Informational Consulting
Workshops and Trainings
www.operationalmanagementsolutions.eu

APQP & Control Plan| APQP și Planul de Control
Avansat

Scopul cursului:
Scopul cursului este de a forma membrii echipelor de proiectare produs-proces in aplicarea unui
management de proiect orientat spre calitate.
APQP nu este un proces structurat cu un set standardizat de activități/ cerințe care permite
furnizorilor să proiecteze un produs care să satisfacă clientii.
Obiective:
La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili:
 să realizeze un APQP, care are ca scop de a stabili relaţiile între toate persoanele şi
activităţile implicate într-un program şi de a asigura că toţi paşii ceruţi sunt realizaţi la timp,
la un cost acceptabil şi la nivelul de calitate cerut de client;
 să întocmească un Control Plan pentru procesele din firmă
 să utilizeze în mod corect formularele APQP pentru fiecare fază
Tematici abordate:










Stabilirea echipei
Definirea domeniului
Comunicarea
Planificare şi program
Proiectare şi dezvoltare produs
Proiectare şi dezvoltare procese
Validare produs şi procese
Implicarea clienţilor şi furnizorilor
Dezvoltarea planului de control
o Explicarea fiecărui camp din formular și prezentarea unor cerințe specifice ale
clienților
o Dezvoltarea unei diagrame de process și a unui plan de control pentru o
succesiune de operații
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Metodologie:




Prezentare, exemple
Dezbatere, discuții
Exerciții

Durata:



ONLINE: 12 ore (2 zile)
Onsite: 2 zile

Grup țintă:
Personal din departamentele: calitate, mentenanță, inginerie produs/ proces, producție,
imbunătățire continuă, cumpărări piese/materiale.

Finalizare:


Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă
dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions.

Contact:




Email: office@operationalmanagementsolutions.eu
Email: alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu
o Telefon: +40 724 349 179

Bonus:

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs in mod online
 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i ajuta în
implementarea noțiunilor predate
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