Tretje obvestilo - vabilo

»Dan najboljše prakse 2019«
1. in 2. oktober
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Organizatorji konference:
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko
in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami
prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo
okolja, ugled in družbeno odgovornosti.
Grozd Pametne tovarne – gPT, ki tudi deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno
raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva
Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE.
Strokovno društvo za operativno odličnost – SDOO je združenje uporabnikov metodologij 6-Sigma,
vitkosti itd. in ostalih, ki želijo izpopolnjevati znanje in izmenjavati izkušnje pristopov za sistematične
izboljšave procesov, produktov in inoviranja.

Namen konference:
Namen konference je s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks dvigniti zavedanje o nujnosti
pohitritve prehoda v Industrijo 4.0.

Ciljna publika:
Ciljna publika so strokovnjaki in odločevalci iz podjetij, ki že prestopajo iz Industrije 3.0 v Industrijo 4.0
ali pa se za ta korak šele odločajo, s področij proizvodnje, razvoja, marketinga in kakovosti. Dobrodošli
so tudi ponudniki IKT in drugih podpornih storitev.
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Dodajanje vrednosti procesom in proizvodom z digitalizacijo
1.10.2019
8:00
9:00

Sprejem udeležencev - registracija

Uvodni nagovori
9:00
9:20

dr. Marjan Rihar, direktor SuSSI
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Vabljena predavanja
Transforming company organization towards next-generation factory*
Paul Peeters, AGORIA
9:20
10:50

Digitalizacija kadrovske funkcije
Nina Potočnik, Kadring, d. o. o.
Vzvodi rasti
Maja Voje, Founder Growth Lab

10:50
11:20

Odmor

Okrogla miza: Prestaviti v četrto
skupne misli in zaključki
11:20
12:30

Sodelujejo:
Paul Peeters, AGORIA; Nina Potočnik, Kadring, d. o. o.; Maja Voje, Founder
Growth Lab; dr. Niko Herakovič, fakulteta za strojništvo v Ljubljani; Davorin Jakulin,
Atech, d. o. o.
Moderira: mag. Marko Bohar, GZS

12:30
13:30

Odmor s prigrizkom in druženjem

Popoldan najboljših praks
Vodi: Stanislav Jakelj, SIJ Razvojni center Jesenice
No Lean no fun, nor i4.0?
Aldin Fajić, C4SE d.o.o.*, Miha Vedenik, Lean rešitve d.o.o.
13:30
16:30

Izzivi na poti v pametno tovarno
dr. Matjaž Roblek, Domel d.o.o.

(vključno
z
odmorom)

Pametna livarna ulitkov
mag. Dejan Lorber, TALUM d.d. Kidricevo
Pametna platforma za upravljanje in optimiziranje proizvodnih procesov,
Gregor Ceglar, ETI d.o.o. in Tadej Guzej, IT PRO d.o.o.
Platforma za digitalizacijo znanja
Matej Jurman, Kolektor KFH d.o.o.

16:30

Zaključek prvega dne konference
'* Predavanja bodo v angleškem jeziku, prevajanje ni predvideno.

Sprotne informacije o konferenci lahko spremljate na spletni strani
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2019.

Obvladovanje prehoda iz optimirane 3 v inteligentno 4 industrijo
2.10.2019
8:00
9:00
9:00
9:10

Sprejem udeležencev - registracija
Uvod in predstavitev programa dneva

Primer vizualizacije, analize in oblikovanja ukrepov za kakovostno proizvodno
logistiko po metodi VSM (Value Stream Mapping)
Delavnica Strokovnega društva za operativno odličnost

9:10
12:30

Podjetja v predelovalni industriji morajo danes obvladovati stroškovno učinkovitost,
odzivne čase in kakovost proizvodnje in s proizvodnjo povezanih procesov. Pri tem se
je kot zelo učinkovita metoda za analiziranje in oblikovanje procesnih verig izkazala
metoda VSM, ki jo je koristno uporabiti pri vsakem procesu prenove v podjetju.

(vključno Na delavnici bodo strokovnjaki – praktiki iz slovenskih podjetij – udeležencem na
primerih prikazali, kako pristopiti k izdelavi tokov vrednosti, kako identificirati ovire za
z
odmorom) kakovost, hitrost in pretočnost ter kako vse to skupaj izkoristiti za pomembne
izboljšave v proizvodnji.
Moderator: Frane Koren, Hidria d.o.o., HLS Direktor
Izvajalci: Nataša Pelhan, Hidria d.o.o., HLS Manager; Rado Lenkič, Domel d.o.o.,
Vodja razvoja logistike; Matej Hohnjec, 3ZEN d.o.o, Trener
12:30
13:30

Kosilo
Izzivi prehoda MSP v Industrijo 4.0 s cilji povečanja učinkovitosti obstoječih
procesov in nadgraditve poslovnega modela
Delavnica grozda Pametne tovarne

13:30
16:30

Danes se vedno več proizvodnih podjetij sooča z izzivom, kako tehnologije Industrije
4.0 vpeljati kot nadgradnjo obstoječi proizvodnji informatizaciji in doseči hitro
povečanje učinkovitosti svojih procesov in mogoče tudi nadgraditi obstoječi poslovni
model.

Na delavnici bodo udeleženci s pomočjo strokovnjakov za tri vodilne IIoT platforme
(vključno
(Siemens, PTC in IBM) skupaj oblikovali uporaben nabor zahtev in tveganj, ki jih je
z
za vsako od ključnih komponent priporočljivo upoštevati, npr. pri oblikovanju
odmorom)
projektov prediktivnega vzdrževanje in optimizacije planiranja proizvodnje z digitalnim
dvojčkom.
Moderator: mag. Marko Bohar, samostojni svetovalec, GZS
Izvajalci: Rok Koren, odgovoren digitalizacijo in skrbnik ključnih kupcev, Siemens;
Katarina Gašperlin, data scientist, IBM Slovenia, Peter Geršak, CIO IBMO
16:30

Zaključek konference

Sprotne informacije o konferenci lahko spremljate na spletni strani
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2019.

Kotizacija:
Udeležba A - samo prvi dan dopoldan (vključno s kosilom): 100 EUR
Udeležba B - prvi dan:
200 EUR
Udeležba C - drugi dan:
150 EUR
Udeležba D - oba dneva:
300 EUR
Navedena kotizacija velja za člane Gospodarske zbornice Slovenije, za ostale pa je kotizacija 20%
višja.
Kotizacija vključuje udeležbo v izbranih sklopih programa konference, osvežilne pijače, prigrizke in
kosilo, elektronski zbornik s predstavitvami in povzetki, praktično darilo ter brezplačno parkiranje na
parkirišču GZS. Cene ne vključujejo DDV.

Popusti:
•
•
•
•
•
•

20% popust za drugega in tretjega udeleženca iz istega podjetja; nadaljnji udeleženci nimajo
popusta;
30% popust za prve tri udeležence iz podjetij članov SZKO, nadaljnji udeleženci nimajo popusta;
50% popust za člane SZKO – fizične osebe;
60% popust za prve štiri udeležence iz podjetij članov SuSSI in članov grozda Pametne tovarne, ob
pogoju, da imajo poravnane vse članske obveznosti;
60% popust za člane Društva za operativno odličnost;
Prvi avtor prispevka je oproščen kotizacije
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo, izdaja računa in odpoved:
Račun bo izdan po zaključku konference in ga bo treba poravnati v zakonitem roku. V primeru
odpovedi prijave do vključno 25.9.2019 vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 %
kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno
kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Dogodka se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je treba
zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah sporočite na elektronski naslov
sabina.klicic@gzs.si.

Prijava:
Prijave sprejemamo izključno preko elektronske prijavnice na
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljšeprakse-2019/prijavnica-DNP-2019.

Sponzorji:

Sprotne informacije o konferenci lahko spremljate na spletni strani
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2019.

