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Doskonałość operacyjna
i modne powiedzonka!
Lean, Six Sigma, TOC czy RPA?
Jak wybrać mądrze, aby nie zwariować.
Wrocław, 8 czerwca 2018
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Dowiesz się co to jest Lean, Six Sigma, TOC na bazie
praktycznych przykładów oraz doświadczysz na własnej
skórze, która z nich jest najlepsza.

1. Doskonałość operacyjna - czyli po co to całe zamieszanie.

Poznasz różnorodne narzędzia stosowane w zakresie
doskonałości operacyjnej takie jak Process Automation,
RPA, Machine Learning, BPMS, Process Minning
czy Low-Code solutions.

Zrozumiesz co kryje się pod tematem
Process Automation czy RPA oraz dlaczego nie jest to takie
drogie na jakie wygląda.
Odpowiemy sobie także dlaczego: RPA + SISO = Strata.

Weźmiesz udział w praktycznym seminarium podczas
którego poruszymy dyskusje na temat szerokiego pojęcia,
jakim jest doskonałość operacyjna oraz główne wątki
z tym związane.

Najczęściej stosowane metodyki oraz ich praktyczne zastosowanie:
- Lean Management, Toyota Production System czy Lean?
- Żyjemy w świecie informacji a bazujemy na opiniach.
- Co Six Sigma może wnieść nowego do naszego stylu zarzadzania?
- Dlaczego oczywiste nie jest takie oczywiste? Jak TOC pomaga
w podejmowaniu decyzji?
2. Modne powiedzonka – część pierwsza
- Co to jest Process Automation oraz czy mnie na to stać?
- Przyszłość czy już rzeczywistość czyli trzeźwe spostrzeżenie
na RPA, Machine Learning i Artificial Intelligence.
3. Modne powiedzonka – część druga
- Wyciągnij z procesu jeszcze więcej czyli Process Minning
w praktyce.
- Analityka w domowym zaciszu czyli zrób to sam.
- BPM, BPMS czy Low-code Solutions.

Dla kogo?
Grupą docelową są osoby zainteresowane tematyka
doskonałości operacyjnej, planują zbudować strategie w
tym zakresie albo szukają inspiracji do odświeżenia już
istniejącego systemu.
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Pasjonat zarządzania procesami oraz ich ciągłego
doskonalenia z wykorzystaniem takich podejść jak Lean, ToC
czy Six Sigma.

Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w globalnych
korporacjach takich jak Hewlett Packard, Microsoft
czy CBRE. Wykształcenie informatyczne umożliwia mu
w łatwy sposób rozmawiać z biznesem podczas wszelakich
projektów mających za cel implementację danego
systemu, czy przeniesienie usług z jednej lokalizacji
do drugiej. Świetnie czuje się w środowiskach bardzo
dynamicznych i wymagających umiejętności planowania
strategicznego.
Lider odpowiedzialny za zbudowanie strategii ciągłego
doskonalenia dla centrum usług wspólnych CBRE
w Warszawie wraz z modelem dojrzałości operacyjnej,
mającym za zadanie ciągłe doskonalenie wdrożonej strategii.
Autor programu szkoleniowego Lean oraz z zamiłowania
trener dzielący się wiedzą w tematach zarówno miękkich,
jak i twardych poprzez ich praktyczne zastosowanie.
Prywatnie uwielbiający wyzwania i idący przez życie
z regułą, że wszystko jest możliwe a wszystko zaczyna
się od pierwszego kroku.

Zgłoszenia:
do 11 maja: 1 000 zł + VAT
po 11 maja: 1 200 zł + VAT

Strona konferencji

Zapisz się online!

konferencja.abk.pl

https://abk.pl/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:
Warsztat Doskonałość Operacyjna

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

