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7% OSZCZĘDNOŚCI W LOGISTYCE SKUPU

17% WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW I KLASY JAKOŚCI

20% WZROST POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO

600% ROI W PÓŁ ROKU



PROJEKT LOGISTYCZNY

Początkowo nie wskazano tego miejsca w zakresie             
programu. Jednak analiza, którą robimy na początku           
programów, pokazała, że niestabilność w podaży surowca 
może mieć duży wpływ na doskonałość całego Oddziału.
PProjekt ten miał za zadanie zharmonizowanie logistyki 
skupu z systemem produkcyjnym w celu zmniejszenia 
kolejek w systemie i przyniesienie oszczędności w całym 
łańcuchu dostaw.
ZastosZastosowanie symulacji komputerowej wsparło procesy 
decyzyjne w zakresie strategii inwestycyjnych                              
a eksploracja danych, nieograniczone myślenie oparte o 
hipotezy doprowadziły do osiągnięcia oszczędności         
operacyjnych w procesie logistycznym i przełomowych 
dla oddziału decyzji dotyczących jednej z lokalizacji.             
Ostatecznie doprowadziło to do zamknięcia jej sprzedaży 
nieruchomości bez wpływu na działalność biznesu.nieruchomości bez wpływu na działalność biznesu.

PROJEKT JAKOŚCIOWY

JJeśli myślisz, że jakość to tylko wady to częściowo masz 
rację. Wady mają bezpośrednie połączenie z niespełni-
onymi doświadczeniami Klienta, które w przypadku serów 
mogą mieć wymiar wyglądu, smaku, zapachu. Przed pro-
jektem Spomlek wytwarzał wspaniałe sery, ale naszym 
celem było wytwarzanie serów lepszych od najlepszych 
na rynku. Znaleźliśmy w zespole fachowców w swojej 
branży, którzy aby dokonać przełomu musieli uwierzyć,  
że można zmienić dotychczasowe praktyki. Wbrew pozo-
rom doskonałość i jej realizacja są podporządkowane zdy-
scyplinowanemu sposobowi dochodzenia do przyczyn 
źródłowych. 

R-DMAIC, myślenie hipotezami i eksperymenty DOE                
są tym co dokonało przełomu i pozwoliło stworzyć              
doskonały ser.

PROJEKT PRODUKCYJNY

Cała historia tego projektu zaczęła się od potrzeby optymalizacji               
produkcji. Często popełnianym błędem jest założenie, że produkcja to          
samotna wyspa. W większości naszych projektów spoglądamy na           
otoczenie optymalizowanego systemu. 

PProjekt ten charakteryzował się wielowątkowością związaną z mocnym 
połączeniem operacyjnym z logistyką skupu oraz silnym związkiem        
wydajności linii z jakością wyrobów.

Koncentrację Zespołu – którego częścią stajemy się na czas projektów 
wokół celów, osiągnęliśmy przez oparcie działań na dwóch zasadach:
   
      Idealnym stanie końcowym IFS, który wskazywał cel i nie       
   pozwalał na rozwiązania będące kompromisem.
   
   Prostym mierniku, którym jest OEE. Proste rozwiązania są       
   zaskakująco skuteczne.

Miernik ten zawiera 3 składniki opisujące aspekt technologiczny linii 
produkcyjnej – Wydajność, aspekt związany z niezawodnością oraz 
czasami przezbrojeń – Dostępność oraz aspekt związany z Jakością     
produktów wytwarzanych przez proces.

AAby obniżyć ryzyko związane ze zmianą parametrów procesu produkcy-
jnego, stworzyliśmy w kluczowym miejscu procesu punkt eksperymen-
talny. Pozwoliło to nam na bezpieczne przeprowadzenie serii prób             
mających na celu udowodnienie przełomowych dla branży hipotez.

Teraz Zespół mógł bezpiecznie udrożnić jedno z wąskich gardeł                          
w przepływie. Poprzez zastosowanie technik rozwiązywania prob-
lemów, testowanie generowanych hipotez Zespół Projektowy doprow-
adził do technicznych udoskonaleń pozwalających na skrócenia czasów 
procesów mycia technologicznego zwiększając tym samych dostępność 
parku produkcyjnego.

Zaangażowanie pracowników operacyjnych, digitalizacja danych           
procesowych wsparły stabilizację technologii.
Podniesienie całkowitej efektywności kluczowego procesu technolog-
icznego uruchomiło nowe kierunki strategii inwestycyjnej dla Zakładu              
i zrewidowanie założeń udziału Zakładu w realizacji ekspansji rynkowej.
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nauczyliśmy się pracować warsztatowo w oparciu o modele                    
i eksperymentowanie wykorzystując między innymi metodę myśle-
nia hipotezami (Hypothesis-driven Thinking)

zwiększyliśmy potencjał produkcyjny aparatowni m.in. dzięki                 
zastosowaniu rozwiązań matematycznego modelu działania apara-
towni, który pozwolił lepiej zrozumieć skomplikowane mechanizmy 
sterujące wydajnością naszego zakładu a także pozwolił zaprojek-
tować optymalny plan działań w całym łańcuchu dostaw

umożliwiliśmy wygenerowanie dodatkowego przychodu poprzez 
poprawę efektywności o 18.7 pp

przyjmując jeden z paradygmatów QRM (Quick Response Manufac-
turing) – TBM (Time Based Competition) zoptymalizowaliśmy            
procesy mycia w zakładzie i w ten sposób zaoszczędziliśmy 2 godz. 
przeznaczając ten dodatkowy czas na proces produkcyjny

wdrożyliśmy oparte o środowisko i automatykę MS Office narzędzie 
monitorujące procesy produkcyjne, umożliwiające nam monitorowanie 
on-line przebiegu procesów technologicznych i jakościowych, obser-
wowanie ewentualnych odchyleń w oparciu o podstawowe 
narzędzie Statystycznej Kontroli Jakości (Statistical Process Control) 
– karty kontrolne Shewharta oraz natychmiastową reakcję i pode-
jmowanie właściwych działań korygujących

zwiększyliśmy potencjał produkcyjny warzelni o 20%

dzięki wdrożeniu mierników (OEE – Overall Equipment Effectivenes: 
dostępności, wydajności i jakości) na aparatowni i warzelni, ich 
nadzór i analizę ustabilizowaliśmy czas warzenia sera

dziękidzięki wykorzystaniu metod eksperymentalnych DoE (Design                   
of    Experiment), które umożliwiły udowodnienie przełomowych dla 
naszej branży hipotez wygenerowanych w trakcie trwania projektu, 
zwiększyliśmy potencjał produkcyjny solankowni o 25% przy zach-
owaniu geometrii obecnego basenu

wdrożyliśmy wspólne cele dla całego zespołu, dla całej załogi

dzięki zastosowaniu fundamentalnej dla metody Six Sigma ramy DMAIC 
osiągnęliśmy wzrost produkcji sera w pierwszej grupie jakości o 13 pp

wdrożyliśmy metodyki rozwiązywania problemów (Problem Solving) 
oparte na cyklu DMAIC

zoptymalizowaliśmy logistykę skupową osiągając poprawę                  
wskaźnika dotarcia o 8 pp (wskaźnik dotarcia mierzony jako ilości 
litrów przypadająca na przejechany kilometr)

działaniadziałania projektowe otworzyły nowe kierunki myślenia, których 
idee doprowadziły do zamknięcia jednej z siedzib oddziału, w tym 
warsztatu samochodowego, co pozwoliło na atrakcyjną sprzedaż 
nieruchomości bez uszczerbku dla działalności biznesu
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