
  



  

O NAS

Oferujemy zintegrowane usługi w zakresie rozwoju, projektowania i produkcji 
wyrobów elektronicznych i elektromechanicznych dla producentów OEM



  

O NAS

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów wg filozofii „One-Stop Shop”



  

O NAS

● technologie i kierunki rozwoju które nas najbardziej interesują



  

HISTORIA

● 1997 założenie działalności gospodarczej – projektowanie i wykonawstwo 
specjalizowanych testerów elektroniki

● 1999 pierwszy produkt seryjny i pierwsi pracownicy



  

HISTORIA

● 2003 budowa siedziby



  

HISTORIA

● 2007 budowa hali produkcyjnej 



  

HISTORIA



  

HISTORIA

● rozbudowa linii produkcyjnych, wydajność montażu SMT 86 000 chip/h wg IPC



  

KURS NA PÓŁNOC



  

NIESPODZIANKA

● 2010 odchodzą kluczowi klienci 



  

KRYZYS



  

NATURALNA MOTYWACJA



  

POSZUKIWANIA ŚW. GRAALA



  

THE TIPPING POINT



  

THE TIPPING POINT



  

KROK 1 - WIEDZA



  

KROK 2 - OCZYSZCZANIE STAJNI 
AUGIASZA



  

KROK 3 - WIDZIEĆ LEPIEJ            
(i taniej)

● wymiana oświetlenia na LED (-11kW)



  

KROK 3 - WIDZIEĆ LEPIEJ            
(i taniej)

● relokacja wszystkich pracowników na GEMBA



  

KROK 4 – REDUKCJA AKTYWÓW

● sprzedaż jednej z dwóch linii montażu SMT

● sprzedaż zbędnych pojazdów 

● likwidacja magazynu → utworzenie supermarketu

● działania w celu redukcji nierotujących materiałów

● działania w celu redukcji nierotujących wyrobów

● uwolnienie powierzchni biurowych oraz magazynowej

● przyłączenie spółki LEDECCO

● sprzedaż spółek zależnych (koncentracja na działalności pod.)



  

KROK 5 – REDUKCJA KOSZTÓW

● instalacja oświetlenia LED na hali (-11kWh/h)

● wyłączenie z eksploatacji jednej linii SMT (-60kWh/h)

● zmiana taryfy elektrycznej na niższą (limit mocy < 150kW) 

● zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu dużego zużycia wody

● wyłączenie pomieszczeń biurowych z eksploatacji

● wypowiedzenie umów na zbędne usługi

● nieprzedłużenie umów o pracę na czas określony

● zarzucenie filozofii produkowania na stan magazynowy

● długoterminowy wynajem budynku biurowego



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE

● zakomunikowanie zmian pracownikom w pierwszych dniach stycznia 2015 roku

● nowa bardziej płaska struktura organizacyjna

● prezentacja głównych idei oraz szkolenia



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE

Cele Strategiczne INVENTRONICS: 
1. Nieustannie dążyć do poprawy kluczowych działań i procesów: 

•100% dostaw na czas 

•50% redukcja braków co roku 

•20% wzrost produktywności co roku 

•wskaźnik obrotu zapasami na poziomie 20 

•sterowanie wizualne i 5S 

2. Podwajać wielkość firmy co 2 lata 

•stosować technikę rozwinięcia funkcji jakości QFD do wprowadzania przynajmniej raz w 
miesiącu na rynek nowych produktów 

•dążyć do przejęć wybranych firm 



  

KROK 6 – NOWE OTWARCIE



  

KROK 7 – KAIZEN

● 01/2015 - zatrzymanie produkcji na okres 2-tyg.

● reorganizacja linii montażu ręcznego

● w pierwszej kolejności implementacja one-piece i czasu taktu dla najbardziej 
masowego produktu

● implementacja kart spływu 



  

KROK 8 – ŻMUDNE 
DOSKONALENIE

● po opanowaniu one-piece flow oraz takt-time kontynuowaliśmy działania 
standaryzacyjne

● w przeciągu kolejnych miesięcy wprowadziliśmy setki poprawek i udoskonaleń do 
procesu a także konstrukcji produktu

● produktywność mierzona ilością dla tego projektu wzrosła ponad 2xkrotnie

● w 2017 roku wyprodukowaliśmy łącznie ponad 587.000szt. wyrobów, produktywność 
mierzona przychodem na pracownika w relacji do 2014 roku wyniosła 167%



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

● wybór obszarów strategicznych:

1. Obsługa Klienta

2. Procesy

3. Rozwój

● rozpoczęliśmy od Planu dla obszaru 1



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

OBSZAR: OBSŁUGA KLIENTA

PROBLEMY:

● brak reakcji na pytanie klienta

● zbyt późna odpowiedź

● odpowiedź nieprecyzyjna

● błędne informacje

● nieterminowość dostaw

● zbyt długi czas dostawy

● reklamacje
Starszy specjalista ds. obsługi 

kluczowych klientów



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

WYZWANIE:

1. Poprawa obsługi klienta

CELE:

1.1 Usprawnienie komunikacji z klientem

1.1.1 Autoresponder informacyjny wdrożony

1.1.2 Odpowiedź merytoryczna w ciągu 1h

1.2 Standaryzacja komunikacji

1.2.1 Infolinia dedykowana

1.2.2 Odbiór telefonu po 3 dzwonkach

1.2.3 Standardowa procedura rozmowy

1.2.4 Standardowy szablon oferty
Młodszy specjalista ds. obsługi 

kluczowych klientów (nowy pracownik)



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

CELE:

1.3 Terminowość dostaw

1.3.1 Implementacja SW, PULL w obszarze zaopatrzenia

1.4 Krótki czas dostawy/realizacji usługi

1.4.1 Implementacja TT, OPF, SW, PULL w obszarze produkcji

1.4.2 Implementacja SW, PULL w obszarze sprzedaży

1.5 Krótki czas obsługi reklamacyjnej

1.5.1 Implementacja SW, OPF, RMA w obszarze posprzedażnym

1.6 Kompletna informacja o produktach

1.6.1 Nowa strona internetowa z pełna ofertą produktową

1.6.2 Nowy katalog z aktualną ofertą produktową



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

OBSZAR: PROCESY

PROBLEMY:

● usterki wykonawcze

● usterki konstrukcyjne

● usterki materiałowe

● niezgodności z wymogami



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

WYZWANIE:

2. Poprawa jakości produktów i usług

CELE:

2.1 wdrożenie systemu 5S

2.1.1 opracowanie / rewizja dokumentów systemu 5S

2.1.2 opracowanie Standardów 5S dla Obszarów

2.1.3 wdrożenie mechanizmów doskonalenia na podstawie Audytów 5S

2.2 standaryzacja procesu usługi EMS

2.2.1 wdrożenie standardów w procesie tampodruku

2.2.2 wdrożenie standardów w procesie montażu SMT

2.2.3 wdrożenie standardów w procesie montażu THT

2.2.4 wdrożenie standardów w procesie pakowania i wysyłki wyrobów

2.2.5 wzmocnienie kontroli wewnątrzprocesowej (PQC)

2.2.6 implementacja TPM



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

2.2.7 wdrożenie kart KANBAN i reguł logistyki wewnętrznej

2.2.8 wdrożenie kart standardu pracy

2.2.9 wdrożenie standardów w procesie usługi serwisowej

2.2.10 wdrożenie standardów w procesie obsługi klienta

2.3 wzmocnienie kontroli wejściowej (IQC)

2.3.1 wdrożenie kontroli wejściowej

2.3.2 zapewnienie zgodności materiałów i surowców z RoHS/REACH

2.4 wzmocnienie kontroli wyjściowej (OQC)

2.4.1 wdrożenie kontroli wyjściowej



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI

2.5 implementacja ciągłego doskonalenia (cykl PDKC)

2.5.1 wdrożenie ulepszonych kart spływu

2.5.2 wdrożenie monitorowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

2.5.3 wdrożenie systemowych działań doskonalących

2.5.4 wdrożenie programu sugestii pracowniczych

2.5.5 wdrożenie ulepszonego tracking & tracebility

2.5.6 wdrożenie raportowania LEAN ACCOUNTING



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI



  

KROK 9 – HOSHIN KANRI



  

KROK 10 – WYRWAĆ 
MARCHEWKIJA

● premia za bliżej niewiadomo co 
funkcjonowała „od zawsze”

● po powiązaniu jej z twardymi KPI 
zauważyliśmy znacznie bardziej fatalny 
jej wpływ na funkcjonowanie firmy

● doświadczeni pracownicy uzyskujące 
wysokie wyniki KPI wywierali presję na 
mniej efektywnych pracowników, 
dochodziło do kłótni, kilku cennych 
pracowników odeszło, nowo przyjęci 
byli „wycinani” zanim nabrali wprawy

● występowało każdorazowo poczucie 
krzywdy w przypadkach awarii, braku 
zasilania, itd.

● podjąłem decyzję o jej likwidacji 
poprzez podwyższenie wynagrodzenia 
o jej wartość

● 15% zysku firmy do podziału dla załogi

klasyczny instument motywacji



  

STAN OBECNY

● zdefiniowane i zatwierdzone standardy dla Obszarów 5S

● przypisano odpowiedzialnych i zdefiniowano standardy dla dotychczas „bezpańskich” 
obszarów, np. dach, teren posesji, kotłownia

● pracujemy nad standardyzacją 5S również wirtualnych przestrzeni naszych stanowisk 
pracy – komputerów, telefonów, zasobów Cloud



  

CO DALEJ?

● po zrealizowaniu większości aktualnych celów w obszarze PROCESY planujemy 
skoncentrować się na obszarze ROZWOJU

● chcemy postawić na innowacje i spróbować zaimplementować systemowo jej rozwój 
w nasze firmie w oparciu o narzędzia Hoshin Kanri oraz QFD

● w dalszym ciągu chcemy doskonalić obszary OBSŁUGA KLIENTA oraz JAKOŚĆ



  

LITERATURA

● „Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management” Art Byrne

● „Kopalnia złota” Freddy Balle, Michael Balle

● „Szczupłe rozwiązania” James P. Womack, Daniel T. Jones

● „Zachowania niepoprawne” Richard H. Thaler

● „Nie licz na szczęście” Clayton Christensen

● „DNA Innowatora” Clayton Christensen, Jeff Dyer, Hal Gregersen

● „Przemiana Błękitnego Oceanu” W. Chan Kim, Renee Mauborgne

● „Doktryna Jakości” Andrzej Bikle



  

PRODUCT PLACEMENT
● dla członków LEAN EXCHANGE CLUB – rabat 20% lub 5 lat gwarancji

www.ledecco.com 



  

O MNIE

Robert Postuła

email: robert.postula@inventronics.com.pl

zainteresowania: elektronika, radiokomunikacja, muzyka, rynki kapitałowe

specjalizacje zawodowe: bezpieczeństwo funkcjonalne sprzętu elektronicznego

mailto:robert.postula@inventronics.com.pl
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