VABILO NA 29. TPVS

VABILO NA OKROGLO MIZO
Piše: Mag. Mihael Hameršak, moderator okrogle mize

Spoštovani,
V okviru 29. TPVS Vas v četrtek, 10. oktobra 2019, ob 11:00 uri vabimo na okroglo mizo z naslovom:

ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV
ZA POTREBE VZDRŽEVANJA
Pritisk globalnega trga na konkurenčnost proizvodnih
procesov v podjetjih posledično generira tudi pritisk na
povečevanje učinkovitosti procesov vzdrževanja, ki ob sodobnih trendih razvoja industrije, dobiva vedno pomembnejšo
vlogo.
V praksi to pomeni, da morajo oddelki vzdrževanja zagotavljati
vedno višjo razpoložljivost in učinkovitost proizvodnih naprav
ob omejenih kadrovskih, materialnih in finančnih virih. Za
zagotavljanje zahtevane razpoložljivosti proizvodnih naprav
je potrebno izvajati preventivne aktivnosti. Ob gospodarnem
vzdrževanju so žal tudi zastoji proizvodne opreme neizogibni,
ki jih seveda želimo odpraviti v čim krajšem času.
Eden od ključnih dejavnikov uspeha procesa vzdrževanja je
med drugim tudi učinkovita oskrba z ustreznimi in kakovostnimi rezervnimi deli v ustreznem času.

Na organizirani okrogli bomo med drugimi odprli sledeča
vprašanja:
• Kje se oskrbujete z rezervnimi deli?
• Ali vgrajujete originalne ali tudi neoriginalne rezervne dele?
• Katere rezervne dele imate na skladiščih v podjetjih? Katere
rezervne dele pa v primeru pojave potrebe zagotavljate
direktno od dobaviteljev?
• Kako obvladujete rezervne dele v vaših skladiščih? Imate
izdelane kosovnice strojev?
• Ali v podjetjih izvajate unifikacijo vgrajenih delov na
opremi?
• Kako zagotavljate razpoložljivost rezervnih delov izven
rednega delovnega časa?
• Kako poteka nabavni proces rezervnih delov?
• Kaj je ključen kriterij pri odločitvah v nabavnem procesu
rezervnega dela (cena, kakovost, čas dobave)?
• Ali imate nekurantne zaloge? Kako jih obvladujete?
• Kakšne so vaše izkušnje z dobavitelji rezervnih delov
(Primeri dobre in slabe prakse)?

Okrogla miza z naslovom

ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV
ZA POTREBE VZDRŽEVANJA
bo organizirana v sklopu 29. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
na Otočcu, v četrtek, 10. oktobra 2019,
od 11. ure do 12.30 ure
v športni dvorani kompleksa Otočec.

Na okrogli mizi bodo sodelovali odgovorni za vzdrževanje iz prepoznavnejših slovenskih podjetij.
Okroglo mizo bo vodil mag. Mihael Hameršak, direktor družbe TALUM Servis in inženiring d.o.o.

