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KALKULOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ A KANBANŮ 
 
 
Popis 
 
Manufactus GmbH nabízí kurzy s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení materiálových 
toků napříč všemi odvětvími průmyslu a služeb. Efektivní řízení materiálových toků je celosvětově považováno 
za klíč k budoucí konkurenceschopnosti, udržitelnosti a prosperitě. 
 
 
Cíl kurzu 

 
Absolvováním kurzu účastník získá znalosti jak vyhodnocovat, kalkulovat a optimalizovat materiálový tok. 
 
 
Pro koho je kurz určen? 
 
Kurz je vhodný nejen pro pracovníky, kteří působí v rámci logistických oddělení společnosti a materiálových 

toků, ale také pro manažery, zodpovědné za efektivní řízení firemních procesů. 
 
 
Lektor:   Venuše Dolejšová 
Rozsah kurzu: 16 hodin  (2 dny) 
Termín:  2019 (podmínka, naplnění minimálního počtu 9 účastníků) 
Cena:   400 EUR 
Místo:   AquaPalace, Čestlice  
Pomůcka:  účastník s vlastním počítačem a daty 
 
Obsah kurzu: 
 
Kurz je zaměřen na práci s daty, které ovlivňují průtok materiálu skrz procesy  

• Přednáška o jak připravovat data pro kalkulace 
• Příklady různých metod kalkulování zásob a kanbanu 

• Simulace vlivů na klíčové ukazatele společnosi 
• Výběr vhodného typu kalkulace pro optimalizaci reálných procesů 
• Skupinová práce a diskuse 

 
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu,  
 
 
Související kurzy: 
 
Celostní řízení materiálových toků 
Jak na kanbanový projekt 
Kurzy na míru se zaměřením na konkrétní problémy společnosti 
 
Medailonek lektora: 
 
Venuše Dolejšová 
V současné době působí jako Supply Chain & Kanban Professional a úzce spolupracuje na vývoji bezpapírových 
tahových procesů. Má mnohaletou praxi v logistice, řízení strategických projektů, operativní a strategické 
plánování, analýza procesů - VSM, implementace nástrojů LEAN do praxe, rozvoj a trénink LEAN technik a 
nástrojů. Dlouhodobě se věnuje problematikám: Celosní logistiky, Udržitelnosti Materiálových Toků a inovativním 
trendům v logistice. Denně řeší různorodé optimalizace logistických procesů, nejnovějšími přístupy a nástroji pro 
logistiku, řízení výroby a dodavatelské toky. 
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