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Reengineering a moderní trend v podnikání
Doba, kdy si stačilo založit živnostenský list a začít podnikat s obrovskými zisky
a téměř bez starostí, je již dávno minulostí. V devadesátých letech začalo
v garáži nebo z obýváku plno živnostníků a postupně vybudovali prosperující
firmy, přičemž mnohé z nich přesáhly podnikatelskou aktivitou i naše hranice.
Postupně vznikala konkurence, zejména ze zahraničí, a podíl českého trhu se
zmenšoval, což se projevilo při prvním menším propadu ekonomiky v roce
1998. Tehdy se zaznamenal první větší krach firem a odhlášení živností. Po
roce 2000 se trend s konkurencí akceleroval a dnes již máme plně globální
ekonomické prostředí včetně internetových platforem.
V pokročilém tržním hospodářství sílí nejen konkurence, ale též mezinárodní
a globalizační trendy. Mění se charakter a přístup fungování jednotlivých
ekonomických subjektů, což vyvolává nesmírné nároky na management.
Během času obvykle firmy fungují určitou setrvačností a jejich majitelé i vedoucí
pracovníci vidí mnoho věcí pouze ze svého subjektivního úhlu. Tím nejen
omezují svůj potenciál a flexibilitu rozvoje, ale nechávají se nepřímo zastínit
provozní slepotou, která jim nejen zabraňuje odstraňovat neefektivní fungování,
ale zároveň i vnášení nových gradientů změny k prosperitě.
Jednou z variant řešení je Reengineering neboli změna podnikových
procesů. Podniky volí tuto variantu pokud cítí, že procesy potřebují radikální
změnu. Ta může být způsobena například zásadní změnou technologií. Podnik
se musí soustředit na klíčové procesy s vysokou přidanou hodnotou a
minimalizovat nepodstatné vedlejší procesy s minimální přidanou hodnotou.
Klíčové procesy jsou reorganizovány tak, aby plynuly hladce a aby byla
eliminována jejich „úzká místa“.
Mezi klasické oblasti reengineeringu patří analýzy nosných i okrajových aktivit
firmy, hodnotová analýza, technologická kompatibilita, controllingové
posouzení, finanční zdraví, marketingový mix, logistický a personální audit.
Tímto způsobem lze odhalit četné faktory, které ovlivňují chod firmy a jejich váhu
na celkovém rozvoji.
Pokud jde například o logistiku, tak klasické oblasti zaměření jsou na strukturu
skladovacích ploch, stanovení trajektorií fyzického přesunů na příjmu, ve
skladech, atd.
V oblasti nákupu se přehodnocuje nastavení položek na objednávání,
propočítávání, stanovuje se optimální režim nákupu s ohledem na materiálový
tok, finanční vázanost kapitálu, zajištění dispoziční zásoby, eliminace vzniku
nulového stavu, atd.
Specifickou oblastí je plánování, kde se zaměřuje na již známé požadavky od
zákazníků do budoucí časové osy a porovnává se s vývojem kapacity, atd.
Ve výrobním procesu je účelem mít pod drobnohledem kontrolu denní
obsazenosti kapacit výroby se zajištěním všech vstupů, které jsou na skladě pro
zajištění včasných dodávek zákazníkům. V případě vzniklých rizik nebo
objektivních problémů, které realitu naruší, se musí flexibilně přestrukturovat
plán výroby dle existujících zdrojů. Adekvátně tomu se vytvoří flexibilní proces,
který všechny důležité složky propojuje a je schopen zachytit s předstihem
potenciální rizika, které lze vyřešit rychlou reakcí a vytvořením modifikovaného
plánu.
Další možné zaměření Reengineeringu je na správný výběr lidí a jejich rozvoj,
zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti, výkonnosti lidského kapitálu,
budování týmů, vytváření atraktivity pro zaujetí talentů, procesní řízení, účinný
marketing, zahraniční obchod, multikulturní zvyky při obchodním jednání, etiku,
etiketu a povědomí zaměstnanců o ekonomických základech, atd.
Celkovým výsledkem Reengineeringu je řada podstatných změn nejen
v klíčových procesech podniku, ale mnohdy v organizační struktuře podniku, ve
způsobech organizace práce a řízení.
Rozhodne-li se Váš podnik pro radikální rekonstrukci podnikových procesů
s požadavkem dosažení výrazného zlepšení kritických měřítek výkonnosti
firmy, jako jsou zvýšení rychlosti produkce, snížení spotřeby času a úsporu
nákladů a zvýšení kvality můžete využít konzultační služby naší společnosti
Centra andragogiky.
Autorem článku je Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle, lektor a konzultant Centra
Andragogiky.

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ NA TOTO TÉMA >>

Další otevřené semináře
VÍCE INFORMACÍ ZDE>>

Uspořádali jsme v centru Cihelna:
Plýtvání ve výrobě a jak přimět
pracovníky, aby se jím
zabývali
Metodiky, nástroje, techniky …. Nevytrácí se
nám zdravý selský rozum?
Klub zlepšování na téma Plýtvání ve výrobě.
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Prázdniny se nám kvapem blíží a my vám přejeme, abyste
načerpali nové síly! My se rozhodně nudit nebudeme, i
přes prázdniny budeme dělat vše pro spokojenost našich
klientů!
Přes prázdniny budeme pořádat úspěšné letní příměstské
tábory a vy se můžete podívat, co jsem si pro vás a vaše
děti nachystali po prázdninách.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DĚTSKÝ KLUB

PŘIHLÁŠKA

Jsme přihlášeni na Stavbu
čtvrstoletí
Co je stavba čtvrtstoletí? - Největší inventura
českého stavitelského umění a architektury
mapující stavby od roku 1993 dodnes.
Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu
českých architektů a stavbařů. Prestižní
záležitost pro každého, kdo v tomto oboru u nás
chce něco znamenat.

VÍCE INFORMACÍ

Cihelna nabízí:
CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří.
Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost
uspořádat s námi nejen školení, ale nově také
eventy!
Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a
následně jim dopřejte uvolnění v podobě
eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší
společnosti
díky
zábavně
vzdělávacímu
teambuildingu.
Naplníme Vaše představy bez starostí a
problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance
s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci
naplno.

WEBOVÉ STRÁNKY

PRONÁJEM ŠKOLICÍCH
PROSTOR
Reprezentativní budova školicího centra je
vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale
i pro konference či přednášky a různé kulturní
a společenské akce. Je koncipována přibližně
až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční
prostory, pět školicích místností vybavené
kompletní
infrastrukturou
moderních
multimediálních systémů, variabilním systémem
židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení
účastníků školení, seminářů a konferencí.
Variabilita místností, včetně vybavení a techniky
umožňuje přizpůsobit prostory na míru
jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou
řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.
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RODINNÉ FIRMY
Navazujeme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy
budeme pořádat i letos. První letošní seminář proběhl již v únoru.
Rodinné firmy jsou základem každé stabilní
ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na
vysoké odpovědnosti ke svému okolí a
respektuje tradice a původní produkty. Investice
do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří
tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné
firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.
Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním
zkušenostem z rodinného podnikání zabývá
podporou
rodinných
firem.
Dlouhodobě
spolupracujeme s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, momentálně na
projektu „Rok rodinného podnikání“.
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Projekt Šance na restart v praxi
Každý z nás má schopnost vést uspokojivý život, pokud má ty správné podmínky. Pomáháme starším
lidem ze zdravotním znevýhodněním při návratu na trh práce. Projekt Šance na restart je příležitostí
odkrýt svůj potenciál, rozšířit profesní dovednosti a získat pocit smysluplnosti díky novému pracovnímu
uplatnění. Právě zahajujeme třetí etapu, proto se neváhejte zapojit i vy.
Projekt realizuje nadšený tým lektorů, koučů a poradců naší neziskové organizace Šance na vzdělání.
www.sancenarestart.cz

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1, která u nás natáčí
reportáže. Máte možnost se na ně podívat.
Redaktoři i moderátoři Východočeské televize se vzdělávají v Centru
andragogiky.
REPORTÁŽE

Nemáte možnost se zúčastnit našich akcí ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!
obchod@centrumadragogiky.cz

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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