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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Умни бизнес решения на ниво служители в отдел “Производство“

Производствена компания

“Отговорността за вземането на решенията се носи от всички, не само от мениджмънта. Ако всеки от нас 
не се научи да взема правилните решения, бизнесът ни е обречен. “

Бизнес нуждата
Клиентът, локално подразделение на световен лидер в технологиите за автоматизация, признава, че развитието 

на хората в производствените звена е ключът към повишаване на доходността и извоюване на конкурентно 

предимство. За да научи работниците в производството да мислят по начина, по който го правят техните 

ръководители, компанията се доверява на бизнес симулациите на Celemi. 

На пръв поглед всичко в производствената база изглежда наред. Макар да съществуват известни трудности в 

осигуряването на някои отделни компоненти, базата успява да постигне забележителни цифри в показателите 

за последните пет години: двуцифрено увеличаване на производителността всяка година и намаление от 60% на 

разходите за продукция с ниско качество (т.е. разходите за производство на дефектни материали).

Голяма част от този успех е резултат от въведения Lean подход в производството и Six Sigma програмите, но 

клиентът признава, че нито програмите, нито цифрите, говорещи за доброто здраве на компанията, ще бъдат 

устойчиви без подкрепата на знаеща и разбираща бизнеса работна сила. С други думи, не е достатъчно за 

производствената база само да постига добри производствени цифри за всяко тримесечие. Компанията иска да 

обучи и развие висококвалифицирана работна сила, която да разбира кога, защо и как да прилага в цеха промени, 

които биха повишили значително ползите да компанията в дългосрочен план.

Решението: Трансформиране на мисленето на работниците като това на собствениците на бизнеса
Сред многобройните съществуващи вече тренинг продукти клиентът търси решение, което би демонстрирало как 

точно инициативността на служителите допринася за крайния финансов резултат. Мениджмънтът иска програма, 

която да осигури висока мотивация и да позволи всички служители, включително и участвалите в предходен 

финансов тренинг, да добият основни знания за финансовите бизнес показатели.

Предвид масовостта на обучението, нужно за няколкостотин служители, компанията решава да осъществи 

еднодневен уъркшоп, базиран на симулацията Apples & Oranges™. Програмата е създадена от Celemi, за да помогне 

на служителите за максимално кратко време да разберат финансовата бизнес концепция на производствените 

процеси и да установи споделен бизнес език. В сесиите участие вземат всички служители – мениджъри, 

супервайзъри и почасови работници. Събитието започва с кратка реч на мениджърите, които обясняват защо 

компанията е инициирала уъркшопа, защо участието в него е необходимо и какво се очаква от всеки присъстващ.
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Участниците работят в отбори по четирима и се изправят пред предизвикателството на Celemi под формата на 

силно ангажираща настолна бизнес игра. Тяхната 

задача е да симулират работата на производствена 

компания в продължение три години. В рамките на всяка 

симулирана година, служителите са предизвикани да 

мислят като собственици на бизнеса –  да поръчват 

суровини, да следят движението им в производствения 

процес и да плащат  режийни разходи – цялото това 

непрекъснато управление на паричните потоци е досущ 

като това в реалния живот. Участниците трябва също да 

правят финални отчети на приходите и разходите и да 

анализират финансовите съотношения, което им помага 

да видят какво са постигнали с решенията и как са повлияли на нетната печалба.

Резултатът
Крайната цел на програмата е да насърчи правилното вземане на решения на всички нива в организацията. 

Клиентът провежда проучване преди и след сесиите, за да оцени постигнатото, и установява, че уъркшопът е 

помогнал на участниците да разберат ключови за бизнеса концепции като тази за намаляване на разходите 

за ниско качество (дефекти), за връзката между навременната доставка и паричните потоци, за извънредното 

работно време и др.

“Възвращаемостта от симулацията беше най-видна в това, че служителите ни подобриха както процесите по 

вземане на решения, така и атмосферата, в която вече е по-лесно да променяме и приемаме нововъведения като 

“lean производство“, споделя мениджърът. 

Клиентът описва създадената атмосфера като такава с изявено чувство на гордост сред служителите и мениджърите, 

породено от усещането, че са част от компания, лидер сред останалите производствени компании от този вид днес.

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА

“Възвращаемостта от симулацията беше най-видна в това, че служителите ни 

подобриха както процесите по вземане на решения, така и атмосферата, в която 

вече е по-лесно да променяме и приемаме нововъведения като “lean производство“


