6. ročník specializovaného semináře zaměřeného na
využití informačních technologií ve slévárenství

Program
9.00
10.00

12.00
13.00

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6. ročník specializovaného semináře
zaměřeného na využití informačních technologií ve slévárenství. V rámci
letošního ročníku reagujeme na nařízení EÚ ohledně ochrany osobních údajů,
které vejde v platnost od května 2018 zařazením přednášky GDPR – ochrana
osobních údajů – týká se to také Vás?!
Seminář se koná pod patronací Svazu sléváren České republiky a proběhne
30. 11. 2017 v prostorách hotelu VOLARIK, ul. 22. dubna 1000/28, v Mikulově.

15.00
15.15

16:30
16:45

Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání s vámi.

Účast na semináři je bezplatná. Ubytování si hradí každý účastník sám.

18:00
18:30
24:00

Prezence účastníků, zasedání představenstva Svazu sléváren ČR
První blok přednášek
Ing. Josef Hlavinka, ředitel Svazu sléváren ČR
České slévárenství v kontextu celosvětového vývoje
Ing. František Kristoň, RGU CZ s.r.o.
Vytvoření plánu nákladů a řízení nákladů na základě predikce dodávek
odlitků zákazníkům
Oběd
Druhý blok přednášek
Mgr. Zdeňka Kaňová, CLARIANT, Ing. Michal Perůtka, RGU CZ s.r.o.
Využití IS pro řízení kvality a dávkování jednotné bentonitové směsi
Ing. Michal Perůtka
Modul servisní plánování systému OPTI a jeho nasazení v praxi
Ing. Petr Kuchyňka, KASI spol.s r.o.
Nasazení IS OPTI ve slévárně společnosti KASI spol.s r.o. a prezentace
výrobní dokumentace na pracovištích
Coffee break
Třetí blok přednášek
Markéta Burešová, Jaroslav Hervert, Neit Consulting s.r.o.
GDPR – ochrana osobních údajů – týká se to také Vás?!
Ing. Alexandr Toloch, ATTN Colsulting s.r.o.
Řízení výkonnosti ﬁrmy, procesů a jejich zaměstnanců
Coffee break
Čtvrtý blok přednášek
Ing. Martin Svadbík Ph.D., RGU CZ s.r.o.
Rozvoj IS OPTI – OPTI NEXT – nová generace informačního systému
Ing. Pavel Hrčka, Bc. Tomáš Pulkrábek, RGU CZ s.r.o.
Případové studie nasazení IS OPTI
Analytická tvorba ceny a furanová přirážka
Hmotná zainteresovanost pracovníků na odvedeném výkonu – úkolová mzda
na cídírenských pracovištích, plánování výroby na pracovišti broušení odlitků
Diskuze
Ubytování
Návštěva vinného sklepa s rautem, řízenou degustací a cimbálovou muzikou
Předpokládaný závěr

