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 .1רקע

ממוצע תחזית חודשית ל 2014

חברת " , "VISONICאשר הינה חלק מחברת " "TYCOהעולמית ,נוסדה בשנת 1973
ונחשבת עד היום למובילת שוק בפיתוח ,יצור ושיווק של מערכות ומוצרי אבטחה לבית
ולתעשייה.
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Express
37%

 המוצרים של הארגון מעניקים למשתמשים ברחבי העולם שקט נפשי ותחושת ביטחון
בביתם ובמקום עבודתם.
 עם ותק של עשרות שנים כחברה העומדת בחזית הטכנולוגיה בתחום מערכות האבטחה
הביתיות מספק הארגון מגוון פתרונות מתקדמים העונים על מכלול הצרכים של האבטחה
והבטיחות בכל נכס.

תחזית חודשית
מוצר
3700
PM Express
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41%
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 .2הבעיה
PM 10

 הצורך בפרויקט נבע מתפקוד לקוי באחד מקווי היצור המרכזיים במפעל
אשר שמו  PM Completeשמייצר אזעקות.
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 עקב זמני עבודה ארוכים בקו נוצרו צווארי בקבוק.
 במסגרת פרויקט זה בחנו את פעילות קו הייצור הנ"ל על מנת לשפר את
תהליכי העבודה בו.

 .3המוטיבציה
 בחינת קו הייצור הנ"ל ,שיפורו והעלאת תפוקתו על מנת להגדיל
את רווחיות הארגון.
 אחד מחברי הצוות הינו אלברט פליגלמן אשר עובד כיום בארגון
כראש צוות של קו היצור עליו מבוצע הפרויקט ומעוניין שתחום
אחריותו ישפר ביצועים ותפוקות.

 .5ממצאים

 .4מתודולוגיה
 השתמשנו בשיטת  PARETOכדי לאתר את המוצרים הכי לא
יעילים בקו מבחינה כלכלית.
 השתמשנו בשיטת בקרת תהליכים ומדידת זמנים על מנת למדוד
זמני עבודה של התחנות.
 ערכנו השוואה בין הזמנים לפני ואחרי השיפור המוצע.

 ע"י שיטת ה 5S-איתרנו את העמדות הבעייתיות בקו וייעלנו
פוטנציאל
בעלי
המוצרים
שני
של
היצור
כושר
בשיפור
להתמקד
החלטנו

אותו מבחינת זמני עבודה ועלויות.
הרווחיות הגבוה ביותר  Pm Completeו .PM 30
 השתמשנו בתרשים עצם הדג כדי להציג את הקשר בין הגורמים
 חילקנו את הפרויקט ל  3שלבים מרכזיים ולפי הסדר הכרונולוגי הבא:
השונים לתוצאה של זמני עבודה ארוכים בקו.
 .1פיצול תחנת  - Enrollmentתחנה זו זוהתה כצוואר בקבוק עיקרי.
 .2טיפול נפרד בכל המוצרים הנלווים לבקרה.
 .3צריבה מקבילית של  4מעגלים בכל פעם במקום  2במצב ההתחלתי.
 בוצעה סימולציה על מנת לאמת כי כל שלב תורם לשיפור הפרויקט.
 לאחר השיפור בקו ,ביצענו הרצה מחדש על מנת לוודא כי אכן
השיפור התבצע בפועל וכי הוא תואם את פוטנציאל השיפור הגלום בו.

 .6מסקנות

 הבדיקות ,המדידות ,והשיפורים שבוצעו בקו הראו כי כושר הייצור התייעל כמעט פי .2
 הפרויקט הוגדר כמוצלח ואפשר לארגון למכור יותר מוצרים ובכך להגדיל רווחיות.
 הערך המוסף היה העברת מסר של אפקטיביות ויעילות בזמן העבודה.
 בסיום הפרויקט התקבלה החלטה עקרונית ליישמו בקווי יצור נוספים בארגון.
 החיסכון החודשי בעלות העבודה כתוצאה מביצוע הפרויקט הוערכה בכ.$12,500 -

