Wij organiseren een open opleiding op uw vraag !

Make to stock , TOC voorraadbeheer en VMI
Waarom TOC replenishment?

Uw begeleider

Het doel van een organisatie is uiteindelijk meer winst
maken, niet alleen op korte termijn maar ook op lange
termijn.

Carl Peeters
TOC application expert logistics & supply chain

Volgens TOC moeten hiervoor volgende doelen worden
nagestreefd :

TOC voorraadbeheer - Replenishment
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Maximaliseren van de throughput
Minimaliseren van de voorraden
Minimaliseren van de operationele kosten

Om de voorraden te minimaliseren zonder de
leverbetrouwbaarheid in het gedrang te brengen werd
de TOC replenishment methodiek uitgewerkt. Deze
oplossing doorbreekt het klassieke denkpatroon en
omvat een zelfregelend stockbeheersysteem dat ervoor
zorgt dat u steeds de juiste producten en grondstoffen
op stock heeft.

Waarom voorraad maken ?
Het voorraaddilemma
Het replenishment level
Buffermanagement
Aanpassen replenishment level
POOGI : proces van voortdurende verbetering
Voorraad en verbruikshorizon
Throughput € dagen
Inventory € dagen
Oefeningen

De supply chain
Eens u deze methodiek beheerst binnen uw organisatie
kan u er in bepaalde gevallen zelfs een extra
concurrentieel voordeel mee opbouwen door het beheer
van de voorraden van uw klanten voor hen te
organiseren. Deze techniek noemt men vendor managed
inventory.

Voor wie is deze activiteit ?
Deze training van 3 namiddagen richt zich naar logistiek
managers, supply chain managers, productie managers,
aankoopverantwoordelijken
en
planners
die
de
voorraden in de supply chain willen optimaliseren zonder
daarbij de leverbetrouwbaarheid te schaden.

Wat mag u verwachten?
Met deze training leren wij u hoe u de TOC principes kan
toepassen in een voorraadomgeving. Dit kan zowel
gebruikt worden voor tussenvoorraden tussen afdelingen
als voor afgewerkte producten als voor uw grondstoffen.
Ook het beheren van de voorraden van uw klanten
(vendor managed inventory) komt aan bod.
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Samenbrengen van buffers
Vendor managed inventory

Waar en wanneer
3 halve dagen
Hebt u interesse dan organiseren wij binnen 6 tot 12
weken een open opleiding op de datums die voor u
passen.
Wij garanderen u dat de opleiding doorgaat !
Hotel Secundo
Rijksweg 58
2880 Bornem
www.hotelsecundo.be
Bij inschrijving vanaf 3 personen wordt ook de locatie in
overleg bepaald !

Prijs
€ 750,- + BTW

Voordeelprijs
50% korting vanaf 2de inschrijving van eenzelfde
organisatie : € 375,- + BTW
50% korting bij gelijktijdige inschrijving voor
“Make to order produceren volgens TOC” : € 375,- +
BTW

CMCB doorbreekt uw knelpunt!

