Key operations questions

PROJEKTIMI NE MANAXHIMIN E OPERACIONEVE

PROJEKTIMI NE MANAXHIMIN E OPERACIONEVE
Çdo organizatë kombinon burimet humane, teknologjike dhe
të sistemit për të krijuar një produkt apo shërbim

• Objektivat e projektimit të proçesit

Projektimi i Proçesit
Strategia e
operacioneve

Projektimi rjetit te
Operacionevete

• Ç'është projektimi proçeseve?

Sistemimi
dhe rrjedhja

• Ç`farë përfaqeson projektimi i proçesit të prodhimit?
• Sa do të ndikojë vëllimi në varitete në projektimin e procesit?

Teknologjia e
procesit

Projektimi

Projektimi i
punës

Projektimi
Produktit/shërb

• Llojet e proçeseve- karakteristikat e tyre

Menaxhimi i
opercioneve

Përmirsim

Planifikimi dhe
kontrolli

• Sa janë proceset e projekimit të detajuara?
Realizimi i produkteve apo shërbimeve është i lidhur dhe me projektimin e
procesit përkatës. Të dy këto projektime janë objekt i materialit të mëposhtëm.

Ç'është projektimi?

Parimet e përgjithshme të
Projektimit në Operacionet

Pikat e rëndësishme që mund të dalin nga përshkrimi i
projektimit janë:
• Synimi i aktivitetit të projektimit është të kënaq nevojat e
klientëve.

PROJEKTIMI I PRODUKTEVE
DHE SHËRBIMEVE
GJENERIMI KONCEPTIT

PROJEKTIMI I PROCESEVE

ÇFAQJA E KONCEPTEVE

PROJEKTIMI PARAPRAK

VLERËSIMI DHE PËRMIRËSIMI

Projektimi Final

• Aktiviteti projektimit zbatohet si për produktet (ose
shërbimet) dhe për sistemet (çfarë ne do të quajmë
procese).

Projektimi rjetit të operacioneve

SISTEMIMI DHE
RJEDHJA
TEKNOLOGJIA
PROCESIT

PROJEKTIMI
PUNES

• Aktiviteti projektimit është në vetvete një proces
transformimi.
• Projektimi nis me një koncept dhe përfundon me kthimin e
këtij koncepti në një specifikim të diçkaje e cila mund të
krijohet.
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Objektivat
performancës
1.Cilësia

2. Shpejtësia

3. Besueshmëria

e

Objektivat e projektimit të procesit

Përfitimet nga projektimit të mirë i
procesit

Sigurimi i burimeve të duhura të afta për te arritur
specifikimet e prod/ shër.
Mund të eleminojë pikat e mundshme të dështimit dhe
aspektet e “prirura për gabime” të produktit apo
shërbimit.

Produktit /
specifikimeve.

Kohe minimum perpunimi.

Kohe e shkurter pritje nga klienti.

Sasi outputi e përshtatsheme për kërkesën.

Rezerve e ulet e prodhimit ne proçes..

Sigurimi i burimeve të sigurta të proçesit.

Shpërndarja në kohe e produkteve dhe
shërbimit.

shërbimit

të

prodhuara

Aktiviteti projektimit zbatohet si për produktet (ose shërbimet) dhe
për sistemet (çfarë ne do të quajmë procese)

Më pak punë e harxhuar kot brënda proçesit

Sigurimi i outputit të proçesit në kohë dhe vollum.
Më pak ndërprerje riskedulim dhe konfuzion
brënda proçesit
4. Fleksibiliteti

Sigurimi i burimeve me kërkesat e duhura të aftësive.
Ndryshimi lehtësisht situatave të perpunimit.

Aftësi per te perpunuar nje varitet te gjerë
P/SH.
Kosto te ulët /ndryshim te shpejte i P/Sh.
Aftësi për të pëlbaruar ngjarjet e
paparashikuara

5. Kosto

Kapacitet i duhur për të plotsuar kërkesën
Eliminimi i harxhimeve të kota të proçesit në lidhje me:
Kapacitet të teper
Vonesat në proces
Gabimet e proçesit
Inputet jo të duhura të procesit.

Kosto e ulet përpunimit
Kosto e ulët e burimeve
Vonesa të pakta /Kosto e ulet e rezerve

Projektimi i proceseve
• Projektimi i proceseve ndikone drejteperdrejte
ne produktivitetin pasi shuma nga inputet ne
raportin output\input percaktohen gjate
projektimi i procesit.

Projektimi i produktit
apo sherbimit

Produktet dhe sherbimet duhet
te projektohen ne menyre te
tille qe ato munde te krijohen
efektivisht

Projektimi i procesit

Vendimet e marra gjate
projektimit te produktit
apo sherbimit do te qene
nje ndikim mbi procesin i
cili prodhone produktin
apo sherbimin anasjeltas

Proceset duhet te
projektohen nje menyre
te tille qe ato munde te
krijojne te gjitha produktet
dhe sherbimet te cilat
operacioni ka

C`fare perfaqeson projektimi i procesit
te prodhimit?

• Vendimet lidhur me projektimin e procesit apo
riprojektimin e tij duhet të merren kur:

• Ofrohet një produkt ose shërbim i ri, apo produkt ose
shërbim i modifikuar në mënyrë esenciale.
• Prioritetet e konkurencës kanë ndryshuar.
• Volumi i kërkesës për një produkt apo shërbim është
në ndryshim.
• Performanca aktuale është e pakënaqshme.
• Konkurrentët po fitojnë avantazhe konkurruese duke
përdorur procese dhe teknologji të reja.
• Kosto dhe leverdishmëria e përdorimit të inputeve ka
ndryshuar.
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Faktorët e projektimit

Lidhja midis intensitetit të kapitalit dhe volumit të produktit

• Intensiteti i kapitalit.(Ne konbinim makinerive

dhe aftesive njerzorene ne nje
proces prodhimi.kosto relative sa me te madhe te jete,aq me madhe eshte intenziteti i kapitalit)

• Fleksibiliteti i burimeve.
• Integrimi vertikal.
Integrimi vertikal mund të jetë në dy drejtime:

Procesi 1

TC

Procesi 2

Integrim mbrapa
Integrim përpara

• Pjesmarrja e klientit: Zgjedhja e produktit; vetsherbimi, vendi dhe koha.
• Buxhetimi i kapitalit. Investim ne njesi dhe pajisjet e
reja.
(per te ndare fondet e pamjaftueshme midis
alternativave te investimeve qe kokurojne)

FC 1

F2

FC 2

F1

Q

Ushtrime
• Menaxheri i nje restoranti fast food-i,dëshiron të shtoje XXX
artikullin në menu.Ekzistojnë 2 variante dhe çmimi për klientin
do të jetë i njëjtë për secilin variant.
• Menaxheri llogarit koston fikse me 12,000$ dhe nje kosto
variabile 1.5$ për XXX artikullin .Varianti `me ble` është varianti
i marrjes së XXX artikullin ne menyre te parapregaditur dhe te
gatshme per shitje.Ato munde te blihen nga një furnitor lokal
me 2.0$ për një njësi të XXX artikullit. Për XXX artikullin e
parapregaditur do te jete e nevojshme të installohet dhe të vihet
në veprim një frigorifer shtesë me nje kosto fikse 2,400$.
Menaxheri parashikon te shesë 25,000 XXX artikullit në
vitë.Cila do të jetë do te jete sasia në pikën kritik?
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Zgjidhja
Procesi 1

TC

2400+2Q=12000+1.5Q
0.5Q=9600$
Q=19200 XXX artikullin

Procesi 2

FC 1
12,000

Meqenese parashikimi i shitjeve 25000 XXX
artikullit e tejkalon kete sasi,varianti te prodhosh
eshte i preferuari

FC 2
2,400

19200

25000

Q

Lidhjet ndërmjet faktorëve
•

A2-Me
Me
Me
Me

shume perfshirje te klientit
shume fleksibilitet te burimeve
pak intensitet kapitali
pak integrim vertikal

B2-Perfshirje me e vogel e klientit
Fleksibilitet me i vogel te burimeve
Intensitet më i madh kapitali
Integrim më i madhe vertikal

Integrimi vertikal
Lartë

A2

Fokusimi sipas procesit
Strategjia e ndërmjetme

B2

Fokusimi sipas produktit

Ulët
Ulët
Vogël

A1

Volumi

B1

Lartë

Madh

Intensiteti i kapitalit
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• Fleksibiliteti burimit

Pjesëmarja e klientit
Lartë

Teknologji e re

Lartë

Teknologji
tradicionale
Ulët

Ulët
Lartë

Ulët

Intensiteti i kapitalit

Simbolet e hartës se proceseve
Simbolet e hartës rrjedhin
nga proçesi i 'Menaxhimit
Shkencor "

Simbolet e hartës proçesit
rrjedhin nga Analiza
Sistemeve

Operacionet (aktiviteti
që direkt shton vlerën)

Fillimi ose mbarimi i
proçesit

Inspektim

Aktivitet

Transport

Input ose Outputi prej
proceseve

Vonesë,pengim,ngadalsim,shtye
rje (pritje, sh.m. për materiale)

Drejtimi i rrjedhës

Depo,akumulim (magazinimit të
qëllimshme(kujdesshëm, në
krahasim me një vonesë)

Vendimi(zgjedhje duke ushtruar)

Lartë

Ulët

Intensiteti i kapitalit

Tipet e proçeseve processes
• Dallimet e tipeve të procesit të prodhimit dhe të
sherbimit
• Tipet e proçeseve përcaktohen nga volumi dhe
variteti(shumëllojshmëri të artikujve) '' ata të
procesit.

• Tipet e proçeseve ndryshojnë në varësi të faktit
që ato prodhojnë produkte ose shërbime.
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Proçesi i Projektit

Llojshmeri/
kompleks

Intermittent

Lartë

• Në operacionet e shërbimit
ka pak konsensus në lidhje
me tipin e procesit. Termat e
përdorura këtu janë (përsëri
më qëllimin e rritjes së
volumit dhe rënies së
varietetit):
• Shërbimet profesionale
• Repartet e shërbimit
• Shërbimet masive

Operacionet
përsëriten

Projekt
Job-shop
(me repar
pune)

Varietet

• Në prodhim, këto tipe
procesi janë (me qëllimin e
rritjes së volumit dhe rënien
e varietetit):
• Proceset projekt;
• Proceset job-shop ( Në seri
të vogla e porosi )
• Proceset e prodhimit me
parti.
• Proceset e prodhimit masiv
• Proceset me fluks të
vazhdueshëm.

Tipet e procesit në operacionet e prodhimit
Operacionet
ndërprera

Me parti

Masive

Persëriten/
ndahen

Vazhdueshme

Vazhdu
eshme

Ulët

Tipet e procesit te prodhimit dhe te
sherbimit

Ulët

Volume

Lartë

Një proçes projektit me një pjesë të vogël të hartës që do të
përshkruajë të gjithë procesin

Kompleks, shkalla e lart pershtatjes ‘produktit’
Specifikimet mbehen ‘sipas klienteve’
Definon fillimin dhe perfundimin: koha, cilësia dhe
kostoja e objektivës
Shumë aftesi duhet duhet te kordinohen
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Jobbing processes

• Projekti. ( Procesi sipas projektit ) Këtu
përfshihet zakonisht një produkt i njëjtë.
Shembujt tipike gjenden në industrinë e
ndërtimit dhe përfshijnë ndërtimin e
anijeve të mëdha, uzinave dhe ndërtesave
të zyrave. Proceset sipas projektit janë më
të përhapura në operacionet e shërbimit.

Proçeset Job

Sasia shume e vogel: ‘munde te nevojiten shume pak’
Varietet te larte, Përseritje të ulet, `përshtatshmëri`

Aftesi pe te kryer nje varitet te gjere detyrash
Punëtore të kualifukuar ose ekip,komplet per gjithe
produktin.

Përgatitjen e materialeve në një bazë të proçes job
(repart pune) me një hartë proces tipik

(Vazhdim)

• Procesi job-shop. (Në seri të vogla e porosi)
Një proces prodhimi i tipit job-shop nuk prodhon
sasira të mëdha të produkteve të njejta ose të
ngjashme, por është i dominuar nga një numër i
madh i produkteve të ndryshme të prodhuara
në volume të vogla.
• Makinëritë janë me destinacion të përgjithshëm
dhe punëtorët të kualifikuar.
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Batch Processes

Procesi i prodhimit me parti

Një proces i prodhimit me parti në një kuzhinë së
bashku me një hartë ilustron aftësi më të ngushtë

Vollume të larta dhe varietet të ulët prej procesit job
Produkte standarde, kërkesa perseritete. Por mundë
te behet edhe speciale
Specializuar, Aftesite me te ngushta
Pajisjet nderpriten (fiket) per te kaluar nga nje produkt
te i tjetri

Mass (line) processes

Prodhimi masiv

(vazhdim )
↓f↑sp↓k nj

• Procesi i prodhimit me parti. Kemi proces
prodhimi me parti, kur disa produkte të një lloji
hidhen njëherësh në procesin e prodhimit. Si
shembuj të këtij prodhimi kemi shtëpitë e
botimit të librave, nd/jet e konfeksioneve, të
prodhimeve farmaceutike, fabrikat e prodhimit
të shisheve për ambalazhim të produkteve të
ndryshme etj.

Vollum te lart prej procesi ne parti
Standardizuar, përseritje te produktit
Dobët/, Aftesite me te ngushta
Pajisjet qe perpunojne produktin aranzhohen sipas
`rrjedhës` së produktit
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Një proces i prodhimit masivë - një proces paketim

(vazhdim)
• Prodhimi masiv. Tipike për këtë lloj prodhimi janë
linjat zinxhir, të cilat prodhojnë një numër të madh
njësish identike të një produkti të vetëm.
• Në prodhimin masiv ekziston një varietet tepër i vogël
produktesh por në sasira të mëdha.
• Proceset e prodhimit masiv mbështeten në një
kërkesë të lartë dhe të qëndrueshme për një produkt,
e cila njihet qysh më parë. Si shembuj mund të
përmendim firmat e mëdha të prodhimit të
automobilave, të lavatriceve, të frigorifereve, firmat e
pijeve freskuese si ato të Coca-Coles, Pepsit etj.

Procesi me fluks të vazhdueshëm

Volumes të larta ekstreme dhe varietete të vogla:
shpesh për një produkt
Standardizuar, përseritje te produktit
Kapital i lartë-intensive dhe automatizim
Ndyshime të pakta në kërkesa
Vështirë dhe e shtrenjtë për të filluar dhe të ndaluar
procesin.

(vazhdim)
• Procesi me fluks të vazhdueshëm. Këto procese
përdorën kur kemi volume të mëdha për një produkt
ose për grupe të vogla produktesh të ngjashme të
tilla si prodhimet kimike.
• Edhe këtu përdoret sistemi i makinerive zinxhir, por
proceset këtu janë shumë të automatizuara. Lëvizja e
produkteve bëhet në mënyrë të pandërprerë me
transportierë, konvejerë etj.
• Këto procese karakterizohen nga një kapital intensiv,
por volume të mëdha të prodhimit çojnë në kosto të
ulta për njësi prodhimi.
• Si shembuj mund të përmendim nd/jet kimike,
ushqimorë, të përpunimit të naftës, fabrikat e birrës ,
të letrës etj.
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Tipet e
proces
it

Volumi

Variacioi i Frekuena
produktit Ndryshim
eve dhe
atrecimeve

Makineri
a

Fuqia
punëtore

Shpenzi
met
Kapitale
FC

Kostoja
për
njësi e
pro
dukt
it

Projekti

një njësi

një nga një

e papërdorur

përgjithshme

e madhe dhe me
kualifikim të lartë

të ulëta

e lartë

Procesi
Jobshop

i vogël

konside
rueshëm

e shpeshtë

përgjithshme

Emadhe dhe me
kualifikim. të lartë

të ulëta

e lartë

Procesi
me parti

mesatar

disi (diçka)

disi (diçka)

më

më e vogël dhe
më
pak e kualifikuar

mesatare

mesatare

Prodhimi
masiv

Shumë
i madhë

i vogël

asnjë

specializuar

e vogël dhe e
pa kualifik.

të larta

e ulët

Fluks i
vazhdue
shm

vazhdues
m

asnjë

asnjë

specializuar

e vogël dhe
e pa kualifikuar

shumë
të larta

e ulët

pak e
përgjith
shme

Detyrat në
proçes

Rrjedhja
në
proçes

•

Varieteti

I shumëllojshëm
përhershëm
/ kompleks

Lartë

Tipet e procesit te Sherbimit

1. Shërbime profesionale, të cilat kërkojnë
harxhim pune për t’u realizuar, kanë kohë të
gjatë kontakti dhe një shkallë të lartë të
përshtatjes ndaj kërkesës së klientëve dhe
vetveprim, një fokusim sipas procesit dhe vlera
shtohet nga punonjësit në zyrat e jashtëme.

Repart
Sherbimi

Ulët

•
Përsëritje/ i Vazhdueshme
ndarë

Ulët

Volume

• Sherbimi Masive
• Repart Sherbimi
• Sherbimi Profesional

Tipet e proçesit të shërbimit.

Sherbimi
Profesional

•

Tipet e procesit te Sherbimit

Sherbimi
Masive
Lartë
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Professional service

Shërbime profesionale

Shërbime prefesionale –
Konsulenti planifikonë se si më mirë mundë të
ndihmone klientin..

Nivelet e larta të konsumatorëve (klientit) për kontakt
Klientët kalojnë një kohë të konsiderueshme në procesin
e shërbimeve.
Shkallë të lartë të përshtatjes ndaj kërkesës së klientëve
dhe vetveprim
Stafit kontaktues i është dhënë një nivele të larta
të gjykimit në shërbimin e konsumatorëve.
Fokusi në njerëz e jo në pajisje.

(vazhdim)
• 2. Repart shërbimi, me fokusim të përzjerë sipas
njerëzve/pajisjeve, që shoqërohet me shkallën mesatare të
faktorëve të tjerë. Shembull tipik është hoteli.
• 3. Fabrike sherbimi, qe karakterizohet nga intensiteti ulet i
punes, kombinuar me kontakt te ulet me klientin. Shembuj jane
sherbimet ne linjat ajrore, sherbimet e energjise elektrike, etj.
• 4. Shërbimi masiv, ku kemi fokusim sipas pajisjeve dhe sipas
produktit, punë në zyrat e brendëshme të shoqëruar me kohë
kontakti të ulët, pak përshtatje ndaj klientit dhe pak vetveprim.
Gjatë një dite mund t’ju shërbehet shumë klientëve. Shembuj
janë shërbimet e transportit, ato postare etj.

Service
shops
Repart
shërbimi

Niveli mesatare të vëllimit te konsumatorëve
Nivelet i kontaktit me konsumatorët është e mesme, ose
përzierë
Niveli i përshtatmërisë është mesatarë ose perzier.
Gjykimi i stafit është në nivele mesatarë ose perzier.

• Ne kete rast, çdo klienti i ofrohet sherbim me standartizim
te larte, me pak kontakt me klientin dhe prodhimi i
sherbimit eshte shume i automatizuar, i ngjashem me
prodhimin e te mirave ne nje fabrike.
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Repart shërbimi – Ky klub shëndetësor ofron disa ndryshime
me një sërë pajisjesh dhe proçeset e standardizuara

Mass service

Shërbimi masiv

Niveli i lartë të vëllimit te konsumatorëve
Nivelet i kontaktit me konsumatorët është prej ulët në mesme
Niveli i përshtatmërisë është i ulët ose perzier
Gjykimi i stafit është në niveleve ose perzier.

Sherbimet masive – Kjo qendër e thirrjes mund të trajtojë
një volum shumë të lartë të pyetjeve të konsumatorëve për
shkak se ajo standardizon procesin e saj.

Source: Royal Bank of Scotland Group
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