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UTBILDNING:
Nå resultat med OEE-mätningar

Fakta

Daglig styrning och ständiga förbättringar kräver

Kursen vänder sig till

regelbundna mätningar för att fungera. TAK/ OEE är ett

Kursen vänder sig till produktions-

vedertaget nyckeltal för att följa upp ef-fektivitet och

personal och underhållspersonal

störningar i industriell produktion.

som vill ha inspiration och mer

För att lyckas med införandet av OEE-system och modern
produktions-uppföljning finns det en rad förutsättningar som
måste säkras.
En är gruppens kunskap om varför man mäter och vad
arbetssättet kring OEE innebär.

kunskap om hur man når bestående
resultat med OEE-mätningar.

Kursavgift
Pris per kursdeltagare är 6 900 kr
(exkl moms)
I avgiften ingår lunch och

Med utgångspunkt från våra erfarenheter från installationer

kursmaterial

i ett 70-tal fabriker kommer den här utbildningen att ge
deltagarna de verktyg som behövs för att lyckas skapa
bestående och värden och resultat med OEE-mätningar.

Mål
Målet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som
behövs för att lyckas med införandet och tillämpningen av
OEE-system i sin egen produktion.

Innehåll

••
••
••
••
••

Datum, tid och plats
Se datum på webbsidan
Klockan 09:00 till 16:00
Stora badhusgatan 18, 6tr,
Göteborg

Kontaktuppgifter

Omvärldsbild, OEE i olika typer av produktion

Telefon: 031 - 788 19 20

OEE och produktionsekonomi

E-post: info@goodsolutions.se

Steget från mätningar till ökad effektivitet

Webbsida: www.goodsolutions.se

Förutsättningar för att lyckas i den egna organisationen

Vilka nivåer av mätningar finns, vad är det egna behovet
Få in OEE i de dagliga rutinerna och processerna
Få gruppens engagemang i förändringsarbetet

Kursmaterial

••
••

avtal hos oss.

Grunderna i OEE-teori och matematik

Tyngd kommer att läggas på

••
••
••

20 % rabatt om ni har ett support-

Kompendiet ”Nå resultat med OEE-mätningar”
Verktyg för tillämpning av OEE och störningsuppföljning
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UTBILDNING:
RS Production
Användarutbildning Steg 1

Fakta

Användarutbildning Steg 1 hjälper användare i olika roller

Övningar och exempel körs mot

att få god förmåga i användningen av RS Production.

Förutsättningar
personlig övningsmiljö.

Det hjälper till att driva tilllämpning av t ex TAK/ OEE-

Ta med egen Windowsdator.

mätningar och störningsuppföljning i daglig styrning och

Kursen vänder sig till

förbättringsarbeten.

Kursen vänder sig till de som

Med en bred kunskap om användning av RS Production

använder RS Production i någon

i organisationen säkrar man att programinvesteringen

form av ledande roll och behöver

återbetalar sig. Utbildningen ger en förståelse för möjligheterna
med ett urval av standardfunktionerna.

kunna använda och i viss mån
utbilda i användning internt.
Chefer, tekniker, produktionsledare,

Deltagarna kommer att få en kunskapsnivå för att ansvara

teamledare, Uh-personal,

för dagligt användande inom t ex en avdelning eller en roll.

projektledare, operatörer med flera.

Efter utbildningen kan man hjälpa andra användare med
enklare frågor och man kan sköta den grundläggande dagliga
hanteringen av Office Tools.

Mål
Att deltagarna ska nå en sån kunskapsnivå och förståelse att de
kan hålla användningen av RS Production på en hög nivå på sin

Bygg på med
Användarutbildning Steg 2

Kursavgift
Pris per kursdeltagare är 6 900 kr
(exkl moms)

avdelning eller i sin grupp. De ska också ges inspiration till att

I avgiften ingår lunch och

aktivt använda RS Production i den dagliga verksamheten och

kursmaterial

till förbättringsarbeten.

Innehåll

••
••
••
••
••
••

••

avtal hos oss.

Genomgång av RS Production

Datum, tid och plats

Datainsamling och signalhantering av standardfuntkioner

Se datum på webbsidan

Förståelse för datainsamling, lagring och synkning
Daglig hantering av de mest centrala funktionerna

Klockan 09:00 till 16:00

Nyttan med produktions – och störningsuppföljning

Stora badhusgatan 18, 6tr,

Genomgång av rapport och analysverktyget

Göteborg

Tyngdpunkten ligger på

••
••

20 % rabatt om ni har ett support-

Kontaktuppgifter
Telefon: 031 - 788 19 20

Detaljerad kunskap om funktioner I Operator Tools

E-post: info@goodsolutions.se

Förståelse för datainsamling, signaler, lagring och

Webbsida: www.goodsolutions.se

synkning
Grundläggande kunskap om rapport- och
analysfunktionerna
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UTBILDNING:
RS Production
Användarutbildning Steg 2

Fakta

För att maximera nyttan av RS Production är det viktigt att

Övningar och exempel körs mot

ha korta vägar från idéer till handling och från frågor till

Förutsättningar
personlig övningsmiljö.

svar. En välutbildad systemägare kan ge stöd åt den egna

Ta med egen Windowsdator.

verksamhetens behov av information och be- slutsstöd

Kursen vänder sig till

för styrning av den dagliga verksamheten och arbetet med
förbättringar.
Kursen vänder sig till den eller de personer som är de lokala
experterna på RS Production och är fortsättningsutbildning
efter användarutbildningen.

Kursen vänder sig till de som
använder RS Production i någon
form av ledande roll och behöver
kunna an vända och i viss mån
utbilda i användning internt.
Chefer, tekniker, produktionsledare,

Systemägarutbildningen fokuserar på konfiguration,

teamledare, Uh- personal,

inställningar och för- ståelse för följder och effekter av olika val

projektledare, operatörer med flera.

och beslut i samband med konfiguration av RS Production. Med
djup intern kunskap om funktioner och möjligheter i produkten
kommer tillämpningen i den dagliga verksamheten och
förbättringsarbeten att förbättras. Utbildningen ger praktiska

Kursavgift
Pris per kursdeltagare är 6 900 kr
(exkl moms)

tips och idéer om typiska konfigurationer och lösningar, best

I avgiften ingår lunch och

practies.

kursmaterial

Mål

20 % rabatt om ni har ett support-

Att deltagarna får sån kunskap om möjligheter med
konfigurationer och inställningar att de kan skapa bättre
förutsättningar för den egna produktionen att öka sin
effektivitet genom aktivt användande av RS Production.

Innehåll

••
••
••
••

Fördjupad kunskap kring konfiguration av
standardfunktionerna i RS-Production

Datum, tid och plats
Se datum på webbsidan
Klockan 09:00 till 16:00
Stora badhusgatan 18, 6tr,
Göteborg

Detaljerad genomgång av rapport – och analysverktyget

Kontaktuppgifter

Felsökning och korrigering av dagliga centrala funktioner

Telefon: 031 - 788 19 20

(schemaläggare, order, artiklar, störningar, hårdvara mm)

E-post: info@goodsolutions.se

Genomgång av standardfunktioner som är bra att känna till

Webbsida: www.goodsolutions.se

Tyngdpunkten ligger på

••
••
••

avtal hos oss.

Fördjupad kunskap av rapport- och analysverktyget
Avancerad konfiguration av standardfunktionerna
Djupare förståelse av tekniken i RS-Production
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UTBILDNING:
Ställtidsreducering med SMED Grundkurs
SMED, Single Minute Exchange of Die, är en metod för att
på ett strukturerat och metodiskt sätt eliminera förluster
under omställningar. Kursen syftar till att ge deltagaren

Fakta
Kursen vänder sig till
Kursen vänder sig till deltagare som
vill ha grundförståelse för metodik
och praktisk användning av SMED.

grundförståelse för metodik och praktisk användning.

Kursavgift

SMED står för tanken att stopptiden för en omställning ska

Pris per kursdeltagare är 6 900 kr

vara kortare än 10 minuter och är användbar till alla typer av

(exkl moms)

maskiner och utrustningar. Deltagarna kommer att få ta del av

I avgiften ingår lunch och

bakgrund, metodik och strategier för att på ett strukturerat sätt

kursmaterial

arbeta med ställtidsreducering.
20 % rabatt om ni har ett support-

Mål

avtal hos oss.

Att deltagarna ska nå grundkunskap och förståelse för SMED-

Datum, tid och plats

metoden och hur den ger ett strukturerat och metodiskt
arbetssätt för att arbeta med ställtidsoptimering.

Innehåll

••
••
••
••
••

Bakgrund
SMED-teori

••
••

Klockan 09:00 till 16:00
Stora badhusgatan 18, 6tr,
Göteborg

SMED-spelet och arbetsmetoder

Kontaktuppgifter

5S och standardiserat arbete

Telefon: 031 - 788 19 20

Praktiska övningsexempel

E-post: info@goodsolutions.se
Webbsida: www.goodsolutions.se

Tyngdpunkten ligger på

••
••
••
••

Se datum på webbsidan

Bakgrund och historia
Grundförståelse för SMED
Verktyg för att arbeta med SMED
Förståelse för hur standardiserat och strukturerat
påverkar ställtider
Skapa ställtidsreducering
Praktiska övningsexempel

RS ACADEMY

