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ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

r

Ερώτηση 1
Αναφέρατε 6 τουλάχιστον δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι διευθυντές

i.g

παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών του ΙΚΕΑ.

Απάντηση

1. Στη διαρρύθμιση των καταστημάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή και
αποτελεσματική ροή των πελατών

2. Στο σχεδιασμό καλαίσθητων προϊόντων με τρόπο που να επιτρέπει την αποδοτική

ak

συσκευασία τους σε επίπεδα πακέτα

3. Στη διασφάλιση της συμβολής όλου του προσωπικού στην επιτυχία της εταιρείας
4. Στη δημιουργία καταστημάτων με το κατάλληλο μέγεθος στις πιο αποδοτικές θέσεις
5. Στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής των προϊόντων στα καταστήματα
6. Στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στη ζήτηση

7. Στη διατήρηση καθαρών και ασφαλών χώρων αποθήκευσης

on

8. Στην αποφυγή έλλειψης προϊόντων στα καταστήματα

9. Στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών
10. Στη διαρκή παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών

Ερώτηση 2

Δώστε τον ορισμό της Διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (Operations

Sk

Management)

Απάντηση

Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (operations management) είναι η
δραστηριότητα της διαχείρισης των πόρων που έχουν διατεθεί για την παραγωγή και
διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών.
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Ερώτηση 3
Αναφέρατε τις βασικές και υποστηρικτικές λειτουργίες σε έναν οργανισμό. Δώστε ένα
παράδειγμα βασικών και υποστηρικτικών λειτουργιών σε μια αλυσίδα γρήγορου
φαγητού.

Οι βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού είναι οι εξής:

r

Απάντηση

i.g

1. Η λειτουργία του μάρκετινγκ, η οποία έχει την ευθύνη να κάνει γνωστά στις αγορές
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού

2. Η λειτουργία της ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη
δημιουργία νέων, τροποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών

3. Η λειτουργία της παραγωγής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ικανοποίηση των

ak

απαιτήσεων των πελατών της

Επίσης, υπάρχουν και οι υποστηρικτικές λειτουργίες:

1. Η λογιστική και χρηματοοικονομική λειτουργία, η οποία παρέχει τις πληροφορίες
που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε οικονομικά θέματα

2. Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, η οποία ασχολείται με την

on

πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού

Παραδείγματα

Βασικές λειτουργικές
δραστηριότητες

Πάροχος
Υπηρεσιών
Διαδικτύου (ISP)

Αλυσίδα
φαγητού

Μάρκετινγκ
καιπωλήσεις

Προώθηση των υπηρεσιών
στους χρήστες με στόχο την
εγγραφή συνδρομητών Πώληση
διαφημιστικού χώρου
Επινόηση νέων υπηρεσιών και
ανανέωση περιεχομένου

Sk

Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών

Παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών

Συντήρηση υλικού, λογισμικού,
και περιεχομένου
Εγκατάσταση νέων συνδέσμων
και υπηρεσιών

γρήγορου

Διεθνής
φιλανθρωπική

Εργοστάσιο
επίπλων

Διαφήμιση στην τηλεόραση
Σχεδιασμός
υλικού
προώθησης

Ανάπτυξη
χρηματοδοτικών
συμβολαίων
Αποστολή εκκλήσεων για δωρεές

Σχεδιασμός νέων γευμάτων
(πίτσες, κ.λπ.)
Διακόσμηση
εστιατορίων
Παραγωγή
γευμάτων
(πίτσες, κ.λπ.) Σερβίρισμα
πελατών Καθαριότητα
Συντήρηση εξοπλισμού

Ανάπτυξη νέων διαφημιστικών
προγραμμάτων
Σχεδιασμός νέων προγραμμάτων
χορηγίας
Παροχή
υπηρεσιών
στους
αποδέκτες της φιλανθρωπίας

Διαφήμιση σε περιοδικά
Καθορισμός
της
τιμολογιακής
πολιτικής
Πωλήσεις σε καταστήματα
Σχεδιασμός νέων επίπλων
και συνδυασμός τους με
σύγχρονα χρώματα
Κατασκευή των τμημάτων
των
επίπλων
Συναρμολόγηση
των
επίπλων
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Ερώτηση 4
Περιγράψτε το γενικό μοντέλο διαδικασίας μετατροπής που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τη φύση της λειτουργίας παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ερώτηση 5

ak

i.g

r

Απάντηση

Περιγράψτε τα είδη εισροών στο γενικό μοντέλο διαδικασίας μετατροπής.

Απάντηση

on

Κάθε διαδικασία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών δέχεται ένα σύνολο εισροών που
ονομάζονται μετατρεπόμενοι πόροι. Πρόκειται για τους πόρους που επεξεργαζόμαστε,
μετατρέπουμε ή μεταποιούμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συνήθως είναι ένα
μίγμα των παρακάτω στοιχείων:

 Υλικά: οι περισσότερες βιομηχανικές λειτουργίες παραγωγής επεξεργάζονται υλικά
και μετατρέπουν τις φυσικές τους ιδιότητες.

Sk

 Πληροφορίες: οι λειτουργίες παραγωγής οι οποίες επεξεργάζονται πληροφορίες
μετατρέπουν τις πληροφοριακές τους ιδιότητες (δηλαδή, το σκοπό ή τη μορφή των
πληροφοριών), όπως κάνουν οι λογιστές.

 Πελάτες: οι λειτουργίες παραγωγής που «επεξεργάζονται» τους πελάτες, για
παράδειγμα τα κομμωτήρια και οι πλαστικοί χειρουργοί, μπορούν να αλλάξουν τις
φυσικές τους ιδιότητες με τρόπο παρόμοιο όπως και οι λειτουργίες παραγωγής που
επεξεργάζονται υλικά.

Το άλλο σύνολο εισροών που δέχεται κάθε διαδικασία παραγωγής είναι οι πόροι
μετατροπής:
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 Εγκαταστάσεις: τα κτίρια, ο εξοπλισμός, η μονάδα παραγωγής και η τεχνολογία
διαδικασίας παραγωγής
 Προσωπικό: οι άνθρωποι που χειρίζονται, συντηρούν, προγραμματίζουν και διαχειρίζονται τη διαδικασία της παραγωγής.

r

Ερώτηση 6

i.g

Περιγράψτε τα είδη εκροών στο γενικό μοντέλο διαδικασίας μετατροπής.

Απάντηση

Ο λόγος ύπαρξης όλων των διαδικασιών είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και,

παρόλο που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διαφέρουν μεταξύ τους, η διαφορά αυτή είναι
λεπτή. Ίσως η πλέον προφανής διαφορά να εντοπίζεται στην υπόστασή τους. Τα προϊόντα
είναι συνήθως χειροπιαστά. Αντίθετα, οι υπηρεσίες είναι συνήθως άυλες. Δεν μπορείς να

ak

αγγίξεις μια συμβουλή ή ένα κούρεμα. Τα προϊόντα συνήθως μπορούν να αποθηκευθούν για
κάποιο χρονικό διάστημα, ορισμένες τροφές για λίγες μόνο ημέρες, ενώ κάποια κτίρια για
χιλιάδες χρόνια.

Ερώτηση 7

on

Δώστε τον ορισμό της διαδικασίας (process)

Απάντηση

Στο εσωτερικό κάθε λειτουργίας παραγωγής, οι μηχανισμοί οι οποίοι μετατρέπουν τις
εισροές σε εκροές ονομάζονται διαδικασίες (processes). Οι διαδικασίες είναι «συνδυασμοί

Sk

πόρων που παράγουν κάποιο μίγμα από προϊόντα και υπηρεσίες».
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Ερώτηση 8
Δώστε ένα παράδειγμα ώστε να περιγράψτε τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές.

Απάντηση

Αγαθά προς πώληση
Προσωπικό
πωλήσεων
Συστήματα πληροφοριών
Πελάτες
Αστυνομικοί
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Συστήματα πληροφοριών
Πολίτες
(νομοταγείς
και
παρανομούντες)
Νωπά τρόφιμα
Χειριστές
Τεχνολογία επεξεργασίας
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
κατεψυγμένων

Αστυνομία

Εργοστάσιο
κατεψυγμένων
τροφών

Ερώτηση 9

Έλεγχος επιβατών
Επιβίβαση επιβατών
Μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων σε
ολόκληρο τον κόσμο
Φροντίδα των επιβατών
Προμήθεια και αποθήκευση αγαθών
Παρουσίαση αγαθών
Παροχή συμβουλών σε θέματα πωλήσεων
Πωλήσεις προϊόντων
Παρεμπόδιση εγκληματικών ενεργειών
Ανακάλυψη εγκληματικών ενεργειών
Συγκέντρωση πληροφοριών
Προφυλάκιση υπόπτων

Μερικές από τις εκροές
της λειτουργίας
Μεταφορά
επιβατών
και
εμπορευμάτων

r

Πολυκατάστημα

Μερικές από τις διαδικασίες της λειτουργίας

i.g

Μερικές από τις
εισροές της λειτουργίας
Αεροσκάφη
Πιλότοι
και
πληρώματα
Προσωπικό εδάφους
Επιβάτες και εμπορεύματα

Πελάτες που κατέχουν αγαθά

Νομοταγής κοινωνία, πολίτες
που αισθάνονται ασφαλείς

ak

Λειτουργία της
παραγωγής
Αεροπορική
εταιρεία

Προμήθειες πρώτων υλών
Προετοιμασία τροφών
Κατάψυξη τροφών
Συσκευασία και κατάψυξη τροφών

Κατεψυγμένα τρόφιμα

on

Αναφέρατε τα τρία επίπεδα ανάλυσης της λειτουργίας παραγωγής.

Απάντηση

Αν και όλες οι λειτουργίες παραγωγής είναι παρόμοιες ως προς το ότι όλες μετατρέπουν
εισροές παραγωγικών πόρων σε εκροές προϊόντων και υπηρεσιών, διαφοροποιούνται με
αρκετούς τρόπους, τέσσερις από τους οποίους είναι ιδιαίτερα σημαντικοί:

Sk

 Ο όγκος των εκροών (η διάσταση του όγκου): Το επίπεδο ή ο ρυθμός των εκροών
μιας διαδικασίας

 Η ποικιλία των εκροών (η διάσταση της ποικιλίας): Το εύρος των διαφορετικών
προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται με μια διαδικασία

 Η μεταβολή στη ζήτηση των εκροών τους (η διάσταση της μεταβολής): Ο βαθμός
στον οποίο ο ρυθμός ή το επίπεδο των εκροών μιας διαδικασίας ποικίλει με το χρόνο

 Ο βαθμός της «ορατότητας» (η διάσταση της ορατότητας) τον οποίο έχουν οι
πελάτες όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών
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Ερώτηση 10
Αναφέρατε μερικές (8) δραστηριότητες που ισχύουν σε όλους τους τύπους λειτουργιών
παραγωγής. (για την απάντηση της ερώτησης να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου)

Απάντηση

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

r

3.

Σχεδιασμός διαδικασιών
Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών
Σχεδιασμός του δικτύου εφοδιασμού
Χωροταξία και ροή
Τεχνολογίες στις διαδικασίες
Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και οργάνωσης της εργασίας
Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας
Προγραμματισμός και έλεγχος των αποθεμάτων
Προγραμματισμός και έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων
Προγραμματισμός και έλεγχος της ποιότητας

i.g

2.

Ερώτηση 11

ak

1.

Γιατί η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών είναι σημαντική;

Απάντηση

Διότι, μια αποτελεσματική λειτουργία παραγωγής μπορεί να δώσει στην επιχείρηση

on

τεσσάρων ειδών πλεονεκτήματα:

 Μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και να είναι
αποδοτική.

 Μπορεί να αυξήσει τα έσοδα αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελατών μέσω της
καλής ποιότητας και εξυπηρέτησης.

 Μπορεί να μειώσει το ποσό των επενδύσεων το οποίο είναι αναγκαίο για να

Sk

παραχθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών κατάλληλου τύπου

 Μπορεί να βάλει τα θεμέλια για μελλοντικές καινοτομίες με τη δημιουργία μιας
σταθερής βάσης ικανοτήτων και γνώσεων μέσα στην επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ερώτηση 1
1.

Ποιες μεθόδους πρόβλεψης γνωρίζετε: Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται;

r

Αναφέρατε όσες μεθόδους γνωρίζετε.
Αναφέρατε τις βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι προβλέψεις.

3.

Αναλύστε κάθε μία πρόβλεψη. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

i.g

2.

ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ)

Τι είναι η πρόβλεψη; Είναι οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες για την εκτίμηση μελλοντικών
γεγονότων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει ιστορικά δεδομένα τα οποία προεκτείνονται

ak

(προβάλλονται) στο μέλλον βάσει κάποιου μαθηματικού μοντέλου. Μπορεί να είναι μια
υποκειμενική και διαισθητική εκτίμηση ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός αυτών.
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΙΤΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

on

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ

ΑΠΛΗ ΕΚΘΕΤΙΚΗ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ
DELPHI

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

Sk

ΕΚΘΕΤΙΚΗ
ΜΕ ΤΑΣΗ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΜΕ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ
WINTERS

A. Ποσοτικές μέθοδοι: Οι ποσοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση
(δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης) δεδομένων.
 Α.1. Χρονοσειρές: Οι χρονολογικές σειρές εξετάζουν το μοτίβο της προηγούμενης
συμπεριφοράς ενός φαινομένου στο πέρασμα του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τους
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λόγους για τη διακύμανση στην τάση, με στόχο να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση για
να προβλέψουν τη μελλοντική συμπεριφορά του φαινομένου.
 Α.1.1. Κινούμενος μέσος1: Η προσέγγιση του κινητού μέσου όρου για την
πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία τις πραγματικής ζήτησης για τις
προηγούμενες η περιόδους, υπολογίζει τη μέση ζήτηση για τις n περιόδους, και

r

χρησιμοποιεί αυτόν το μέσο όρο σαν μια πρόβλεψη για τη ζήτηση της επόμενης
περιόδου.

i.g

Είναι κατάλληλη για πρόβλεψη μεταβλητών που δεν εμφανίζουν τάση ή
εποχικότητα (άρα είναι στάσιμες).

Μειονεκτήματα του κινούμενου μέσου;
1.

Απαιτούνται πολλά δεδομένα (απαιτήσεις αποθήκευσης) για την
παραγωγή μιας τιμής (πρόβλεψης).

Δεν είναι κατάλληλη η μέθοδος αν προς πρόβλεψη μεταβλητή

ak

2.

παρουσιάζει στοιχεία τάσης ή εποχικότητας ή κυκλικότητας.

3.

Η μέθοδος δίνει την ίδια βαρύτητα σε κάθε μια από τις Ν πιο πρόσφατες
τιμές, ενώ δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα δεδομένα πριν από τις
Ν τελευταίες περιόδους.

on

 Α.1.2. Απλή εκθετική εξομάλυνση2: Η προσέγγιση της εκθετικής εξομάλυνσης
προβλέπει τη ζήτηση για την επόμενη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την
πραγματική ζήτηση στην τρέχουσα περίοδο, αλλά και την προηγούμενη πρόβλεψη
για την τρέχουσα περίοδο.

Είναι κατάλληλο όταν η προς πρόβλεψη μεταβλητή (ζήτηση) δεν παρουσιάζει τάση
ή εποχικότητα3.

Sk

Υπολογίζεται από το παρακάτω τύπο:

Νέα πρόβλεψη = a (τρέχουσα τιμή) + (1-a) (πρόσφατη πρόβλεψη)

1

Πιθανές ερωτήσεις: Τι είναι η μέθοδος του κινούμενου μέσου;
Πότε μια χρονοσειρά χαρακτηρίζεται ως στάσιμη ; Σε μια τέτοια χρονοσειρά ποια μέθοδο προεκβολής θα
χρησιμοποιούσατε;
Ποια η φιλοσοφία της μεθόδου του κινούμενου μέσου ;
Για ποιες χρονοσειρές είναι καταλληλότερη η μέθοδος του κινούμενου μέσου;
2 Πιθανές ερωτήσεις: Ποια η φιλοσοφία της μεθόδου της απλής εκθετικής εξομάλυνσης;
Η μέθοδος της απλής εκθετικής εξομάλυνσης δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για στάσιμες χρονοσειρές; Τι
συντελεστή εξομάλυνσης α θα συστήνατε μεγάλο ή μικρό;
3 Πιθανή ερώτηση: Όταν σε μια χρονοσειρά που παρουσιάζει τάση εφαρμόσουμε το μοντέλο της απλής εκθετικής
εξομάλυνσης οι προβλέψεις τι θα είναι σε σχέση με τις πραγματικές τιμές ;
Απάντηση: Τότε η μέθοδος της απλής εκθετικής εξομάλυνσης θα υποεκτιμά συστηματικά την προς πρόβλεψη
μεταβλητή (π.χ. ζήτηση) όταν η τάση είναι αυξητική, ή αντίθετα θα υπερεκτιμά εν γένει αν η τάση είναι φθίνουσα.
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Τι είναι η σταθερά εξομάλυνσης;
Η σταθερά εξομάλυνσης α είναι στην ουσία ο συντελεστής στάθμισης που δίνεται
στο τελευταίο (και επομένως υποθέτουμε ότι είναι το πιο σημαντικό) δεδομένο

r

που είναι διαθέσιμο για την πρόβλεψη.

Με τι τιμές του α πετυχαίνουμε μεγαλύτερη εξομάλυνση4

i.g

Η τιμή του α καθορίζει την ισορροπία μεταξύ της ανταπόκρισης των προβλέψεων
στις αλλαγές της ζήτησης και τη σταθερότητα των προβλέψεων. Όσο πιο κοντά
στο 0 είναι το α, τόσο περισσότερο οι προβλέψεις θα επηρεάζονται από τις
προηγούμενες προβλέψεις (όχι πολύ ευαίσθητες αλλά σταθερές).

Με άλλα λόγια, μικρές τιμές του a προκαλούν μεγαλύτερη εξομάλυνση από ό,τι

ak

μεγάλες τιμές. Συνήθως η τιμή του a κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,3.

Πλεονεκτήματα της εκθετικής εξομάλυνσης
1.
2.
3.

H ευκολία εφαρμογής.

Oι μικρές απαιτήσεις σε υπολογιστικό χρόνο και αποθήκευση δεδομένων.
H πρόβλεψη είναι αναπροσαρμόσιμη (adaptive), δηλαδή ενημερώνεται −

on

επηρεάζεται καθώς γίνονται γνωστά από τα καινούργια δεδομένα.

 Α.1.3. Εκθετική με τάση: Το μοντέλο της διπλής εκθετικής εξομάλυνσης (ή
μοντέλο Holt ή εκθετική εξομάλυνση με γραμμική τάση) είναι κατάλληλο για
χρονοσειρές όπου το συστηματικό στοιχείο της ζήτησης χαρακτηρίζεται από
Οριζόντιο στοιχείο μαζί με τάση γραμμική.
Στο μοντέλο εκθετικής εξομάλυνσης με τάση θεωρούμε ότι:

Sk

Συστηματικό στοιχείο της ζήτησης = Οριζόντιο στοιχείο + στοιχείο Τάσης

 Α.1.4. Εκθετική με εποχικότητα: Όταν το συστηματικό στοιχείο μιας χρονοσειράς
χαρακτηρίζεται, εκτός από το οριζόντιο στοιχείο, και από εποχικότητα χωρίς
τάση, το μοντέλο της απλής εκθετικής εξομάλυνσης δεν δίνει ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το μοντέλο της εκθετικής
εξομάλυνσης με εποχικότητα.
Στο μοντέλο εκθετικής εξομάλυνσης με εποχικότητα θεωρούμε ότι:

4 Άλλη πιθανή ερώτηση: Τι σημαίνει ο όρος εξομάλυνση; Με τι τιμές του α πετυχαίνουμε μεγαλύτερη εξομάλυνση

;

9
Copyright © 2012 - 2017 Skonaki.gr

Αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης της επιχείρησης MrPrint

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Skonaki.gr
Το καλύτερο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο στη Χίο

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Συστηματικό στοιχείο της ζήτησης = Οριζόντιο στοιχείο ∙ Εποχικότητα

 Α.1.5. Μοντέλο Winters: Το μοντέλο Winters είναι κατάλληλο στην περίπτωση
που η χρονοσειρά χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη του οριζόντιου στοιχείου
με τα στοιχεία της τάσης και της εποχικότητας.

r

Συστηματικό στοιχείο της ζήτησης = (Οριζόντιο στοιχείο+Τάση)* Εποχικότητα

i.g

Ερώτηση 2 (SUPER S.O.S.)
Ποια σφάλματα πρόβλεψης γνωρίζετε; Πώς ορίζεται το καθένα;

Απάντηση

1. Μέσο σφάλμα: Η αποτελεσματικότητα (ακρίβεια) μιας μεθόδου κρίνεται καλή όταν

ο δείκτης αυτός τείνει προς το μηδέν. Υψηλή θετική τιμή του μέτρου φανερώνει ότι

ak

η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υποεκτιμά την προς πρόβλεψη μεταβλητή, ενώ υψηλή

αρνητική τιμή του δείκτη φανερώνει ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπερεκτιμά
την προς πρόβλεψη μεταβλητή. Μειονέκτημα του μέτρου αυτού είναι το γεγονός ότι
οι θετικές αποκλίσεις εξουδετερώνονται από τις αρνητικές, με αποτέλεσμα να
εμφανίζεται πλασματικά καλή αποτελεσματικότητα.

2. Μέση απόλυτη απόκλιση: Για να εξουδετερωθεί το προηγούμενο μειονέκτημα

on

(εξουδετέρωση αρνητικών –θετικών αποκλίσεων) εισάγουμε την απόλυτη τιμή της
απόκλισης. Ο δείκτης αυτός δίνει ένα μέτρο του μεγέθους των αποκλίσεων που
παράγει η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, όμως δεν δίνει το πρόσημο των αποκλίσεων.
Απαντά στο αν είναι καλή μια μέθοδος αλλά σε περίπτωση που είναι κακή δεν δίνει
πληροφορία αν έχουμε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της προς πρόβλεψη
μεταβλητής.

Sk

3. Μέσο τετραγωνικό σφάλμα: Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες παρόμοιες με τη ΜΑΑ
αλλά λόγω της δύναμης του τετραγώνου, στην οποία υψώνεται κάθε απόκλιση
παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στις αποκλίσεις.

4. Τυπική απόκλιση σφαλμάτων: Δίνει πληροφορίες για την απόκλιση των απολύτων
τιμών των σφαλμάτων από τη μέση τιμή τους.

5. Μέσο ποσοστιαίο σφάλμα: Μετράει το μέσο σφάλμα επί τοις 100 για Ν περιόδους.
6. Μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα: O δείκτης αυτός είναι ίσος με το μέσο απόλυτο
ποσοστιαίο λάθος ως προς τη ζήτηση. Το ΜΑΠΣ μετράει το πόσο έξω πέφτουν οι
προβλέψεις ως ποσοστά της πραγματικής τιμής της μεταβλητής.
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7. Αμεροληψία (Bias): Για να προσδιορίσουμε αν μια μέθοδος πρόβλεψης
συστηματικά υπερεκτιμά ή υποεκτιμά τη ζήτηση πρέπει να χρησιμοποιούμε το
άθροισμα των λαθών που παράγονται για να υπολογίσουμε την αμεροληψία της
μεθόδου. Η αμεροληψία πρέπει να κυμαίνεται γύρω από το 0 εφόσον τα λάθη είναι
τελείως τυχαία και δεν έχουν τάση (υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης).

r

8. Σήμα ανίχνευσης (Tracking signal): Όταν το TS βρίσκεται έξω από το εύρος των  6
αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η πρόβλεψη έχει τάση είτε υποεκτίμησης (όταν TS ≤ -6)

i.g

είτε υπερεκτίμησης (όταν TS ≥ +6), οπότε απαιτείται να ερευνηθεί η αιτία της
απόκλισης και, τελικά, η καταλληλότητα της μεθόδου.

Ερώτηση 3
1.

Ποια η φιλοσοφία της απλής γραμμικής παλινδρόμησης; Μέσω ποιων

παραμέτρων ελέγχουμε την καταλληλόλητα αυτής ; Τι πληροφορία μας δίνει

ak

ο συντελεστής προσδιορισμού; Τι τιμές παίρνει;
2.

Η ανάλυση απλής συσχέτισης σε ποια υπόθεση βασίζεται;

3.

Μέσω ποιων παραμέτρων ελέγχουμε την καταλληλότητα ή μη μιας ανάλυσης
απλής συσχέτισης ;

Τι πληροφορία δίνει το τυπικό σφάλμα συσχέτισης ;

5.

Τι πληροφορία δίνει ο συντελεστής προσδιορισμού ; Τι τιμές παίρνει ;

on

4.

6.

Τι πληροφορία δίνει ο συντελεστής συσχέτισης ; Τι τιμές παίρνει ;

Η ανάλυση απλής συσχέτισης (παλινδρόμηση) στηρίζεται στην υπόθεση ότι η σχέση μεταξύ
μιας εξηρτημένης μεταβλητής Υ (π.χ. ζήτηση) και μιας ανεξάρτητης Χ (π.χ. τιμή) είναι
γραμμική, είναι δηλαδή της μορφής:

Sk

Υ = α + βΧ

Για να ελέγξουμε την καταλληλότητα ή μη μιας ανάλυσης απλής συσχέτισης χρησιμοποιούμε
το συντελεστή προσδιορισμού (R2) και το συντελεστή συσχέτισης (r).

Συντελεστής προσδιορισμού: Η βασιμότητα της υπόθεσης της γραμμικότητας μεταξύ Υ και
Χ μετριέται με το συντελεστή προσδιορισμού R2
Ο συντελεστής προσδιορισμού παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1 και αποτελεί μέτρο του πόσο
καλά η προσδιορισθείσα σχέση Υ = α + βΧ ταιριάζει με τα δεδομένα
Όταν R2=1 όλα τα δεδομένα ταιριάζουν ακριβώς με την ευθεία συσχέτισης κατά συνέπεια η
προσδιορισθείσα σχέση Υ=α+β∙Χ είναι καλό πρότυπο για μελλοντικές προβλέψεις.
11
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Συντελεστής συσχέτισης: Ο συντελεστής αυτός ισούται με την τετραγωνική ρίζα του R2 (στην
περίπτωση της απλής συσχέτισης) με πρόσημο το πρόσημο του συντελεστή β. Όσο πιο κοντά
βρίσκεται το r στο 0, τόσο μικρότερη είναι η συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Για r = +1 (θετική συσχέτιση) ή r = -1 (αρνητική συσχέτιση) λέμε ότι οι μεταβλητές έχουν απόλυτη
συσχέτιση.

r

Τυπικό σφάλμα συσχέτισης:
Ένα μέτρο της διασποράς των σημείων γύρω από την ευθεία, κατά συνέπεια και της

Sk

on

ak

λαθών ή τυπικό σφάλμα (Standard error).

i.g

αξιοπιστίας της πρόβλεψης που γίνεται με βάση αυτή, αποτελεί η τυπική απόκλιση των
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

1.

Όταν μια παραγωγική διαδικασία έχει υψηλή ποικιλία τότε ο όγκος είναι

………….., η τυποποίηση είναι …………, ο χρόνος απόκρισης στη ζήτηση των πελατών
είναι …………., ο προγραμματισμός είναι ……………….., ο έλεγχος είναι ………. και η
Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιας

r

ευρωστεία είναι…………….

i.g

παραγωγικής διαδικασίας;

Όταν μια παραγωγική διαδικασία έχει υψηλή ποικιλία τότε ο όγκος είναι χαμηλός, η
τυποποίηση είναι χαμηλή, ο χρόνος απόκρισης στη ζήτηση των πελατών είναι μεγάλος, ο
προγραμματισμός είναι αργός, ο έλεγχος είναι αναλυτικός και η ευρωστεία είναι υψηλή.

Η υψηλή ποικιλία ενός αρχιτεκτονικού γραφείου συνεπάγεται ότι οι υπηρεσίες του έχουν

ak

ελάχιστη τυποποίηση. Λόγω αυτού, ο χρόνος που χρειάζεται για την απόκριση στη ζήτηση

των πελατών είναι σχετικά μεγάλος. Οι λεπτομέρειες και οι απαιτήσεις για κάθε εργασία
προκύπτουν μόνο με το σχεδιασμό κάθε κτιρίου με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη, και έτσι
ο προγραμματισμός διεξάγεται σε βραχυπρόθεσμη βάση. Οι μεμονωμένες αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού αφορούν συνήθως το χρονισμό των
δραστηριοτήτων και των γεγονότων. Οι αποφάσεις ελέγχου είναι επίσης λεπτομερείς.

on

Ωστόσο, η ευρωστία της λειτουργίας παραγωγής θα είναι σχετικά υψηλή.
2.

Όταν μια παραγωγική διαδικασία έχει χαμηλή ποικιλία τότε ο όγκος είναι

………….., η τυποποίηση είναι …………, ο χρόνος απόκρισης στη ζήτηση των πελατών
είναι …………., ο προγραμματισμός είναι ……………….., ο έλεγχος είναι…………. και η
ευρωστεία είναι……………. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιας
παραγωγικής διαδικασίας;

Sk

Όταν μια παραγωγική διαδικασία έχει χαμηλή ποικιλία τότε ο όγκος είναι υψηλός, η
τυποποίηση είναι υψηλή, ο χρόνος απόκρισης στη ζήτηση των πελατών είναι μικρός, ο
προγραμματισμός είναι γρήγορος, ο έλεγχος είναι συνολικός και η ευρωστεία είναι χαμηλή.

Ο όγκος σε μία εταιρία ηλεκτροδότησης, είναι υψηλός, η παραγωγή συνεχής, και ουσιαστικά
δεν υφίσταται ποικιλία. Ο ορίζοντας προγραμματισμού στην παραγωγή ηλεκτρισμού μπορεί
να είναι πολύ μεγάλος. Οι σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το δυναμικό των σταθμών
ηλεκτροδότησης λαμβάνονται πολλά χρόνια νωρίτερα. Οι μεμονωμένες αποφάσεις
προγραμματισμού της εταιρείας ηλεκτροδότησης δεν αφορούν το χρονισμό, αλλά τον όγκο
13
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των εκροών. Ωστόσο, η ευρωστία της λειτουργίας της παραγωγής είναι πολύ χαμηλή, καθώς,
εάν μια γεννήτρια παρουσιάσει βλάβη, η παραγωγική δυναμικότητα της λειτουργίας
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από εκείνο το κομμάτι της παραγωγής επίσης θα
παρουσιάσει πρόβλημα.

Δώστε τον ορισμό της εξαρτώμενης ζήτησης και ένα παράδειγμα.

r

3.

Ορισμός: Εξαρτώμενη ζήτηση είναι η ζήτηση η οποία είναι σχετικά προβλέψιμη αφού

i.g

εξαρτάται από κάποιον άλλο γνωστό παράγοντα. Ο διευθυντής, για παράδειγμα, που
διασφαλίζει ότι υπάρχουν αρκετά ελαστικά σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων δεν
αντιμετωπίζει τη ζήτηση ελαστικών ως τυχαία μεταβλητή. Γνωρίζει την ακριβή ποσότητα
ελαστικών που απαιτεί το εργοστάσιο σε καθημερινή βάση.

Παράδειγμα: Εάν πρόκειται να κατασκευαστούν 200 αυτοκίνητα σε μια ημέρα, είναι εύκολο
να υπολογιστεί ότι η ζήτηση του εργοστασίου θα είναι 1000 ελαστικά (κάθε αυτοκίνητο

ak

διαθέτει πέντε ελαστικά) - η ζήτηση εξαρτάται από ένα γνωστό παράγοντα, τον αριθμό
αυτοκινήτων που θα κατασκευαστούν.

4.

Δώστε τον ορισμό της ανεξάρτητης ζήτησης και ένα παράδειγμα.

Ορισμός: Η ζήτηση δεν είναι εμφανώς ή άμεσα εξαρτώμενη από τη ζήτηση για ένα άλλο
προϊόν ή υπηρεσία.

on

Παράδειγμα: Το σούπερ μάρκετ λαμβάνει τις αποφάσεις προγραμματισμού και ελέγχου με
βάση την εμπειρία του και την κατανόηση της αγοράς, ανεξάρτητα με αυτό που θα συμβεί
στην πραγματικότητα. Διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεμείνουν από αποθέματα η ζήτηση των
οποίων δεν συμφωνεί με τις προβλέψεις τους.

5.

Δώστε τον ορισμό του λόγου Π:Ζ (P:D ratio). Τι σημαίνει το Π και τι το Ζ; Τι

Sk

πληροφορία δίνει αυτός ο λόγος;

Ένας άλλος τρόπος χαρακτηρισμού της διαβάθμισης μεταξύ προγραμματισμού και ελέγχου
πόρων βάσει παραγγελίας και προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής για αποθήκευση
είναι η χρήση του λόγου Π:Ζ (P:D ratio). Αυτή η έννοια αντιπαραβάλλει το συνολικό χρόνο
που θα πρέπει να περιμένουν οι πελάτες για να παραλάβουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από
τη στιγμή που θα το ζητήσουν, δηλαδή το χρόνο ζήτησης Ζ και το συνολικό χρόνο
διεκπεραίωσης Π. Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ο χρόνος που χρειάζεται η λειτουργία
παραγωγής να αποκτήσει τους πόρους και να παράγει και να παραδώσει το προϊόν ή την
υπηρεσία.
14
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Όσο μεγαλύτερο είναι το Π σε σύγκριση με το Ζ, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό της
εικασίας στη λειτουργία της παραγωγής, και τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που
αναλαμβάνει η λειτουργία της παραγωγής. Το στοιχείο της εικασίας/πρόβλεψης στη
λειτουργία της παραγωγής όμως, δεν υφίσταται μόνο επειδή το Π είναι μεγαλύτερο από το
Ζ αλλά υφίσταται γιατί το Π είναι μεγαλύτερο από το Ζ και επειδή η ζήτηση δεν μπορεί να

r

προβλεφθεί απόλυτα. Η μείωση του λόγου Π:Ζ είναι λοιπόν ένας τρόπος μείωσης του

6.

i.g

κινδύνου του προγραμματισμού και ελέγχου της λειτουργίας παραγωγής.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες που προγραμματίζουν κι ελέγχουν τον όγκο

και τον χρονισμό της παραγωγής; Περιγράψτε σύντομα τι σημαίνει κάθε μία από

on

ak

αυτές τις δραστηριότητες.

7.

Περιγράψτε το σύστημα ελέγχου ώθησης. Πώς συντονίζονται τα κέντρα

Sk

εργασίας; Ποια τα μειονεκτήματα των συστημάτων ώθησης.
8.

Περιγράψτε το σύστημα ελέγχου έλξης. Πώς συντονίζονται τα κέντρα

εργασίας;
9.

Ποιες οι επιπτώσεις της ώθησης και της έλξης στα αποθέματα;

Σύστημα ελέγχου ώθησης: Σε ένα σύστημα ελέγχου ώθησης, οι δραστηριότητες
προγραμματίζονται χρονικά μέσω ενός κεντρικού συστήματος και ολοκληρώνονται
σύμφωνα με τις κεντρικές οδηγίες. Κάθε κέντρο εργασίας ωθεί το έργο χωρίς να εξετάσει εάν
το επόμενο κέντρο εργασίας μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τα κέντρα εργασίας συντονίζονται
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μέσω ενός κεντρικού συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου της λειτουργίας της παραγωγής.
Σύστημα ελέγχου έλξης: Αντιθέτως, σε ένα σύστημα ελέγχου έλξης ο ρυθμός και οι
προδιαγραφές των δραστηριοτήτων ρυθμίζονται από το σταθμό εργασίας του «πελάτη», που
«έλκει» εργασία από τον προηγούμενο σταθμό εργασίας (προμηθευτή). Ο πελάτης

r

λειτουργεί ως μοναδικό «ερέθισμα» για δράση. Εάν ένα αίτημα δεν περάσει από τον πελάτη
στον προμηθευτή, ο προμηθευτής δεν μπορεί να παραγάγει τίποτα ή να κινήσει οποιοδήποτε

i.g

υλικό. Ένα αίτημα του πελάτη όχι μόνο ενεργοποιεί την παραγωγή στο στάδιο προμήθειας,
αλλά προτρέπει και το στάδιο προμήθειας να ζητήσει περαιτέρω διανομές από τους
προμηθευτές του.

Μειονεκτήματα των συστημάτων ελέγχου ώθησης: Τα συστήματα ώθησης είναι
περισσότερο πιθανό να οδηγήσουν στη συσσώρευση αποθεμάτων και συνεπώς δεν

ak

προτιμώνται σε λειτουργίες παραγωγής που ακολουθούν το σύστημα JIT. Τα συστήματα
ώθησης συσσωρεύονται εύκολα τα αποθέματα.

10. Περιγράψτε τις έννοιες τύμπανο, προσωρινή αποθήκη, σχοινί της θεωρίας
περιορισμών.

Θεωρία των περιορισμών: Φιλοσοφία της διοίκησης της παραγωγής η οποία εστιάζει την

on

προσοχή της στους περιορισμούς της παραγωγικής δυναμικότητας ή στα μέρη της
λειτουργίας παραγωγής όπου υπάρχει συμφόρηση. Χρησιμοποιεί λογισμικό γνωστό ως
τεχνολογία βελτιστοποιημένης παραγωγής.

Τύμπανο, (προσωρινή) αποθήκη, σχοινί: Μια προσέγγιση στον έλεγχο της λειτουργίας της
παραγωγής η οποία προέρχεται από τη θεωρία των περιορισμών και χρησιμοποιεί το σημείο

Sk

συμφόρησης για τον έλεγχο της μετακίνησης των υλικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

1. Δώστε τον ορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας μιας λειτουργίας παραγωγής
και 2 παραδείγματα.
Παραγωγική δυναμικότητα: Το μέγιστο επίπεδο δραστηριότητας προστιθέμενης αξίας που

r

μια λειτουργία παραγωγής, διαδικασία, ή εγκατάσταση μπορεί να παραγάγει σε μια χρονική

Παράδειγμα 1
Παραδείγματος

χάρη,

μια

i.g

περίοδο.

φαρμακευτική

εταιρεία

επενδύει

σε

αντιδραστήρες

χωρητικότητας 1.000 λίτρων. Εάν παράγεται μια παρτίδα τυποποιημένων προϊόντων την
ώρα, η προγραμματισμένη παραγωγική δυναμικότητα μπορεί να φτάσει τα 24.000 λίτρα

ak

ημερησίως. Εάν ο χρόνος της αντίδρασης είναι τέσσερις ώρες, και χρειάζονται δύο ώρες για

τον καθαρισμό του μηχανήματος μεταξύ των παρτίδων, το μηχάνημα θα παράγει μόνο 4.000
λίτρα την ημέρα.

Παράδειγμα 2

Παρομοίως, ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων μπορεί να είναι γεμάτο από υπαλλήλους γραφείων

on

όταν οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτές, και να δέχεται μόνο 500 αυτοκίνητα ημερησίως. Σε αυτή
την περίπτωση η παραγωγική δυναμικότητα εξυπηρέτησης θα είναι 5.000 αυτοκίνητα
ημερησίους. Συνεπώς, η παραγωγική δυναμικότητα μιας λειτουργίας παραγωγής ορίζεται ως
το μέγιστο επίπεδο δραστηριότητας προστιθέμενης αξίας σε μια χρονική περίοδο.

2. Το να λειτουργεί ένα μέρος της παραγωγής στο μέγιστο της παραγωγικής του

Sk

δυναμικότητας είναι θετικό ή αρνητικό; Αναφέρατε ένα παράδειγμα.
Πολλοί οργανισμοί λειτουργούν κάτω από τη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητά τους, είτε
επειδή δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση η οποία θα «καλύψει» την παραγωγική δυναμικότητά
τους, είτε λόγω κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής που στοχεύει η λειτουργία της παραγωγής
να έχει τη δυνατότητα να αποκριθεί γρήγορα σε κάθε νέα παραγγελία. Συχνά όμως οι
οργανισμοί ανακαλύπτουν ότι κάποια μέρη της παραγωγής τους «υπολειτουργούν», ενώ
άλλα μέρη λειτουργούν στο μέγιστο της παραγωγικής τους δυναμικότητας.
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Παράδειγμα
Παραδείγματος χάρη, ένα πολυκατάστημα λιανικής ενδέχεται να προσφέρει υπηρεσίες
συσκευασίας δώρων, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να παρέχει σε όλους τους
πελάτες χωρίς να τους καθυστερεί υπερβολικά. Τα Χριστούγεννα όμως, η ζήτηση για
συσκευασίες δώρων μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο από τη γενική αύξηση της κίνησης

r

του καταστήματος ως σύνολο. Μόνο όταν αυξηθούν οι πόροι που θα υποστηρίξουν την
αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητα αυτού του τομέα της λειτουργίας παραγωγής, δεν

i.g

θα περιοριστεί η παραγωγική δυναμικότητα ολόκληρου του καταστήματος.

3. Η πρόβλεψη της ζήτησης αποτελεί το 1ο βήμα για την κατάστρωση ενός σχεδίου

συνολικού προγραμματισμού. Η πρόβλεψη για να είναι επωφελής απαιτείται να

έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε με λίγα λόγια το καθένα
από αυτά.

ak

1. Να εκφράζεται με όρους οι οποίοι είναι χρήσιμοι στον προγραμματισμό και έλεγχο της
παραγωγικής δυναμικότητας

Εάν οι προβλέψεις εκφράζονται μόνο με χρηματικούς όρους, δεν παρέχουν ενδείξεις των
απαιτήσεων για παραγωγική δυναμικότητα στη λειτουργία της παραγωγής. Θα πρέπει να
μεταφραστούν σε ρεαλιστικές προσδοκίες της ζήτησης
2. Να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής

on

Διότι ενώ η ζήτηση μπορεί να αλλάξει άμεσα, υπάρχει χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην
απόφαση αλλαγής της παραγωγικής δυναμικότητας και την εκτέλεση της αλλαγής.
3. Να παρέχει μια ένδειξη της σχετικής αβεβαιότητας
4. Η εποχικότητα της ζήτησης

Σχεδόν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από κάποια εποχικότητα της
ζήτησης ενώ μερικά έχουν και εποχικότητα της προσφοράς, συνήθως όταν οι εισροές είναι

Sk

εποχικά αγροτικά προϊόντα

5. Εβδομαδιαίες και ημερήσιες διακυμάνσεις της ζήτησης
Η εποχικότητα της ζήτησης σημειώνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους, όμως, για κάποια
προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να παρατηρηθούν παρόμοιες προβλέψιμες μεταβολές της
ζήτησης κατά τη διάρκεια μικρότερων κύκλων.
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4. Με ποιους τρόπους γίνεται η μέτρηση της παραγωγικής δυναμικότητας;

Περιγράψτε πώς μετράμε την παραγωγική δυναμικότητα σε ένα Πανεπιστήμιο σε
ένα νοσοκομείο σε μια αεροπορική εταιρεία.
Το μέτρο της δυναμικότητας εκροής είναι το καταλληλότερο, γιατί από τη φύση της η εκροή
της λειτουργίας της παραγωγής δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις. Για πολλές λειτουργίες

r

παραγωγής όμως, ο ορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας δεν είναι τόσο προφανής.
Όταν μια πολύ ευρύτερη σειρά εκροών δημιουργεί διαφορετικά είδη ζήτησης στη

i.g

διαδικασία, το μέτρο της δυναμικότητας εκροής είναι λιγότερο χρήσιμο. Σε αυτή την

περίπτωση, για τον καθορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας χρησιμοποιούνται μέτρα
δυναμικότητας εισροής.

Παραδείγματα
Εργοστάσιο
κλιματιστικών
Νοσοκομείο
Θέατρο
Πανεπιστήμιο
Κατάστημα λιανικής

Εταιρεία
ηλεκτροδότησης
Ζυθοποιία

Μέτρο δυναμικότητας εκροής

Διαθέσιμες ώρες μηχανημάτων

Αριθμός μονάδων ανά εβδομάδα

Διαθέσιμες κλίνες

Αριθμός ατόμων που φιλοξενούνται ανά
εβδομάδα
Αριθμός ατόμων που το επισκέπτονται ανά
εβδομάδα
Αριθμός αποφοίτων ανά έτος
Αριθμός πωληθέντων ειδών ανά ημέρα

Αριθμός θέσεων

Αριθμός φοιτητών
Μέγεθος χώρου πωλήσεων

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων στον Αριθμός επιβατών ανά εβδομάδα
τομέα
Μέγεθος γεννήτριας
Μεγαβάτ παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

on

Αεροπορική εταιρεία

Μέτρο δυναμικότητας εισροής

ak

Λειτουργία παραγωγής

Όγκος δεξαμενών ζύμωσης

Λίτρα ανά εβδομάδα

5. Τι σημαίνει θεωρητική δυναμικότητα μιας λειτουργίας παραγωγής; Τι σημαίνει
πραγματική δυναμικότητα μιας λειτουργίας παραγωγής; Ποια η σχέση μεταξύ

Sk

πραγματικών εκροών και πραγματικής δυναμικότητας μιας λειτουργίας
παραγωγής;

Θεωρητική δυναμικότητα μιας λειτουργίας παραγωγής (δυναμικότητα σχεδιασμού): Η
θεωρητική δυναμικότητα μιας λειτουργίας παραγωγής είναι η παραγωγική δυναμικότητα
που είχαν στο μυαλό τους οι τεχνικοί σχεδιαστές όταν δημιούργησαν τη λειτουργία
παραγωγής (δεν είναι πάντα πρακτικά εφικτή).
Πραγματική δυναμικότητα (αποτελεσματική δυναμικότητα): Πραγματική δυναμικότητα
είναι η χρήσιμη δυναμικότητα μιας διαδικασίας ή λειτουργίας παραγωγής αφού έχουν
ληφθεί υπόψη πρώτα η συντήρηση, οι προετοιμασίες και άλλες διακοπές, και η φόρτωση.
19
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Στην πραγματική δυναμικότητα, οι πραγματικές εκροές της γραμμής θα είναι ακόμα
χαμηλότερες σε σχέση με την θεωρητική δυναμικότητα.

6. Ποιες οι καθαρές εναλλακτικές επιλογές (φιλοσοφίες) ταιριάσματος της

r

παραγωγικής δυναμικότητας με τη ζήτηση; Περιγράψτε με λίγα λόγια τη κάθε μία

i.g

από αυτές.

1. Παράβλεψη των διακυμάνσεων και διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου δραστηριότητας (σχέδιο σταθερής δυναμικότητας)

Προσέγγιση στη διαχείριση της μεσοπρόθεσμης δυναμικότητας που προσπαθεί να

διατηρήσει σταθερές τις εκροές μιας λειτουργίας παραγωγής ή τη δυναμικότητά της,
ανεξάρτητα από τη ζήτηση.

ak

2. Προσαρμογή της δυναμικότητας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της
ζήτησης (σχέδιο παρακολούθησης της ζήτησης)

Προσέγγιση στη διαχείριση της μεσοπρόθεσμης δυναμικότητας που προσπαθεί να
προσαρμόσει τις εκροές ή/και τη δυναμικότητα στη ζήτηση.

3. Απόπειρα αλλαγής της ζήτησης για να ταιριάζει στη διαθεσιμότητα της δυναμικότητας
(διαχείριση της ζήτησης)

on

Προσέγγιση στη διαχείριση της μεσοπρόθεσμης δυναμικότητας η οποία προσπαθεί να
αλλάξει ή να επηρεάσει τη ζήτηση προκειμένου να ταιριάζει με τη διαθέσιμη
δυναμικότητα.

7. Εξηγείστε με λίγα λόγια την φιλοσοφία σχέδιο σταθερής δυναμικότητας; Πώς

αποδίδεται στα αγγλικά; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής

Sk

της φιλοσοφίας;

Σχέδιο σταθερής δυναμικότητας = Level Strategy
Σε ένα σχέδιο σταθερής δυναμικότητας, η δυναμικότητα επεξεργασίας καθορίζεται σε ένα
ενιαίο επίπεδο καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις
της προβλεπόμενης ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων ασχολείται με τις
ίδιες διαδικασίες και θα πρέπει κατά συνέπεια να μπορεί να παράγει την ίδια συνολική εκροή
σε κάθε περίοδο.
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Πλεονεκτήματα
Τα σχέδια σταθερής δυναμικότητας αυτού του τύπου πετυχαίνουν τους στόχους σταθερών
μοτίβων απασχόλησης εργατικού δυναμικού, υψηλής εκμετάλλευσης διαδικασιών, και
συνήθως το στόχο υψηλής παραγωγικότητας με χαμηλό κόστος μονάδας.
Μειονεκτήματα

r

Δυστυχώς, ενδέχεται να παράγουν μια σημαντική ποσότητα αποθεμάτων που θα πρέπει να
χρηματοδοτείται και να αποθηκεύεται. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όμως ότι οι

παρά για άμεση πώληση.

i.g

αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα είδη τα οποία παράγονται ως αποθέματα

Η χαμηλή εκμετάλλευση μπορεί να κάνει τα σχέδια σταθερής δυναμικότητας απαγορευτικά
ακριβά σε πολλές λειτουργίες παραγωγής υπηρεσιών

8. Εξηγείστε με λίγα λόγια την φιλοσοφία σχέδιο παρακολούθησης της ζήτησης. Πώς

ak

αποδίδεται στα αγγλικά; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής
της φιλοσοφίας;

Σχέδιο παρακολούθησης της ζήτησης = Chase Strategy

Το αντίθετο ενός σχεδίου σταθερής δυναμικότητας είναι ένα σχέδιο το οποίο επιχειρεί να
προσαρμόζει όσο το δυνατό περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα στα

on

μεταβαλλόμενα επίπεδα της προβλεπόμενης ζήτησης. Αυτό είναι πολύ δυσκολότερο να
επιτευχθεί συγκριτικά με ένα σχέδιο σταθερής δυναμικότητας, καθώς μπορεί να απαιτείται
διαφορετικός αριθμός υπαλλήλων, ωρών εργασίας, ή ακόμα και διαφορετικό επίπεδο
εξοπλισμού σε κάθε περίοδο.

Πλεονεκτήματα

Sk

Ένα αμιγές σχέδιο παρακολούθησης της ζήτησης υιοθετείται συνήθως από λειτουργίες
παραγωγής οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής τους, όπως οι
λειτουργίες παραγωγής υπηρεσιών ή οι κατασκευαστές φθαρτών προϊόντων. Αποφεύγει τη
δαπανηρή απασχόληση πλεονάζοντος προσωπικού που προκύπτει με το σχέδιο σταθερής
δυναμικότητας, αλλά παρ’ όλα αυτά ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών καθ’ όλη την
προγραμματισμένη περίοδο.
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Μειονεκτήματα
Μερικές φορές είναι δύσκολο να επιτευχθούν πολύ μεγάλες μεταβολές της παραγωγικής
δυναμικότητας από περίοδο σε περίοδο. Αυτό σημαίνει απασχόληση προσωπικού μερικής
απασχόλησης και προσωρινού προσωπικού, απασχόληση των μόνιμων υπαλλήλων για πε-

r

ρισσότερες ώρες ή ακόμα και συμμετοχή προσωπικού με σύμβαση εργολάβευσης.

9. Με ποιους τρόπους μπορούμε να προσαρμόσουμε την δυναμικότητα; Αναφέρατε

1. Υπερωρία και χρόνος αδράνειας

i.g

όσες γνωρίζετε με λίγα λόγια για τον καθένα.

Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα, το
προσωπικό εργάζεται υπερωρίες, ενώ όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την ονομαστική

παραγωγική δυναμικότητα, ο χρόνος που αφιερώνει το προσωπικό στην παραγωγική
εργασία μπορεί να μειωθεί.

ak

2. Αλλαγή του μεγέθους του εργατικού δυναμικού

Εάν η παραγωγική δυναμικότητα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του
εργατικού δυναμικού, ένας τρόπος ρύθμισής της είναι η προσαρμογή του αριθμού του
προσωπικού. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων σε περιόδους
υψηλής ζήτησης και την απόλυσή τους όταν η ζήτηση πέφτει, ή με την πρόσληψη και
απόλυση.

on

3. Χρήση προσωπικού μερικής απασχόλησης

Μια παραλλαγή της προηγούμενης στρατηγικής είναι η πρόσληψη προσωπικού μερικής
απασχόλησης, δηλαδή για λιγότερες ώρες από την κανονική εργάσιμη ημέρα.
4. Υπεργολαβία

Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, μια λειτουργία παραγωγής μπορεί να αγοράσει
δυναμικότητα από άλλους οργανισμούς με τη λεγόμενη υπεργολαβία. Η μέθοδος αυτή δίνει

Sk

στη λειτουργία παραγωγής τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τη ζήτηση χωρίς τα επιπλέον
έξοδα επενδύσεων σε παραγωγική δυναμικότητα η οποία δεν θα απαιτείται όταν έχει
περάσει η αιχμή της ζήτησης.
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10. Εξηγείστε με λίγα λόγια την φιλοσοφία διαχείρισης εσοδείας (yield management).
Πότε είναι χρήσιμη; Αναφέρατε κάποιες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι
αεροπορικές εταιρείες για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Πρόκειται για μια σειρά μεθόδων, που μπορούν να εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί ότι
μια λειτουργία παραγωγής μεγιστοποιεί τις προοπτικές κερδοφορίας. Η διαχείριση εσοδείας

 η δυναμικότητα είναι σχετικά σταθερή,

i.g

 η αγορά μπορεί να τμηματοποιηθεί με σχετική σαφήνεια,

r

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν:

 η υπηρεσία δεν μπορεί να αποθηκευτεί με κανένα τρόπο,
 οι υπηρεσίες πωλουνται εκ των προτέρων,

 το οριακό κόστος μιας πώλησης είναι σχετικά χαμηλό.

Οι αεροπορικές εταιρείες πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια. Υιοθετούν μια σειρά

ak

μεθόδων στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν την εσοδεία (δηλαδή το κέρδος) της
δυναμικότητάς τους. Αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:
 Υπερκάλυψη δυναμικότητας
 Έκπτωση

Sk

on

 Διαφοροποίηση τύπων υπηρεσιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

1. Τι είναι τα αποθέματα; Η ύπαρξη αποθεμάτων τροφίμων σε μια οικογένεια
παρέχει κάποια πλεονεκτήματα. Αναφέρατε όσα γνωρίζετε.
Αποθέματα: Τα αποθέματα, γνωστά και ως στοκ, είναι η αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων

r

που υπέστησαν μετατροπή/ επεξεργασία σε μια διαδικασία- αφορούν συνήθως υλικούς
πόρους, αλλά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε αποθέματα πληροφοριών τα αποθέματα

i.g

πελατών ή πελατών των πελατών είναι συνήθως ουρές αναμονής.

Για παράδειγμα, οι περισσότερες οικογένειες διατηρούν αποθέματα τροφίμων και ποτών
ώστε να μη χρειάζεται να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ πριν από κάθε γεύμα. Η διατήρηση
μιας ποικιλίας συστατικών τροφίμων στο ντουλάπι της κουζίνας ή το ψυγείο, μας δίνει τη

δυνατότητα γρήγορης απόκρισης (με ταχύτητά) στην προετοιμασία ενός γεύματος όταν

ak

εμφανιστούν επισκέπτες που δεν περιμέναμε. Μας παρέχει επίσης την ευελιξία να επιλέξουμε
μια σειρά διαφόρων μενού χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουμε χρόνο ή να ασχοληθούμε με
την αγορά επιπλέον υλικών.

Άρα τα πλεονεκτήματα αποθεμάτων/ τροφίμων σε μία οικογένεια είναι τα εξής:
 Ταχύτητα προετοιμασίας του γεύματος

 Ευελιξία να επιλέγουμε μία σειρά διαφόρων μενού

on

 Ποιότητα

 Χαμηλότερες τιμές

2. Που οφείλεται η ύπαρξη αποθεμάτων;

Με ποιο τρόπο μπορούμε να

μειώσουμε τα επίπεδα αποθεμάτων;

Ανεξάρτητα από το είδος το οποίο αποθηκεύεται ως απόθεμα, ή τη θέση του στη λειτουργία

Sk

παραγωγής, η ύπαρξή του οφείλεται στη διαφορά του χρονισμού ή του ρυθμού της
προσφοράς και ζήτησης. Εάν ένα είδος μπορούσε να προσφερθεί ακριβώς όταν εμφανιζόταν
ζήτηση γι’ αυτό, το είδος δεν θα αποθηκευόταν ποτέ. Εάν μια λειτουργία παραγωγής
μπορέσει να εναρμονίσει το ρυθμό προσφοράς και ζήτησης, θα καταφέρει να μειώσει και τα
επίπεδα των αποθεμάτων της.
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3. Τα αποθέματα διακρίνονται σε κάποιους τύπους. Αναφέρατε τους και
περιγράψτε με λίγα λόγια τον καθένα τύπο αποθεμάτων.
Προσωρινά αποθέματα: Αποθέματα που αντισταθμίζουν τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις
στην προσφορά και ζήτηση.
Αποθέματα κύκλου: Αποθέματα που προκύπτουν όταν ένα στάδιο μιας διαδικασίας δεν

r

μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα όλα τα είδη τα οποία παράγει.
Αποθέματα απόζευξης: Αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να λειτουργούν

i.g

ανεξάρτητα τα κέντρα εργασίας ή οι διαδικασίες.

Αποθέματα πρόβλεψης: Αποθέματα τα οποία συγκεντρώνονται προκειμένου να
ικανοποιήσουν την αναμενόμενη μελλοντική ζήτηση.

Αποθέματα μεταφοράς: Τα αποθέματα που υπάρχουν επειδή τα υλικά δεν μπορούν να
μεταφερθούν αμέσως.

ak

4. Ποιος ο ρόλος των προσωρινών αποθεμάτων; Ποια άλλη ονομασία έχουν;
Δώστε 2 παραδείγματα προσωρινών αποθεμάτων.

Τα προσωρινά αποθέματα ονομάζονται και αποθέματα ασφαλείας. Ο σκοπός τους είναι
να αντισταθμίσουν τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην προσφορά και τη ζήτηση. Για
παράδειγμα, μια λειτουργία παραγωγής λιανικής δεν μπορεί ποτέ να προβλέψει τη ζήτηση
απόλυτα, ακόμα και όταν γνωρίζει καλά ποιο θα είναι το πιο πιθανό επίπεδο ζήτησης. Θα

on

παραγγείλει είδη από τους προμηθευτές της έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη
ποσότητα των περισσοτέρων ειδών σε στοκ. Aυτό το ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων υπάρχει
για να καλύψει την πιθανότητα κατά την οποία η ζήτηση θα είναι υψηλότερη από την
αναμενόμενη κατά το χρονικό διάστημα που η λειτουργία χρειάζεται για να παραδώσει τα
αγαθά.

Sk

5. Ποιες οι αποφάσεις σχετικά με τα αποθέματα; Περιγράψτε με λίγα λόγια την
κάθε μία.

 Ποιο θα είναι το μέγεθος της παραγγελίας; Κάθε φορά που γίνεται μια παραγγελία
για αναπλήρωση, πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι (καμιά φορά ονομάζεται απόφαση
όγκον);

 Πότε θα παραγγείλουμε. Πότε, ή σε ποιο επίπεδο αποθεμάτων, θα πρέπει να γίνει η
παραγγελία αναπλήρωσης (μερικές φορές ονομάζεται απόφαση χρονισμού);

 Πώς θα γίνει ο έλεγχος τον συστήματος. Ποιες διαδικασίες και ενέργειες ρουτίνας θα
πρέπει να εισαγάγουμε για να βοηθήσουμε στη λήψη αυτών των αποφάσεων; Θα
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πρέπει να δοθεί διαφορετική προτεραιότητα στα διάφορα είδη των αποθεμάτων;
Πώς θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα αποθέματα;

6. Εξηγείστε τι σημαίνει απόφαση όγκου των αποθεμάτων; Ποιοι παράγοντες
κόστους επηρεάζουν την απόφαση αυτή;

r

Για να εξηγήσουμε αυτή την απόφαση, ας πάρουμε το παράδειγμα με τα αποθέματα
τροφίμων και ποτών που διατηρούμε στο σπίτι μας. Για τη διαχείριση αυτών των

i.g

αποθεμάτων λαμβάνουμε αυτόματα αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος της παραγγελίας,

δηλαδή τι ποσότητα θα αγοράσουμε κάθε φορά. Κατά τη λήψη της απόφασης υπολογίζουμε
δύο παράγοντες κόστους: το κόστος το οποίο σχετίζεται με την επίσκεψή μας στο κατάστημα

τροφίμων και το κόστος που αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων. Η επιλογή διατήρησης

ελάχιστων ή μηδενικών αποθεμάτων τροφίμων και η αγορά του κάθε είδους όταν χρειάζεται
έχει το πλεονέκτημα ότι απαιτούνται ελάχιστα χρήματα, καθώς οι αγορές γίνονται μόνο όταν

ak

είναι απαραίτητες. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι αγορές προμηθειών θα πρέπει να γίνονται

αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, κάτι που είναι άβολο. Στην αντίθετη περίπτωση, η επίσκεψη
στο σούπερ μάρκετ της περιοχής κάθε μερικούς μήνες και η αγορά των προμηθειών που θα
χρειαστούμε μέχρι την επόμενη μας επίσκεψη μειώνει το χρόνο και το κόστος της αγοράς,
αλλά απαιτείται μεγάλο χρηματικό ποσό σε κάθε επίσκεψη - χρήματα τα οποία διαφορετικά
θα ήταν στην τράπεζα και θα τοκίζονταν. Μπορεί επίσης να πρέπει να επενδύσουμε σε

on

επιπλέον ντουλάπια και σε ένα μεγάλο καταψύκτη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχει
μια στρατηγική παραγγελιών η οποία θα ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος και την
προσπάθεια που απαιτείται για την αγορά τροφίμων.

7. Τα αποθέματα συνεπάγονται κάποια κόστη. Περιγράψτε όσα είδη κόστους
ξέρετε.

Sk

 Κόστος παραγγελίας: Κάθε φορά που γίνεται μια παραγγελία για την αναπλήρωση
των αποθεμάτων, απαιτείται μια σειρά συναλλαγών, η οποία συνεπάγεται κάποια
έξοδα για την επιχείρηση.

 Κόστος έκπτωσης τιμών: Σε πολλούς κλάδους, οι προμηθευτές προσφέρουν μεγάλες
εκπτώσεις στις κανονικές τιμές πώλησης για μεγάλες ποσότητες

 Κόστος έλλειψης αποθεμάτων: Εάν δεν γίνει σωστή αξιολόγηση της απόφασης για
το μέγεθος της παραγγελίας και παρουσιαστεί έλλειψη αποθεμάτων, θα προκύψουν
έξοδα τα οποία σχετίζονται με τη μη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
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 Κόστος κεφαλαίου κίνησης: Το κενό μεταξύ της πληρωμής των προμηθευτών και της
πληρωμής από τους πελάτες για το οποίο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το κόστος
των αποθεμάτων.
 Κόστος αποθήκευσης: Πρόκειται για τα έξοδα τα οποία αφορούν τη φυσική
αποθήκευση των αγαθών
ή να

r

 Κόστος απαξίωσης: Ο κίνδυνος τα είδη είτε να γίνουν απαρχαιωμένα
αλλοιωθούν με τον καιρό.

i.g

 Κόστος χαμηλής αποδοτικότητας της παραγωγής: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία JIT, τα
υψηλά επίπεδα αποθεμάτων μας εμποδίζουν να δούμε την πλήρη έκταση των
προβλημάτων της λειτουργίας της παραγωγής.

8. Τα κόστη επηρεάζονται από το μέγεθος της παραγγελίας. Ποια κόστη
μειώνονται και ποια κόστη αυξάνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος της

ak

παραγγελίας;

Τα κόστη παραγγελίας, έκπτωσης τιμών και έλλειψης αποθεμάτων μειώνονται όσο
αυξάνεται το μέγεθος της παραγγελίας, ενώ τα κόστη κεφαλαίου κίνησης, αποθήκευσης,
απαξίωσης και χαμηλής αποδοτικότητας της παραγωγής αυξάνονται μαζί με το μέγεθος της
παραγγελίας.

on

9. Τι σημαίνει το προφίλ των αποθεμάτων; Δώστε το προφίλ των αποθεμάτων

όταν η ζήτηση είναι σταθερή και η παραγγελία Q παραλαμβάνεται άμεσα.

Το προφίλ των αποθεμάτων είναι η οπτική αναπαράσταση του επιπέδου των αποθεμάτων
στο πέρασμα του χρόνου.

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα απλοποιημένο προφίλ αποθεμάτων για ένα
συγκεκριμένο είδος στοκ σε μια λειτουργία παραγωγής λιανικής. Κάθε φορά που γίνεται μια

Sk

παραγγελία, παραγγέλλονται Q είδη. Η παραγγελία αναπλήρωσης παραλαμβάνεται άμεσα
σε μία παρτίδα. Η ζήτηση για το είδος είναι στη συνέχεια σταθερή και απόλυτα προβλέψιμη
σε ρυθμό D μονάδων το μήνα. Όταν η ζήτηση εξαντλήσει εντελώς τα αποθέματα,
παραλαμβάνεται άμεσα μια παραγγελία Ο ειδών και ούτω καθεξής.
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Κλίση = ρυθμός ζήτησης

Q/D

Χρόνος

i.g

Q/D

r

Επίπεδο αποθεμάτων

Μέσο
Απόθεμα=Q/2

Άμεσες παραδόσεις με ρυθμό D/Q
ανά περίοδο

10. Στο προφίλ των αποθεμάτων όταν η ζήτηση D είναι σταθερή και η παραγγελία
Q παραλαμβάνεται άμεσα δώστε τους τύπους : α) του μέσου αποθέματος β) το
χρόνο κύκλου (cycle time) και γ) της συχνότητας παραδόσεων.
Q
2

ak

Μέσα αποθέματα =

Χρονικό διάστημα μεταξύ παραδόσεων =
Συχνότητα παραδόσεων =

Q
D

D
Q

on

11. Εξηγείστε τι σημαίνει και πως ονομάζεται καθένα από τα σύμβολα Ch και Co.
Ποια κόστη περιλαμβάνει το καθένα από αυτά; Πώς υπολογίζεται το καθένα
από αυτά;

Ch = συνολικό κόστος διατήρησης μιας μονάδας στα αποθέματα για μια χρονική περίοδο
(Q) και

Sk

C0 = συνολικό κόστος μιας παραγγελίας.

Το κόστος διατήρησης (Ch) περιλαμβάνει:
 το κόστος κεφαλαίου κίνησης,
 το κόστος αποθήκευσης,
 το κόστος απαξίωσης.

Το κόστος παραγγελίας (C0) περιλαμβάνει:
 το κόστος της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ειδών από
τους προμηθευτές, εάν ισχύει),
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 το κόστος έκπτωσης τιμών.

12. Ποιος ο τύπος που δίνει το συνολικό κόστος TC όταν η ζήτηση είναι σταθερή και
η παραγγελία Q παραλαμβάνεται άμεσα; Ποια η γραφική του αναπαράσταση
συναρτήσει της ποσότητας Q;

on

ak

i.g

r

Συνολικό κόστος (TC) = κόστος διατήρησης + κόστος παραγγελίας (+ κόστος αγοράς)

13. Ποιος ο τύπος της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ); Εξηγείστε τι
σημαίνει κάθε μεταβλητή στον τύπο αυτό.
2C0 D
Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (EOQ) = √
Ch

Sk

όπου

C0= διατήρησης μιας μονάδας στα αποθέματα
D= ετήσια ζήτηση

Ch= κόστος μιας παραγγελίας
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14. Στο μοντέλο Οικονομικό Μέγεθος Παραγγελίας (ΟΜΠ ή Lot Size Model) ποια
παραδοχή του μοντέλου EOQ αλλάζει; Δώστε ένα παράδειγμα λειτουργίας
παραγωγής που ανταποκρίνεται στις παραδοχές του ΟΜΠ.
Μολονότι για τον υπολογισμό του απλού προφίλ αποθεμάτων γίνονται κάποιες
απλουστευμένες παραδοχές, εφαρμόζεται ευρέως στις περισσότερες περιπτώσεις όπου

r

κάθε πλήρης παραγγελία αναπλήρωσης φτάνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε
πολλές περιπτώσεις όμως, η αναπλήρωση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου

i.g

και όχι σε μια παρτίδα. Ένα τυπικό παράδειγμα αυτού του γεγονότος είναι όταν γίνεται μια
εσωτερική παραγγελία για μια παρτίδα εξαρτημάτων τα οποία θα κατασκευάσει ένα

μηχάνημα. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει να κατασκευάζει τα εξαρτήματα και θα τα στέλνει στα

αποθέματα με μια περίπου σταθερή ροή, ταυτόχρονα όμως η ζήτηση συνεχίζει να αφαιρεί
εξαρτήματα από τα αποθέματα. Εφόσον ο ρυθμός με τον οποίο κατασκευάζονται και
αποθηκεύονται τα εξαρτήματα στα αποθέματα (Ρ) είναι υψηλότερος από το ρυθμό της

ak

ζήτησης που εξαντλεί τα αποθέματα (D), το μέγεθος των αποθεμάτων θα αυξηθεί. Μετά την
ολοκλήρωση της παρτίδας το μηχάνημα θα ρυθμιστεί ξανά (για να κατασκευάσει κάποιο
άλλο εξάρτημα) και η ζήτηση θα συνεχίσει τα εξαντλεί το επίπεδο αποθεμάτων μέχρι να
ξεκινήσει η παραγωγή της επόμενης παρτίδας.

15. Δώστε το προφίλ των αποθεμάτων στο μοντέλο ΟΜΠ και εξηγείστε τι δηλώνει

on

κάθε ένα σύμβολο: P, D, P-D, Μ, Q/P.

P= ρυθμός με τον οποίο κατασκευάζονται και αποθηκεύονται τα εξαρτήματα στα αποθέματα
D= ρυθμός της ζήτησης που εξαντλεί τα αποθέματα
P-D= Κλίση συγκέντρωσης αποθεμάτων

Sk

Μ = Μέγιστο επίπεδο αποθεμάτων
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16. Ποιο το μέσο επίπεδο αποθεμάτων στο μοντέλο ΟΜΠ; Ποιο το κόστος
διατήρησης αποθεμάτων και ποιο το κόστος παραγγελιών στο ΟΜΠ; Ποιο το
βέλτιστο μέγεθος παραγγελία στο ΟΜΠ;
Μ Q(P − D)
=
2
2P
Ch Q(P − D)
Κόστος διατήρησης αποθεμάτων (ΟΜΠ) =
2P
C0 D
Κόστος παραγγελιών (ΟΜΠ) =
Q

i.g

r

Μέσο επίπεδο αποθεμάτων (ΟΜΠ) =

2C0 D
Βέλτιστο Μέγεθος Παραγγελίας (ΟΜΠ) = √
D
Ch (1 − P )

17. Ποιες οι κριτικές ενάντια στις προσεγγίσεις ΟΠΠ και ΟΜΠ; Ποιες οι απαντήσεις
στις κριτικές αυτές;

ak

Οι κριτικές εμπίπτουν σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες:

 Οι παραδοχές που περιλαμβάνουν τα μοντέλα ΟΠΠ είναι απλοϊκές.

 Το πραγματικό κόστος των αποθεμάτων στις λειτουργίες παραγωγής δεν είναι αυτό
που δέχονται τα μοντέλα ΟΠΠ.

 Τα μοντέλα είναι στην πραγματικότητα περιγραφικά και δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως καθοδηγητικά εργαλεία.

on

 Η ελαχιστοποίηση του κόστους δεν αποτελεί σωστό στόχο για τη διαχείριση
αποθεμάτων.

18. Ποιο το ερώτημα για το μέγεθος της παραγγελίας από την ιαπωνική φιλοσοφία;
Ίσως η πιο ουσιώδης αρνητική κριτική της προσέγγισης ΟΠΠ (Οικονομική Ποσότητα
Παραγγελίας) προέρχεται από τις ιαπωνικής έμπνευσης φιλοσοφίες just-in-time (JIT). Η

Sk

προσέγγιση ΟΠΠ επιχειρεί να βελτιστοποιήσει τις αποφάσεις παραγγελιών. Επομένως, το
σχετικό κόστος θεωρείται σταθερό, υπό την έννοια ότι το έργο των διευθυντών παραγωγής
είναι να βρουν ποιο είναι το πραγματικό κόστος παρά να το αλλάξουν με οποιονδήποτε
τρόπο. Το μοντέλο ΟΠΠ είναι στην ουσία μια προσέγγιση αντίδρασης. Κάποιοι επικριτές
πιστεύουν ότι δεν καταφέρνει να κάνει τη σωστή ερώτηση. Αντί να κάνουν την ερώτηση ΟΠΠ
«Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας;», οι διευθυντές παραγωγής θα έπρεπε να
διερωτώνται, «Πώς μπορώ να αλλάξω την παραγωγή έτσι ώστε να μειώσω το συνολικό
επίπεδο των αποθεμάτων που θα πρέπει να διατηρώ;».
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19. Οι χονδρέμποροι και τα supermarket παράγουν τα περισσότερα κέρδη τους
από την προμήθεια και την διατήρηση αποθεμάτων. Με ποιους δείκτες (μέτρα
απόδοσης) αποτιμούν την καλή απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων τους
στα αποθέματα; Σε τέτοιες επιχειρήσεις χρησιμοποιείται το ΟΠΠ ή κάποιο άλλο
σύστημα παραγγελιών;

r

Πολλοί οργανισμοί (όπως τα σούπερ μάρκετ και οι χονδρέμποροι) παράγουν τα περισσότερα
έσοδα και κέρδη τους απλώς από τη διατήρηση και την προμήθεια αποθεμάτων. Επειδή η

i.g

κύρια επένδυσή τους γίνεται στα αποθέματα, είναι σημαντικό να έχουν καλή απόδοση στο

συγκεκριμένο κεφάλαιο με τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής «κυκλοφορίας
αποθεμάτων» (ορίζεται παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό) και του μικτού περιθώριου κέρδους.

Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να ασχολούνται με τη μεγιστοποίηση της χρήσης του χώρου για
να μεγιστοποιήσουν το κέρδος ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μοντέλο ΟΠΠ δεν ασχολείται με
αυτούς τους στόχους. Παρομοίως, για προϊόντα που αλλοιώνονται ή βγαίνουν από τη μόδα,

ak

το μοντέλο ΟΠΠ μπορεί να οδηγήσει σε πλεονάζοντα αποθέματα ειδών με μικρή κίνηση. Στην
πράξη, το μοντέλο ΟΠΠ χρησιμοποιείται σπάνια σε αυτούς τους οργανισμούς ενώ το
πιθανότερο είναι να εφαρμόζεται ένα σύστημα περιοδικής επιθεώρησης.

20. Τι σημαίνει Σημείο αναπαραγγελίας; Ποια η αγγλική απόδοση; Τι σημαίνει

on

χρόνος εκτέλεσης μιας παραγγελίας; Ποια η αγγλική απόδοση;

Σημείο αναπαραγγελίος (Reorder Point): Πρόκειται για το επίπεδο αποθέματος στο οποίο
πρέπει να γίνει (τεθεί) μία νέα παραγγελία. Αν π.χ. το reorder point είναι 100 μονάδες μόλις
το inventory position φθάσει ή κατέβει κάτω από 100 μονάδες πρέπει να γίνει μία καινούργια
παραγγελία.

Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας (Lead Time): Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που
παρεμβάλλεται από την στιγμή που τίθεται μια παραγγελία μέχρι την στιγμή που

Sk

παραδίνεται. Όταν ο χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας L είναι σταθερός και ίσος με k χρονικές
περιόδους (π.χ. εβδομάδες) και η ζήτηση σε κάθε περίοδο είναι τυχαία κανονικά
κατανεμημένη με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ τότε η συνολική-αθροιστική ζήτηση
κατά την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης παραγγελίας L είναι κατανεμημένη με μέση τιμή

21. Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων ασφαλείας τι παίρνουμε υπόψη μας;
Ο παράγοντας τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τον καθορισμό των αποθεμάτων
ασφαλείας είναι η πιθανότητα εξάντλησης των αποθεμάτων πριν την παραλαβή της
παραγγελίας αναπλήρωσης.
32
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22. Περιγράψτε την φιλοσοφία-προσέγγιση αναπλήρωσης αποθεμάτων μέσω της
συνεχούς παρακολούθησης. Ποια η αγγλική απόδοση; Ποια τα πλεονεκτήματα
και ποια τα μειονεκτήματα αυτής;
Πολιτική συνεχούς παρακολούθησης (αποθέματος) = Continuous review

r

Πολιτική συνεχούς παρακολούθησης (αποθέματος): Όταν το επίπεδο αποθέματος ελέγχεται

επαναπαραγγελίας.

i.g

σε συνεχή βάση οπότε και οι παραγγελίες γίνονται ευθύς μόλις φθάσει στο σημείο

23. Περιγράψτε την φιλοσοφία-προσέγγιση αναπλήρωσης αποθεμάτων μέσω της
περιοδικής

παρακολούθησης.

Ποια

η

αγγλική

απόδοση;

Ποια

τα

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής;

Πολιτική περιοδικής παρακολούθησης (αποθέματος) = Periodic Review

ak

Πολιτική περιοδικής παρακολούθησης (αποθέματος): Όταν το επίπεδο αποθέματος

ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. ανά εβδομάδα). Αν χρειασθούν
επαναπαραγγελίες τότε αυτές γίνονται στα τακτά χρονικά διαστήματα που γίνεται και ο
έλεγχος.

Σύμφωνα με τη περιοδική παρακολούθηση, οι παραγγελίες γίνονται σε σταθερά και τακτά
χρονικά διαστήματα και όχι σε κάποιο προκαθορισμένο επίπεδο αναπαραγγελίας. Έτσι, για

on

παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώνεται το επίπεδο αποθεμάτων για ένα είδος στα τέλη κάθε
μήνα και να γίνονται παραγγελίες αναπλήρωσης προκειμένου να επανέλθουν τα αποθέματα
σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό υπολογίζεται έτσι ώστε να καλύπτει τη
ζήτηση μεταξύ της στιγμής που γίνεται η παραγγελία αναπλήρωσης και της παραλαβής της

Sk

επόμενης παραγγελίας αναπλήρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
1. Δώστε τον ορισμό του Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων. Ποια η αγγλική
ονομασία;
Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ): Η ενοποίηση όλων των σημαντικών

r

συστημάτων προγραμματισμού πόρων σε μία οργάνωση η οποία, όσον αφορά την
παραγωγή, συνδυάζει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο με τις άλλες λειτουργίες της

i.g

επιχείρησης.

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων: Enterprise Resource Planning (ERP)

2. Δώστε τον ορισμό του Προγραμματισμού Απαιτούμενων Πόρων. Ποια η αγγλική
ονομασία;

Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών (ΠΑΥ): Σύνολο υπολογισμών ενσωματωμένων σε

ak

ένα , σύστημα που βοηθά τη λειτουργία της παραγωγής να κάνει υπολογισμούς όγκου και
χρόνου με σκοπό τον προγραμματισμό και τον έλεγχο.

Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών (ΠΑΥ): Manufacturing Resources Planning (MRP)

Sk

on

3. Ποιες οι φάσεις ανάπτυξης του ΠΕΠ; Ποιες οι κυρίαρχες εταιρείες συστημάτων ERP;

Στις μεγάλες εταιρείες που αναπτύχθηκαν σχεδόν αποκλειστικά προμηθεύοντας τα
συστήματα ΠΕΠ περιλαμβάνονται η SAP και η Oracle.
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ak

i.g

r

4. Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την εκτέλεση του ΠΑΥ; (SUPER S.O.S.)

5. Τι σημαίνει διαχείριση της ζήτησης; Ποιες διαδικασίες περιλαμβάνει;

Ο συνδυασμός της διαχείρισης των παραγγελιών των πελατών και των προβλέψεων για τις
πωλήσεις ονομάζεται «διαχείριση της ζήτησης». Πρόκειται για ένα σύνολο διαδικασιών το

Sk

on

οποίο συνδέεται με την αγορά των πελατών.
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6. Τι σημαίνει Κύριο Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής (ΚΧΔ); Ποια η αγγλική ονομασία;
Δώστε ένα παράδειγμα.
Κύριο χρονοδιάγραμμα παραγωγής (ΚΧΠ): Το σημαντικό χρονοδιάγραμμα που αποτελεί το
βασικό στοιχείο του προγραμματισμού απαιτούμενων υλικών, και περιλαμβάνει μια κατά-

i.g

Κύριο Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής: Master Production Schedule

r

σταση για τον όγκο και το χρονισμό των τελικών προϊόντων που θα κατασκευαστούν.

Παράδειγμα: Σε ένα νοσοκομείο υπάρχει ένα κύριο χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει
μια αναλυτική κατάσταση που αναφέρει ποιες χειρουργικές διαδικασίες είναι

προγραμματισμένες και πότε. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια υλικών για

ak

τις εγχειρίσεις, όπως αποστειρωμένα χειρουργικά εργαλεία, αίμα, και ράμματα.

7. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα μεταξύ ενός ΚΧΔ (ΚΧΠ) που
κυνηγάει την ζήτηση κι ενός σταθερού ΚΧΔ (ΚΧΠ);

Το σταθερό ΚΧΔ συνεπάγεται τον υπολογισμό του μέσου όρου της ποσότητας που πρέπει να
ολοκληρωθεί για να εξομαλυνθούν οι αιχμές και οι υφέσεις της ζήτησης.

on

Το σταθερό ΚΧΔ δημιουργεί μεγαλύτερο απόθεμα από ένα ΚΧΔ που κυνηγάει τη ζήτηση.

8. Τι σημαίνει λίστα υλικών; Ποια η αγγλική ονομασία; Οι σχέσεις μεταξύ εξαρτημάτων
και υποσυνόλων με ποιο τρόπο αναπαρίστανται; Τι σημαίνει επίπεδο 0; Τι σημαίνει
επίπεδο 1;

Λίστα υλικών (ΛΥ): Η λίστα των συστατικών που απαιτούνται για να συγκροτηθεί το συνολικό
πακέτο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τους

Sk

στο προϊόν ή τη δομή των συστατικών και τις ποσότητες κάθε συστατικού μέρους που
απαιτούνται.

Λίστα υλικών: Bill of Materials
Η δομή του προϊόντος δείχνει ότι κάποια εξαρτήματα ενσωματώνονται σε άλλα μέρη, τα
οποία με τη σειρά τους ενσωματώνονται σε άλλα. Αυτά τα στάδια στον ΠΑΥ ονομάζονται
επίπεδα συναρμολόγησης. Το τελικό προϊόν, βρίσκεται στο επίπεδο 0. Τα τεμάχια και τα
υποσύνολα βρίσκονται στο επίπεδο 1, ενώ τα τεμάχια που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση
των υποσυνόλων βρίσκονται στο επίπεδο 2, κ.ο.κ.
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9. Τι σημαίνει σχήμα δομής προϊόντων τύπου Α; Έχουμε μεγάλη ή μικρή ποικιλία τελικών
προϊόντων; Πώς επηρεάζει αυτό την παραγωγή; SUPER S.O.S.
Σχήμα δομής συστατικών μερών: Διάγραμμα που δείχνει τα συστατικά μέρη από τα οποία
αποτελείται το πακέτο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και τη σειρά με την οποία τα
συστατικά μέρη συνδυάζονται (συχνά αποκαλείται δομή συστατικών μερών).

r

Η φύση της δομής του προϊόντος έχει στενή σχέση με το σχεδιασμό του προϊόντος. Αυτός
αντικατοπτρίζεται στο σχήμα της δομής των συστατικών μερών/εξαρτημάτων. Το σχήμα

χρησιμοποιούνται σε κάθε επίπεδo.

i.g

καθορίζεται εν μέρει από τον αριθμό των συστατικών μερών και τμημάτων που

10.Τι σημαίνει σχήμα δομής προϊόντων τύπου Τ; Έχουμε μεγάλη ή μικρή ποικιλία τελικών
προϊόντων; Έχουμε μεγάλο ή μικρό αριθμό πρώτων υλών; SUPER S.O.S.

Η δομή προϊόντος σχήματος «Τ» είναι τυπική των λειτουργιών παραγωγής με μικρό αριθμό

ak

πρώτων υλών οι οποίες όμως παράγουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιαιτέρως
εξατομικευμένων τελικών προϊόντων.

11.Τι σημαίνει σχήμα δομής προϊόντων τύπου V; Έχουμε μεγάλη ή μικρή ποικιλία τελικών
προϊόντων; Έχουμε μεγάλο ή μικρό αριθμό πρώτων υλών; Ποια η διαφοροποίηση από
την δομής προϊόντων τύπου Τ; SUPER S.O.S.

on

Πρόκειται για δομή παρόμοια με το σχήμα «Τ», αλλά με μικρότερη τυποποίηση της
διαδικασίας. Έχουμε μικρό αριθμό πρώτων υλών που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
ενός ευρέως φάσματος προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτούς τους τύπους
προϊόντων κινούνται με βάση τις παραγγελίες των πελατών. Επειδή βασίζονται σε μικρό
αριθμό πρώτων υλών, τυχόν πρόβλημα στον εφοδιασμό τους με μια πρώτη ύλη μπορεί να
προκαλέσει αποδιοργάνωση της παροχής της υπηρεσίας σε μεγάλο τμήμα της πελατειακής

Sk

τους βάσης.

12.Τι σημαίνει καθαρή απαίτηση ενός εξαρτήματος; Ποια η αγγλική ονομασία; Πώς
υπολογίζεται;

Οι πραγµατικές ανάγκες για να καλυφθούν οι µικτές απαιτήσεις του εξαρτήματος ή
προϊόντος αν λάβουµε υπόψη µας τα τρέχοντα αποθέµατα και τις δροµολογηµένες
παραλαβές.

Καθαρή απαίτηση=Μικτές απαιτήσεις-Αποθέματα-Δρομολογημένες παραλαβές
Καθαρή απαίτηση: Net Requirement
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13.Ποια αρχεία καταγραφής αποθεμάτων διατηρεί ο ΠΑΥ; Τι πληροφορία περιλαμβάνει
καθένα από αυτά;
Κύριο αρχείο ειδών: Το κύριο αρχείο ειδών περιλαμβάνει τον ενιαίο πρότυπο κωδικό
αναγνώρισης κάθε εξαρτήματος ή συστατικού μέρους και περιέχει όλα τα σταθερά στοιχεία

r

κάθε εξαρτήματος.
Αρχείο κινήσεων: Το αρχείο κινήσεων καταγράφει τις παραλαβές για προσθήκη στα

i.g

αποθέματα, τις παραδόσεις από τα αποθέματα και το τρέχον υπόλοιπο.

Αρχείο θέσεων: Το αρχείο θέσεων προσδιορίζει πού βρίσκονται υποθηκευμένα τα
αποθέματα.

14.Ο ΠΑΥ χρησιμοποιεί κανονικό ή αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό; Τι σημαίνει
αυτό; SUPER S.O.S.

ak

Αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό όπου λαμβάνει υπόψη το χρόνο εκτέλεσης (δηλαδή, το

χρόνο που προβλέπεται για την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας) σε κάθε επίπεδο
της συναρμολόγησης. Με τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν τους χρόνους εκτέλεσης,
γίνεται αντίστροφη επεξεργασία του προγράμματος για να προσδιοριστούν οι εργασίες οι
οποίες πρέπει να εκτελεστούν και οι εντολές αγορών που πρέπει να δοθούν.

on

15.Περιγράψτε τον ΠΠΠ. Ποια η αγγλική ονομασία;

Προγραμματισμός Πόρων Παραγωγής (ΠΠΠ): Manufacturing Resources Planning ΙΙ (MRPΙΙ)
Τα συστήματα ΠΠΠ (MRP II) αποτελούν εξέλιξη του ΠΑΥ. Ενοποιούν πολλές διαδικασίες οι
οποίες σχετίζονται με τον ΠΑΥ, αλλά βρίσκονται εκτός της λειτουργίας της παραγωγής.
Ένα σύστημα το οποίο σε γενικές γραμμές εκτελεί την ίδια λειτουργία με τον ΠΠΠ είναι η
τεχνολογία βελτιστοποιημένης παραγωγής (ΤΒΠ). Βασίζεται στη θεωρία των περιορισμών η

Sk

οποία αναπτύχθηκε για να εστιάσει την προσοχή στα σημεία συμφόρησης της παραγωγής.

16.Ποια τα οφέλη του ΠΕΠ; SUPER S.O.S.
Τα οφέλη είναι τα εξής:


Υπάρχει πλήρης ορατότητα σε ό,τι συμβαίνει σε κάθε τμήμα της επιχείρησης.



Η πειθαρχία με την οποία επιβάλλονται οι αλλαγές που βασίζονται στις
επιχειρηματικές διαδικασίες αποτελεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό



Υπάρχει καλύτερη «αίσθηση ελέγχου» της λειτουργίας της παραγωγής
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Δίνει τη δυνατότητα πολύ πιο εξελιγμένης επικοινωνίας με τους πελάτες, τους
προμηθευτές, και τους άλλους συνεργάτες της επιχείρησης, παρέχοντας συχνά πιο
ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση.



Έχει τη δυνατότητα να ενοποιεί ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού, στις οποίες

17.Ποια

τα

χαρακτηριστικά

του

ΠΕΠ

που

τον

r

περιλαμβάνονται οι προμηθευτές των προμηθευτών και οι πελάτες των πελατών.

καθιστούν

εργαλείο

i.g

προγραμματισμού κι ελέγχου; SUPER S.O.S.

ισχυρό



Βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη/διακομιστή (client/server)



Μπορεί να περιλάβει βοηθήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων



Συχνά συνδέεται με εξωτερικά συστήματα εξτραδικτύων (extranet)



Μπορεί να συνδεθεί με προγράμματα τυποποιημένων εφαρμογών τα οποία
συνήθως χρησιμοποιούν οι περισσότεροι διευθυντές

Συχνά, τα συστήματα ΠΕΠ μπορούν να λειτουργήσουν στις περισσότερες κοινές

ak



πλατφόρμες όπως τα Windows ή το Linux.

18.Ποιοι οι κίνδυνοι από την υιοθέτηση ενός συστήματος ΠΕΠ;

Η αλλαγή των επιχειρηματικών πρακτικών που λειτουργούν ομαλά συνεπάγεται κόστος
αναδιοργάνωσης, ενώ υπεισέρχεται στις διαδικασίες και η πιθανότητα λαθών. Η

on

προσαρμογή του λογισμικού θα επιβραδύνει το έργο και επιπλέον θα εισαγάγει ίσως
επικίνδυνα σφάλματα λογισμικού στο σύστημα. Επίσης, θα καταστήσει δύσκολη μια
μεταγενέστερη αναβάθμιση του λογισμικού.

19.Περιγράψτε τι σημαίνει ο όρος: συστήματα ΠΕΠ ενοποιημένα μέσω διαδικτύου. Ποια
τα οφέλη από την ενοποίηση αυτή;

Sk

Ενοποιημένο μέσω Διαδικτύου σύστημα ΠΕΠ: O προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων
που επεκτείνεται για να περιλάβει τα συστήματα τόπου ΠΕΠ άλλων οργανώσεων, όπως οι
πελάτες και οι προμηθευτές.
Οφέλη:

Το κόστος της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών της αλυσίδας εφοδιασμού θα μπορούσε
να μειωθεί δραματικά, ενώ η δυνατότητα αποφυγής λαθών κατά τη μεταφορά πληροφοριών
και προϊόντων μεταξύ των συνεργατών της αλυσίδας εφοδιασμού είναι σημαντική.
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20.Περιγράψτε με λίγα λόγια την Τεχνολογία Βελτιστοποιημένης Παραγωγής.
Η ΤΒΠ είναι μια τεχνική και ένα εργαλείο που βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και βοηθάει να προγραμματιστούν τα συστήματα παραγωγής σύμφωνα με το
ρυθμό που επιβάλλουν οι πιο βαρυφορτωμένοι πόροι, δηλαδή τα σημεία συμφόρησης. Αν ο
ρυθμός δραστηριότητας σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος υπερβαίνει το ρυθμό του

r

σημείου συμφόρησης, τότε παράγονται είδη τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν
ο ρυθμός δραστηριότητας πέσει κάτω από το ρυθμό του σημείου συμφόρησης, τότε

i.g

ολόκληρο το σύστημα υποαπασχολείται.

21.Ποιες οι βασικές αρχές της Τεχνολογίας Βελτιστοποιημένης Παραγωγής;
Οι αρχές της ΤΒΠ


Εξισορροπήστε τη ροή, όχι τη δυναμικότητα.



Το επίπεδο χρησιμοποίησης κάποιου σημείου όπου δεν υπάρχει συμφόρηση κα-

ak

θορίζεται από κάποιον άλλο περιοριστικό παράγοντα μέσα στο σύστημα


Η εκμετάλλευση και η ενεργοποίηση ενός πόρου δεν είναι το ίδιο πράγμα.



Μια ώρα που χάθηκε σε κάποιο σημείο συμφόρησης είναι μια ώρα χαμένη για πάντα
για ολόκληρο το σύστημα.



Μία ώρα που εξοικονομήθηκε σε κάποιο σημείο που δεν αντιμετωπίζει συμφόρηση
είναι μια ψευδαίσθηση.

Τα σημεία συμφόρησης καθορίζουν τόσο τη διεκπεραιωτική ικανότητα όσο και τα

on



αποθέματα μέσα στο σύστημα.



Δεν είναι υποχρεωτικό να μετακινείτε τις παρτίδες στις ίδιες ποσότητες στις οποίες
παράγονται.



Το μέγεθος της παρτίδας προς επεξεργασία πρέπει να είναι μεταβλητό, όχι σταθερό.



Οι διακυμάνσεις στις συνδεδεμένες ή στις εξαρτώμενες από τη σειρά διαδικασίες

Sk

αθροίζονται και δεν εξισορροπούνται μεταξύ τους.



Τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθορίζονται αφού έχουν εκτιμηθεί όλοι οι
περιορισμοί.

22.Για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής ποιες προσεγγίσειςφιλοσοφίες γνωρίζετε;

Η ΤΒΠ χρησιμοποιεί τους όρους «τύμπανο, προσωρινή αποθήκη, σχοινί» για να εξηγήσει τον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Εν συντομία, το κέντρο
εργασίας που αντιμετωπίζει συμφόρηση γίνεται το «τύμπανο» που δίνει το ρυθμό και στο
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υπόλοιπο εργοστάσιο. Αυτός ο «ρυθμός τυμπάνου» καθορίζει τα χρονοδιαγράμματα στους
τομείς που δεν αντιμετωπίζουν συμφόρηση, παρασύροντας την εργασία (το σχοινί) στο ίδιο
επίπεδο με τη δυναμικότητα του σημείου συμφόρησης, και όχι σύμφωνα με τη δυναμικότητα
του κέντρου εργασίας. Δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα σημείο συμφόρησης να
εργάζεται με ρυθμό μικρότερο από την πλήρη δυναμικότητά του∙ κατά συνέπεια, η

r

προσωρινή αποθήκη αποθεμάτων θα πρέπει να βρίσκεται κοντά ώστε να εξασφαλίζεται η

Sk

on

ak

i.g

συνεχής λειτουργία του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
1. Δώστε τον ορισμό της σπατάλης βάσει της λιτής προσέγγισης. Πόσα είδη σπατάλης
υπάρχουν βάσει της φιλοσοφίας της Toyota;
Σπατάλη: οτιδήποτε άλλο πλην της ελάχιστης ποσότητας εξοπλισμού, υλικών, εξαρτημάτων,

r

και εργατικού δυναμικού τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή
Είναι η σπατάλη από την υπερπαραγωγή, η σπατάλη από το χρόνο αναμονής, η σπατάλη των

i.g

μεταφορών, η σπατάλη των αποθεμάτων, η σπατάλη της επεξεργασίας, η σπατάλη της
μετακίνησης, και η σπατάλη από τα ελαττωματικά προϊόντα.

2. Ποιοι οι κανόνες που καθοδηγούν τις διαδικασίες μέσα στην Toyota;


όλες οι εργασίες θα είναι αυστηρά καθορισμένες ως προς το περιεχόμενο, τη σειρά, το
χρονισμό, και το αποτέλεσμα.

κάθε επαφή μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή πρέπει να είναι άμεση



η διαδρομή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας πρέπει να είναι απλή και άμεση.



κάθε βελτίωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο

ak



3. Ποια η βασική αρχή της λιτής παραγωγής; SUPER S.O.S.

Η βασική αρχή της λιτής παραγωγής σημαίνει την κατεύθυνση προς την εξάλειψη κάθε

on

σπατάλης με σκοπό την ανάπτυξη μιας λειτουργίας παραγωγής που είναι ταχύτερη, πιο
αξιόπιστη, παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και, το κυριότερο,
λειτουργεί με χαμηλό κόστος.

Sk

4. Δώστε τον ορισμό της λιτής παραγωγής. Ποιους στόχους έχει; SUPER S.O.S.
Λιτή παραγωγή: Είναι μια προσέγγιση της παραγωγής η οποία επιχειρεί να ανταποκριθεί στη
ζήτηση άμεσα, με εξαιρετική ποιότητα και χωρίς σπατάλη. Πρόκειται για μια προσέγγιση που
διαφέρει από τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής στο μέτρο που δίνει έμφαση στην
εξάλειψη της σπατάλης και την ταχεία διεκπεραίωση, όπου και τα δύο συμβάλλουν στη
διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων.
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5. Ποιος ο ρόλος των αποθεμάτων στην παραδοσιακή προσέγγιση της παραγωγής;
Η παραδοσιακή προσέγγιση υποθέτει ότι κάθε φάση της διαδικασίας θα τοποθετήσει τα είδη
που παράγει σε απόθεμα, το οποίο «παρεμβάλλεται» μεταξύ αυτού του σταδίου και εκείνου
που έπεται στη διαδικασία. Τα επόμενα στάδια θα πάρουν (τελικά) τα είδη αυτά από το
απόθεμα, θα τα επεξεργαστούν, και θα τα μεταφέρουν προς το επόμενο ενδιάμεσο απόθεμα.

r

Τα ενδιάμεσα αυτά αποθέματα δεν βρίσκονται εκεί κατά τύχη∙ είναι εκεί για να απομονώνουν

i.g

κάθε φάση από τις γειτονικές της.

6. Τα μεγάλα ενδιάμεσα αποθέματα στην παραδοσιακή προσέγγιση της παραγωγής τι
θετικές και τι αρνητικές συνέπειες έχουν; SUPER S.O.S.

Όσο μεγαλύτερα είναι τα ενδιάμεσα αποθέματα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός
απομόνωσης μεταξύ των σταδίων παραγωγής και, κατά συνέπεια, μικρότερη η

αποδιοργάνωση αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Αυτή η απομόνωση συνεπάγεται

ak

κόστος όσον αφορά τα αποθέματα (κεφάλαιο κίνησης) και τους αργούς ρυθμούς

διεκπεραίωσης (αργή ανταπόκριση στους πελάτες), αλλά, όπως φαίνεται, επιτρέπει σε κάθε
στάδιο να λειτουργεί χωρίς διακοπές, και άρα με αποδοτικότερο τρόπο.

7. Ποια η επίπτωση εμφάνισης ενός προβλήματος στην παραδοσιακή προσέγγιση της
παραγωγής και ποια στην προσέγγιση της λιτής παραγωγής; SUPER S.O.S.

on

Όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα σε ένα στάδιο, το πρόβλημα δεν θα γίνει αμέσως
αντιληπτό στα άλλα σημεία της διαδικασίας. Η ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος θα
βαρύνει κυρίως το προσωπικό που εργάζεται σε εκείνο το στάδιο, και οι συνέπειες του
προβλήματος δεν θα αφεθούν να διαχυθούν σε ολόκληρη τη διαδικασία.

8. Και η παραδοσιακή προσέγγιση και η της λιτής παραγωγής επιδιώκουν την υψηλή

Sk

αποδοτικότητα. Με ποιο τρόπο το επιχειρεί κάθε μία; SUPER S.O.S.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την αποδοτικότητα
προστατεύοντας κάθε τμήμα της παραγωγής από μια τυχαία διακοπή.
Η προσέγγιση JIT υιοθετεί την αντίθετη άποψη. Η έκθεση των διαδικασιών σε προβλήματα
μπορεί να τα καταστήσει πιο εμφανή, αλλά και να αλλάξει τη «δομή των κινήτρων» ολόκληρου του συστήματος προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων.
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9. Η λιτή φιλοσοφία παραγωγής περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών.
Περιγράψτε σε ένα σχήμα όσες περισσότερες αρχές, εργαλεία και τεχνικές γνωρίζετε.

ak

i.g

r

10. Ποιες οι βασικές αρχές της λιτής φιλοσοφίας παραγωγής; SUPER S.O.S.

11. Μία βασική αρχή της λιτής φιλοσοφίας είναι η εξάλειψη κάθε μορφής σπατάλης.
Αναπτύξτε την αρχή αυτή (ορισμός σπατάλης, είδη σπατάλης, εργαλεία αναγνώρισης

on

κι εξάλειψης της σπατάλης). SUPER S.O.S.

Ως σπατάλη μπορεί να οριστεί κάθε δραστηριότητα η οποία δεν προσθέτει αξία. Συνήθως,
χρησιμοποιούνται δύο απλές μέθοδοι για τη βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρώτη,
«οι επτά μορφές σπατάλης», ενδιαφέρεται για τον εντοπισμό της σπατάλης σαν πρώτο βήμα
για την εξάλειψή της, ενώ η άλλη, «τα 5 S», είναι ένα απλό σύνολο αρχών για τη μείωση της
σπατάλης.

Sk

Οι επτά μορφές της σπατάλης


Υπερπαραγωγή: Η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που είναι άμεσα
αναγκαία από το επόμενο στάδιο της παραγωγής



Χρόνος αναμονής: Η αποδοτικότητα του εξοπλισμού και η αποδοτικότητα της
εργασίας είναι δύο μέτρα για την μέτρησης του χρόνου αναμονής



Μεταφορά: Οι αλλαγές στη διάταξη, οι βελτιώσεις στις μεθόδους μεταφοράς και η
οργάνωση των χώρων εργασίας μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη.



Διαδικασία: Η ίδια η διαδικασία μπορεί να είναι πηγή σπατάλης.



Αποθέματα: Όλα τα αποθέματα πρέπει να αποτελέσουν στόχο για εξάλειψη.

44
Copyright © 2012 - 2017 Skonaki.gr

Αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης της επιχείρησης MrPrint

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr



Skonaki.gr
Το καλύτερο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο στη Χίο

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Κίνηση: Η απλοποίηση της εργασίας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της
σπατάλης λόγω κίνησης.



Ελαττωματικά προϊόντα: Η σπατάλη λόγω κακής ποιότητας είναι συχνά πολύ σημαντική στην παραγωγή.

r

12. Αναπτύξτε την ορολογία των 5 S. Τι σημαίνει καθένα από αυτά; SUPER S.O.S.
Η ορολογία των 5 S προέρχεται από την Ιαπωνία και παρόλο που η μετάφραση στα ελληνικά

i.g

δεν είναι ακριβής, σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τα εξής:


Διαλογή: Απαλλαγείτε από ό,τι είναι άχρηστο και διατηρήστε ό,τι είναι αναγκαίο.



Τακτοποίηση: Τοποθετήστε τα πράγματα με τρόπο που να μπορείτε να τα φτάνετε

εύκολα όταν τα χρειάζεστε.

Καθαριότητα: Διατηρείτε τα πράγματα καθαρά και τακτοποιημένα



Τυποποίηση: Διατηρείτε την καθαριότητα και την τάξη.



Διατήρηση: Δεσμευθείτε ότι θα διατηρείτε τα πρότυπα και να είστε περήφανοι που

το κάνετε.

ak



13. Σε τι βοηθάει το σύστημα των 5 S; SUPER S.O.S.

Το σύστημα των 5 S μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απλή μεθοδολογία νοικοκυρέματος για την
οργάνωση των χώρων εργασίας, η οποία εστιάζεται στην οπτική τάξη, στην οργάνωση, στην

on

καθαριότητα, και στην τυποποίηση. Βοηθά να εξαλειφθούν όλες οι μορφές σπατάλης που
συνδέονται με την αβεβαιότητα, την αναμονή, την έρευνα για σχετικές πληροφορίες, τη
δημιουργία αποκλίσεων, κ.ο.κ.

14. Σε τι βοηθάει ο χρόνος διεκπεραίωσης; Ο χρόνος διεκπεραίωσης πρέπει να είναι
μεγάλος ή μικρός; Γιατί; Δώστε ένα παράδειγμα.

Sk

Ο χρόνος διεκπεραίωσης συχνά χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μέτρο της σπατάλης σε
μια διαδικασία. Όσο περισσότερο τα υπό κατεργασία είδη διατηρούνται ως αποθέματα τόσο
περισσότερος χρόνος απαιτείται για να προωθηθούν μέσα από τη διαδικασία.
Mια βιομηχανία κατασκευής κινητήρων μέτρησε πόσος χρόνος χρειαζόταν για να
ολοκληρωθεί η κατεργασία ορισμένων προϊόντων στο εργοστάσιο. Η μελέτη έδειξε ότι, στην
καλύτερη περίπτωση, ένας κινητήρας ήταν υπό κατεργασία μόνο για το 15% του συνολικού
χρόνου που βρισκόταν μέσα στο εργοστάσιο. Στη χειρότερη περίπτωση, το ποσοστό έπεσε
στο 9%, γεγονός που σήμαινε ότι για το 91% του συνολικού χρόνου η λειτουργία της
παραγωγής προσέθετε κόστος αντί για αξία στον κινητήρα.
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15. Εξηγείστε τι είναι η απεικόνιση του ρεύματος αξίας. Σε τι βοηθάει η απεικόνιση του
ρεύματος αξίας; SUPER S.O.S.
Η απεικόνιση του ρεύματος αξίας είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση για την
κατανόηση της ροής των υλικών και των πληροφοριών, καθώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
προσλαμβάνει αξία κατά την κίνησή του μέσα σε μια διαδικασία ενός συστήματος

r

παραγωγής ή σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Αναπαριστά οπτικά τη διαδρομή της
«παραγωγής» ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Με τον τρόπο

i.g

αυτό καταγράψει, όχι μόνο τις άμεσες δραστηριότητες της δημιουργίας προϊόντων και

υπηρεσιών, αλλά και τα «έμμεσα» συστήματα πληροφοριών που υποστηρίζουν την άμεση
διαδικασία.

16. Η απεικόνιση του ρεύματος αξίας αποσκοπεί στην βελτίωση του όλου συστήματος ή
στην βελτιστοποίηση μεμονωμένων διαδικασιών; Ποια τα βήματα αυτής της τεχνικής;

ak

SUPER S.O.S.

Η θεώρηση της ροής της αξίας αναφέρεται περισσότερο στη «γενική εικόνα» (και τη
βελτίωσή της) παρά στη βελτιστοποίηση των μεμονωμένων διαδικασιών.
Βήματα:

1. προσδιορίζει ποια ροή αξίας θα χαρτογραφηθεί.

2. περνά στο φυσικό σχεδίασμό μιας διαδικασίας και στη συνέχεια στο σχεδίασμά

on

πάνω σε αυτή της ροής των πληροφοριών

3. γίνεται διάγνωση των προβλημάτων και προτείνονται αλλαγές για την κατάρτιση
ενός σχεδίου της μελλοντικής κατάστασης

4. υλοποιούνται οι αλλαγές.

17. Μία βασική αρχή της λιτής φιλοσοφίας είναι η συμμετοχή όλων. Τι προσπαθεί να

Sk

πετύχει μέσω αυτής; SUPER S.O.S.

Συχνά, η λιτή φιλοσοφία προτείνεται ως ένα «ολικό» σύστημα. Ο σκοπός του είναι να δώσει
κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες αφορούν κάθε άτομο και κάθε διαδικασία μέσα στον
οργανισμό. Η κουλτούρα ενός οργανισμού κρίνεται σημαντική όσον αφορά την υποστήριξη
αυτών των αντικειμενικών στόχων με έμφαση στη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού
της. Ενθαρρύνει την επίλυση των προβλημάτων από την ομάδα, τον εμπλουτισμό της
εργασίας, την εναλλαγή της εργασίας, και την απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων.
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18. Μία βασική αρχή της λιτής φιλοσοφίας είναι η συνεχής βελτίωση. Ποια η ιαπωνική
λέξη; Σε τι αποσκοπεί η συνεχής βελτίωση;
Οι υπέρμαχοι της λιτής φιλοσοφίας υποστηρίζουν ότι, χωρίς τέτοιες πεποιθήσεις που ωθούν
την πρόοδο, η βελτίωση θα είναι μάλλον παροδική παρά συνεχής. Αυτός είναι ο λόγος που η
έννοια της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος της λιτής φιλοσοφίας. Αν οι

r

στόχοι της ορίζονται σύμφωνα με ιδανικά τα οποία οι οργανισμοί ίσως ποτέ να μην επιτύχουν
πλήρως, τότε η έμφαση πρέπει να δίνεται στον τρόπο με τον οποίον η επιχείρηση

i.g

μετακινείται πλησιέστερα προς την ιδανική κατάσταση. Η ιαπωνική λέξη για τη συνεχή
βελτίωση είναι kaizen, και αποτελεί βασικό μέρος της λιτής φιλοσοφίας.

19. Ποιες τεχνικές της φιλοσοφίας JIT γνωρίζετε; SUPER S.O.S.
1. Η υιοθέτηση βασικών εργασιακών πρακτικών

2. Ο σχεδιασμός που διευκολύνει την επεξεργασία

ak

3. Η έμφαση στην εστίαση της παραγωγής

4. Η χρήση μικρών και απλών μηχανημάτων
5. Η χωροταξία για την ομαλή ροή

6. Η υιοθέτηση της ολικής παραγωγικής συντήρησης
7. Η μείωση του χρόνου προετοιμασίας

on

20. Οι βασικές εργασιακές πρακτικές σε τι αποσκοπούν; Ποιες εργασιακές πρακτικές
γνωρίζετε;

Οι βασικές εργασιακές πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν ως η μέθοδος ενεργοποίησης και
εφαρμογής της αρχής «συμμετοχή όλων» της λιτής φιλοσοφίας. Θεωρούνται ως η βασική
προετοιμασία της παραγωγής και του προσωπικού της για την υλοποίηση της μεθόδου JIT.
Περιλαμβάνουν τα εξής:

Sk

1. Πειθαρχία: Τα πρότυπα εργασίας τα οποία είναι κρίσιμα για την ασφάλεια των μελών
της επιχείρησης και του περιβάλλοντος

2. Ευελιξία: Θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση των αρμοδιοτήτων στα όρια των
ικανοτήτων κάθε εργαζόμενου.

3. Ισότητα: Οι άδικες και διχαστικές πολιτικές που αφορούν το προσωπικό θα πρέπει
να καταργηθούν.

4. Αυτονομία: Μεταβίβαση αυξημένης ευθύνης στους ανθρώπους που απασχολούνται
σε άμεσες δραστηριότητες της επιχείρησης

47
Copyright © 2012 - 2017 Skonaki.gr

Αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης της επιχείρησης MrPrint

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Skonaki.gr
Το καλύτερο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο στη Χίο

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

5. Ανάπτυξη του προσωπικού: Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν με την πάροδο του
χρόνου περισσότερα μέλη της επιχείρησης
6. Ποιότητα εργασιακής ζωής

21. Εξηγείστε τι σημαίνει σχεδιασμός που διευκολύνει την επεξεργασία. Τι θετικό

r

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω αυτής της τεχνικής;
Οι βελτιώσεις στο σχεδιασμό μπορούν να μειώσουν εντυπωσιακά το κόστος του προϊόντος

i.g

μέσω αλλαγών στον αριθμό των εξαρτημάτων και των υποσυγκροτημάτων και της καλύτερης

χρήσης των υλικών και των τεχνικών επεξεργασίας. Συχνά, οι βελτιώσεις αυτού του μεγέθους
δεν θα ήταν δυνατές απλώς και μόνο με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
παραγωγικής διαδικασίας.

22. Ο κανόνας-αρχή εστίαση στην παραγωγή τι σημαίνει; Ποια τα συστατικά στοιχεία της

ak

εστίασης στην παραγωγή;
Εστίαση στην παραγωγή σημαίνει:


Να μαθαίνουμε να εστιάζουμε κάθε διαδικασία σε ένα περιορισμένο, εύχρηστο σύ-

νολο προϊόντων, τεχνολογιών, όγκων και αγορών.


Να μαθαίνουμε να διαρθρώνουμε τους στόχους της παραγωγής και όλων των υπο-

στηρικτικών λειτουργιών έτσι ώστε αυτοί να είναι συνεπείς και συγκεκριμένοι, και όχι

on

ανακόλουθοι και αντικρουόμενοι.

23. Η απλότητα στην παραγωγή με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται; Τα μικρά κι απλά
μηχανήματα σε τι υπερέχουν έναντι των μεγάλων και σύνθετων;

Τα μικρά μηχανήματα υπερέχουν σε αρκετά σημεία έναντι των μεγάλων. Πρώτον, μπορούν
να κατεργαστούν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες ταυτόχρονα. Επιπλέον, το σύστημα

Sk

είναι πιο ανθεκτικό. Αν ένα μεγάλο μηχάνημα υποστεί βλάβη, ολόκληρο το σύστημα παύει
να λειτουργεί. Αν ένα από τα μικρότερα μηχανήματα υποστεί βλάβη, το σύστημα
εξακολουθεί να λειτουργεί. Επίσης, τα μικρά μηχανήματα μπορούν να μετακινηθούν εύκολα,
και έτσι αυξάνεται η ευελιξία της χωροταξίας της παραγωγής και μειώνονται οι κίνδυνοι
λάθους στις επενδυτικές αποφάσεις.

24. Τι σημαίνει χωροταξία για την ομαλή ροή στην λιτή παραγωγή; Πώς τοποθετούνται οι
σταθμοί εργασίας και γιατί; SUPER S.O.S.

Η ομαλή ροή των υλικών, των δεδομένων και των ανθρώπων μέσα στην παραγωγή έχει
μεγάλη σημασία για τη μέθοδο JIT. Οι μεγάλες γραμμές παραγωγής προσφέρουν ευκαιρίες
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για καθυστερήσεις και διόγκωση των αποθεμάτων, δεν προσθέτουν αξία στα προϊόντα, και
επιβραδύνουν το χρόνο διεκπεραίωσης των προϊόντων. Οι συνηθισμένες λιτές τεχνικές
χωροταξίας περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας τον έναν κοντά στον άλλο
ώστε να μην μπορούν να αυξηθούν τα αποθέματα, την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας
κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι όσοι συνεισφέρουν σε μια κοινή δραστηριότητα να είναι ορατοί

r

μεταξύ τους.

του set-up-time;

i.g

25. Εξηγείστε τι σημαίνει χρόνος προετοιμασίας. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση

Ως χρόνος προετοιμασίας ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή της διαδικασίας
από μια δραστηριότητα στην επόμενη. Η μείωση του χρόνου προετοιμασίας μπορεί να

επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους, όπως με την περικοπή του χρόνου που απαιτείται για να
βρεθούν τα εργαλεία και ο εξοπλισμός, την εκ των προτέρων προετοιμασία των εργασιών

ρουτίνας.

ak

που καθυστερούν τις εναλλαγές, και τη διαρκή εξάσκηση στις προπαρασκευαστικές εργασίες

26. Ποια τα μέτρα για την βελτίωση της ορατότητας; Μέσω της ορατότητας τι κέρδος
προκύπτει;

Τα μέτρα για τη βελτίωση της ορατότητας περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τις μετρήσεις της

on

απόδοσης που εκτίθενται στο χώρο εργασίας, καθώς και ένα χώρο που προορίζεται για την
έκθεση δειγμάτων προϊόντων της επιχείρησης και των ανταγωνιστών, μαζί με δείγματα
σωστών και ελαττωματικών προϊόντων. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η βραχυπρόθεσμη απώλεια
αποδοτικότητας είναι μικρότερη από τις ζημιές που συσσωρεύονται αν τα ελαττώματα
αφεθούν να συνεχίζονται μέσα στη διαδικασία.

Sk

27. Ο κακός χρονισμός των αποθεμάτων τι αρνητικές συνέπειες έχει; Ποιες οι βασικές
σχολές σκέψης για τον χρονισμό των αποθεμάτων;

Ο κακός χρονισμός των αποθεμάτων προκαλεί αστάθεια στην παραγωγή η οποία, με τη σειρά
της, προκαλεί σπατάλη, επειδή το προσωπικό διατηρεί επιπλέον αποθέματα, δυναμικότητα
ή διαθέσιμο χρόνο για να προστατευτεί από αυτήν.
Ο χρονισμός των αποθεμάτων διέπεται από τις δύο σχολές σκέψης:
1. Προγραμματισμός και έλεγχος «ώθησης» και
2. προγραμματισμός και έλεγχος «έλξης».
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28. Τι σημαίνει η λέξη Kanban; Σε τι χρησιμεύει; Πόσα είδη Kanban γνωρίζετε;
Kanban: Ιαπωνικός όρος που σημαίνει κάρτα ή σήμα- αποτελεί έναν απλό μηχανισμό ελέγχου
που χρησιμοποιείται για την έγκριση της προώθησης υλικών σε συστήματα έλξης, όπως αυτά
που χρησιμοποιούνται στο JIT.
Ο έλεγχος kanban είναι μια μέθοδος ενεργοποίησης ενός συστήματος προγραμματισμού και

r

ελέγχου που βασίζεται στην «έλξη».
Υπάρχουν διάφορα είδη kanban:

To kanban κίνησης ή μεταφοράς: χρησιμοποιείται για να δοθεί σήμα σε ένα

i.g

•

προηγούμενο στάδιο ότι τα υλικά μπορούν να παραληφθούν από τα αποθέματα και να
προωθηθούν σε συγκεκριμένο προορισμό.
•

To kanban παραγωγής: Πρόκειται για το σήμα προς μια διαδικασία παραγωγής ότι

μπορεί να αρχίσει να παράγει κάποιο εξάρτημα ή ένα αντικείμενο με σκοπό να
αποθεματοποιηθεί.

To kanban πωλητή: Χρησιμοποιείται για να δοθεί σήμα σε έναν προμηθευτή για να

ak

•

αποστείλει υλικά ή εξαρτήματα σε κάποιο στάδιο.

29. Τι σημαίνει εξισορροπημένος προγραμματισμός; Δώστε ένα παράδειγμα. Ποια η
επίδρασή του στις διαδικασίες;

on

Εξισορροπημένος χρονοπρογραμματισμός: Η ιδέα ότι το μίγμα και ο όγκος των
δραστηριοτήτων πρέπει να εξισορροπούνται με την πάροδο του χρόνου, ώστε οι εκροές να
είναι τακτικές και κανονικές.

Για παράδειγμα, αντί να παράγονται 500 εξαρτήματα σε μια παρτίδα, η οποία θα κάλυπτε
τις ανάγκες για τους επόμενους τρεις μήνες, ο εξισορροπημένος χρονοπρογραμματισμός

Sk

απαιτεί από την παραγωγή να κατασκευάζει μόνο ένα κομμάτι την ώρα κανονικά.
Οι συνέπειες από τη χρήση μεγάλων παρτίδων είναι, πρώτον, ότι συσσωρεύονται μεγάλες
ποσότητες αποθεμάτων στο εσωτερικό των μονάδων αλλά και μεταξύ τους, και, δεύτερον,
ότι οι περισσότερες ημέρες διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την ποσότητα που πρέπει
να παραχθεί. Οι μικρότερες παρτίδες αποθεμάτων που τώρα διακινούνται μεταξύ κάθε
σταδίου μειώνουν το συνολικό επίπεδο των προϊόντων υπό κατεργασία μέσα στη λειτουργία
της παραγωγής. Εξίσου σημαντική είναι η επίδραση στην κανονικότητα και το ρυθμό της
διαδικασίας δεδομένου ότι διευκολύνει πολύ τον προγραμματισμό και τον έλεγχο.
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30. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΥ;
1. Ο ΠΑΥ σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται σαν σύστημα ώθησης.
2. Ο ΠΑΥ χρησιμοποιεί ως μονάδα ελέγχου τις εντολές
3. Τα συστήματα ΠΑΥ συνήθως χρειάζονται μια πολυσύνθετη και συγκεντρωτική
οργάνωση που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

r

4. Ο ELAY εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια των δεδομένων που
προκύπτουν

i.g

5. Τα συστήματα ΠΑΥ θεωρούν ότι το περιβάλλον της παραγωγής είναι σταθερό, με
σταθερούς χρόνους εκτέλεσης των παραγγελιών

31. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου JIT; SUPER S.O.S.

1. Η ροή μεταξύ κάθε σταδίου της μεταποιητικής διαδικασίας «έλκεται» από τη ζήτηση
του επόμενου σταδίου.

ak

2. Ο έλεγχος της έλξης μεταξύ των σταδίων επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών καρτών,
συμβόλων ή κενών τετραγώνων

3. Η λήψη των αποφάσεων για τον έλεγχο της παραγωγής είναι σε μεγάλο βαθμό
αποκεντρωμένη

4. Ο χρονοπρογραμματισμός της μεθόδου JIT είναι «βασισμένος στο ρυθμό
παραγωγής»

on

5. Η μέθοδος JIT προϋποθέτει (και ενθαρρύνει) την ευελιξία των πόρων και
ελαχιστοποιημένους χρόνους εκτέλεσης παραγγελιών.

6. Οι έννοιες του προγραμματισμού και ελέγχου της μεθόδου JIT είναι ένα μόνο τμήμα
μιας ευρύτερης και συγκεκριμένης φιλοσοφίας JIT για την παραγωγή.

Sk

32. Ομοιότητες και διαφορές ΠΑΥ και JIT. Που υπερτερεί ο ΠΑΥ και που υστερεί;

Ομοιότητες:


Η μέθοδος JIT και ο ΠΑΥ έχουν παρόμοιους στόχους.



Ο χρονοπρογραμματισμός με τη μέθοδο JIT έχει ως στόχο να συνδέσει το νέο δίκτυο

των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών εφοδιασμού με τη βοήθεια αόρατων
μεταφορικών γραμμών.


Ο ΠΑΥ επιδιώκει να ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη ζήτηση των πελατών
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Διαφορές
ΠΑΥ


Ο ΠΑΥ καθοδηγείται από το κύριο χρονοδιάγραμμα παραγωγής



Προσομοιώνει ένα περιβάλλον με σταθερούς χρόνους εκτέλεσης παραγγελιών



Οι εκροές του έχουν τη μορφή των χρονικά καθορισμένων προγραμμάτων

r

απαιτήσεων που υπολογίζονται και συντονίζονται κεντρικά.
Τα εξαρτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με κεντρικές οδηγίες.



Τα καθημερινά προβλήματα υπονομεύουν την αξιοπιστία του ΠΑΥ



Ενώ ο ΠΑΥ είναι εξαιρετικός στον προγραμματισμό, υστερεί στον έλεγχο.



Ο ΠΑΥ είναι επίσης καλύτερος στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας

JIT


i.g



Ο χρονοπρογραμματισμός έλξης της μεθόδου JIT έχει λιγότερες δυνατότητες άμεσης

ak

ανταπόκρισης


Το χρονοδιάγραμμα της μεθόδου JIT έχει ως στόχο να ικανοποιεί άμεσα τη ζήτηση



Το χρονοδιάγραμμα έλξης είναι έννοια ενεργητική που λειτουργεί καλύτερα όταν η

ανεξάρτητη ζήτηση έχει εξομαλυνθεί και η εξαρτημένη ζήτηση έχει συγχρονιστεί.


Η μέθοδος JIT μπορεί να είναι καλή στον έλεγχο, υστερεί όμως στον

on

προγραμματισμό.

33. Μπορούν να συνυπάρξουν ο ΠΑΥ και η μέθοδος JIT; SUPER S.O.S.
Αν και ίσως φαίνονται διαφορετικές προσεγγίσεις του προγραμματισμού και ελέγχου,
μπορούν να συνδυαστούν με αρκετούς τρόπους για το σχηματισμό ενός υβριδικού
συστήματος.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των

Sk

δομών των προϊόντων, την πολυπλοκότητα των διαδρομών των προϊόντων, τα
χαρακτηριστικά του όγκου και της ποικιλίας της παραγωγής, και το επίπεδο του
απαιτούμενου ελέγχου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
1.

Δώστε τον ορισμό και 3 παραδείγματα του έργου. Ποια η αγγλική ονομασία;

Το έργο (project) είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων με καθορισμένη αφετηρία και

χρησιμοποιεί ένα καθορισμένο σύνολο πόρων.
Παραδείγματα έργων είναι:

i.g

• η οργάνωση έκτακτης βοήθειας για τα θύματα σεισμών,

r

καθορισμένη τελική κατάσταση, το οποίο επιδιώκει έναν καθορισμένο στόχο και

• η παραγωγή ενός τηλεοπτικού προγράμματος,
• η κατασκευή της σήραγγας της Μάγχης,
• ο σχεδιασμός ενός αεροσκάφους,

• η διεξαγωγή μιας εβδομαδιαίας σειράς μαθημάτων για τη διαχείριση έργων,
• η μεταφορά ενός εργοστασίου,

2.

ak

• η ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου,

Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των έργων;

Όλα έχουν έναν αντικειμενικό στόχο, ένα τελικό αποτέλεσμα ή μια εκροή που μπορεί
συνήθως να καθοριστεί ως προς το κόστος, την ποιότητα, και το χρονισμό. Είναι όλα
μοναδικά.

on

Όλα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Τα έργα έχουν ορισμένη αρχή και τέλος, και γι’ αυτό είναι
αναγκαία η προσωρινή συγκέντρωση πόρων για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος.
Όλα ενέχουν κάποιο βαθμό πολυπλοκότητας. Απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες
για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι ενός έργου.
Τέλος, όλα τα έργα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Τα έργα τα ταξινομούμε σε τύπους με βάση κάποια κριτήρια

Sk

3.

(χαρακτηριστικά). Ποια είναι αυτά;
Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα αποτελούν τα δύο κριτήρια (χαρακτηριστικά) που
ταξινομούν σε τύπους τα έργα. Η αβεβαιότητα επηρεάζει ιδιαιτέρως τον προγραμματισμό
των έργων ενώ η πολυπλοκότητα επηρεάζει περισσότερο τον έλεγχο των έργων.

4.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις (όροι) επιτυχούς εκτέλεσης ενός έργου;

1. Σαφώς καθορισμένοι στόχοι: περιλαμβανομένης της γενικής φιλοσοφίας ή της γενικής αποστολής του έργου
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2. Ικανός διευθυντής έργου: εξειδικευμένος επικεφαλής του έργου, ο οποίος διαθέτει
τις κατάλληλες ικανότητες.
3. Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση: η δέσμευση της διοίκησης της επιχείρησης
για το έργο
4. Ικανά μέλη της ομάδας του έργου: η επιλογή και η εκπαίδευση των μελών της

r

ομάδας του έργου
5. Κατανομή επαρκών πόρων: οι πόροι, με τη μορφή χρημάτων, προσωπικού, κ.λπ., οι

i.g

οποίοι είναι διαθέσιμοι για το έργο στις αναγκαίες ποσότητες.

6. Επαρκείς δίαυλοι επικοινωνίας: διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για τους αντικειμενικούς στόχους του έργου

7. Μηχανισμοί ελέγχου: οι μηχανισμοί που υφίστανται για την παρακολούθηση των
πραγματικών γεγονότων και τον εντοπισμό αποκλίσεων από το σχέδιο.
8. Δυνατότητες ανατροφοδότησης

ak

9. Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών

10. Μηχανισμοί αντιμετώπισης προβλημάτων: ένα σύστημα ή ένα σύνολο διαδικασιών
το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όταν αυτά εμφανιστούν
11. Συνέχεια του προσωπικού του έργου: η αδιάσπαστη απασχόληση του βασικού
προσωπικού του έργου σε όλη τη διάρκειά του.

Πόσα και ποια είναι τα στάδια προγραμματισμού κι ελέγχου ενός έργου;

on

5.

1. Στάδιο 1. Κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου —αντιλαμβανόμαστε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το έργο.

2. Στάδιο 2. Προσδιορισμός του έργου — ορίζουμε τους αντικειμενικούς στόχους, το
πλαίσιο, και τη στρατηγική του έργου.

3. Στάδιο 3. Προγραμματισμός του έργου — αποφασίζουμε για τον τρόπο εκτέλεσης

Sk

του έργου.

4. Στάδιο 4. Τεχνική εκτέλεση — υλοποιούμε τις τεχνικές πλευρές του έργου.
5. Στάδιο 5. Έλεγχος του έργου — εξασφαλίζουμε ότι το έργο πραγματοποιείται
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

6.

Εξηγείστε με λίγα λόγια τι σημαίνει η φράση: κατανόηση του περιβάλλοντος

του έργου

Το περιβάλλον του έργου περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να
επηρεάσουν το έργο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Είναι το ευρύτερο πλαίσιο και οι
54
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συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιείται το έργο. Η κατανόηση του περιβάλλοντος του
έργου έχει σημασία επειδή το περιβάλλον επιδρά στον τρόπο με τον οποίο ένα έργο θα
πρέπει να διοικείται αλλά και (εξίσου σημαντικό) στους πιθανούς κινδύνους που ίσως να
προκαλέσουν την αποτυχία του.

7.

Εξηγείστε με λίγα λόγια τι σημαίνει η φράση: προσδιορισμός του έργου. Τι

r

στοιχεία περιλαμβάνει; Περιγράψτε με λίγα λόγια το καθένα.
Πριν ξεκινήσουμε την πολύπλοκη εργασία του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ενός

i.g

έργου, είναι απαραίτητο να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς είναι το έργο, δηλαδή ο
προσδιορισμός του. Αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο, ιδίως στην περίπτωση έργων με πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα έργο προσδιορίζεται από τρία διαφορετικά στοιχεία:

• τους αντικειμενικούς στόχους: η τελική κατάσταση την οποία προσπαθεί να επιτύχει η
διαχείριση του έργου,

• την έκτασή του: το ακριβές εύρος των ευθυνών που αναλαμβάνει η διαχείριση του έργου,

ak

• τη στρατηγική του: με ποιο τρόπο η διαχείριση του έργου πρόκειται να επιτύχει τους
αντικειμενικούς του στόχους.

8.

Ποιοι είναι οι 3 στόχοι της διαχείρισης των έργων; Δώστε από δύο

παραδείγματα για τον καθένα. Πότε ένας αντικειμενικός στόχος θεωρείται καλός;

Sk

on

Χρόνος, Κόστος, Ποιότητα  3 βασικοί στόχοι της διοίκησης έργων

Κάποια έργα αεροναυπηγικής, όπως η ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους, η οποία έχει
αντίκτυπο στην ασφάλεια των επιβατών, δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στους στόχους
ποιότητας. Σε άλλα έργα, όπως για παράδειγμα σε ένα ερευνητικό έργο το οποίο
χρηματοδοτείται από σταθερή κρατική επιχορήγηση, το κόστος μπορεί να έχει προτεραιότητα. Άλλα έργα δίνουν έμφαση στο χρόνο: για παράδειγμα, η οργάνωση ενός
υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία
αν το έργο πρόκειται να επιτύχει τους στόχους του.
55

Copyright © 2012 - 2017 Skonaki.gr

Αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης της επιχείρησης MrPrint

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Skonaki.gr
Το καλύτερο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο στη Χίο

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Καλοί αντικειμενικοί στόχοι θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι είναι σαφείς, μετρήσιμοι και, κατά
προτίμηση, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν.

9.

Η διαδικασία προγραμματισμού ενός έργου εκπληρώνει 4 σκοπούς. Ποιοι

είναι αυτοί;
2. Προσδιορίζει το επίπεδο των πόρων που θα απαιτηθούν.

r

1. Προσδιορίζει το κόστος και τη διάρκεια του έργου.

i.g

3. Βοηθά στην κατανομή της εργασίας και στην παρακολούθηση της προόδου

4. Βοηθά στην αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν στο έργο οι τυχόν αλλαγές.

10.

Η διαδικασία προγραμματισμού ενός έργου περιλαμβάνει 5 βήματα. Ποια

on

ak

είναι αυτά;

11.

Εξηγείστε με λίγα λόγια τι σημαίνει η φράση: προσδιορισμός

δραστηριοτήτων ενός έργου. Δώστε ένα παράδειγμα για το έργο: κατασκευή μιας
κατοικίας
12.

Τι σημαίνει γενεαλογικό δένδρο ενός έργου; Τι μορφή έχει και πώς

ονομάζεται;

Sk

Τα περισσότερα έργα είναι, ιδιαίτερα πολύπλοκα και δεν μπορούν να προγραμματιστούν και
να ελεγχθούν αποτελεσματικά αν δεν αναλυθούν πρώτα σε εύκολα στη διαχείρισή τους
τμήματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού δραστηριοτήτων ενός έργου και
συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας του «γενεαλογικού δέντρου» του έργου, το οποίο
προδιαγράφει τις βασικές επιμέρους εργασίες ή τα δευτερεύοντα έργα.
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Παράδειγμα (είναι δικό μου παράδειγμα οπότε πάρτε την ουσία και διαφοροποιήστε
το!!!)
Κατασκευή κατοικίας

Σχεδιασμός

Τεχνικές εργασίες

i.g

r

Τσιμέντο

Ηλεκτρολογικά

13.

Υδραυλικά

Εξηγείστε με λίγα λόγια τι σημαίνει η φράση: προσδιορισμός των σχέσεων

και των εξαρτήσεων των δραστηριοτήτων.

Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται ότι απαρτίζουν ένα έργο έχουν κάποια σχέση

ak

μεταξύ τους που εξαρτάται από τη λογική του έργου. Κάποιες δραστηριότητες πρέπει
αναγκαστικά να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά.

14.

Δώστε ένα παράδειγμα για εξαρτημένη (σειριακή) σχέση κι ένα παράδειγμα

για ανεξάρτητη (παράλληλη) σχέση δραστηριοτήτων.

Για παράδειγμα, όταν οικοδομείται ένα σπίτι, τα θεμέλια πρέπει να κατασκευαστούν πριν

on

από το κτίσιμο των τοίχων, που με τη σειρά τους πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τοποθετηθεί
η στέγη. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν μια εξαρτημένης σειριακή σχέση. Άλλες
δραστηριότητες δεν έχουν τέτοιου είδους εξάρτηση μεταξύ τους. Ο πίσω κήπος του σπιτιού
θα μπορούσε ίσως να φτιαχτεί εντελώς ανεξάρτητα από το γκαράζ. Οι δύο αυτές δραστηριότητες έχουν μια ανεξάρτητη ή παράλληλη σχέση.

Ποιες είναι βασικές προσεγγίσεις χρονοπρογραμματισμού έργου όταν

Sk

15.

υπάρχουν περιορισμοί; Ποια τα συν και ποια τα πλην για την κάθε μία προσέγγιση;
Περιορισμένων πόρων. Κατά την κατάρτιση του χρονοπρογραμματισμού των πόρων
χρησιμοποιούνται μόνο

OL

διαθέσιμοι πόροι και ποτέ δεν προβλέπεται η υπέρβαση του

επιπέδου τους. Ως αποτέλεσμα, η ολοκλήρωση του έργου μπορεί να διολισθήσει.
Περιορισμένου χρόνου. Η βασική προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε
συγκεκριμένο χρόνο. Από τη στιγμή που οι κανονικά διαθέσιμοι πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί,
γίνεται ο προγραμματισμός εναλλακτικών πόρων.
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16.

Ο έλεγχος του έργου περιλαμβάνει κάποιες αποφάσεις. Ποιες είναι αυτές;

1.

πώς θα παρακολουθήσουμε το έργο για να ελέγξουμε την πρόοδό του,

2.

πώς θα αξιολογήσουμε την απόδοω] του έργου συγκρίνοντας τις παρατηρήσεις από

την παρακολούθησή του με το πρόγραμμα του έργου,
3.

πώς θα επέμβουμε στο έργο προκειμένου να κάνουμε τις τροποποιήσεις που θα το

Τι σημαίνει παρακολούθηση ενός έργου;

i.g

17.

r

επαναφέρουν στο πρόγραμμα.

Οι διευθυντές έργων είναι υποχρεωμένοι πρώτα να αποφασίσουν τι θα πρέπει να αναζητούν
καθώς θα προχωρά το έργο. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό

από τη φύση του έργου, οι συνηθέστεροι εκ των οποίων περιλαμβάνουν τις
επικαιροποιημένες τρέχουσες δαπάνες, τις μεταβολές τιμών των προμηθευτών, το επίπεδο

των εγκεκριμένων υπερωριών, τις τεχνικές τροποποιήσεις του έργου, τις αποτυχημένες

ak

επιθεωρήσεις, τον αριθμό και τη διάρκεια των καθυστερήσεων, τις δραστηριότητες που δεν
ξεκίνησαν εγκαίρως, τα ορόσημα που δεν επιτεύχθηκαν, κ.λπ.

18.

Τι σημαίνει αξιολόγηση της απόδοσης ενός έργου;

Η παρακολούθηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται κατά την παρακολούθηση ενός έργου
(επικαιροποιημένες τρέχουσες δαπάνες, μεταβολές τιμών των προμηθευτών, επίπεδο των

on

εγκεκριμένων υπερωριών, τεχνικές τροποποιήσεις του έργου κ.α.) σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

19.

Οι διαχειριστές έχουν στη διάθεσή τους κάποιες τεχνικές για τη διαχείριση

της πολυπλοκότητας του κόστους και του χρόνου των έργων. Πόσες τεχνικές
γνωρίζετε;

Sk

1η τεχνική: Έλεγχος της δεδουλευμένης αξίας

Η μέθοδος του ελέγχου της δεδουλευμένης αξίας αξιολογεί την απόδοση του έργου με το
συνδυασμό κόστους και χρόνου. Αντί να μετρά την πρόοδο του έργου σε ημέρες, τη μετρά
με την αξία των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Χρησιμοποιεί μεγέθη όπως:
1.

Προϋπολογισθέν κόστος προγραμματισμένων εργασιών

2.

Προϋπολογισθέν κόστος εργασιών που εκτελέιπηκαν

3.

Πραγματικό κόστος εργασιών που εκτελέστηκαν

2η Τεχνική: Gantt Chart
3η Τεχνική: Μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής (CPM)
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4η Τεχνική: Τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης του έργου (PERT - Programme Evaluation
and Renew Technique)

20.

Τι είναι τα διαγράμματα Gantt; Ποια τα πλεονεκτήματα τους; Σε ποιον από

τους 3 στόχους της διαχείρισης των έργων βοηθούν;

r

Τα διαγράμματα Gantt αποτελούν τον απλούστερο τρόπο για να παρουσιαστεί το γενικό πρόγραμμα ενός έργου διότι δίνουν εξαιρετική οπτική επιρροή και είναι ευνόητα. Είναι επίσης

i.g

χρήσιμα για να γνωστοποιούνται τα προγράμματα έργων και η κατάστασή τους σε ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, αλλά και για να ελέγχονται τα έργα σε καθημερινή βάση.

21.

Ποιες τεχνικές ανάλυσης δικτύων ξέρετε; Ποια η διαφορά μεταξύ των

τεχνικών;
22.

Ποια η διαφορά της PERT από την CPM;

ak

Οι δύο μέθοδοι ανάλυσης δικτύων είναι η μέθοδος (ή ανάλυση) κρίσιμης διαδρομής (CPM –

Critical Path Method) και η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης έργου (PERT Programme
Evaluation and Renew Technique).

Η κύρια διαφορά είναι ότι στη CPM, η διάρκεια και το κόστος των δραστηριοτήτων είναι
προκαθορισμένα ενώ στην PERT δεν είναι προκαθορισμένα (σταθερά) και ως εκ τούτου

on

χρησιμοποιείται η θεωρία πιθανοτήτων.

23.

Τι είναι οι εικονικές δραστηριότητες; Πότε είναι αναγκαίες; Τι χρόνο

εκτέλεσης έχουν;

Οι εικονικές δραστηριότητες δεν έχουν διάρκεια και συνήθως απεικονίζονται ως βέλη με
διακεκομμένη γραμμή. Χρησιμοποιούνται είτε για να αποσαφηνιστεί το σχέδιο είτε για να
διατηρηθεί η λογική του διαγράμματος σύμφωνα με αυτή του έργου. Είναι αναγκαίες όταν

Sk

δύο δραστηριότητες έχουν τα ίδια συμβάντα αιχμής (τέλους) και ουράς (αρχής)

24.

Τι είναι η κρίσιμη διαδρομή ενός έργου; Ποια η αγγλική ονομασία; Τι

πληροφορία μας δίνει;
Κρίσιμη διαδρομή: Η μακρύτερη αλληλουχία δραστηριοτήτων μέσω ενός δικτύου έργου.
Ονομάζεται κρίσιμη διαδρομή επειδή κάθε καθυστέρηση σε οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητές της θα καθυστερήσει ολόκληρο το έργο.
Κρίσιμη διαδρομή = Critical Path
Μας δίνει τις εξής πληφορορίες:
59

Copyright © 2012 - 2017 Skonaki.gr

Αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης της επιχείρησης MrPrint

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

Skonaki.gr
Το καλύτερο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο στη Χίο

Τηλ. 69 4 79 49 8 41
www.skonaki.gr

1.

Ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες

2.

Ποια είναι η συνολική διάρκεια του έργου (μέσω του αθροίσματος της διάρκειας των

κρίσιμων δραστηριοτήτων)
Ποια είναι η τυπική απόκλιση του έργου στην περίπτωση της Analysis PERT

25.

Ποιες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες;

r

3.

Η δραστηριότητα της οποίας ο νωρίτερος και αργότερος χρόνος έναρξης είναι ο ίδιος. Με

i.g

άλλα λόγια, αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει αναγκαστικά να ξεκινήσει την ημερομηνία που
ορίζει ο νωρίτερος ή αργότερος χρόνος έναρξης. Στις κρίσιμες δραστηριότητες το συνολικό
περιθώριο είναι 0.

26.

Τι σημαίνει η φράση: εντατικοποίηση των δικτύων; Τι κερδίζουμε και τι

χάνουμε με την εντατικοποίηση;

ak

Εντατικοποίηση δικτύων είναι η διαδικασία για να μειωθούν τα χρονικά διαστήματα των
δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί σε λιγότερο

χρόνο. Συνήθως, η εντατικοποίηση δραστηριοτήτων συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Αυτό
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα:
• υπερωριακής εργασίας,

• πρόσθετων πόρων, όπως εργατικό δυναμικό,

on

• υπεργολαβιών.

Συνεπώς, κερδίζουμε χρόνο (εκτελούμε το έργο σε μικρότερο χρόνο) και χάνουμε κόστος

Sk

(αύξηση του κόστους λόγω χρονικής συμπίεσης των δραστηριοτήτων)
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