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Küldetésünk:

A nyugat-dunántúli régióban működő kis és közepes méretű szervezetek számára
hatékonyságfejlesztési, problémamegoldási segítséget nyújtsunk a vevői
igények gyorsabb és jobb kielégítése érdekében költséghatékony módon



Tréning ajánlatunk

• Excel tréning
•7 elemi eszköz a problémamegoldásban
• Lean alapozó tréning
• Lean haladóknak
• Lean Six Sigma Yellow Belt
• Six Sigma Green Belt
• Six Sigma Black Belt
• TRIZ  mérnököknek



Tréning ajánlatunk

•Projektmenedzsment alapok 
•Minőségről dióhéjban
• FMEA
• Mérőrendszer elemzés (Gage R&R)
• Folyamatképesség vizsgálat (Cp; Cpk; Cmk)
• Mintavétel,mintavételi módszerek 
összehasonlítása
• DOE – Design of Experiment
• Statisztikai folyamat kontroll (SPC)



Excel tréning több modulban

• Alapoktól a pivot tábláig
• Statisztikai számítások excellel
• Solver használata 

1 órás oktató videó ajándékba!!!

Kinek ajánljuk: Bárkinek, aki most ismerkedik a programmal, vagy kíváncsi néhány trükkre, 
hogy hatékonyabban használja a mindennapokban  

Időtartam: 4-8 óra



7 elemi eszköz a gyakorlatban

• A 7 elemi eszköz
• 5 Miért technika
• 3MU4M elemzés
• A PDCA ciklus alapjai 

Kinek ajánljuk: instruktorok, technikusok, lean, illetve six sigma csapattagok

Időtartam: 6-8 óra



Lean alapozó tréning

• Lean történet
• 3 MU és a 7+3 veszteségforrás
• Alap stabilitás elérése (5S, vizualizáció, standard work)
• Értékáramlás feltérképezése
• Lean eszközök röviden

Kinek ajánljuk: instruktorok, technikusok, mérnökök, lean, illetve six sigma csapattagok

Időtartam: 3-5 nap



Lean haladóknak

• Lean eszközök a gyakorlatban

Kinek ajánljuk: instruktorok, technikusok, mérnökök, lean, illetve six sigma csapattagok

Időtartam: 3-5 nap



Six Sigma Yellow Belt

• Probléma definiálása
• 7 elemi eszköz
• A DMAIC folyamat 
•Statisztika alapok

Kinek ajánljuk: instruktorok, technikusok, mérnökök, lean, illetve six sigma csapattagok

Időtartam: 1 nap

Green BeltsGreen BeltsGreen BeltsGreen Belts

Black BeltsBlack BeltsBlack BeltsBlack Belts

MBBMBBMBBMBB

Yellow BeltsYellow BeltsYellow BeltsYellow Belts



Six Sigma Green Belt

• DMAIC folyamat elsajátítása
• Tréning projekt elkészítése és fenntartható eredmény 
elérése

Kinek ajánljuk: Mérnökök, technikusok

Időtartam: 5-10 nap



Six Sigma Black Belt

• Six Sigma Green Belt tréning megtartásának képessége
• Komplex projektek megoldása statisztikai módszerekkel

Kinek ajánljuk: Six Sigma Green Belt oklevéllel rendelkezőknek

Időtartam: 2 – 4 hét



Triz mérnököknek

• Triz alapok elsajátítása a problémamegoldásban
• Triz eszközök megismerése, gyakorlása

Kinek ajánljuk: Mérnököknek, Six Sigma Green Belt minősítéstől

Időtartam: 1- 3 nap

Általános  probléma Általános megoldás

Specifikus megoldásSpecifikus probléma
1.

2. 3.

4.

Próba és szerencse

Tipizálás Konkretizálás

Triz eszközök



Projektmenedzsment alapok

• A projektmenedzsment alapvető eszközei és technikái

• Kerttervezéstől az Apollo misszióig

Kinek ajánljuk: Mérnököknek, problémamegoldóknak, projektmenedzsereknek

Időtartam: 1- 2 nap



Minőségről dióhéjban

• Alapok és a minőség ház
• Megelőzés, detektálás
• Beavatkozás, segédeszközök
• A problémamegoldás 8 lépése

Kinek ajánljuk: Minőségért felelősöknek -> mindenkinek ☺

Időtartam: 4 – 6 óra



FMEA

• Proaktív – reaktív problémamegoldás
• Hiba mód és hatás kapcsolatok
• FMEA felépítése és használata
• RPN és RPN Pareto
• „Élő dokumentum”

Kinek ajánljuk: Problémamegoldóknak, minőségért felelősöknek -> mindenkinek ☺

Időtartam: 4 óra



Mérőrendszer elemzés (MSA / Gage R&R)

• Minőségi típusú MSA (hagyományos és kappa módszer)
• Mennyiségi típusú MSA

Kinek ajánljuk: Technikusoknak, mérnököknek, problémamegoldóknak

Időtartam: 6 óra

1 órás oktató videó ajándékba (elemzés minitabbal)!!!



Folyamatképesség vizsgálat (Cp / Cpk)

• Minőségi típusú Cp / Cpk
• Mennyiségi típusú Cp / Cpk

1 órás oktató videó ajándékba (elemzés minitabbal)!!!

Kinek ajánljuk: Technikusoknak, mérnököknek, problémamegoldóknak

Időtartam: 6 óra



Mintavételi módszerek

• Valószínűségszámítás alapok 
•Alfa, Béta kockázat és delta hatása a mintanagyságra
• Centrális határeloszlás
• Mintavélteli módszerek összehasonlítása

Kinek ajánljuk: Quality, SQA és mérnökségi területen  dolgozó technikusok, mérnökök

Időtartam: 6 óra



Design of Experiment (DOE) – Tervezett kísérlet

• DOE szintjei (szelektálás, karakterizálás, optimalizálás)

• DOE megtervezése és kiértékelése
• Y = f (x) egyenlet meghatározása és optimizálása

Kinek ajánljuk: Quality és mérnökségi területen  dolgozók, problémamegoldók

Időtartam: 6 - 8 óra



Statisztikai folyamat kontroll (SPC)

• Ingadozás speciális, illetve közös okai 
• SPC statisztikai alapjai
•SPC minőségi és mennyiségi adatokra
• SPC mintázat értelmezése

Kinek ajánljuk: Problémamegoldóknak, minőségért felelősöknek -> mindenkinek ☺

Időtartam: 4 óra



Hibamentes Gyártás – Poka Yoke

• Vajon elkerülhetetlenek a hibák?
• Hibatípusok és források
• Az 5 legjobb poka yoke ötlet
• Poka yoke példák

Kinek ajánljuk: Problémamegoldóknak, minőségért felelősöknek -> mindenkinek ☺

Időtartam: 4 óra



Köszönjük figyelmét!
Kérjen részletes tematikát, amennyiben valamelyik tréning felkeltette 
érdeklődését!

Fehér Norbert
Lean Six Sigma szakértő
++ 36 30 650 7588
info@cashflownavigator.hu


