Demand & Distribution Planning
Με δτνασόσησα απόκσηςηρ σηρ Ετπψπαωκήρ Πιςσοποίηςηρ ELA Demand, Production and Distribution Planning
Είναι δτνασή η ςτμμεσοφή και μέςψ live e-learning.

σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ
σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ είναι η εκπαίδετςη σψν ςσελεφών ποτ
αςφολούνσαι με σην ππόβλεχη σηρ ζήσηςηρ και σον ππογπαμμασιςμό
σηρ παπαγψγήρ και διανομήρ, ςε δοκιμαςμένερ και ππψσοποπιακέρ
μεθόδοτρ, σεφνικέρ και ππακσικέρ από ση διεθνή εμπειπία, με σιρ
όποιερ ικανοποιείσαι πλήπψρ η ζήσηςη, διαςυαλίζονσαρ σο βέλσιςσο
λεισοτπγικό κόςσορ παπαγψγήρ, αποθήκετςηρ και διανομήρ.

ε ποιοτρ απετθύνεσαι
Απετθύνεσαι ςε σελέφη σμημάσψν σηρ Ευοδιαςσικήρ Αλτςίδαρ ποτ
αςφολούνσαι με σην ππόβλεχη σηρ ζήσηςηρ και σον ςφεδιαςμό για σην
ικανοποίηςη σηρ, ςε ςσελέφη σηρ Παπαγψγήρ, σηρ Εξτπηπέσηςηρ
πελασών, Πψλήςεψν και νέοτρ ποτ θέλοτν να δπαςσηπιοποιηθούν
ςσο φώπο σηρ Ευοδιαςσικήρ Αλτςίδαρ.
σην εκπαίδετςη μποπούν όςοι θέλοτν να ςτμμεσέφοτν μέςψ elearning ποτ ππαγμασοποιείσαι ςε ππαγμασικό φπόνο, δίνονσαρ ση
δτνασόσησα ςσοτρ ςτμμεσέφονσερ να έφοτν ενεπγή ςτμμεσοφή και
άμεςη επαυή με σον ειςηγησή και σοτρ τπόλοιποτρ ςτμμεσέφονσερ.

Ππόγπαμμα εκπαίδετςηρ
▪ Mέθοδοι ππόβλεχηρ σηρ ζήσηςηρ. Μέθοδορ DELFI.
▪ MOVING AVERAGE – Forrester rule, Exponential Smoothing
▪ Σεφνικέρ ςφεδιαςμού (planning).
▪ Βελσίψςη σηρ διαδικαςίαρ διαφείπιςηρ σηρ ζήσηςηρ.
▪ Τλοποίηςη ςτνεπγασικών πποβλέχεψν (CPFR)
▪ BULLWHIT effect - Beer game

▪ Lead Times
▪ Decoupling point, Postponement method
▪ Capacity Requirements Planning
▪ MAKE To Order vs MAKE to Stock
▪ Σακσικέρ βελσιςσοποίηςηρ σηρ διαφείπιςηρ αποθεμάσψν
▪ Φπήςη μονσέλψν αναπλήπψςηρ αποθεμάσψν.
▪ Λίςσα Τλικών (BOM) και Λίςσα Επγαςιών (BOL).
▪ Τπολογιςμόρ κύκλοτ αποθεμάσψν (stock days)
▪ EOQ - Economic Order Quantity
▪ Report γήπανςηρ αποθέμασορ (aging report)
▪ Ανάλτςη ABC για σην διαυοποποίηςη σηρ διαφείπιςηρ αποθεμάσψν.
▪ Απόθεμα Available to promise (ATP)
▪ Αποθέμασα αςυαλείαρ, τπολογιςμοί και πολισικέρ
▪ Ύχορ αποθέμασορ με βάςη σον κύκλο ζψήρ σοτ πποωόνσορ
▪ Σπόποι απουτγήρ αισιών απαξίψςηρ αποθέμασορ
▪ Κασανομή διαθεςίμψν πποωόνσψν ςσιρ παπαγγελίερ.
▪ Κασανόηςη ςφεδιαςμών push / pull
▪ MPS - Master Production Schedule, MRP, MRPII
▪ Βελσιςσοποίηςη ςτςσήμασορ φεδιαςμού Απαισήςεψν Διανομήρ
(DRP)
▪ Βελσιςσοποίηςη με σην διαδικαςία Sales & Operations (S&OP)
▪ Vendor Management Inventory – VMI
▪ Επιλογή και τλοποίηςη σοτ κασάλληλοτ ςτςσήμασορ Advanced
Planning & scheduling Systems -APS
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Ειςηγησήρ ςεμιναπίψν

Παποφέρ
ε όλοτρ σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πλούςιο εκπαιδετσικό τλικό,
ποτ θα πεπιλαμβάνει σιρ παποτςιάςειρ σψν ειςηγησών.
σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πιςσοποιησικό παπακολούθηςηρ.

Κόςσορ ςτμμεσοφήρ
Σο κόςσορ ςτμμεσοφήρ είναι 100 €.
Επιπλέον 150 € για όςοτρ θέλοτν να ςτμμεσέφοτν ςσιρ εξεσάςειρ σηρ
Ετπψπαωκήρ πιςσοποίηςηρ ΕLA – Demand, Production and Distribution
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