčenja orodja prihaja s strani projektnega managementa
na sedežu skupine, kar sproža druge aktivnosti prevzema procesa, predvsem v
smislu fizičnega prevzema orodij, merilnih naprav in specifičnih naprav.
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Šele pozneje, pred izvedbo vzorčenja orodja, se izvaja prevzem podatkov o procesu
(preverjanje procesnih podatkov, kot so FMEA izdelka, FMEA procesa, procesna
shema, kontrolni plan; prevzem zgodovinskih podatkov; prevzem podatkov orodja,
kot so tehnična dokumentacija, parametri brizganja; pakiranje in podobno). To
povečuje verjetnost napak pri izvedbi te aktivnosti ter podaljšuje pretočni čas
obravnavanega procesa.
Proces vzorčenja orodja se konča s potrditvijo proizvoda in validacijo podatkov.
Potrditev proizvoda pomeni pogojno oziroma popolno sprostitev serije 400 setov
proizvodov za montažo ter na koncu sprostitev orodja za serijsko proizvodnjo.
Validacija podatkov pomeni dopolnitev tehnoloških podatkov brizganja in
metalizacije z aktualnimi vrednostmi.
Pri analizi smo ugotovili, da se v obravnavanem podprocesu (področje brizganja in
metalizacije) ne izvaja aktivnost run@rate, ki bi poleg potrditve proizvoda
zagotavljala tudi potrditev procesa brizganja in metalizacije za proizvodnjo
posameznega proizvoda. Neizvedba omenjene aktivnosti povečuje pretočni čas
zaključevanja projekta, vpliva na kakovost proizvodov in posledično povečuje
stroške uvajanja novega projekta v tovarno. Faza serijske proizvodnje (SoP) se
začenja brez izvedene validacije procesa, kar v praksi pogosto pomeni:
• nesposobnost procesa (indeks Ppk > 2, indeks Cmk > 2,33);
• nivo kakovosti proizvoda ni natančno določen in potrjen med oddelkoma
brizganja in metalizacije ter montaže;
• stopnja izmeta in produktivnost sta zunaj ciljnih vrednosti;
• validacija podatkov o orodju ni izvedena (identifikacijska številka, indeks,
datum, ...);
• proizvodna dokumentacija ni dokončana (navodila za kakovost, navodila za
pakiranje, ...);
• podatki v informacijskih sistemih niso medsebojno usklajeni;
• pomanjkljivosti v izobraževanju nastavljavcev strojev, procesnih kontrolorjev,
operaterjev;
• prehod med fazo razvoja izdelka in fazo serijske proizvodnje ni natančno
določen, posledici sta predolgo obdobje zaključevanja projekta in prehiter
prenos odgovornosti na proizvodnjo.
Analiza obravnavanega podprocesa z organizacijskega vidika prikazuje pomanjkanje
koordinacije za področje brizganja in metalizacije tako na nivoju sodelovanja med
skupino in tovarno kot tudi v NPI-projektnem timu v tovarni. Kot lahko vidimo, je v
obravnavani proces vključenih veliko strokovnjakov z različnih funkcijskih področij,
kar prav tako vpliva na njegov pretočni čas. Ob pomanjkanju koordinacije bi lahko
izpostavili tudi pomanjkanje timskega dela, ki se odraža v:
• nezadostnem planiranju aktivnosti pred SoP;
• nezadostnem pregledu nad izvedenimi aktivnostmi in pomanjkanju validacije
njihovih rezultatov na projektnih revizijah;
• nezadostnem sistematičnem upoštevanju postopkov, ki veljajo za procese.
Analiza obravnavanega podprocesa z informacijskega vidika prikazuje, da je ta
podprt s programi Microsoft Word, Microsoft Excel in Microsoft Outlook ter delno z
BDE. Iz posnetka procesa je razvidno, da je prisotne veliko dokumentacije, ki je
deloma v elektronski obliki zbrana na centralnem mestu na omrežnem pogonu v
LAN tovarne v predpisani datotečni strukturi, večinoma pa je razdrobljena med
različnimi udeleženci, kar še dodatno otežuje pregled nad procesom.
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Baan in BDE ne omogočata potrjevanja primernosti proizvoda oziroma procesa za
proizvodnjo (blokada statusa), upravljanja s spremembami proizvoda (indeksi
proizvoda) in spremljanja proizvodnje po lotih.
Namenska aplikacija v programu Microsoft Excel na nivoju projektnega tima
omogoča spremljanje stroškov NPI-projekta po posameznih fazah in oddelkih v
proizvodnji, vendar ni prilagojena obravnavanemu podprocesu, zato se stroški po
posameznih proizvodih evidentirajo v ločenih datotekah v programu Microsoft Excel.
Trenutni način uporabe aplikacije ne omogoča časovne in stroškovne analize
obravnavanega podprocesa po posameznem NPI-projektu.

Iz navedenih rezultatov analize obstoječega sistema ugotavljamo, da faza
zaključevanja projekta traja predolgo zaradi pomanjkljivosti v izvajanju podprocesa
notranjega prevzema procesa v oddelku brizganja in metalizacije. Ta podproces je
ključen v celotnem procesu uvajanja novega projekta v tovarno tako s stališča
kakovosti proizvodov kot trajanja in stroškov celotnega procesa. Zato se bomo v
nadaljevanju magistrske naloge osredotočili zgolj na omenjeni ključni podproces in
njegovo prenovo.
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4 PRENOVA POSLOVNEGA SISTEMA
V nadaljevanju je na podlagi posnetka stanja in rezultatov analize podan predlog
prenove obravnavanega poslovnega procesa ter organizacijske strukture in
informacijske podpore na področju projektnega managementa. Predlagamo prenovo
poslovnega procesa, po kateri bo proces zadovoljeval zahteve okolja, hkrati pa bo
potekal v okviru omejitev, ki jih je treba upoštevati v opazovanem poslovnem
sistemu.

4.1

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA

Osnovni namen prenove poslovnega sistema je predvsem kakovostnejša izvedba
obravnavanega procesa, ki vpliva na kakovost proizvodov, skrajša aktivnost
zaključevanja projekta in tako zmanjšuje stroške uvajanja novega projekta v
tovarno.
V poslovnem sistemu predlagamo naslednje spremembe:
• prerazporeditev in povečanje razpoložljivosti virov (sodelavcev) za brizganje
in metalizacijo na nivoju skupine in v tovarni – posledično boljša koordinacija
•
•

dela, skrajšanje časa izvedbe aktivnosti in zmanjšanje obremenitve
sodelavcev;
uvedba standarda APQP za brizganje in metalizacijo – posledično boljša
kakovost proizvodov, skrajšanje časa in zmanjšanje stroškov uvedbe
projekta v tovarno;
optimizacija informacijske podpore – posledično skrajšanje časa in
zmanjšanje obremenjenosti sodelavcev.

Podrobnejši opis predlaganih sprememb je podan v nadaljevanju.

4.2

PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA SISTEMA

Menimo, da je za uvedbo predlaganih sprememb v poslovnem sistemu potrebna
postopna (evolutivna) prenova obravnavanega procesa ter prilagoditev
organizacijske strukture in informacijskega sistema temu prenovljenemu procesu.
Zaradi preglednejše razlage v nadaljevanju najprej navajamo predlagane
spremembe v organizaciji projektnega tima na nivoju skupine in tovarne, ki je
mnogo bolj osredotočena in prilagojena procesu. Sledi opis prenovljenega procesa v
tekstovni in grafični obliki ter predstavitev pričakovanih učinkov prenove v obliki
časovne in stroškovne analize prenovljenega procesa. Predstavitev prenove
poslovnega sistema zaključujemo s predlogom prilagoditve informacijske podpore.

4.2.1

Organizacijska shema

Predlagamo, da se uvede delovno mesto projektnega vodje za brizganje in
metalizacijo. To delovno mesto spada v oddelek projektnega managementa v
tovarni. Slika 23 prikazuje organizacijsko shemo oddelka projektnega managementa.
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Število projektnih vodij za brizganje in metalizacijo je odvisno od števila NPIprojektov, ki potekajo v tovarni. Glavna vloga projektnega vodje za brizganje in
metalizacijo je vodenje podtima za brizganje in metalizacijo v NPI-projektnem timu v
tovarni. Slika 24 prikazuje organizacijsko shemo NPI-projektnega tima po prenovi.
Glavne odgovornosti tega delovnega mesta v tovarni bodo:
• koordinacija aktivnosti NPI-projekta s področja brizganja in metalizacije s
podtimom za brizganje in metalizacijo;
• zastopanje projektnega podtima za brizganje in metalizacijo v NPIprojektnem timu v tovarni, kot so poročanje o trenutnem stanju, obveščanje
podtima o dogovorih in podobno (projektne revizije);
• skrb za projekt na področju brizganja in metalizacije; sem prištevamo
predstavitev rezultatov vzorčenja, opredelitev obsega ukrepov, izdelavo
predlogov rešitev, akcijskih načrtov, seznamov LOP in predstavitev
problematike managementu, validacijo podatkov o proizvodu in procesu;
• vodenje projektne mape proizvoda, ki je temelj za EMPB/PPAP brizganja in
metalizacije;
• skupaj z vodjo projekta v tovarni izpeljati vse akcijske načrte projektnega
tima z namenom realizacije glavnega cilja: dogovor o serijski proizvodnji
novega izdelka v prvem poizkusu znotraj predpisanih časovnih okvirjev.
Na nivoju tovarne bo uvedba projektnih vodij za brizganje in metalizacijo
razbremenila ključne strokovnjake, predvsem tehnologe brizganja in tehnologe
metalizacije, izboljšala pregled nad projektom ter posledično skrajšala čas
posameznih aktivnosti. Poleg omenjenega njihovo ključno vlogo vidimo predvsem
pri aktivnostih vzorčenja orodja in aktivnostih run@rate, ki vplivajo na kakovost
proizvodov.
Rezultati analize kažejo, da je vključenost osebja iz tovarne v projektni tim na nivoju
skupine premajhna, kar se odraža v prepočasnem pretoku informacij in nezmožnosti
vplivanja na odločitve ožjega tima. Predlagamo neposredno vključenost vodje
projekta za brizganje in metalizacijo v ožji tim na nivoju skupine. Hkrati vodja
projekta za brizganje in metalizacijo odloča o vključitvi članov podtima za brizganje
in metalizacijo v tovarni v podporni tim na nivoju skupine. Slika 22 prikazuje opisani
predlog.
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Slika 22: Organizacijska shema projektnega tima na nivoju skupine po prenovi

Slika 23: Organizacijska shema oddelka projektnega managementa v tovarni po
prenovi
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Slika 24: Projektna organizacija NPI-tima v tovarni po prenovi

4.2.2

Predstavitev procesa po prenovi v tekstovni obliki

Predlagamo, da se interni prevzem procesa v oddelku brizganja in metalizacije izvaja
v skladu z metodologijo APQP, ki je podrobneje opisana v teoretičnem delu
magistrske naloge. Iz rezultatov analize sklepamo, da je omenjeni proces smiselno
razdeliti v naslednjih pet podprocesov:
• izdelava plana prevzema procesa;
• izvedba prevzema procesa;
• izvedba vzorčenja orodja;
• potrditev proizvoda;
• run@rate brizganje in metalizacija (potrditev procesa).
Slika 25 prikazuje obravnavani proces po prenovi.

Slika 25: Aktivnosti pri internem prevzemu procesa po prenovi. Aktivnosti v oddelku
brizganja in metalizacije so obarvane modro.
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Podproces izdelave plana prevzema procesa
Podproces izdelave plana prevzema procesa v prvi fazi predvideva prevzem vseh
podatkov o procesu, da lahko vodja projekta brizganja in metalizacije kot član
ožjega projektnega tima na nivoju skupine sprejme odločitev o prevzemu procesa.
Pozneje je v podprocesu vzorčenja orodja tehnolog brizganja razbremenjen te
aktivnosti, zaradi česar je njen pretočni čas krajši. V drugi fazi (po sprejemu
odločitve o prevzemu procesa in izdaji naloga za prevzem procesa) odgovorna oseba
v projektnem podtimu za brizganje in metalizacijo v tovarni (vodja projekta za NPIorodja) na podlagi vhodnih podatkov določi časovni rok prevzema procesa, torej
ažurira plan prevzema procesov.
Ena najpomembnejših aktivnosti v prvi fazi izdelave plana prevzema je prevzem
podatkov o orodju. Rezultat te aktivnosti je validacija orodja, potrjena z zapisnikom
o prevzemu orodja. Prenova procesa validacije orodja je prikazana v prilogah 1 in 2.
Na predlagani način se vzpostavlja boljše sodelovanje projektnega tima v tovarni s
projektnim managementom na nivoju skupine in dobavitelji (proizvajalci) orodij.
Omogočeno je učinkovitejše planiranje prevzemov.

Podproces izvedbe prevzema procesa
Podproces izvedbe prevzema procesa v prvi fazi predvideva potrditev izvedbe
prevzema s strani proizvodnje (vodje tima brizganja in metalizacije), v drugi fazi
fizično izvedbo prevzema (merilnih naprav, orodja, specifičnega orodja in ciljnih
proizvodov) s strani proizvodnje in kakovosti, v tretji fazi izvedbo vseh zahtevanih
nastavitev v IT-sistemih in v četrti fazi potrditev prevzema procesa s strani vodje
projekta brizganja in metalizacije, vodje projekta za NPI-orodja in vodje tima IT.
Na predlagani način se vzpostavlja boljše sodelovanje projektnega tima s
proizvodnjo, kakovostjo in IT v tovarni, pripravljena pa je tudi procesna
dokumentacija, ki se nahaja v projektni mapi proizvoda.

Podproces izvedbe vzorčenja
Podproces izvedbe vzorčenja v prvi fazi predvideva dopolnitev plana vzorčenja na
podlagi ažuriranega plana prevzemov in aktualnega proizvodnega plana, kar
omogoča razbremenitev planerja brizganja in metalizacije. V drugi fazi predvideva
preverjanje procesnih parametrov, pomembnih za brizganje in metalizacijo, na
podlagi projektne mape proizvoda, kar pomeni razbremenitev tehnologa brizganja in
tehnologa metalizacije ter posledično skrajšanje pretočnega časa aktivnosti. V tretji
fazi predvideva dopolnjevanje projektne mape izdelka po izvedbi vzorčenja orodja,
ki je temelj za EMPB/PPAP brizganja in metalizacije.
Na predlagani način se vzpostavlja boljše sodelovanje med proizvodnim timom
brizganja in metalizacije, projektnim timom in kakovostjo. Posledica tega je krajši
pretočni čas podprocesa.
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Podproces potrditve proizvoda
Podproces potrditve proizvoda v prvi fazi predvideva predstavitev rezultatov
vzorčenja s strani vodje projekta brizganja in metalizacije projektnemu timu v
tovarni in skupini. Če so rezultati vzorčenja zadovoljivi, je v drugi fazi predvidena
notranja potrditev proizvoda s strani vodje tima brizganja in metalizacije, vodje tima
montaže, tehnologa kakovosti, vodje projekta za NPI-orodja in vodje projekta
brizganja in metalizacije. V tretji fazi se predvideva validacija proizvoda, torej
dopolnitev projektne mape proizvoda s podatki iz notranje potrditve proizvoda. To
opravi vodja projekta brizganja in metalizacije.
Če rezultati vzorčenja niso zadovoljivi, se v drugi fazi predvideva:
• opredelitev obsega ukrepov, ki jo pripravita vodja projekta za brizganje in
metalizacijo in vodja projektnega tima;
• ocena obsega stroškov korekcije proizvoda.
Če stroški korekcije proizvoda ne presegajo predračuna projekta, se v tretji fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi ji notranja izvedba korektivnih
ukrepov s ciljem notranje potrditve proizvoda.
Če stroški korekcije proizvoda presegajo predračun projekta, se v tretji fazi
predvideva izdelava predloga rešitev, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi predstavitev problematike
managementu, ki jo izvede vodja projektnega tima. Management sprejme odločitev
– med možnimi rešitvami izbere najugodnejšo, ustvari novo in podobno.
Če izbrana rešitev ne vpliva na kakovost proizvoda in terminski plan, se v četrti fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi ji notranja izvedba korektivnih
ukrepov s ciljem notranje potrditve proizvoda.
Če izbrana rešitev vpliva na kakovost proizvoda in terminski plan, se v četrti fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Vodja projektnega tima se v
sodelovanju z vodjo projektnega tima na nivoju skupine s kupcem dogovori o
spremembi proizvoda. Potem se izvede sprememba proizvoda v okviru ožjega tima
na nivoju skupine s končnim ciljem notranje potrditve proizvoda.
Na predlagani način se vzpostavlja:
• koordinirano sodelovanje med proizvodnim timom brizganja in metalizacije,
proizvodnim timom montaže, projektnim timom in kakovostjo; posledica tega
je potrjen vzorčni proizvod (skupna notranja potrditev);
• pravočasno ukrepanje in sprejemanje odločitev na nivojih proizvodnje,
projektnega tima in managementa;
• validacija podatkov proizvoda (projektna mapa);
• pristop PDCA, ki upošteva QCD.

Podproces run@rate brizganje in metalizacija (potrditev procesa)
Podproces run@rate brizganje in metalizacija (potrditev procesa) v prvi fazi
predvideva izdelavo plana run@rate. V drugi fazi se predvideva preverjanje
pripravljenosti za izvedbo run@rate ter izobraževanje zaposlenih na proizvodni liniji.
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V tretji fazi se po izvedbi run@rate v primeru zadovoljivih rezultatov meritev
predvideva potrditev procesa, ki jo izvede management (vodja proizvodnje brizganja
in metalizacije, vodja proizvodnje montaže, vodja kakovosti in vodja projektnega
managementa). Rezultat potrditve procesa sta glavni vzorec in dokument PSW. V
četrti fazi je predvidena validacija procesa, torej dopolnitev projektne mape
proizvoda s podatki iz notranje potrditve proizvoda in potrditve procesa. To opravi
vodja projekta brizganja in metalizacije.
Če rezultati meritev po izvedbi run@rate niso zadovoljivi, se v tretji fazi predvideva:
• opredelitev obsega ukrepov, ki jo pripravita vodja projekta za brizganje in
metalizacijo in vodja projektnega tima;
• ocena obsega stroškov korekcije procesa.
Če stroški korekcije procesa ne presegajo predračuna projekta, se v četrti fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi ji notranja izvedba korektivnih
ukrepov s ciljem notranje potrditve procesa.
Če stroški korekcije proizvoda presegajo predračun projekta, se v četrti fazi
predvideva izdelava predloga rešitev, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi predstavitev problematike
managementu, ki jo izvede vodja projektnega tima. Management sprejme odločitev
– med možnimi rešitvami izbere najugodnejšo, ustvari novo in podobno.
Če izbrana rešitev ne vpliva na kakovost procesa in terminski plan, se v peti fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Sledi ji notranja izvedba korektivnih
ukrepov s ciljem notranje potrditve procesa.
Če izbrana rešitev vpliva na kakovost proizvoda in terminski plan, se v peti fazi
predvideva izdelava akcijskega plana, ki jo izvede vodja projekta brizganja in
metalizacije, potrdi pa vodja projektnega tima. Vodja projektnega tima se v
sodelovanju z vodjo projektnega tima na nivoju skupine s kupcem dogovori o
spremembi procesa. Potem se izvede sprememba procesa v okviru ožjega tima na
nivoju skupine s končnim ciljem notranje potrditve procesa.
Na predlagani način se vzpostavlja:
• koordinirano sodelovanje med proizvodnim timom brizganja in metalizacije,
proizvodnim timom montaže, projektnim timom in kakovostjo; posledica tega
je potrjen proces (skupna notranja potrditev);
• pravočasno ukrepanje in sprejemanje odločitev na nivojih proizvodnje,
projektnega tima in managementa;
• validacija podatkov procesa (projektna mapa);
• pristop PDCA, ki upošteva QCD.

Cilj preverjanja pripravljenosti za izvedbo run@rate je potrditev, da so pripravljeni
vsi elementi procesa (dokumenti v projektni mapi, merilna sredstva in podobno).
Priloga 11 prikazuje dokument, ki se uporabi za ustrezno evidentiranje.
Cilj izvedbe run@rate je potrditev sposobnosti procesa za realizacijo dobrih
proizvodov ob zahtevani produktivnosti (skladnost s cilji). Priloga 12 prikazuje
poročilo run@rate za brizganje in metalizacijo.
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Cilj izvedbe meritev je pregled rezultatov run@rate – kontrola proizvodov run@rate,
kontrola procesa (presoja procesa, rezultati v tolerančnih mejah, ...), kontrola
indeksov Ppk in Cmk ter validacija toleranc. Priloga 16 prikazuje dokument presoje
procesa. Izhodni podatki iz run@rate so:
• presoja procesa;
• glavni vzorec;
• kontrolno poročilo (dimenzijske in mehanske lastnosti proizvoda);
• stopnja izmeta in produktivnost;
• ocena sposobnosti procesa.
Cilj potrditve procesa je medsebojni dogovor med notranjim kupcem (montaža),
oddelkom brizganja in metalizacije, oddelkom QS in projektnim timom o ustreznosti
proizvoda in procesa za serijsko proizvodnjo ter pomeni začetek prenosa
odgovornosti za proces s projektnega tima na proizvodni tim. Priloga 13 prikazuje
dokument PSW, ki ga lahko uporabimo za potrditev dogovora. Uporabimo lahko tudi
ločen dokument (t. i. protokol o sprejemljivosti). Nujno je iz šarže run@rate ločiti
»master part« (glavni vzorec), ga ustrezno evidentirati v informacijskem sistemu in
shraniti na ustrezni lokaciji.
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Povzetek
Iz zgoraj navedenega ugotavljamo, da so za uspešno vpeljavo sistema APQP v
oddelku brizganje in metalizacija potrebne naslednje spremembe:
• izboljšava podprocesov planiranja prevzema procesa, izvedbe prevzema
procesa, potrditve proizvoda (akcijskega plana po vzorčenju) ter vpeljava
podprocesa run@rate;
• vpeljava aktivnosti planiranja, izvedbe, kontrole in ukrepanja v navedenih
podprocesih z vidika kakovosti, stroškov in časa;
• učinkovito sprejemanje odločitev v navedenih podprocesih;
• potrjevanje proizvoda in procesa na nivoju managementa; s tem se izvede
predaja proizvoda in procesa med projektnim timom in proizvodnjo (dogovor
o serijski proizvodnji);
• učinkovita validacija podatkov o proizvodu in procesu, ki je temelj za izvedbo
PPAP/EMPB.

Ugotavljamo, da bo uspešna vpeljava sistema APQP v oddelek brizganja in
metalizacije pripomogla k višji kakovosti proizvodov, krajšemu času in zmanjšanju
stroškov uvedbe projekta v tovarno.

Zgoraj navedeni podprocesi so v grafični obliki na 1. nivoju predstavljeni v
nadaljevanju magistrske naloge. Razgradnja navedenih podprocesov v grafični obliki
na nižjih nivojih je predstavljena v prilogah k magistrski nalogi.
Primeri novih dokumentov v zgoraj navedenih podprocesih so predstavljeni v
prilogah k magistrski nalogi.
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Predstavitev procesa v grafični obliki z eEPC-diagramom po
prenovi

Aktivnost: Plan prevzema procesa
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MOL/COA

CAD

Podatki
specifično
orodje prevzeti

Microsoft Excel
PM

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Prevzeti podatke
merilne naprave
QS

CAD

Podatki
merilnih naprav
prevzeti

Microsoft Excel
PM

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Prevzeti procesne
podatke
QS

CAD

Procesni
podatki prevzeti
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Procesni
podatki prevzeti

Microsoft Excel
PM

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Prevzeti
zgodovinske
podatke
QS

CAD
Podatki o
procesu
prevzeti

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

TO - BE

Sprejeti odločitev o
prevzemu procesa

Vodja projekta
MOL/COA

Microsoft Word

CAD

Proces se
prevzame

Proces se ne
prevzame

Izdelati nalog za
prevzem procesa

Dopolniti LOP listo
korektivnih
ukrepov &...

PM

Microsoft Word

Nalog za prevzem
procesa

Vodja projekta
MOL/COA

Microsoft Excel

LOP lista

Vodja projekta
MOL/COA

Nalog za
prevzem izdelan

Microsoft Word

Nalog za prevzem
procesa

LOP izdelan

Preveriti potrebo
po varnostni zalogi

Planer MOL / COA

Varnostna
zaloga ni
potrebna

Varnostna
zaloga je
potrebna
Microsoft Excel

Informacije o 1.
dobavi
Preračunati
podatke o
zahtevani varnost...

Microsoft Outlook

Planer MOL / COA

Varnostna zaloga

Podatki o
varnostni zalogi
znani

Dobavitelj

Microsoft Excel

Varnostna zaloga

Dostaviti podatke o
zahtevani varnostni
zalogi
Vodja projekta NPI
orodja

Microsoft Outlook
Podatki o
varnostni zalogi
dostavljeni

Vodja projekta NPI
orodja
Microsoft Outlook

Potrditev varnostne
zaloge

Pridobiti potrditev
varnostne zaloge
Dobavitelj

Microsoft Excel

Plan prevzema

Uvrstiti orodje v
plan prevzema
(termin)

Vodja projekta NPI
orodja

Plan prevzema
procesa izdelan
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Aktivnost: Izvedba prevzema procesa
Plan prevzema
procesa izdelan

Microsoft Excel

Plan prevzema

Preveriti aktualni
plan prevzema

Planer MOL / COA

Plan prevzema
potrjen

Potrditi izvedbo
prevzema

Microsoft Outlook

Vodja tima MOL /
COA

Izvedba
prevzema
potrjena

Urediti transport in
dokumentacijo

ERP Baan

LOG

Transport in
dokumentacija
urejena

ERP Baan

Dobavnica

Prevzeti merilne
naprave

QS

Projektna mapa
izdelka

Merilne naprave
prevzete

MOL / COA

ERP Baan

Dobavnica

Prevzeti orodje

QS

Projektna mapa
izdelka

Orodje prevzeto

MOL / COA

ERP Baan

Dobavnica

Prevzeti specifična
orodja
QS

Projektna mapa
izdelka

Specifično orodje
prevzeto

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Word

Vzorčni proizvod
tryout

CAD

Zadnji proizvedeni
kosi

Prevzeti ciljne
proizvode

QS

Ciljni proizvodi
prevzeti
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Ciljni proizvodi
prevzeti

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Word

Kontrola nastavitev IT

Izvesti nastavitve v IT
sistemih

Magistrsko delo

TO - BE
QS

IE

CAD

MOL / COA

ERP Baan

LOG

QS-1-2-3-4

MES BDE

Nastavitve IT
izvedene

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Word

Potrditev prevzema
procesa

Potrditi prevzem
procesa

Vodja projekta
MOL/COA

CAD

Prevzem procesa
izveden
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Aktivnost: Izvedba vzorčenja orodja
Prevzem procesa
izveden

Microsoft Excel

Proizvodni plan

Plan prevzema

Dopolniti plan
vzorčenja

Planer MOL / COA

Plan vzorčenja

Plan vzorčenja
aktualiziran

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

CAD

Orodna mapa

Preveriti procesne
parametre

Tehnolog MOL/COA

Procesni
parametri
preverjeni

Sodelavec PUR

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Preveriti zalogo
granulata
Planer MOL / COA

Zaloga granulata
potrjena

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Microsoft Word

Nalog za vzorčenje

Izdati nalog za
vzorčenje

Tehnolog QS

Microsoft Outlook

Nalog za
vzorčenje izdan

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti orodje

Vodja orodjarne

Microsoft Word

CAD

Orodje
pripravljeno

Tehnolog MOL/COA

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti stroj

Tehnolog VZD
Microsoft Word

CAD

Stroj pripravljen
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Stroj pripravljen

Microsoft Excel

Plan vzorčenja

Pripraviti merilne
naprave

Tehnolog QS

Microsoft Word

Merilne naprave
pripravljene

Vzorčni proizvod
tryout

Nalog za vzorčenje

Zadnji proizvedeni
kosi

Procesni parametri
vzorčenje

Izvesti vzorčenje

Tehnolog MOL/COA

Microsoft Excel

Microsoft Word

Vzorčenje
izvedeno

Tehnolog MOL/COA

Microsoft Word

Orodna mapa

Izobraževanje na liniji

Operater
Microsoft Excel

CAD

Izobraževanje
izvedeno

Tehnolog MOL/COA

Vzorčni proizvod
tryout

Proizvodno
preizkušanje
izdelka

Zadnji proizvedeni
kosi

Poročilo o
vzorčenju

Meriti vzorčne kose

Tehnolog ASS

Tehnolog QS

Wkz_Abnahme_Ab
musterungsprotoko
ll

Microsoft Word

Cm Cmk poročilo

Microsoft Excel

Merilno poročilo

Merjenje
izvedeno

Vzorčni proizvod

Proizvodno
preizkušanje
izdelka

Microsoft Word

Poročilo o
vzorčenju

Microsoft Excel

Wkz_Abnahme_Ab
musterungsprotoko
ll

CAD

Cm Cmk poročilo

Dopolniti projektno
mapo izdelka

Vodja projekta
MOL/COA

Merilno poročilo

Procesni parametri
vzorčenje

Projektna mapa
izdelka

Vzorčenje orodja
izvedeno
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Aktivnost: Potrditev proizvoda
Vzorčenje orodja
izvedeno

Vodja projekta
MOL/COA
Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Excel

Vzorčni proizvod

Predstaviti rezultate
vzorčenja
PM

TO - BE

PM centrala

CAD

Rezultati
vzorčenja OK

Rezultati
vzorčenja NOK

Vodja tima ASS

Vodja projekta
MOL/COA

Tehnolog QS

Microsoft Excel
Potrditev vzorcev

Microsoft Word

Potrditi proizvod

Potrjen vzorčni
proizvod

Vodja tima MOL /
COA

Tehnolog MOL/COA

Vodja projekta
MOL/COA

Vodja projekta NPI
orodja

Identificirati obseg
ukrepov

LOP lista

Vodja projekta

Stroški presegajo
predračun
projekta
Microsoft Excel

LOP lista

Stroški v okviru
predračuna
projekta
Microsoft Excel

LOP lista

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Vodja projekta

Proizvod potrjen
Izdelati predlog
rešitev
Vodja projekta
MOL/COA

Predlogi možnih
rešitev & stroškovna
analiza

Vodja projekta
MOL/COA

Vodja projekta
Izdelati akcijski plan

CAD

Vodja projekta
MOL/COA

Akcijski plan

Predlog izdelan
Microsoft Word

Potrditev vzorcev

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

CAD

Tabela strojev in
orodij

Validacija proizvoda
Akcijski plan
izdelan

Tehnolog MOL/COA
Microsoft Excel

Predlogi možnih
rešitev & stroškovna
analiza

Predstaviti
problematiko
managementu

Vodja projekta

Microsoft Excel

Akcijski plan

PM

Izvesti ukrepe

Predstavitev
izvedena

Aktivnosti na
orodju

Ukrepi izvedeni
Proizvod validiran
Sprejeti odločitev

Management

Ni vpliva na
kupca (termin,
kakovost)

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Vpliv na kupca
(termin,
kakovost)

Vodja projekta

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Izdelati akcijski plan

Microsoft Word

Vodja projekta
MOL/COA

Akcijski plan

CAD

Vodja projekta
Izdelati akcijski plan

Microsoft Word

CAD

Akcijski plan
izdelan

Vodja projekta
MOL/COA

Akcijski plan

Akcijski plan
izdelan

Vodja PM

Microsoft Excel

Akcijski plan

Izvesti ukrepe

PM

Microsoft Excel

Akcijski plan

Dogovoriti
spremembo s
kupcem
PM centrala

Ukrepi izvedeni

Kupec dogovor
izveden

PM centrala

Microsoft Excel

Akcijski plan

CAD

Tehnična
dokumentacija

Izvesti spremembo
na orodju
PM

Sprememba
orodja izvedena
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Magistrsko delo

Aktivnost: run@rate brizganje in metalizacija (potrditev procesa)

Proizvod validiran

Microsoft Word

Proizvodni plan

Microsoft Excel

Plan run@rate

Planer MOL/COA

Vodja projekta
MOL/COA

Izdelati plan
run@rate
Planer ASS

Procedura run&rate
Plan run@rate
izdelan

Microsoft Word

Procedura run&rate
Vodja tima MOL/COA

Microsoft Excel

Procesni parametri
vzorčenje

CAD

Projektna mapa
izdelka

Preveriti
pripravljenost za
izvedbo
Vodja tima ASS

Parametri run@rate

Pripravljenost
NOK

Pripravljenost OK

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Izobraževanje
zaposlenih

PM

Microsoft Excel

CAD

Izobraževanje
izvedeno

Microsoft Word

Plan run@rate

Microsoft Excel

Nalog za run@rate

Izdati nalog

Tehnolog QS

Nalog izdan
Microsoft Outlook
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Nalog izdan

TO - BE
Tehnolog
MOL/COA
Microsoft Word

Nalog za run@rate

Izvesti run@rate
Tehnolog ASS

run@rate
izveden

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Microsoft Excel

Poročilo run@rate

CAD

Kontrolno poročilo

Izvesti meritve

Tehnolog
MOL/COA

Tehnolog ASS

Tehnolog QS

Potrjen vzorčni
proizvod

Rezultati
meritev OK

Rezultati
meritev NOK

Vodja proizvodnje
ASS

Vodja projekta
Vodja QS
Microsoft Excel

Master part

PSW

Identificirati obseg
ukrepov

LOP lista

Potrditi proces
Vodja proizvodnje
MOL / COA

Vodja projekta
MOL/COA

Vodja PM

Microsoft Word

Stroški
presegajo
predračun...

Proces potrjen
Microsoft Excel
Microsoft Word

LOP lista

Microsoft Excel

Nalog za run@rate

LOP lista

Stroški v okviru
predračuna
projekta
Vodja projekta

Microsoft Excel

LOP lista

Microsoft Word

Projektna mapa
izdelka

Izdelati predlog
rešitev

Validacija procesa

Predlogi možnih
rešitev &
stroškovna analiza

Vodja projekta
MOL/COA

Vodja projekta
MOL/COA

Vodja projekta
Izdelati akcijski
plan

CAD

Vodja projekta
MOL/COA

Akcijski plan

Predlog izdelan
CAD

Plan run@rate

Akcijski plan
izdelan

Parametri
run@rate
Microsoft Excel

Predlogi možnih
rešitev &
stroškovna analiza

Predstaviti
problematiko
managementu

Vodja projekta

Poročilo run@rate
Microsoft Excel

Akcijski plan

Izvesti ukrepe

PM

Predstavitev
izvedena

PSW

Projektna mapa
izdelka

Ukrepi izvedeni

Sprejeti odločitev

Management

run@rate
izveden

Ni vpliva na
kupca (termin,
kakovost)

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Vpliv na kupca
(termin,
kakovost)

Vodja projekta

Microsoft Excel

Projektna mapa
izdelka

Izdelati akcijski
plan
Microsoft Word

Akcijski plan

Vodja projekta
MOL/COA

CAD

Microsoft Word

Vodja projekta
MOL/COA

Akcijski plan

CAD
Akcijski plan
izdelan

Microsoft Excel

Vodja projekta
Izdelati akcijski
plan

Akcijski plan

Izvesti ukrepe

Akcijski plan
izdelan

PM

Vodja PM
Microsoft Excel

Akcijski plan

Dogovoriti
spremembo s
kupcem
PM centrala

Ukrepi izvedeni

Kupec dogovor
izveden

PM centrala

Microsoft Excel

Akcijski plan

CAD

Tehnična
dokumentacija

Izvesti spremembo
procesa
PM

Sprememba
procesa
izvedena
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4.2.4

Magistrsko delo

Časovna analiza procesa po prenovi

Tabela 8 prikazuje, da za podproces izvedbe vzorčenja orodja po prenovi
predvidevamo pretočni čas cca. 10 delovnih dni. Tabela 9 prikazuje, da za
podproces potrditve proizvoda po prenovi predvidevamo pretočni čas 27 delovnih
dni. Za eno orodje torej predvidevamo pretočni čas 37 delovnih dni, kritično
aktivnost z vidika časa pa še vedno predstavlja aktivnost popravila orodja. Z
učinkovitim planiranjem uspe skrajšati čas čakanja orodja za 10 delovnih dni, na 2
delovna dneva, vendar pretočnega časa izvedbe vzorčenja orodja in potrditve
proizvoda ne skrajšamo bistveno. Vzrok za to so predvidene nove aktivnosti po
prenovi, ki omogočajo izboljšavo procesa z namenom doseganja višje kakovosti
proizvoda.

Aktivnost
4.3.0 Izvedba vzorčenja orodja
4.3.0 Čas čakanja
4.3.1 Dopolniti plan vzorčenja
4.3.2 Preveriti procesne parametre
4.3.3 Preveriti zalogo granulata
4.3.4 Izdati nalog za vzorčenje
4.3.5 Pripraviti orodje
4.3.6 Pripraviti stroj
4.3.7 Pripraviti merilne naprave
4.3.8 Izvesti vzorčenje
4.3.9 Izobraževanje na liniji
4.3.10 Meriti vzorčne kose
4.3.12 Dopolniti projektno mapo
SKUPAJ

Pretočni čas
(delovnih dni)
9,5 days
2 days
1 day
1 day
1 day
1 day
1 day
0,5 days
0,5 days
1 day
1 day
2 days
0,5 days
9,5

Nova aktivnost
po prenovi

X

Tabela 8: Časovna analiza podprocesa izvedbe vzorčenja orodja po prenovi.
Časovna analiza prikazuje pretočni čas za eno orodje.
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Aktivnost
4.4.0 Potrditev proizvoda
4.4.1 Predstaviti rezultate vzorčenja
4.4.2 Potrditi proizvod
4.4.3 Validacija proizvoda
4.4.5 Opredeliti obseg ukrepov
4.4.6 Izdelati akcijski plan
4.4.7 Izvesti ukrepe
4.4.7.1 LOP1 Vzorčenje × 3
4.4.7.2 LOP1 Izobraževanje × 3
4.4.7.3 LOP1 Merjenje × 3
4.4.9 Potrditi proizvod
4.4.10 Validacija proizvoda
4.4.12 Izdelati predlog rešitev
4.4.13 Predstaviti problematiko
manag.
4.4.14 Sprejeti odločitev
4.4.15 Izdelati akcijski plan
4.4.16 Izvesti ukrepe
4.4.16.1 LOP1 Vzorčenje × 1
4.4.16.2 LOP1 Izobraževanje × 1
4.4.16.3 LOP1 Merjenje × 1
4.4.18 Potrditi proizvod
4.4.19 Validacija proizvoda
4.4.21 Izdelati akcijski plan
4.4.22 Dogovoriti se s kupcem o
spremembi
4.4.23 Izvesti spremembo na orodju
4.4.25 Potrditi proizvod
4.4.26 Validacija proizvoda
SKUPAJ

Pretočni čas
(delovnih dni)
27 days
0,5 days
1 day
0,5 days
1 day
0 days
3 days
1 day
1 day
2 days
1 day
0,5 days
1 day
1 day
1 day
1 day
3 days
1 day
1 day
2 days
1 day
0,5 days
1 day
5 days
15 days
1 day
0,5 days
27

Magistrsko delo

Nova
aktivnost po
prenovi

Kritična
aktivnost po
prenovi (čas)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tabela 9: Časovna analiza podprocesa potrditve proizvoda po prenovi. Časovna
analiza prikazuje pretočni čas za eno orodje.
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Aktivnost
4.5.0 run@rate brizganje in metalizacija
4.5.1 Izdelati plan run@rate
4.5.2 Preveriti pripravljenost za izvedbo
4.5.3 Izdati nalog
4.5.4 Izvesti run@rate
4.5.5 Izobraževanje zaposlenih
4.5.6 Izvesti meritve
4.5.7 Potrditi proces
4.5.8 Validacija procesa
4.5.10 Opredeliti obseg ukrepov
4.5.11 Izdelati akcijski plan
4.5.12 Izvesti ukrepe
4.5.14 Izvesti run@rate
4.5.15 Izobraževanje zaposlenih
4.5.16 Izvesti meritve
4.5.17 Potrditi proces
4.5.18 Validacija procesa
4.5.20 Izdelati predlog rešitev
4.5.21 Predstaviti problematiko manag.
4.5.22 Sprejeti odločitev
4.5.23 Izdelati akcijski plan
4.5.24 Izvesti ukrepe
4.5.26 Izvesti run@rate
4.5.27 Izobraževanje zaposlenih
4.5.28 Izvesti meritve
4.5.29 Potrditi proces
4.5.30 Validacija procesa
4.5.32 Izdelati akcijski plan
4.5.33 Dogovoriti se s kupcem o
spremembi
4.5.34 Izvesti spremembo procesa
4.5.36 Izvesti run@rate
4.5.37 Izobraževanje zaposlenih
4.5.38 Izvesti meritve
4.5.39 Potrditi proces
4.5.40 Validacija procesa
SKUPAJ

Pretočni čas
(delovnih dni)
16 days
0,25 days
0,25 days
0,25 days
1 day
1 day
2 days
0,5 days
0,5 days
0,5 days
0,25 days
1 day
1 day
1 day
2 days
0,5 days
0,5 days
0,5 days
1 day
1 day
0,25 days
1 day
1 day
1 day
2 days
0,5 days
0,5 days
0,25 days
3 days
1 day
1 day
1 day
2 days
0,5 days
0,5 days
16

Magistrsko delo

Nova aktivnost
po prenovi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabela 10: Časovna analiza podprocesa run@rate brizganje in metalizacija po
prenovi. Časovna analiza prikazuje pretočni čas za eno orodje.
Tabela 10 prikazuje, da pri podprocesu run@rate za brizganje in metalizacijo na
enem orodju predvidevamo pretočni čas 16 delovnih dni.
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Magistrsko delo

Tabela 11 prikazuje pretočni čas posameznih aktivnosti v celotnem procesu uvajanja
novega projekta v tovarno po prenovi. Čas je izražen v delovnih dnevih (1 delovni
dan = 8 ur).
Dodatne predpostavke, uporabljene pri časovni analizi procesa uvajanja novega
projekta v tovarno po prenovi, so naslednje:
• vsi procesi na projektu so prevzeti v tovarni v istem obdobju;
• priprava orodij v orodjarni, strojev v proizvodnji, merilnih naprav, vzorčenje
orodij, izobraževanje, merjenje in potrditev proizvodov na projektu so
opravljeni v paketu, torej en proizvod za drugim;
• popravila orodij na projektu se izvedejo v istem časovnem obdobju;
• v fazi potrditve proizvoda so predvidene največ tri ponovitve vzorčenja;
• izvedba run@rate, izobraževanje zaposlenih, izvedba meritev, potrditev in
validacija procesov na projektu so opravljeni v paketu, torej več procesov
hkrati;
• v fazi potrditve procesa je po izvedenih korektivnih ukrepih predvidena
največ ena ponovitev run@rate;
• v tabeli so prikazane pesimistične vrednosti pretočnega časa posameznih
aktivnosti.
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Aktivnost
oDS v tovarni (prenova)
4.1.0 Plan prevzema procesa
4.2.0 Izvedba prevzema procesa
4.3.0 Izvedba vzorčenja orodja
4.4.0 Potrditev proizvoda
4.5.0 run@rate brizganje in metalizacija
4.6.0 PRO 1
4.7.0 PRO 2
4.8.0 run@rate montaža
4.9.0 PRO 3
4.10.0 EMPB / ISIR
4.11.0 run@rate kupec
4.12.0 Ocena primernosti proizvoda
4.13.0 MR, faza 4
4.14.0 Korektivni ukrepi
4.15.0 Zaključek, faza 4
5.0.0 Zaključek projekta
5.1 SOP
5.2 Lessons learned
5.3 Zaključevanje projekta
5.4 Zaključek projekta
5.5 MR, faza 5
SKUPAJ

Magistrsko delo

Pretočni čas
(delovnih dni)
328 days
10 days
10 days
21 days
68 days
44 days
4 days
30 days
1 day
40 days
5 days
5 days
0 days
0 days
0 days
0 days
90 days
0 days
90 days
90 days
0 days
0 days
328

Tabela 11: Časovna analiza celotnega procesa uvajanja novega projekta po prenovi.
Časovna analiza prikazuje pretočni čas za vsa orodja na projektu (povprečno število
orodij na projekt je 12).
Tabela 11 prikazuje, da je optimizacija proizvoda in procesa za doseganje ciljnih
vrednosti proizvodov (zahtevane kakovosti) predvidena v fazah potrditve proizvoda
in run@rate brizganja in metalizacije. To zagotavlja skrajšanje faze zaključevanja
projekta. Tako za izvedbo vzorčenja orodij in potrditve proizvodov predvidevamo
povprečni pretočni čas 88 delovnih dni, za run@rate brizganja in metalizacije pa 44
delovnih dni.
Pretočni čas 34 delovnih dni v okviru faz PRO 1 in PRO 2 lahko izkoristimo za
izvedbo dodatnih nujnih korektivnih ukrepov. Na ta način lahko izvedemo fazo
run@rate na montaži s proizvodi brizganja in metalizacije, ki dosegajo ciljne
vrednosti, dogovorjene s kupcem (zahtevana kakovost). Po izvedeni fazi PRO 3
dostavimo kupcu proizvode, ki dosegajo zahtevano kakovost, ter s tem pospešimo
tudi fazi EMPB/ISIR in run@rate kupca.
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Na podlagi navedenega lahko po prenovi z visoko verjetnostjo pričakujemo pretočni
čas faze zaključevanja projekta v povprečju 90 delovnih dni, kar pomeni 2,5-kratno
skrajšanje trenutnega pretočnega časa.
Tabela 11 prav tako prikazuje, da bo v tem primeru pretočni čas celotnega procesa
uvajanja novega projekta v tovarno povprečno 328 delovnih dni. Glede na trenutno
stanje to pomeni predvideno skrajšanje pretočnega časa celotnega procesa uvajanja
novega projekta v tovarno za 46 delovnih dni oziroma cca. 12 %.

4.2.5

Ključni kazalniki uspešnosti procesa

S stroškovnega vidika 2,5-kratno skrajšanje trenutnega pretočnega časa v fazi
zaključevanja projekta po prenovi pomeni znatno znižanje dodatnih stroškov v
poslovanju – po grobi oceni za leto 2013 cca. 100.000 do 150.000 evrov samo pri
stroških izmeta.
Pri raziskavi smo ugotovili, da so poleg obstoječih potrebni še dodatni kazalniki
uspešnosti obravnavanega procesa po prenovi. Predlagamo, da se uvede
spremljanje stroška vzorčenja orodja, stroška dodelave proizvoda in stroška
korektivnih ukrepov. Tabela 12 prikazuje podrobnejši opis novih kazalnikov
uspešnosti.
Šifra
OEE

Opis
Celovita učinkovitost naprav, ki prikazuje
proizvodno izgubo stroja.
Izmet [%]
Neuporabni proizvodi zaradi napak v
procesu.
Strošek izmeta
Strošek izmeta v EUR.
PPM
Stopnja kakovosti v številu kosov izmeta
na milijon proizvodov.
Čas cikla
Čas cikla brizganja [sec] za en set /par
proizvoda (levi in desni kos).
Strošek vzorčenja Strošek vzorčenja orodja [EUR] pred
orodja
SoP, ki upošteva strošek strojne ure,
strošek tehnologa, strošek orodjarja in
drugo.
Strošek dodelave Strošek dodelave [EUR] proizvoda zaradi
proizvoda
disfunkcije procesa po SoP (v serijski
proizvodnji); upošteva strošek delavca in
drugo.
Strošek
Strošek korektivnih ukrepov [EUR] na
korektivnih
proizvodu in procesu po SoP; upošteva
ukrepov
strošek strojne ure, strošek tehnologa,
strošek orodjarja in drugo.

Status KPI po prenovi
Obstoječi
Obstoječi
Obstoječi
Obstoječi
Obstoječi
Nov

Nov

Nov

Tabela 12: Notranji ključni kazalniki uspešnosti procesa po prenovi
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Informacijska podpora

Pri raziskavi smo ugotovili, da trenutni način uporabe namenske aplikacije na nivoju
projektnega tima ne omogoča časovne analize, stroškovne analize in analize
obremenitve virov pri obravnavanem podprocesu po posameznem NPI-projektu.
Predlagamo, da se v prvi fazi aplikacija prilagodi do te mere, da se uvede tudi
spremljanje stroškov vzorčenja orodja, dodelave proizvoda, korektivnih ukrepov in
podobno; to bi omogočilo celovito stroškovno analizo po NPI-projektu.
Predlagamo, da se v drugi fazi uvede novo orodje za projektno vodenje, ki bo
omogočalo hkratno vodenje večjega števila projektov v tovarni. Bistvene prednosti,
ki jih bo prinesla uvedba novega orodja, so:
• takojšen vpogled v veljavno projektno dokumentacijo s strani tehnologov
brizganja, metalizacije, kakovosti, vodij projektov in drugih in s tem lažje in
hitrejše sodelovanje in komunikacija;
• sistemska ureditev upravljanja s projektno dokumentacijo, ki znatno poveča
preglednost in skrajša čase;
• celovit pregled nad razpoložljivostjo in obremenitvami virov, vključenih v
NPI-projekte;
• celovit pregled nad stroški NPI-projektov in trajanjem njihove uvedbe v
tovarno;
• celovit pregled nad dodatnimi aktivnostmi in stroški projektov po začetku
serijske proizvodnje;
• izdelava primerjave med projekti, simulacije za prihodnje NPI-projekte po
različnih kriterijih;
• učinkovitejše planiranje NPI-projektov tako na nivoju tovarne kot skupine;
• standardizacija aktivnosti pri vodenju različnih vrst projektov v tovarni.
V tretji fazi predlagamo, da se v Baan in BDE uvede spremljanje indeksov proizvoda
in evidentiranje proizvodnje po lotih (šaržah). To omogoča informacijsko podporo pri
upravljanju s spremembami proizvoda in procesa ter potrjevanju primernosti
proizvoda in procesa za proizvodnjo.

4.3

POTRDITEV HIPOTEZE

Na podlagi primerjave obstoječega poslovnega sistema s prenovljenim in primerjave
procesov z vidika časa, stroškov, obremenitve in kakovosti, ki smo jo izdelali v
magistrski nalogi, lahko potrdimo naslednje:
• Nove aktivnosti v skladu z metodologijo APQP v fazah potrditve proizvoda in
potrditve procesa brizganja in metalizacije zagotavljajo skrajšanje
pretočnega časa faze zaključevanja projekta ter posledično pretočnega časa
celotnega procesa uvajanja novega proizvoda v tovarno. (Potrditev delne
hipoteze H1: Prenovljen poslovni proces uvajanja novega izdelka v
proizvodnjo skrajša čas izvajanja aktivnosti pred začetkom serijske
proizvodnje.)
• Skrajšanje pretočnega časa v fazi zaključevanja projekta pomeni znatno
znižanje dodatnih stroškov v poslovanju. Kot primer navajamo znižanje
dodatnih stroškov izmeta. (Potrditev delne hipoteze H4: Prenovljen poslovni
proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo znižuje stroške uvajanja.)
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Prenovljen poslovni proces ter organizacijska struktura in informacijska
podpora, prilagojeni prenovljenemu procesu, bodo razbremenili ključne
strokovnjake v procesu. (Potrditev delne hipoteze H3: Prenovljen poslovni
proces uvajanja novega izdelka v proizvodnjo zmanjšuje obremenitev
zaposlenih.)
Obravnavani prenovljeni proces v oddelku brizganja in metalizacije v skladu z
metodologijo APQP, s pozitivnimi učinki v zgoraj navedenih alinejah,
omogoča doseganje zahtevane kakovosti proizvodov v zahtevanih časovnih
rokih. (Potrditev delne hipoteze H2: Prenovljen poslovni proces uvajanja
novega izdelka v proizvodnjo dviguje kakovost proizvodov.)

Navedeno pomeni potrditev temeljne hipoteze v uvodu magistrske naloge – torej,
da bomo s prenovo izbranega poslovnega procesa pomembno izboljšali uvajanje
novega izdelka v tovarno.
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5 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Na podlagi teoretičnih in metodoloških virov smo v magistrskem delu ugotovili, da je
prenova procesov, torej stalno in hitro prilagajanje spremenjenim pogojem v
poslovnem okolju, ki ohranja uspešnost in konkurenčnost podjetja, ena izmed
možnih metod za izboljševanje poslovanja.
V avtomobilski industriji se ohranjanje konkurenčne prednosti odraža v vedno
krajšem razvojnem ciklu proizvodov in procesov, visoki fleksibilnosti v proizvodnji,
nižanju stroškov, krajši življenjski dobi proizvodov in podobno. Zato mora
obravnavano podjetje v raziskavi hitro in učinkovito prilagajati svoje poslovne
procese, tudi na področju uvajanja novih projektov v tovarno.
Prenova poslovnih procesov kot sodoben pristop k izboljševanju poslovanja pomeni
obsežno spremembo procesa s ciljem doseganja velikih izboljšav, po kateri bo
proces zadovoljeval zahteve poslovnega sistema in okolja v okviru realnih omejitev.
V izbranem podjetju smo obravnavali proces uvajanja novega projekta v tovarno. S
časovno analizo smo ocenili skupni pretočni čas procesa in ugotovili, da je bistveno
predolg. Na podlagi izbranih ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo v
tovarni, smo ocenili stroške, ki nastanejo zaradi predolgega pretočnega časa
procesa. Vzrok za predolg pretočni čas in dodatne stroške je podproces internega
prevzema procesa v oddelku brizganja in metalizacije. Ugotovili smo, da je ta
ključen v procesu uvajanja novega projekta v tovarno. Pri določitvi širine prenove
smo se osredotočili na ta proces in podali predloge za njegovo prenovo. Menimo, da
bi morali proces podvreči postopnim (evolutivnim) spremembam.
Predlagamo, da se interni prevzem procesa v oddelku brizganja in metalizacije izvaja
v skladu z metodologijo APQP. To zahteva uvedbo novih aktivnosti, in sicer:
• planiranje prevzema procesa, kjer je ključen prevzem podatkov o procesu,
posebej pa je treba izpostaviti vse aktivnosti, ki jih zahteva validacija orodja;
• potrditev proizvoda;
• potrditev procesa (t. i. run@rate);
• uporaba PDCA-kroga (tehnike) stalnega izboljševanja, ki predvideva vpeljavo
aktivnosti planiranja, izvedbe, kontrole in ukrepanja v navedenih podprocesih
z vidika kakovosti, stroškov in časa;
• sprejemanje odločitev ter potrjevanje proizvoda in procesa na nivoju
managementa;
• validacija podatkov o proizvodu in procesu;
• izdelava projektne mape izdelka, ki predstavlja podlago za PPAP. Obstoječo
poslovno dokumentacijo je treba dopolniti, predlogi novih dokumentov so
podani v prilogah.
Ugotavljamo, da je za merjenje uspešnosti obravnavanega procesa potrebna uvedba
dodatnih ključnih kazalnikov uspešnosti procesa.
Za učinkovito koordinacijo v obravnavanem procesu po prenovi predlagamo
dodatnega izvajalca, ki mu namenjamo ključno vlogo v procesu – projektnega vodjo
za brizganje in metalizacijo. S tem je povezana tudi sprememba projektne
organizacije NPI-tima v tovarni in projektnega tima na nivoju skupine.
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Opisanim spremembam mora slediti tudi informacijska tehnologija, kateri je treba
nameniti pomembnejšo vlogo. Predlagamo uvedbo novega programskega orodja za
projektno vodenje, ki bo omogočalo hkratno celovito upravljanje vseh projektov v
tovarni, in dopolnitev obstoječih informacijskih sistemov, predvsem na področju
upravljanja sprememb in potrjevanja primernosti proizvoda in procesa.
Magistrsko delo lahko zaključimo s potrditvijo hipoteze, postavljene v uvodu. To
pomeni, da bomo s prenovo izbranega poslovnega procesa pomembno izboljšali
uvajanje novega izdelka v tovarno, saj se bo povečala kakovost proizvodov, pretočni
čas pa se bo skrajšal. Posledično se bodo zmanjšali stroški procesa, manjša bo tudi
obremenitev zaposlenih. Potrditev temeljne hipoteze magistrske naloge je
podrobneje utemeljena ob zaključku 4. poglavja.
Iz ugotovitev v magistrskem delu je razvidno, kateri so bistveni parametri pri
internem prevzemu procesa v oddelku brizganja in metalizacije. Pri raziskovanju v
prihodnosti predlagamo, da se izvedejo ponovni izračuni in ocene parametrov,
redefinicija pravil poslovanja in stroškovna analiza po novih KPI na podlagi dodatnih
izkušenj iz uvedbe novih projektov, ki poteka v tovarni v tem trenutku (npr.
Mercedes Benz razred E). To pomeni bolj natančno planiranje uvedbe novih
projektov v tovarno tudi na nivoju skupine.
V magistrskem delu postavljeni model prenovljenega procesa se lahko uporabi tudi
pri nekaterih drugih procesih v tovarni ali v drugih tovarnah v skupini pri uvajanju
novih projektov.
Menimo, da so navedene ugotovitve posebej uporabne v tem trenutku, ko na nivoju
skupine poteka obsežna reorganizacija poslovanja. Reorganizacija poslovanja se
nanaša tudi na obravnavani proces v magistrskem delu, saj se testiranje orodij in
izdelava predserij v celoti prenašata iz skupine na tovarno. To med drugim pomeni
tudi tesnejše odnose s proizvajalci orodij, zato bo podproces validacije novega
orodja pri planiranju prevzema procesa v prihodnosti še pomembnejši. V
magistrskem delu smo se deloma dotaknili tudi prenove omenjenega podprocesa,
prikazana je v prilogah.
Ohranjanje konkurenčne prednosti in uspešnosti obravnavanega podjetja je odvisno
od zmožnosti prilagajanja spremembam v poslovnem okolju, ki se dogajajo
neprestano. Spremembam je podvržen tudi proces ali vsaj del procesa razvoja
novega izdelka, katerega prenova torej ni enkratno dejanje. Prenova obravnavanega
procesa mora biti vključena v razmišljanje podjetja in postati dobra praksa.
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6.4

KRATICE IN AKRONIMI

Kratica
AAR
APQP

Baan
BDE

Benchmarking
BPR
CAD
Concurrent
Engineering
Control plan
Control report
CPI

DFA
DFM
DFMEA
Dober proces
Dobri proizvodi
DR
EMPB/ISIR

FEM
FMEA

Magistrsko delo

Opis
Angleško »Appearance Approval Report«. Poročilo o odobritvi
zunanjega videza proizvoda.
Angleško »Advanced product quality planning«. Napredno
načrtovanje kakovosti proizvoda in plan kontrole. Opis na straneh
9 do 18.
Poslovnoinformacijski sistem ERP (angleško »Enterprise Resource
Planning«)
Aplikacija BDE je sistem za spremljanje izvajanja proizvodnje na
strojih v realnem času (MES-sistem, angleško »Manufacturing
Execution System«).
Primerjava z najboljšimi konkurenti znotraj ali zunaj dejavnosti
podjetja. Opis na strani 12.
Angleško »Business Process Reengineering«. Reinženiring
poslovnih procesov. Opis na strani 29.
Angleško »Computer Aided Design«. Računalniško podprto
načrtovanje.
Sočasni inženiring. Opis na strani 12.
Kontrolni plan v proizvodnji. Opis na strani 17.
Kontrolno ali merilno poročilo po opravljenem run@rate. Opis na
strani 61.
Angleško »Continuous Process Improvement«. Proces stalnih
izboljšav v organizaciji, da se izkoristijo možnosti v zvezi s
poslovnimi procesi, varnostjo, stroški in kakovostjo.
Angleško »Design for Assembly«. Načrtovanje za montažo.
Angleško »Design for Manufacturing«. Načrtovanje za
proizvodnjo.
Angleško »Design Failure Mode and Effect Analysis«, po
standardu QS 9000. Konstrukcijski FMEA.
Proces, ki zagotavlja dobre proizvode ob dobri produktivnosti.
Stabilen proces (Ppk ali Cmk > 2).
Proizvodi, popolnoma skladni z risbo (mere, označbe). Proizvodi,
popolnoma skladni z zahtevami kupcev (videz).
Angleško »Design Review«. Potrditev oziroma revizija
konstrukcije izdelka s strani projektnega tima. Opis na strani 11.
EMPB po standardu VDA (nemško »Erstebemusterung Pruef
Bericht«), ISIR po standardu QS 9000 (angleško »Initial Sample
Inspection Report«). Poročilo o prvih vzorcih. Opis na strani 20.
Angleško »Finite Elements Method«. Metoda končnih elementov.
Angleško »Failure Mode and Effect Analysis«, po standardu QS
9000. Najprej je treba ugotoviti možnosti napak, ki bi lahko
nastale na izdelku. Nato se poiščejo vzroki, ki vplivajo na
nastanek napak. Ko so napake in njihovi vzroki določeni, se določi
resnost, ki bi jo pojav napake lahko imel za kupca (ocene od 1 do
10). Pri analiziranih vzrokih je treba oceniti verjetnost, da do
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Kratica

Gauge R&R
GD&T
Insourcing
projekt
JIT

Kanban

LOP

Master part
MR

MSA
NPI-projekt

oDS

OEE

OEM
oPS
OTD
PDCA

Magistrsko delo

Opis
takega vzroka lahko pride. Oceniti je treba še možnost za
pravočasno prepoznavanje napake. Na podlagi vrednosti za
resnost, pogostost in možnost prepoznavanja napake se izračuna
indeks, ki je produkt vseh treh vrednosti. S pomočjo izračunanega
indeksa razvrščamo posamezne napake. Običajno se določi mejna
vrednost indeksa, pri kateri je treba predvideti korektivne ukrepe
ter v akcijski načrt vključiti tiste napake, ki prekoračijo to mejno
vrednost (Sterle, 2010).
Angleško »Gauge Repeatability and Reproducability«. Ponovljivost
in obnovljivost merilnih sredstev.
Angleško »General Dimension and Tolerance studies«. Študije
toleranc.
Obstoječi tip izdelka podjetja (zadnje signalne luči), ki se je prej
proizvajal pri kooperantih, zdaj pa se bo začel deloma/v celoti
proizvajati v izbrani tovarni.
Angleško »Just In Time«. Proizvodnja ravno ob pravem času (5 P
– pravi proizvodi, prava kakovost, pravi čas, prava količina, pravo
mesto).
Kanban je proizvodna metoda, s pomočjo katere obvladujemo
materialni tok v proizvodnih sistemih, ki delujejo po sistemu vleka
(angleško »pull system«).
Angleško »List of Open Points«. Seznam odprtih zadev za
razrešitev z določenimi časovnimi roki izvedbe in odgovornimi
osebami.
Glavni vzorec. Dobri proizvodi iz dobrega procesa. Glavni vzorci
izhajajo iz validiranega run@rate.
Angleško »Management Review«. Potrditev oziroma revizija faze
v razvoju izdelka s strani vodstva podjetja v skladu z
metodologijo APQP. Opis na strani 11.
Angleško »Measurement Systems Analysis«. Analiza merilnih
sistemov. Opis na strani 15.
Angleško »New project introduction«. Nov tip izdelka podjetja
(zadnje signalne luči), ki se začne prvič proizvajati v izbrani
tovarni in/ali pri kooperantih.
Angleško »odelo Development System«. Notranji »razvojni sistem
odelo« je metodologija projektnega pristopa pri uvajanju novega
izdelka.
Angleško
»Overall
Equipment
Effectiveness«.
Celovita
učinkovitost naprav je kazalnik, ki nazorno prikaže proizvodno
izgubo stroja.
[OEE = Razpoložljivost * Doseganje * Stopnja kakovosti]
Angleško »Original Equipment Manufacturer«. Proizvajalci
avtomobilskih delov za prvo vgradnjo.
Angleško »odelo Production System«. Notranji proizvodni sistem
odelo. Opis na strani 4.
Angleško »On Time Delivery«. Dostava ravno ob pravem času.
PDCA-krog oziroma Demingov krog (P-planiraj, D-izvedi, Ckontroliraj, A-ukrepaj). Opis v povezavi z razvojem izdelkov na
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Kratica
PFMEA
PPAP
PPM
PRO 1
PRO 2
PRO 3
Proces

Process
capability
Projekt

PSW
Q-C-D
run@rate

SoP
SPC
TEEP

TPM

TQM
Transfer
projekt

Magistrsko delo

Opis
strani 9.
Angleško »Process Failure Mode and Effect Analysis«, po
standardu QS 9000. Procesni FMEA.
Angleško »Production Part Approval Process«. Proces odobritve
izdelka in procesa. Opis na straneh 18 do 20.
Angleško »Parts per Million«. Število slabih proizvodov na milijon
proizvedenih.
Testna proizvodnja (predserija 1). Opis na strani 16.
Testna proizvodnja (predserija 2). Opis na strani 16.
Testna proizvodnja (predserija 3). Opis na strani 16.
Skupek vseh aktivnosti, katerih rezultat je polizdelek (sestavni del
zadnje signalne luči), izdelek (zadnja signalna luč) in drugo.
Projekt obsega več procesov, ki lahko potekajo v eni ali več
tovarnah ali pri kooperantih.
Ocena sposobnosti procesa. Opis na strani 17.
Izdelek podjetja (zadnja signalna luč), ki opredeljuje kupca in tip
vozila, na primer Mercedes Benz, razred S (oznaka projekta DAG
W222).
Angleško »Part Submission Warrant«. Potrdilo o kakovosti
proizvoda po standardu QS 9000. Opis na strani 20.
Angleško »Quality Cost Delay«. Ocena procesa ali proizvoda z
vidika kakovosti, stroškov in trajanja (zamuda). Opis na strani 25.
Testna proizvodnja pod serijskimi pogoji v omejenem obsegu. Po
notranjem standardu skupine odelo proizvodnja 400 setov
(parov) proizvoda in/ali trajanje proizvodnje 4 ure. Dodatni opis
na straneh 16, 19.
Angleško »Start of Production«. Začetek serijske proizvodnje.
Angleško »Statistical Process Control«. Statistična kontrola
procesa. Opis na straneh 17, 18.
Angleško »Total Effective Equipment Performance«. TEEP je
kazalnik, ki prikaže celotno učinkovitost stroja na podlagi časa, ko
je stroj prisoten v proizvodnji (izkoriščenost opreme).
[TEEP = Obremenitev * OEE]
Angleško »Total Productive Maintenance«. Celovito produktivno
vzdrževanje (s ciljem zmanjšanja klasične izgube v proizvodnji,
kot je izguba strojev/linij, zaposlenih in virov).
Angleško »Total Quality Management«. Celovito obvladovanje
kakovosti. Opis na strani 29.
Obstoječi tip izdelka podjetja (zadnje signalne luči), ki se je prej
proizvajal v izbrani tovarni, zdaj pa se je začel proizvajati v drugi
tovarni.

Tabela 13: Tabela uporabljenih kratic in njihov pomen
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PRILOGE

Priloga 1: Plan prevzema procesa – prevzem podatkov orodja
Prevzem
podatkov orodja
start

Tehnolog Tryout
Tehnična
dokumentacija

Prevzeti tehnično
dokumentacijo
Tehnolog MOL/COA

Tehnolog Tryout
Navodila za
vzdrževanje

Prevzeti navodila za
vzdrževanje
Tehnolog MOL/COA

Orodje iz serijske
proizvodnje

Novo orodje

Vodja projekta NPI
orodja
Tehnolog Tryout

Zgodovina

Zapisnik prevzema
orodja

Prevzeti zgodovino
posegov na orodju

Potrditi prevzem
novega orodja

Vodja projekta tryout

Tehnolog MOL/COA
Dobavitelj

Tehnolog Tryout

Zgodovina

Preveriti število
izvedenih brizgov /
garancija orodja

Prevzem potrjen

Tehnolog MOL/COA

Tehnolog Tryout
Navodilo za montažo
orodja

Prevzeti navodilo za
montažo orodja

Tehnolog MOL/COA

Tehnolog Tryout
Navodilo za
prilagoditve
parametrov brizganja

Prevzeti navodilo za
prilagoditve
parametrov brizganja
Tehnolog MOL/COA

Navodilo o
posebnostih orodja

Prevzeti navodilo za
nastavitve in
posebnosti orodja

Prevzem
podatkov orodja
končan
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Priloga 2: Plan prevzema procesa – prevzem podatkov orodja – potrditev prevzema
(validacija) novega orodja
Novo orodje

Vodja projekta NPI
orodja
Tabela orodjarskih
preizkusov

Pregledati podatke
orodjarskega
preizkusa

LOP

Korektivni ukrepi

Dobavitelj

LOP

Korektivni ukrepi

Dobavitelj

LOP

Korektivni ukrepi

Dobavitelj

LOP

Korektivni ukrepi

Dobavitelj

Vodja projekta tryout

Analiza rezultatov
OK

Mersko poročilo o
stabilnosti delovanja
orodja

Analiza rezultatov
NOK

Vodja projekta NPI
orodja
Pregledati podatke
tehnoloških vzorcev
Vodja projekta tryout

Tehnološki vzorec

Analiza vzorcev
OK

Analiza vzorcev
NOK

Vodja projekta NPI
orodja
Zapisnik
predprevzema
orodja

Predprevzemni
preizkus
Dobavitelj

Analiza vzorcev in
pregled orodij
OK

Analiza vzorcev in
pregled orodij
NOK

Vodja projekta NPI
orodja
Zapisnik
predprevzema
orodja

Varnostni pregled
orodja
Dobavitelj

Orodje ustreza
varnostnim
zahtevam

Orodje ne
ustreza
varnostnim...
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Orodje ustreza
varnostnim
zahtevam

Vodja projekta NPI
orodja
Zapisnik prevzema
orodja

LOP

Prevzemni preizkus

Korektivni ukrepi

Dobavitelj

Dobavitelj
Mersko poročilo o
stabilnosti delovanja
orodja

Analiza vzorcev in
pregled orodij
OK

Poročilo o začetnem
vzorcu / potrditev
kupca

Pridobiti potrditev
kupca za začetne
vzorce

Analiza vzorcev in
pregled orodij
NOK

Vodja projekta tryout

Poročilo o
začetnem vzorcu
potrjeno

Tehnična
dokumentacija

Prevzeti revidirano
konstrukcijsko
dokumentacijo

Vodja projekta NPI
orodja

Revidirana
dokumentacija
pridobljena

Vodja projekta NPI
orodja
Zapisnik prevzema
orodja

Validacija orodja

Vodja projekta tryout

Prevzem potrjen
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Priloga 3: Plan prevzema procesa – prevzem procesnih podatkov
Prevzem
procesnih
podatkov start

Specifikacija izdelka

Prevzeti specifikacijo
izdelka

PM centrala

QS

FMEA izdelka

Prevzeti FMEA
izdelka

PM centrala

QS

FMEA procesa

Prevzeti FMEA
procesa

PM centrala

QS

Poročilo o začetnem
vzorcu / potrditev
kupca

Prevzeti poročilo o
začetnem vzorcu in
potrditvi kupca

PM centrala

QS

Poročilo o vplivu na
okolje

Prevzeti poročilo o
vplivu na okolje

PM centrala

QS

Procesna shema

Prevzeti procesno
shemo

PM centrala

QS

Kontrolni plan

Prevzeti kontrolni
plan

PM centrala

QS

Specifikacija za
pakiranje

Specifikacija
pakiranje

PM centrala

QS

Procesni podatki
prevzeti
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Priloga 4: Plan prevzema procesa – prevzem zgodovinskih podatkov
Prevzem
zgodovinskih
podatkov start

Tehnolog Tryout

Učinkovitost procesa

Prevzeti zgodovino
učinkovitosti procesa
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

PPM

Prevzeti zgodovino
nivoja PPM do kupca
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

Reklamacije

Prevzeti zgodovino
reklamacij
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

Reklamacije

Prevzeti zgodovino
internih reklamacij
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

SPC

Prevzeti zgodovino
SPC
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

Six Sigma

Preveriti sposobnost
procesa
Tehnolog QS

Tehnolog Tryout

Zahteve za uporabo

Preveriti zahteve za
uporabo
Tehnolog QS

Zgodovinski
podatki prevzeti
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Priloga 5: Plan prevzema procesa – prevzem podatkov merilnih naprav
Prevzem
podatkov merilne
naprave start

R&R merilne naprave

Vrednotiti merilne
naprave

Lista merilnih naprav

Specifikacija merilne
naprave

Dobavitelj

Tehnolog QS

Prevzeti
dokumentacijo

Dobavitelj

Tehnolog QS

Podatki merilnih
naprav prevzeti

Priloga 6: Plan prevzema procesa – prevzem podatkov specifičnih orodij
Prevzem
podatkov spe.
orodje start

Tehnolog Tryout
Tehnična
dokumentacija

Prevzeti tehnično
dokumentacijo
Tehnolog MOL/COA

Tehnolog Tryout

Zgodovina

Prevzeti zgodovino
posegov na orodju
Tehnolog MOL/COA

Prevzem
podatkov spe.
orodje končan
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Priloga 7: Izvedba prevzema procesa – prevzem orodja

Prevzem orodja
start

Dobavnica
Prevzeti orodje na
skladišče

Orodjarna

Identifikacijska
nalepka

Preveriti
identifikacijsko
nalepko

Tehnolog QS

Interno obratovalno
dovoljenje

Izdelati interno
obratovalno
dovoljenje

VPD

Prevzemnica

Orodje prevzeto
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Priloga 8: Izvedba prevzema procesa – izvedba nastavitev v IT-sistemih
Ciljni proizvodi
prevzeti

ERP Baan

Vpisati podatke
materiali, polizdelki,
izdelki

Proizvodni
administrator

ERP Baan

Izdelati proizvodne
kosovnice,
proizvodne postopke

Proizvodni
administrator

ERP Baan

Izdelati delovni načrt
izmen, posluževanja,
REFA

Proizvodni
administrator

ERP Baan

Aktivirati nastavitve
delovnega kroga
Kanban

Planer MOL/COA

QS-1-2-3-4

Preveriti prenos
podatkov iz Baan v
QS-1-2-3-4

Tehnolog QS

QS-1-2-3-4

Izdelati kontrolne
plane

Tehnolog QS

QS-1-2-3-4

Aktivirati liste napak
za BDE

Tehnolog QS

MES BDE

Vpisati podatke
materiali, polizdelki,
izdelki

Tehnolog MOL/COA

Tehnolog MOL/COA

MES BDE

Vpisati podatke
orodja
Vodja orodjarne

MES BDE

Izdelati proizvodne
kosovnice,
proizvodne postopke

Tehnolog MOL/COA

MES BDE

Vnesti procesne
podatke

Tehnolog MOL/COA

Ključni uporabnik
Baan

ERP Baan
izvesti nastavitve
prenosa podatkov
Baan - BDE

Ključni uporabnik
BDE

MES BDE

Kontrola nastavitev IT

Izvesti kontrolo
nastavitev IT

Vodja tima IT

Nastavitve IT
sistemi izvedene
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Priloga 9: Izvedba prevzema procesa – potrditev prevzema procesa
Nastavitve IT
sistemi izvedene
Specifikacija izdelka

FMEA izdelka

FMEA procesa

Poročilo o začetnem
vzorcu / potrditev
kupca

Poročilo o vplivu na
okolje

Procesna shema

Kontrolni plan

Specifikacija za
pakiranje

Projektna mapa
izdelka
Kontrolirati prevzem
procesnih podatkov

Vodja projekta
MOL/COA

PM

Dopolniti LOP listo
korektivnih ukrepov
& obveščanje

Vodja projekta
MOL/COA

LOP lista

Prevzem potrjen

Dobavnica

Prevzem ni
potrjen

Prevzemnica
Kontrolirati prevzem
merilnih naprav

Specifikacija merilne
naprave

R&R merilne naprave

Vodja projekta
MOL/COA

Lista merilnih naprav

Prevzem potrjen

Dobavnica

Prevzemnica

Tehnična
dokumentacija

Navodila za
vzdrževanje

Prevzem ni
potrjen

Kontrolirati prevzem
orodja

Vodja projekta NPI
orodja

Zgodovina

Navodilo za montažo
orodja

Navodilo za
prilagoditve
parametrov brizganja
Prevzem potrjen

Dobavnica

Prevzemnica

Tehnična
dokumentacija

Zgodovina

Prevzem ni
potrjen

Kontrolirati prevzem
specifičnega orodja
Vodja projekta NPI
orodja

Prevzem potrjen

Prevzem ni
potrjen
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Prevzem potrjen
PM
Projektna mapa
izdelka
Dopolniti LOP listo
korektivnih ukrepov
& obveščanje

Učinkovitost procesa

PPM

Kontrolirati prevzem
zgodovinskih
podatkov

Vodja projekta
MOL/COA

LOP lista
Vodja projekta
MOL/COA

Reklamacije

SPC

Six Sigma

Zahteve za uporabo

Prevzem potrjen

Analiza neustreznih
proizvodov

Prevzem ni
potrjen

Kontrolirati prevzem
ciljnih proizvodov
Vodja projekta
MOL/COA

Prevzem potrjen

Kontrola nastavitev IT

Prevzem ni
potrjen

Kontrolirati
nastavitve IT
sistemov
Vodja tima IT

Potrditev prevzema
procesa

Prevzem potrjen

Prevzem ni
potrjen

Potrditi prevzem
procesa

Vodja projekta
MOL/COA

Prevzem procesa
izveden
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Priloga 10: Dokument potrditve prevzema procesa
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Priloga 11: Dokument parametri run@rate (pripravljenost na izvedbo)
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Priloga 12: Dokument poročilo run@rate za brizganje in metalizacijo
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Priloga 13: Dokument PSW za brizganje in metalizacijo (povzeto po QS 9000)
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Priloga 14: Dokument povzetek neskladnosti in tveganj proizvod-proces
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Priloga 15: Dokument vsebina projektne mape – PPAP
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Priloga 16: Dokument presoje procesa
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