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Szkolenie w zakresie narzędzi Six Sigma
- Minitab 17 dla początkujących.
Cel szkolenia

Zakres szkolenia

Dowiesz się, jak skrócić czas potrzebny
na przeprowadzenie obliczeń i opracowanie wyników.

1. Wprowadzenie do statystyki – pojęcie populacji oraz próbki,
obliczanie wielkości próbki.

Przećwiczysz tworzenie wykresów i generowanie
statystyk.

2. Konstrukcja Minitab 17 i nowości w programie Minitab 17.

Zrozumiesz, jak używać poleceń sesji przy tworzeniu makr.

4. Analiza graficzna danych.

Weźmiesz udział w praktycznym warsztacie dzięki czemu
poznasz najczęściej używane funkcje i polecenia programu
Minitab, nie tylko od strony teoretycznej, ale również
poprzez praktykę i doświadczenie.

5. Wprowadzenie do testowania hipotez.

Uwaga!

Dla kogo?

Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem
programu Minitab.

Grupą docelową są:

Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali w
trakcie jego trwania własny notebook z zainstalowanym programem Minitab 17.

3. Przygotowania danych do analizy.

6. Analiza korelacji, regresji liniowej.
7. Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DoE).
8. Przykłady tworzenia makr.

zarządzający procesami, inżynierowie procesów,
specjaliści jakości, transferu oraz wdrażania nowych
procesów, liderzy zmian pragnący zaznajomić się lub
zwiększyć wiedzę dotyczącą programu Minitab.

30-dniową wersję testową programu Minitab można
pobrać ze strony producenta:
https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/
free-trial/
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Informacje organizacyjne

Prowadzący
Albina Mrzygłód-Mądry
Trener / Konsultant,
Certyfikowany Lean – Six Sigma Green Belt od 2011,
od 2012 roku certyfikowany Black Belt.
Auditor wewnętrzny według ISO 14001 oraz AS/EN 9100.
Od 2012 roku pracuje jako pełnoetatowy Lean Six Sigma
Black Belt.
Posiada 10 letnie doświadczenie z zakresu optymalizacji
procesów, nie tylko produkcyjnych. W każdym roku jako
Black Belt rozwiązuje wspólnie z zespołem istotne problemy
biznesowe w organizacji oraz pełni rolę coacha dla swojego
zespołu GB-eltów. Praca z GB-eltami jest dla niej czymś
więcej niż tylko pracą - nie tylko oni uczą się czegoś od niej,
ale i ona od Nich. Praca daje jej dużo satysfakcji, ale ceni ją
też za to, że jest wymagająca, nieprzewidywalna, a każdy
nowy problem do rozwiązania czyni ją bardziej interesującą.
Pasjonatka statystyki, czujna poszukiwaczka kolejnych, coraz
to nowszych tajników programu Minitab, który stał się jej
nieodłącznym przyjacielem i pomaga jej w skomplikowanej
analizie danych.
W wolnym czasie lubi próbować swoich sił w kuchni –
szczególnie pochłania ją pieczenie różnorodnych słodkości.
Jej perfekcyjny przepis – składniki jedynie najwyższej jakości,
dobrane z rozwagą i we właściwych proporcjach, a wszystko
przyprawione dużą dawką energii, zaangażowania
i komfortowej atmosfery.

13. Konferencja Lean | Six Sigma.
25 i 26 maja | Wrocław

Hotel GEM
ul. Mianowskiego 2B
Wrocław

Zgłoszenia:
do 14 kwietnia: 1 000 zł + VAT
po 14 kwietnia: 1 200 zł + VAT

Zapisz się online!
www.abk.pl/zapisy-wroclaw

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 14 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (BZ WBK), z dopiskiem: Minitab dla
początkujących.

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Specjalista ds. Szkoleń
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

