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Módszer

Általános alkalmazási terület

Gondolkodás
Irányítás
módszer

Minden tervezési-, végrehajtási-, ellenőrzési- döntési-, felügyeleti
folyamat és tevékenység.
Tervezés: termékek, szolgáltatások, technológiák, folyamatok,
folyamateredmények, oktatások, előterjesztések, tanulmányok,
javaslatok.
Feltalálás: új termékek vagy termékfunkciók kitalálása, új
szolgáltatások kitalálása.
Végrehajtás: ellenőrzés, felügyelet, visszacsatolás, megbeszélések,
team munkák szabályozása.
Rend, struktúra, szerkezet felismerés.
Időcsökkentő kényszerpályás gondolkodás.
Megbeszélések, előterjesztések átfutási idő csökkentése.
Gondolkodásfejlesztés.
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Módszer

Általános alkalmazási terület

Egykéz
módszer

A nagy problémák leegyszerűsítése sok kis problémává.
A nem mérhető problémák mérhetővé tétele.
Bármilyen szubjektív és objektív probléma felismerése, lebontása,
azonosítása.
A problémák szisztematikus lefejtése mérhető és igazolható
szintekre.
Vezérelt ügylebontás térben, időben.
Tényekben, számokban való gondolkodás.
Teljes körű megközelítés és elemzés – stratifikáció.

Irányított
Generálás
módszer

Egy meghatározott tárgykör, folyamat, esemény, ügy, jelenség
szisztematikus, mindenre kiterjedő átvizsgálása, elemzése.
Kölcsönhatások elemzése.
Veszteségek, tartalékok, lehetőségek azonosított feltárása.
Hatékonysági és eredményességi javaslatok összegyűjtése.
A lehetséges problémák, veszélyek feltárása, megelőzése.
Fejlesztési irányok szerinti javaslatok gyűjtése.

Paletta módszer

A meglévő termékek és szolgáltatások továbbfejlesztése.
Feltalálás: új termékek, termékfunkciók és szolgáltatások.
A rejtett vevői igények felismerése és azok alapján történő
fejlesztések.

Fortis módszer

A vevői értékek azonosítása, lebontása és hely szerinti elemi
azonosítása.
Az előállítási és szolgáltatási folyamatok vevői érték szerinti
hatékonyság növelése.
A kiesések, veszteségek, nem érték-előállító tevékenységek
minimalizálása.
A hozzáadott érték arányának növelése, a 3Mu csökkentése.
Érték-központú gondolkodásmód kialakulása.
Javaslatok az átfutási idő csökkentésére a ciklusidők szintezésére.
Javaslatok a folyamat és az érték-előállítás hatékonyságának
növelésére.
Javaslatok
az
érték-előállítással
kapcsolatos
költségek
csökkentésére.
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Módszer

Általános alkalmazási terület

ÉRK térképezés
módszer

Termékek, szolgáltatások összetevők szerinti költségelemzése.
Kimenetek, végeredmények költség-gyengepont azonosítása.
Érték-funkció-ráfordítás-költség elemzés.
Folyamatok és folyamatelemek közvetlen és közvetett költségeinek
pontosítása.
A „rejtett” ráfordítások és költségek felismerése.
Munkaidő mérleg szerinti termék/folyamat költségelemzés.
Javaslatok összegyűjtése a hozzáadott érték arányának növelésére.
Javaslatok az átfutási idő csökkentésére a ciklusidők szintezésére.
Javaslatok, a hatékonyabb és eredményesebb működésre.
Javaslatok a költségek csökkentésére.

Panoráma
módszer

Szabályozott rend a területeken és a fejekben.
A rend a tisztaság, a fegyelem fenntartásának látással történő
felügyelete.
A folyamatok, az állapotok, az események, az előrehaladás és az
eredmények láthatóvá tétele.
Beszéd, magyarázás és kérdezés nélküli teljes körű, biztos
információk a hatékony munkairányításhoz és az intézkedésekhez.
Szabványosított vizuális irányítás és beavatkozás.
Problémamegelőző műhely-, iroda- és terület kialakítások.
A hiányok, a rendellenességek, a hibák, az eltérések azonnali
láthatósága, jelzése és intézkedések.
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