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∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Στόχοι παρουσίασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Ορισµοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Μεθοδολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Αποτελέσµατα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

Προτάσεις βελτίωσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Κατανόηση

παραγωγικής

διαδικασίας

Κατανόηση εσωτερικού

περιβάλλοντος

επιχείρησης

Ανάδειξη εφοδιαστικής

αλυσίδας στη Johnson 

& Johnson

Ανάλυση εσωτερικών

διαδικασιών

Μέθοδοι µέτρησης

απόδοσης παραγωγής

Αξιολόγηση

διαδικασιών



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Ορισµοί 1/2

� «Παραγωγή είναι η εισαγωγή και ο
συνδυασµός υλικών και µη υλικών αγαθών
για την παραγωγή άλλων αγαθών.»

� «Μαζική παραγωγή είναι η τµηµατοποίηση
των παραγωγικών διαδικασιών και η εξέλιξη
των εργασιών σε γραµµές παραγωγής.»

Η παραγωγή διακρίνεται σε:

πρωτογενής

δευτερογενής

τριτογενής



Ορισµοί 2/2

→«Παραγωγικοί συντελεστές ορίζονται ως τα
µέσα που χρησιµοποιούνται ή µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή αγαθών»

→Ορισµός εσωτερικής διαδικασίας : « είναι η
διαδικασία – µία σειρά εργασιών- που
διεκπεραιώνεται στο εσωτερικό περιβάλλον
µιας επιχείρησης, και στο σύνολό τους
αποβλέπουν στη παραγωγή έργου.»

→«Η µέτρηση της απόδοσης στα συστήµατα
εφοδιασµού, αναφέρεται στην εκτίµηση, 
ποσοτικά και ποιοτικά, του βαθµού επίτευξης
των επιδιωκόµενων στόχων.»



�Παρακολούθηση & κατανόηση εσωτερικών
διαδικασιών

�Συλλογή πληροφοριών

Πρωτογενής έρευνα

→Συνεντεύξεις & ερωτηµατόλογια

→Συµµετοχική παρατήρηση

∆ευτερογενής έρευνα

→Βιβλιογραφίες & επιστηµονικά περιοδικά

→∆ιαδυκτιακές επιστηµονικές πηγές

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ



Ηγετική θέση σε:

• Παιδικά προϊόντα

••JohnsonJohnson’’s Babys Baby

••PenatenPenaten

••JohnsonJohnson’’s Kidss Kids



Ηγετική θέση σε:

• Προϊόντα Ατοµικής Υγιεινής:

••CarefreeCarefree

••o.b.o.b.



Ηγετική θέση σε:

• Επιθέµατα

••CompeedCompeed

••BandBand--AidAid



Ηγετική θέση σε:

• Προϊόντα περιποίησης

Προσώπου & Σώµατος

••RoCRoC

••NeutrogenaNeutrogena

••JohnsonJohnson’’ss

••Piz Piz BuinBuin

••AveenoAveeno



Προγραµµατισµός
παραγωγής

Αξιολόγηση εγχώριων
προµηθευτών

Πιστοποίηση
προµηθευτών

Επεξεργασία νερούΑνάµειξη

Γέµισµα Συσκευασία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Πλύσιµο &
απολύµανση
εξοπλισµού



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

o Εξατοµικευµένη παραγωγή

o Νέες παραγγελίες πελάτη

o Προβλέψεις

o Σύσταση προγράµµατος

Παραγγελίες α΄υλών & υλικών συσκευασίας

24 ώρες πριν

πρόγραµµα µηχανών ανάµειξης

πρόγραµµα γεµιστικών µηχανών

Αποθηκευµένο χύδην προϊόν



97,60%

2,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ποιοτικά

αποδεκτά

ακατάλληλα προς

χρήση

Ποσοστό των προµηθειών που απορρίφθηκαν ως

ακατάλληλα προς χρήση το έτος 2006



Ποσοστό των προµηθειών που παραλήφθηκαν έγκαιρα

κατά το έτος 2006

0,00%

20,00%
40,00%

60,00%
80,00%

100,00%

έγκαιρη παράδοση 95,30%

καθυστερηµένη

παράδοση

4,70%



Αξιολόγηση & πιστοποίηση προµηθευτών

Έλεγχος προϊστορίας & οικονοµικής

κατάστασης

∆ιαδικασία έγκρισης δείγµατος

Συµφωνία (προδιαγραφές, παραγγελίες, κ.α.)

Ποιοτική συνέπεια

Ευελιξία και επαρκή ανταπόκριση

Τιµή/ολικό κόστος απόκτησης

∆ιοικητική µέριµνα µεταφοράς και

αποθήκευσης

Νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

• δοχεία παραγωγής (αναδευτήρες)

• αποθηκευτικά δοχεία χύµα προϊόντων

• αποθηκευτικά δοχεία πρώτων υλών

• σωληνώσεις µεταφοράς

• γεµιστικές µηχανές

• βοηθητικά σκεύη

• έλεγχος της περιεκτικότητας νερού σε T.O.C.

(1 φορά το µήνα) από εξωτερικό εργαστήριο



ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ 1/3

• Προγραµµατισµός παραγωγής

• ∆ηµιουργία εντολών παραγωγής (shop 

order)

• Ζύγισµα υλικών

• Εκτέλεση προδιαγραφών της πορείας

ανάµειξης (log sheet)

• Ποιοτικός έλεγχος

• Μετάγγιση προϊόντος

• Παράδοση έτοιµου προϊόντος



ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ 2/3

ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ



ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ 3/3

Μηχανή αναµείξης Μίγµα προϊόντος

Σακούλα αποθήκευσης Έτοιµο προς αποθήκευση προϊόν



ΓΕΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1/2

• Αυτοµατισµός

• Σύστηµα

ροµποτικής

• Σύστηµα

παραγωγής κατά

έργο/παραγγελία

• Στήσιµο µηχανών

• Βέλτιστες

οµαδοποιήσεις

προϊόντων

• Ελαχιστοποίηση

χρόνων αλλαγών

Unscrabler γεµιστικής µηχανής

Γραµµή παραγωγής



ΓΕΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2/2

2007

0,14

99,86

0,1

1

10

100

ελαττωµατικά

προϊόντα,

παραγώµενα

προϊόντα

Ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων που δεν

παραδόθηκαν στους πελάτες κατά το τελευταίο έτος



∆ιάγραµµα ροής γεµιστικής µηχανής

Φιαλίδιο Εµφύσηση αέρα

Bulk 

Πλήρωση

φιαλιδίου

Τοποθέτηση

παρεµβυσµάτων

Παρεµβύσµατα

ΠωµατισµόςΖύγισµα φιαλιδίων
Εκτύπωση

µηνύµατοςΕτικέττα

Έλεγχος

ποιότητας
Εγκιβωτισµός

Επικόλληση

ετικέττας
Παλλετοποίηση

Συρρίκνωση παλλέτας

Stretch film
Αποθήκη



ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ 2 ειδών χ/β

τυπωµένο/ατύπωτο

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Περιέχει:

• την περιγραφή του προϊόντος

• τον κωδικό του προϊόντος

• τον αριθµό των τεµαχίων

• τον αριθµό παρτίδας

• τις συνθήκες αποθήκευσης

• το γραµµωτό κώδικα και

• την ηµεροµηνία λήξης όπου απαιτείται



Χώροι αποθήκευσης

Γενικές αποθήκες

Bulk αποθήκες

Αποθήκες logistics 

Cross-docking αποθήκες

Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών

Στοίβαξη στο πάτωµα Κινητά ράφια



ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• ISO 9000

• Εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής

• Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001

• Περιβαλλοντικά προγράµµατα

• Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων

• Προστασία φυσικών πόρων



ΠΕ∆ΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

• Την συνολική επίδοση της λειτουργίας των

προµηθειών

• Τις ειδικές διαδικασίες και τακτικές

• Την συµµετοχή των εργαζοµένων

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

� Αποτελεσµατικότητα

� Αποδοτικότητα



ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΕΕ % = ∆ιαθεσιµότητα % x Απόδοση % x Ποιότητα %

∆ιαθεσιµότητα = Πραγµατικός Χρόνος Παραγωγής

/ Προγραµµατισµένος

Απόδοση = Σύνολο παραγόµενων προϊόντων / 

Μέγιστος αριθµός

Ποιότητα = (Σύνολο τελικών προϊόντων – αριθµός

µη συµµορφούµενων) / Σύνολο προϊόντων που

εισήχθησαν στην παραγωγή



Μηχανη Χειριστης Βαρδια

Επωνυµία 

Προιοντος Ταχυτητα 1os 3os

       /            min  2os 4os

Code
Χρονος 

(min)

επέµβαση µηχανικού                  

ΝΑΙ          ΌΧΙ
Code

Χρονος 

(min)

επέµβαση µηχανικού                  

ΝΑΙ          ΌΧΙ
Code

Χρονος 

(min)

επέµβαση µηχανικού                  

ΝΑΙ          ΌΧΙ
Code

Χρονος 

(min)

επέµβαση µηχανικού                  

ΝΑΙ          ΌΧΙ

06:00-07:00 `

14:00-15:00

22:00-23:00

07:00-08:00

15:00-16:00

23:00-24:00

08:00-09:00

16:00-17:00

00:00-01:00

09:00-10:00

17:00-18:00

01:00-02:00

10:00-11:00

18:00-19:00

02:00-03:00

11:00-12:00

19:00-20:00

03:00-04:00

12:00-13:00

20:00-21:00

04:00-05:00

13:00-14:00

21:00-22:00

05:00-06:00

Καθαρισµοί Printer others
24 Καθυστέρηση λόγω πλυσίµατος γραµµής, αντλιών, µηχανής 23 Καθυστέρηση λόγω print and apply 25 Εκκίνηση παραγωγής 

17 Σταµάτηµα για καθαρισµό µηχανής (µη προγραµµατισµένο) 50 καθυστέρηση λόγω  ink-jet 18 Αλλαγή κωδικού

16 Σταµάτηµα για καθαρισµό µηχανής (προγραµµατισµένο) 20 Αλλαγή µεγέθους 

Ζυγιστικό 21 Αλλαγή προγράµµατος τελευτάιας στιγµής

Γεµιστικό 10 Σταµάτηµα ζυγιστικό (αναφέρεται λόγους) 26 ∆ιάλλειµα

4 Σταµάτηµα λόγω γεµιστικού 28 Εκπαίδευση

14 Σταµάτηµα λόγω ρυθµίσεων γεµιστικού Pester 22 Καθυστέρηση λόγω µη καλών υλικών

37 Καθυστέρηση λόγω ρυθµίσεων unscrabler 11 Σταµάτηµα pester 29 Καθυστέρηση λόγω αλλαγής ΤΝΤ

38 Αλλαγή φιλµ στην pester 30 Καθυστέρηση λόγω έλλειψης log sheet

Capper 7 Μειωµένη ταχύτητα ελλείψη προσωπικού

32 Καθυστέρηση λόγω πωµατιστικού Bulk 9 Μειωµένη ταχύτητα λόγω (αναφέρεται λόγους)

35 Καθυστέρηση λόγω ρυθµίσεων capper / hopper 8 Μειωµένη ταχύτητα λόγω προιόντος 40 Μεταφορά υλικών στην γεµιστική (φιαλίδια, πώµατα)

44 Ρυθµίσεις όγκων 1 Σταµάτηµα από έλλειψη υλικών (µη προγραµµατισµένη)

Eτικετέζα 42 Καθυστέρηση λόγω προβληµατικού bulk 2 Σταµάτηµα από έλλειψη υλικών (προγραµµατισµένη)

3 Σταµάτηµα λόγω ετικετέζας 5 Έλλειψη χύµα προιόντος (µη προγραµατισµένο) 15 Σταµάτηµα λόγω ρυθµίσεων οδηγών

13 Σταµάτηµα λόγω ρυθµίσεων ετικετέζας 6 Έλλειψη χύµα προιόντος (προγραµατισµένο) 27 Συναντήσεις

31 Καθυστέρηση λόγω έλλειψης ετικέτας 19 Αλλαγή χύµα προιόντος. (µε πέταµα φιαλιδίων) 46 καθαρισµός σφραγίδας

34 Καθυστέρηση λόγω αλλαγής ετικέτας 45 orienten

41 Αλλαγή µελάνης ετικέτας BCM 47 ∆ιακοπή ρεύµατος

43 Σταµάτηµα λόγω ρυθµίσεων ετικετέζας 6άδας 33 Καθυστέρηση λόγω bcm / hopper 48 Αναµονή από χηµείο

36 Καθυστέρηση λόγω ρυθµίσεων bcm 49 Έλλειψη προδιαγραφών

51 Καθυστέρηση λόγω φωτοκύτταρου

Κλειστικό 52 Εξαέρωση αντλίας 

12 Σταµάτηµα λόγω κλειστικού

39 Αλλαγή ταινίας κλειστικού

Συνολο   

Λόγοι µη επίτευξης στόχου

 

Παρατηρησεις

OEE2     

B/A*%

Ηµερησιος  Χαρτης αποτυπωσης παραγωγης

ΗµεροµΣυσκευα

στες

Τεµάχια ανα ώρα               Κωδικος

 

 

 

 

 

 

 

  

Ανα ωρα
Στοχος ανα ωρα  

A

Πραγµατικη 

παραγωγη ανα 

ωρα  B

 

 

 

   

Χαµενος 

χρονος     

(60*Γ/Α)

Αποκλιση από 

τον στοχο   Γ



Προτάσεις βελτιστοποίησης 1/2

Αυτοµατοποίση δεδοµένων

Αναβάθµιση πληροφοριακού συστήµατος

Βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισµού

Προβλήµατα στη ροή εργασίας

14%

19%

60%

7%

χαµηλή ταχύτητα intranet σύγχυση εργαζοµένων

χάσιµο χρόνου µη- αποδοτική εργασία



ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Προτάσεις βελτιστοποίησης 2/2

Εκπαίδευση προσωπικού

Πληροφόρηση προσωπικού

Παρακίνηση εργαζοµένων

Σίτηση προσωπικού

Αποθήκευση α΄υλών

Προγραµµατισµός παραγωγής



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1/2

• Η Johnson & Johnson
ανήκει στην πεντάδα
των ισχυρών
πολυεθνικών
επιχειρήσεων

• Οι παραγγελίες
α΄υλών και υλικών
συσκευασίας, 
πραγµατοποιούνται
24 ώρες πριν τη
χρήση τους

• ∆εν υπάρχει χώρος
αποθήκευσης α΄υλών
και υλικών
συσκευασίας επαρκής
για την πολυήµερη
αποθήκευσή τους

• Η «ποιότητα στην
προέλευση»
εξασφαλίζεται
δίνοντας στον
προµηθευτή πολύ
ξεκάθαρες απαιτήσεις
και προδιαγραφές µε
τις οποίες πρέπει να
συµµορφωθεί



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2/2

• Μία φορά το χρόνο

γίνεται η ετήσια

ανασκόπηση του

συστήµατος

• Η συσκευασία των

προϊόντων του

εργοστασίου ακολουθεί

συγκεκριµένες και

σαφείς οδηγίες

συσκευασίας

• Η µέθοδος

αποθήκευσης που

χρησιµοποιεί η εταιρία

είναι η FIFO

• Ο τυπικός χρόνος
αλλαγής και
οργάνωσης νέας
παραγωγής αντιστοιχεί
σε 480 λεπτά

• Ο χρόνος αλλαγής και
οργάνωσης νέας
γραµµής
συναρµολόγησης
αντιστοιχεί σε 480 
λεπτά (1 βάρδια)

• Η J&J χρησιµοποιεί
τη µέθοδο συλλογής
συγκεντρωτικό
picking
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