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Cursus: Bedrijfsspecifieke logistiek

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Veel bedrijven maken gebruik of overwegen het aanschaffen
van (kostbare) logistieke bedrijfsbrede (integrale) software zoals
SAP, BaaN, Exact of Navison. Helaas blijkt dat het rendement
van dergelijke pakketten achter blijven bij de verwachting.
Gebruikers van het systeem zijn ontevreden en het
management haalt onvoldoende stuurinformatie uit het systeem.
De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is van
de logistieke concepten waar deze pakketten op zijn gebaseerd.
Daarnaast is het van belang, dat zowel management als
uitvoerenden, de logistieke processen binnen het bedrijf kennen,
omdat deze als basis dienen voor de inrichting van het pakket
en begrijpen wat het betekent om integraal te denken en te
handelen.

Programma opzet
 •  module 1, integrale logistiek;
 •  module 2, logistieke concepten;
 •  module 3, goederenstroombeheersing;
 •  module 4, capaciteitsplanning;
 •  module 5, bedrijfscasus ~ketenbenadering~.

Elke module is tevens afzonderlijk te trainen! 
De investering wordt per module berekend.

Resultaat

U krijgt kennis en inzicht in logistieke concepten, zodat u het
volledige potentieel van het logistieke pakket kunt gebruiken,
toegesneden op uw bedrijfsspecifieke situatie. De ROI van de
investering wordt hiermee verhoogd.
U begrijpt wat de consequenties zijn van het gebruik van
bovengenoemde software voor de wijze van werken, waarbij het
integrale denken centraal staat en u inzicht krijgt in uw eigen
bijdrage en de bijdragen van anderen in de logistieke keten.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 17-05-2023


BV&T staat voor:

In de traject vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 4865,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 6 (4 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €1895,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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