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ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΛ ΙΙ
(SUPER SUPER SOS – ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ 1-2 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Εξηγείστε τι σημαίνουν οι ξενόγλωσσοι όροι:

r

i.g

Operations Management

Bill-of-materials (BOM)

on

Capacity

ak

ABC analysis

Aggregate planning

Η διοίκηση λειτουργιών (operations management) είναι το σύνολο εκείνων των
δραστηριοτήτων που αφορούν το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο,
την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και των ανασχεδιασμό των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της
παράγωγης αγαθών και υπηρεσιών
1) Την ομάδα Α που περιλαμβάνει τα είδη εκείνα που αντιστοιχούν σε ένα
μεγάλο ποσοστό (75-80%) της συνολικής αξίας των αποθεμάτων 2) Την ομάδα Β
που περιλαμβάνει είδη μικρότερης αξίας και σημασίας από εκείνα της
κατηγορίας Α και αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό (20-25%) της συνολικής αξίας
των αποθεμάτων.3) Την ομάδα C που περιλαμβάνει είδη ακόμη μικρότερης
αξίας και αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό (10-15%) της συνολικής αξίας των
αποθεμάτων.
(Συγκεντρωτικός προγραμματισμός) Είναι η δραστηριότητα με την οποία
καθορίζεται το πρόγραμμα (πλάνο) της παραγωγής συγκεντρωτικά δηλαδή για
το σύνολο των προϊόντων (συνήθως οικογενειών προϊόντων) ενός παραγωγικού
συστήματος για ένα σύνολο περιόδων.
(Κατάλογος υλικών) Πρόκειται για ταξινομημένο κατάλογο που περιέχει όλα τα
υλικά –εξαρτήματα την ποσότητα και τη σειρά συναρμολόγησης των για την
παραγωγή ενός τελικού προϊόντος (end item)
(Χωρητικότητα/ δυναμικότητα) Αναφέρεται σε χωρητικότητα μιας αποθήκης ή
την δυναμικότητα ενός εργοστασίου και αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό
εξυπηρέτησης μιας μονάδας
(Πολιτική συνεχούς παρακολούθησης αποθέματος). Όταν το επίπεδο
αποθέματος ελέγχεται σε συνεχή βάση οπότε και οι παραγγελίες γίνονται ευθύς
μόλις φθάσει στο σημείο επαναπαραγγελίας.
(Μέθοδος πρόβλεψης «Δελφοί») Πρόκειται για ποιοτική μέθοδο πρόβλεψης. Η
μέθοδος «Δελφοί», χρησιμοποιεί μια ομάδα ειδικών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξαλείφεται το ενδεχόμενο της κυριαρχίας αυτών με το μεγαλύτερο κύρος,
πειθώ και δυναμισμό.
(Εξαρτημένη ζήτηση) Η ζήτηση για τα τελικά προϊόντα προέρχεται απ’ έξω από
το σύστημα και συνεπώς υπόκειται σε αβεβαιότητα
(Οικονομική ποσότητα παραγγελίας) Πρόκειται για κανόνα διαχείρισης που
απαντά στο ερώτημα πόσο να παραγγελθεί. Ο κανόνας αυτός ελαχιστοποιεί το
κόστος αποθήκευσης και το κόστος παραγγελιών
(Οικονομίες κλίμακας) Tο κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται αυξανομένης
της παραγωγής
Ένα σύστημα ERP αποτελείται από διαφορετικά συνεργαζόμενα τμήματα μέρη
(συνήθως καλούνται modules)
(κόστος διακράτησης αποθέματος) Συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό στην τιμή
κτήσης του προϊόντος
Το Kaizen είναι Ιαπωνική έννοια που σημαίνει σταδιακή, ομαλή και συνεχή
βελτίωση. Στις επιχειρηματικές στρατηγικές Kaizen όλοι σε έναν οργανισμό

Continuous Review

Delphi Method
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Dependent Demand

Economic Order Quantity (EOQ)
Economies of scale

Enterprise Resource Planning (ERP)
Holding cost
Kaizen
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Kanban

Longest Operation Time (LOT)
Master production schedule (MPS)
Materials Requirement Planning
(MRP)
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Pull system

Reorder Point (ROP) ή order point
Safety stock

on

Theory of Constraints

i.g

Lean Production-JIT

Push system

εργάζονται μαζί για να κάνουν βελτιώσεις που δεν απαιτούν σημαντικές
επενδύσεις κεφαλαίου.
(Ιαπωνική λέξη για την λέξη κάρτα) Πρόκειται για ένα σύστημα καρτών που
χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό της διακίνησης των υλικών σε ένα
παραγωγικό σύστημα
(Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας) Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που
παρεμβάλλεται από την στιγμή που τίθεται μια παραγγελία μέχρι την στιγμή
που παραδίνεται.
(Παράδοση ευθύς μόλις ζητηθεί) Με τη φιλοσοφία JIT προμήθειες και
εξαρτήματα έλκωνται (ζητούνται) δια μέσου του συστήματος για να φθάσουν
όπου και όταν αυτά χρειάζονται
(Κανόνας σειριοποίησης βάσει του μεγαλύτερου χρόνου διεκπεραίωσης) Θα
ξεκινήσουν πρώτα οι εργασίες με τον μεγαλύτερο χρόνο διεκπεραίωσης
(Κύριο πρόγραμμα παραγωγής) Καθορίζει το τι πρόκειται να παραχθεί (δηλ. τον
αριθμό των τελικών προϊόντων) και το πότε
(Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών) Πρόκειται για συστήματα διαχείρισης
υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση προγράμματος παραγωγής όταν
η ζήτηση είναι εξαρτημένη και ασυνεχής
Είναι τα συστήματα παραγωγής που παράγουν προϊόντα βάσει της ζήτησης
όπως αυτή εκδηλώνεται
Είναι τα συστήματα παραγωγής που παράγουν προϊόντα στηριζόμενα σε
προβλέψεις της εξωτερικής ζήτησης πριν αυτή εκδηλωθεί
(Σημείο επαναπαραγγελίας) Πρόκειται για το επίπεδο αποθέματος στο οποίο
πρέπει να γίνει (τεθεί) μία νέα παραγγελία
(Απόθεμα ασφαλείας) Πρόκειται για το απόθεμα που διατηρείται με σκοπό την
κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης πάνω από την προβλεφθείσα για μια
ορισμένη χρονική περίοδο
(Θεωρία περιορισμών) Φιλοσοφία-στυλ διοίκησης που θεωρεί ότι όλα τα
συστήματα έχουν έναν τουλάχιστον περιορισμό(ενδεχομένως και
περισσότερους) και ότι προτιμώτερη είναι η διαχείριση-άμβλυνση του
περιορισμού παρά η συνεχής και ατελέσφορη προσπάθεια εξάλειψής του
(Συντελεστής ανακύκλωσης αποθέματος). Πρόκειται για τον λόγο (πηλίκο) των
ετήσιων πωλήσεων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν δια του μέσου αποθέματος στο
συγκεκριμένο προϊόν
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Turn-Over Ratio ή Inventory
turnover ratio
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