
BÖWADT IMPROVEMENT 
Forretningsudvikling gennem LEAN / 0-FEJL

Case 6
LEAN i organisationen

Opgaven

Virksomhedens ordreproduktion ændres fra komponentleverancer til konceptleverancer, og de nødvendige æn-
dringer i ordregangens enkelte procesled - fra salg til klargjorte produkter - skal besluttes og gennemføres.

Krav

Ordregangen i virksomheden skal følge kravene i en fastlagt procesgang - fra salg til forsendelse - for at undgå 
fejl og misforståelser i de enkelte procesled.

Dokumentationskrav og ansvarsskift i alle procesled skal håndteres uden fejl og mangler.

Løsning

Krav opfyldes ved at udnytte 0-FEJL-værktøjet til at kortlægge LEAN-værdikæden, analysere og beskrive de Kri-
tiske Faktorer i de enkelte procesled og herefter træffe de rigtige ændrings- og forbedringsbeslutninger.

Analyse- og beslutningsarbejdet udføres af et beslutningsdygtigt, tværorganisatorisk projektteam.

Forbedringsbeslutningerne indlægges i en GANTT-handlingsplan med opgaver, ansvarlig for gennemførelsen, 
opgavernes identifikationskode og status.

Styring og opfølgning på opgaveløsning: Intern projektansvarlig.

Resultat

GANTT handlingsplan - se nedenfor. . .



Case 6
Plan for etablering af koncept-ordrestyring

Firma A/S Blad 1 af 1

      LEAN/0-FEJL-projekt:  Styring af konceptordrer Måned >> Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Næste år

Opgaver Status Opg.kode Ansvar

Indkøb af PC, udd. + install. venter 2.2.1+ TM x
ITT brugere arb. løbende 2.2.2 Team x
Kapacitetsafstemning, forum i arb. 4.1 TM 1.1.
Komplekse sager: Kortlæg + definer i arb. 4.A PE x
Projektlederrollen, samarb.model i arb. 5.1+++++ TM x
Projektlederrollen, dir. accept efter analyse 5.1.1+++++ TM x
Projektdefinition i arb. 5.1.2+ AS x
Samarbejdsmodel i arb. 5.1.2 Arb.gruppe x
Projektledergrupper + udd. dir.beslutn. 5.3.1 TM x
Projekt+Projektans. i personalehånd. afvent 5.3.2.1 TM x
Projektmanualrevision afventer 5.3.2.2 TM >
Frekvensstudier i arb. 5.4.1.1++ TM x
Do. do. 5.4.1.2 AS x
PU ressourceGANTplan i arb. 5.4.2.1 DC x
Projektlederbelastn. ordrebeh. i arb. 5.4.2.2 AS+AL x
Projektledere jobbeskrivelse i arb. 5.4.3 TM x
Krav til ITT i arb. (7+8)1.1 TM x
Kundebaseret del af ITT i arb. (7+8)1.2 TM x
Checkliste f. kundeprojektteam i arb. (7+8)3+ Team+TM x
Tilbudsindhold + koor. m. KO i arb. 10.1+ BS x
Ny tilbudsmetode indføres afvent. 10.1 Do. BS x
Standarddummyer, grundlag i arb. 10.2.1 VS x
Grundlag for do. til PU i arb 10.2.2 DC x
Udnyttelse af 3 døgns regel afvent 10.3 Salg
Samarbejdsaftaler m. underlev. afvent 10.4.3+ TM 1.1.
Overslagsprisdef. i arb. 10.4.4 JS x x
Reservation af produktion via dummy afvent 10.5.1.1 PNM x
Mat. på dummyordre, udd.+applikation afvent 10.5.1.2 VS x
Ordrebeh.reservering i arb. 10.5.1.3 BS x
Reservering af værktøjstid i arb. 10.5.1.5 JAH
Reserver specialprod.+montør i arb. 10.5.1.6 PE x
Reservering via tilbudsmodul i arb. 10.6 AJ+AS x
Idealsituation omkring EDI i arb. B12.0.1+ TM x
Selvafhentning ved u.lev. i arb. B12.1+++ TM x
Varefrigivelse/doku, KO afvent 13.3+ DC x
Slette reservationer i arb. 14.1 Proj.adm.
Udarb. central planlægn.funktion i arb. 15.2+++++ JS x
Skaffetid på varen i KO i arb. 15.5 AS x
Disponeringsværktøj underlev. i arb. 15.8.1 TM x
Minimumslagre, gennemgang i gang 15.8.2.1 OC x
Do. procedure i gang 15.8.2.2 TM x
Prognoser afvent 15.8.3 TM 1.1.
Holdningsbearb. af u.lev.2 er i gang 15.4 ILJ+OC x
Jobkort - uddannelse/motivering i arb. 17.1.1+ JAH x
KO udskrivningsmodul i arb. 17.1.3++ VS x
Tegn. komplettering i arb. 17.2 MSH x
PT-funktion i arb. 18.1 BL x
KO og skyggemodeller i arb. 18.3.1 LKA x
Do procedure 1 arb. 18.3.3 JAH x
Fysisk farveplan afvent 19.1.1 RA x
Udfaldsstyring i KO, superbrugere i arb. løbende 19.1.2 Superbr.
Operationsunderlev. og KO i arb. 20.3.1 KA x
Ansvarlig omgang m. lager afvent 21.1.1+ TM 1.1.
Lagertræk og følgeseddel i arb. 21.1.3.1 LAB x
Pakkeønsker kunder og KO afvent 21.3 LAB x
Lokationer og layout , lager i arb. 21.4.2 PHS x
Opt. placering på lager, frekvensstudi. afvent 21..4.3+ TM x
Overstyring af KO aftaler i arb. 21.6 TM x
KO og forsendelsesjournal afvent 21.8.+ LAB x
Kunden og forsendelse afbent 21.9.+++ LAB x
Misbrug af edb-kapacitet, beredskab i arb. 22.2.1+ HW x
Do. blokering af forsendelse i arb. 22.2.2 HW
Hurtig afregning m. kunden i arb. 24.3.2.1 PE x
Do. udarb. forslag afvent 24.3.2.2 PE
Hensigtsmæssig pakning afvent 26.2 RA x
Returvareseddel 2 i arb. 27.1.1.1.1 BS x
Forsendelsesjournal startes 27.1.1.1.2 PSB x
Vedligehold af kundestamdata løbede 27.1.1.1.3 Salg+Mark x
Special kontra returbare varer, stamd. startes 27.1.1.2 PSB x
Returvarer danske kunder, adm. startes 27.3+27.4 Dorthe L. x
Telefonlinier oprettes startes do. PN x
Q-kriterier returvarer i arb. 27.5.1 EF+ES x
Q-styring returvarer i arb. 27.5.2 TM x
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