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Część 3.1
Wprowadzenie do lekcji
Ta lekcja wprowadzi Państwa w Mapowanie Strumienia Wartości (VSM, z ang.
Value Stream Mapping), zaprezentuje jego zalety i wyszczególni powody dla których ta
technika pełni tak ważną rolę w implementowaniu strategii Lean.
Dowiecie się Państwo także, jakie są zasady VSM, oraz przejdziecie wszystkie
kolejne kroki konieczne dla wykonania mapy strumienia wartości. Poznacie i zrozumiecie
wszystkie kroki mapowania, od zdefiniowania rodziny produktów, przez budowę mapy
stanu obecnego, tworzenie stanu idealnego, generowanie mapy stanu przyszłego, aż po
przygotowanie i wdrożenie planu mającego na celu osiągnięcie stanu przyszłego.

Część 3.2
Cele lekcji
Gdy przejdziecie tą lekcję, dowiecie się Państwo:
•

dlaczego VSM jest tak istotnym narzędziem Lean

•

najważniejszych zalet VSM

•

głównych kroków i wymogów niezbędnych by wykonać mapę stanu
bieżącego, idealnego oraz przyszłego.

•

planowania prac nad VSM

•

planowania implementacji stanu przyszłego

Część 3.3
Wprowadzenie do mapowania strumienia wartości (VSM)
Wstęp
Określanie wartości oraz strumienia wartości były wspomniane jako pierwsze 2
zasady Lean w pierwszej lekcji tego kursu. Strumień wartości to jest suma wszystkich
działań jakie muszą być wykonane w określonej kolejności, by stworzyć i dostarczyć
klientowi wartość.
Cały strumień wartości obejmuje wszystkie działania wymagane dla rozpoznania
potrzeb i planowania (informacja) jak również prowadzenia procesu (wykonanie).
Strumień wartości zawiera wszystkie kroki procesu: te dodające wartości, jak i te jej nie
dodające. Jeśli tylko istnieje jakiś produkt lub proces skierowany do klienta, wtedy istnieje
strumień wartości.
Mapowanie strumienia wartości jest krytycznie ważnym krokiem w każdej próbie
dokonania transformacji ku Lean i jeśli stosuje się je we właściwy sposób, to dostarcza
mocnego oraz skutecznego powiązania pomiędzy strategią Lean a jej wykonaniem.
Wiele narzędzi szczupłego zarządzania powstało po to by wspierać przekształcanie
organizacji w kierunku Lean. Niemniej, VSM jest szczególnie ważne, gdyż dostarcza
mechanizmu do wykrywania marnotrawstw oraz określania pożądanego kształtu
strumienia wartości. Dzięki tym właściwościom VSM ułatwia angażowanie zasobów i
wysiłków w te działania doskonalące, które będą miały największy wpływ na strumień
wartości.

Bez VSM, działania wyszczuplające oraz doskonalące często nie trafiają w
zagadnienia i obszary niezbędne do poprawy systemu jako całości, tworząc wyspy
doskonałości pozostające bez wpływu na ogół strumienia wartości. Takie wysiłki
najczęściej doskonalą jedną małą część strumienia wartości i poprawiają przepływ przez
niewielki tego strumienia odcinek, ale przepływ wartości często zatrzymuje się w bagnie
zapasów i meandruje zamiast płynąć prosto do samego końca strumienia. Końcowy skutek
jest często taki, że wprowadzone zmiany nie przynoszą w skali całego procesu żadnych
oszczędności, poprawy obsługi klienta ani jakości, jak również mają ograniczoną lub żadną
trwałość.
Z tych powodów VSM jest najważniejszym narzędziem umożliwiającym upewnienie
się, że doskonalenie będzie miało wpływ na cały strumień wartości, zamiast tworzyć
pojedyncze, wyizolowane zmiany.

Część 3.4
Dlaczego mapowanie strumienia wartości?
Wprowadzenie
VSM skupia się przede wszystkim na przemieszczaniu informacji i materiału przez
strumień wartości. W trakcie mapowania przemierza się za produktem cały strumień
wartości od początku procesu do końca i rysuje wizualną reprezentację każdego procesu
znajdującego się po drodze materiału lub informacji. Mapowanie strumienia wartości
pozwala nam przyjrzeć się procesowi z odmiennej perspektywy, ze „świeżym” spojrzeniem.
Istnieje kilka szczególnych zalet wynikających z takiego mapowania:
•

pomaga nam ono objąć punktem widzenia więcej niż tylko jeden poziom
procesu – a przez to pozwala widzieć od drzwi wejściowych do
przedsiębiorstwa aż do drzwi wyjściowych (oraz poza nie)

•

umożliwia nam dostrzeżenie źródeł marnotrawstwa

•

ukazuje powiązanie, lub jego brak, pomiędzy przepływem informacji a
przepływem materiału – VSM jest jedynym narzędziem obejmującym swoim
„spojrzeniem” istotny dla procesu przepływ informacji, a duża część
transformacji Lean jest od tego zależna

•

dostarcza jednego wspólnego języka i wspiera zrozumiałe komunikowanie
pomysłów związanych z przyszłym stanem

•

pomaga kierować projekty doskonalące ku właściwym okazjom, co przekłada
się na udoskonalenia najbardziej wpływające na osiągi i przepływ

•

VSM wspomaga dobór narzędzi właściwych do osiągania wizji przyszłego
stanu

•

dostarcza też planu implementacji; czy możliwe jest by zbudować dom bez
planu?

•

gromadzi i łączy różne idee i techniki Lean

W lekcji 2. poznaliście Państwo muda czyli 7 marnotrawstw. VSM ujawnia miejsca
wewnątrz strumienia wartości w który ukrywa się wiele marnotrawstw, na przykład:
•

nadprodukcja: w postaci wytwarzania elementów o 6 – 8 tygodni przed
pojawieniem się na nie zaopatrzenia

•

błędy: wykryte w strumieniu produkcji, albo u klienta

•

zapasy: produkowanie w większych ilościach niż potrzebne

•

nadmierne przetwarzanie: poprawki produkcyjne

•

nadmierny transport: przemieszczanie materiału pomiędzy etapami obróbki
na niepotrzebnie duże odległości

•

oczekiwanie: operatorzy bez materiałów do przetwarzania

•

zbędny

ruch:

operatorzy

chodzący

po

zakładzie

produkcyjnym

w

poszukiwaniu narzędzi, materiałów, części, itd.
Utrzymanie zadowolenia klientów wymaga zaoferowania im dobrej odpowiedzi na
zapotrzebowanie, w postaci dostarczania ich zamówień na czas, w dobrej jakości, oraz
cenie. Kłopoty z mieszczeniem się w wymaganym czasie lub koszcie, mogą sprawić że
klienci wybiorą innego dostawcę.
Osiąganie wzrostu i dochodu na współczesnych wymagających rynkach, sprawia że
przedsiębiorstwa powinny poszukiwać i wdrażać metody ciągłego doskonalenia systemu,
tak by zawsze dostarczać klientowi tego czego ten wymaga. Mapowanie strumienia
wartości (VSM) pomoże Państwu zrozumieć i doskonalić Wasze systemy.
Co stanowi wartość dla klienta?
Aby pozostać konkurencyjnymi, musicie Państwo wiedzieć skąd się bierze to, co
Wasi klienci postrzegają jako wartość. Szczupłe myślenie dąży do skupienia całego systemu
na kliencie. Przedsiębiorstwo musi w możliwie najbardziej efektywny sposób dostarczać
dokładnie to, za co końcowy klient jest gotów zapłacić. By zapewnić zdolność organizacji

do

budowania

lojalnych

i

długotrwałych

relacji

z

klientami,

każdy

element

przedsiębiorstwa musi znać oraz rozumieć swoje cele z punktu widzenia klienta:
•

Co aktualnie robi dla klienta?

•

Co powinien robić dla klienta?

VSM ułatwia osiągnięcie pełnego zrozumienia a także uzyskiwania odpowiedzi na te
pytania.
Naprzeciw potrzebom klienta należy wyjść z dobrą ofertą wartości (good value
proposition).
Oferta wartości przedstawia:
1. Czas
2. Jakość
3. Koszt
VSM jest narzędziem które umożliwi Państwu stworzenie planu działania. Dobrze
wdrożony, zaowocuje on lepszą ofertą wartości. Czy potraficie Państwo poprawić wartość
którą obecnie oferujecie swoim klientom?
Identifikacja strumienia wartości
Gdziekolwiek istnieje wartość postrzegana przez klienta, tam istnieje strumień
wartości. Wyzwaniem pozostaje jego identifykacja.
Strumień wartości stanowią wszystkie działania (przynoszące wartość zarówno z
tymi jej nie przynoszącymi) obecnie wykonywane w celu wytworzenia produktu lub usługi.
Poprzez przyjęcie perspektywy strumienia wartości, przyjrzycie się Państwo z bliska
całemu systemowi, od materiałów i części wejściowych, po gotowy produkt lub usługę
oferowane klientowi.
Przykład z życia
Stonebridge to przedsiębiorstwo które specjalizuje się w precyzyjnej obróbce i
zgrzewaniu. Dostarcza części dla przemysłu oceanograficznego oraz obronnego. Przy
pomocy Lean Manufacturing i VSM, zarząd Stonebridge wykrył marnotrawstwo w swoim
systemie produkcyjnym. Dążenie do zminimalizowania tego marnotrawstwa przyczyniło
się do wdrożenia wielu udoskonaleń.

Strumień wartości na poziomie pojedynczego zakładu
VSM ułatwia planowanie wydajnego systemu produkcyjnego w oparciu o przepływ
od początku do końca strumienia wartości dla pojedynczej rodziny produktów. Rysując
VSM będziecie podążali Państwo za materiałem od jego wejścia do zakładu produkcyjnego
aż po jego wyjście. Przyjęcie perspektywy strumienia wartości oznacza przyjrzenie się
całemu systemowi od surowca do produktu lub usługi końcowej. Będzie Państwo pracowali
nad udoskonaleniem systemu jako całości, a nie tylko pojedynczych procesów.
Kiedy rozpoczniecie mapowanie strumienia wartości, na początku będziecie się
Państwo przyglądali temu strumieniowi na poziomie pojedynczego zakładu, fabryki, lub
inaczej rozumianej jednostki biznesowej. Lecz kiedy tylko nabierzecie wprawy i poczujecie
się pewniej z tym narzędziem, rozpoczniecie mapowanie strumienia wartości na różnych
poziomach – np. komórki produkcyjnej, albo całego łańcucha dostaw, jaki Wasze
przedsiębiorstwo tworzy ze swoimi dostawcami i klientami. Przeprowadzanie mapowania
wymusza wchodzenie w interakcje ze środowiskiem pracy, oraz powiększanie swojego
rozumienia dla powiązań między potrzebami klienta a zachowaniem procesów
przedsiębiorstwa. Konieczność fizycznego poruszania się wzdłuż strumienia wartości,
stanowi wyjątkową szansę na spojrzenie na przedsiębiorstwo z nowej perspektywy. Łatwiej
będzie Państwu zrozumieć to, co się rzeczywiście dzieje w Waszym procesie produkcyjnym
lub usługowym, oraz porównać to ze swoimi dotychczasowymi przekonaniami na ten
temat. Większość menadżerów jest zaskoczona uzyskanymi wynikami. Nie istnieje żaden
substytut dla własnej, bezpośredniej obserwacji.
Przepływ materiału i informacji
By stworzyć dobrą ofertę wartości, przepływy informacji oraz materiału, muszą ze
sobą współpracować. VSM przygląda się obu tym przepływom. Przepływ informacji jest
wymianą danych otrzymywanych od klienta w związku z zamówieniem, takich jak np.
terminy dostaw. Przepływ materiału jest przemieszczaniem obiektów fizycznych przez
strumień wartości, np. od montażu końcowego do wysyłki. Przepływ materiału i informacji
musi być oceniony we wzajemnym powiązaniu tych dwóch, pod kątem uzyskania jak
największych osiągów z Państwa strumienia wartości.
VSM uwidacznia stopień skomplikowania przepływu informacji i ukazuje w jaki
sposób przepływ materiału odpowiada na niego. Obserwacja przepływu informacji przy
pomocy VSM umożliwia Państwu sprawdzenie, czy produkujecie w odpowiedzi na

zamówienie klienta (tzw. produkcja na zamówienie), czy też może kierujecie się bardziej
harmonogramami. Przykłady przepływu informacji obejmują plan produkcji i wysyłek, jak
również prognozy dotyczące zapotrzebowania i zamówień klientów czy zdolności
dostawców.
Obserwacja przepływu materiału przy pomocy VSM pomaga Państwu zrozumieć
zasady fizycznego przemieszczania materiału od jego dostarczenia, przez wszystkie etapy
produkcji, po wysyłkę produkcji zakończonej do klienta. Przykładem przepływu materiału
jest przemieszczanie od odlewania do montażu, od montażu końcowego do wysyłki, itp.
Etapy VSM
Rysunek 3.1 przedstawia kroki na drodze do stworzenia mapy strumienia wartości.
By stworzyć mapę strumienia wartości, należy pokonać następujące etapy;
1. Wybrać rodzinę produktów do zmapowania
2. Narysować mapę stanu obecnego i zanalizować problemy występujące w
strumieniu wartości
3. Zdefiniować stan idealny: gdzie chcecie Państwo się znaleźć
4. Narysować mapę stanu przyszłego
5. Stworzyć plan działań i doskonalenia
Rysunek 3.1
Stan idealny jest Państwa przyszłym celem. Dzięki VSM wiecie w którym punkcie
znajdujecie się obecnie oraz dokąd chcecie dążyć, jesteście więc gotowi na następny krok.
Gdy osiągniecie Państwo Wasz zamierzony stan przyszły, stanie się on Waszym
stanem obecnym, oraz punktem wyjście do tworzenia kolejnego stanu przyszłego.
Tworzenie i osiąganie kolejnych stanów przyszłych jest drogą ciągłego doskonalenia ku
stanowi idealnemu.
VSM dostarcza następujących:
•

graficznego narzędzia ukazującego przepływ wartości do klienta w Państwa
organizacji

•

dwuwymiarowej reprezentacji Waszej mapy strumienia wartości

•

przejrzystego sposobu opisywania procesów, który ułatwia komunikowanie
wizji organizacji

•

mierzalnych celów

•

planu ciągłego doskonalenia

•

systemowego planu przyszłego doskonalenia oferty wartości dla klienta

•

zrozumienia, na ile czas produkcyjny jest czasem dodającym wartości, a na
ile nie

Wsparcie kierownictwa
Bez całkowitego zaangażowania kierownictwa, VSM nie może się powieść. Nie
zyskacie Państwo przedstawionych dotąd korzyści, a w konsekwencji stracicie czas,
pieniądze, oraz zasoby.
By wesprzeć VSM, przywództwo musi istnieć i być ukierunkowane na zapewnienie,
że wprowadzane doskonalenie jest powiązane ze strategią organizacji. Przywództwo
powinno się dokonywać:
•

przez przykład

•

przez wiedzę

•

przez zadawanie pytań i dyskusję

•

przez zrozumienie podstaw

•

przez wsparcie

Wszechstronność VSM
VSM jest narzędziem które można zastosować we wszystkich obszarach Państwa
przedsiębiorstw: zarządzie, administracji, dziale wsparcia informatycznego, produkcji, itd.
Zasady i cele VSM są niezmienne. Zawsze powinniście Państwo poszukiwać możliwości by
poprawić ofertę wartości dla końcowego odbiorcy Waszego produktu lub usługi.
Przykład VSM
Darchem Insulation Systems
Darchem Insulation Systems wytwarza różnorodne izolacje techniczne dla
przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Przedsiębiorstwo podjęło decyzję by wdrożyć
VSM w celu poprawienia przepływu w jednej rodzinie produktów. Kierownictwo Darchem
miało już pozytywne doświadczenia z niektórymi narzędziami Lean.

Odkryto, że VSM może zostać użyte do uzyskania lepszego zrozumienia tego, co się
działo z produktem w trakcie jego przemieszczania przez strumień wartości – oraz
identyfikacji przestrzeni doskonalenia.
Kierownictwo powołało do życia zespół mający przeprowadzić mapowanie
strumienia wartości. Zespół ten rozpoczął pracę od przejścia przez cały proces i
upewnienia się, że go rozumieją. Zamiast rozpocząć od rampy na której rozładowywano
materiały od dostawców, zespół ustalił jako punkt wyjścia rampę z drugiej strony fabryki –
tam gdzie ich gotowe produkty były wysyłane do klientów. W ten sposób rozpoczęli od
przyjrzenia się procesowi klientowi najbliższemu, a więc ekspedycji.
Pierwsza mapa wykonana w Darchem nie mierzyła się próbą opisania wszystkiego
co się działo na hali fabrycznej. Jej celem było przejście przez system by zobaczyć co się
rzeczywiście dzieje – tak jakby jedna z części produkcyjnych była oznaczona i śledzona.
Zdolność zespołu do stworzenia propozycji stanu przyszłego zależała od znalezienia i
odwiedzenia przez niego tego miejsca, gdzie faktycznie zachodziły ważne dla procesu
wydarzenia, a następnie zrozumienia co tam się naprawdę dzieje.
W badanym strumieniu wartości znajdowało się 8 procesów:
1. Znakowanie
2. Cięcie metalu
3. Cięcie izolacji
4. Montaż
5. Zgrzewanie punktowe
6. Dopasowanie przelotek
7. Kontrola
8. Wysyłka
W Darchem podjęto decyzję o opisaniu współzależnych procesów jako „kategorii
procesów”, np. „cięcie i wyciskanie”, czy „montaż” zamiast wymieniania poszczególnych
kroków procesu jako procesów odrębnych. Oczywiście, mapa stanu obecnego przedstawia
więcej niż tylko zbiór zaangażowanych procesów.
Pokazuje ona:
•

w jaki sposób rosną zapasy

•

jak długo materiały czekają pomiędzy poszczególnymi procesami

•

ilość marnowanego czasu

•

sposób w jaki przepływ informacji steruje systemem

Co mapa stanu obecnego pokazała zespołowi wykonującemu VSM?
Zespół był zaskoczony wynikami. Mapa ukazała że całkowity czas przejścia
materiału przez system produkcyjny (lead time) wyniósł 23 dni, mimo iż czas potrzebny do
przeprowadzenia wszystkich operacji obróbczych wynosił tylko 59 minut. To znaczy, że
przez 22 dni i 23 godziny produkt nie był poddawany obróbce.
Mapa ukazała również:
Istniała nadprodukcja która przyczyniała się do powstania wąskich gardeł na
niektórych procesach, a zarazem niektóre procesy nie były przez pewien czas
wykorzystane, tracąc czas na zasilenie ich częściami z poprzednich operacji... po czym
nadchodziły chwile, w których nagle spadała na nie tak duża ilość części do przetworzenia,
że nie były w stanie podołać takiemu zapotrzebowaniu.
Produkcja była sterowana prognozami, które często nakazywały produkowanie
niepotrzebnych wyrobów (tzn. źle przewidywały zamówienia klientów).
Zespół stworzył mapę przyszłego stanu by pokazać jak system produkcyjny
powinien się zachowywać by tworzyć płynny strumień wartości. Na mapie stanu przyszłego
pojawił się więc system umożliwiający gładki i szybki przepływ produktów przez fabrykę.
Wprowadzono także metody umożliwiające uzależnienie sterowania produkcją od
zamówień klientów. Aktualnie przedsiębiorstwo jest w trakcie wdrażania tych wszystkich
zaleceń do ich strumienia wartości.
Korzyści już osiągnięte obejmują:
•

zredukowane ilości zapasów na hali fabrycznej

•

poprawiony wskaźnik dostaw wysłanych klientowi na czas

•

bardzo mocno poprawiony przepływ materiałów

Zarząd przedsiębiorstwa wysoko ceni korzyści odniesione w wyniku mapowania i
zlecił wykonanie podobnych mapowań w pozostałych częściach organizacji.
Opinie zarządzających
„Jeśli macie zamiar wdrożyć Lean Manufacturing by
wyprzedzić konkurencję, musicie go uczynić normalnym sposobem

działania... sposobem życia. Naszym następnym krokiem jest
przekazanie dalej niektórych doświadczeń które wynieśliśmy z
mapowania strumienia wartości ku innym elementom naszego
przedsiębiorstwa...
...Naszym celem jest sprawić by wiedza rozpowszechniała się
przez całe przedsiębiorstwo. Mapowanie ukazuje że istnieje dla nas
znacznie więcej okazji do doskonalenia. Dokładne kopiowanie
sposobu w jaki rozwiązaliśmy dotychczasowe problemy nie wydaje
nam się korzystne dla innych części naszego przedsiębiorstwa.
Niemniej podejście wymuszane przez VSM jest niewyobrażalnie
elastyczne i naprawdę umożliwia przedstawienie sposobu w jaki
działamy.”
Alan Sheffield, Prezes
Darchem Insulation Systems, Gloucester, Wielka Brytania

Konkluzja
VSM umożliwia znalezienie równowagi pomiędzy ofertą wartości dla klienta a
możliwościami zdolności Państwa systemu. Gdzie tylko istnieje oferta wartości dla klienta,
tam istnieje strumień wartości. Wyzwanie leży w zidentyfikowaniu tego strumienia i
podniesieniu zdolności systemu. VSM stanowi systematyczne podejście które umożliwia
ludziom planowanie wdrażania udoskonaleń, które z kolei przyczyniają się do łatwiejszego
odpowiadania na wymagania Państwa klientów.
Mapowanie strumienia wartości:
•

zwiększa świadomość oferty wartości

•

ujawnia okazje do doskonalenia w strumieniu wartości

•

ułatwia wizualizowanie na poziomie więcej niż tylko pojedynczego procesu

•

dostarcza planu wdrażania udoskonaleń

Najwięcej korzyści z mapowania można osiągnąć tylko przestrzegając właściwego
wykonywania kolejnych etapów analizy i przeznaczając dedykowane zasoby na te
działania. VSM jest skuteczne gdyż stosuje sprawdzone narzędzia mapowania. Jest także
metodą efektywną kosztowo, ponieważ wymaga zastosowania zasobów które można
znaleźć w niemal każdym otoczeniu.
Dla powodzenia VSM istotne jest stworzenie międzywydziałowego zespołu który
będzie pracował nad opracowaniem map stanu obecnego i przyszłego. Zespół ten rozwinie
umiejętność

odpowiedniego

przyglądania

się

procesowi

oraz

dochodzenia

do

porozumienia na temat miejsc na których doskonaleniu trzeba się skupić najpierw. Każdy

członek zespołu musi zrozumieć, w jaki sposób pojedyncze procesy wpływają na
funkcjonowanie całego strumienia wartości.
Najpierw należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za rodzinę produktów, która
będzie prowadziła mapowanie „od drzwi do drzwi” – przez całe przedsiębiorstwo. Jeśli
taka przekraczająca granice działów przedsiębiorstwa odpowiedzialność nie zostanie
pojedynczej konkretnej osobie, wtedy VSM nie zostanie należycie zastosowana,
pozostawiając niektóre elementy strumienia wartości niezbadane, lub pozostawione
przypadkowi. Takie prowadzenie mapowania nie przynosi należytych efektów, prowadząc
do marnotrawstwa czasu i zasobów.
VSM nie może się udać także bez przekonania Państwa współpracowników o tym, że
oni również zyskają na prowadzonym doskonaleniu. Kiedy tylko projekt VSM zostanie
określony, pracownicy poziomu wykonawczego muszą zostać poinformowani o jego
planowanym przebiegu i spodziewanych korzyściach – szczególnie tych które oni odczują.
Należy przeznaczyć dodatkowy czas na szkolenia. Kultura pracy powinna być zmieniona
tak, by VSM i filozofia Lean stały się podstawą do codziennego doskonalenia.
Jedynym wyposażeniem potrzebnym do stworzenia mapy strumienia wartości jest
ołówek i papier dla mapowania, oraz flip-chart i pisaki w trakcie dyskusji. Wymazywanie i
przerysowywanie różnych obszarów mapy pomoże Państwu doskonalić projekty zmian
oraz pogłębiać zrozumienie przepływu wartości. Pomocne może się też okazać tworzenie
mapy stanu idealnego na karteczkach samoprzylepnych, gdyż łatwo je będzie
przemieszczać w trakcie dyskusji nad kolejnymi rozważanymi obszarami przedsiębiorstwa.
Do rysowania map strumienia wartości nie należy używać komputera. Odręczny
rysunek na kartce papieru daje pracom większą szybkość i szerszą perspektywę, oraz
ułatwia zrozumienie przepływów informacji.
Dla każdej rodziny produktów mapowanie będzie się okazywało zadaniem o różnej
czasochłonności. Dla nieskomplikowanych przepływów powinniście Państwo być w stanie
stworzyć mapę w ciągu tygodnia. Jednak w przypadkach bardziej złożonych będą to
znacznie dłuższe czasy.
Podsumowując:
•

interdyscyplinarny zespół implementujący

•

pełne zaangażowanie (w tym czasowe) menadżera i zespołu

•

podejście „ołówka i kartki”

•

dobra forma komunikacji wizualnej

•

utrzymuje czytelną i zwięzłą komunikację pomiędzy zarządem a zespołami
pracowników

Część 3.5
Wybór rodziny produktów
Pierwszym krokiem jest wybór produktu lub rodziny produktów dla których
strumienia wartości ma być wykonane mapowanie.
Rodziny produktów
Mapowanie strumienia wartości jest stosunkowo szybkim narzędziem wśród
stosowanych do oceniania rodzin produktów. Mapowanie na poziomie procesów dla
każdego odrębnego produktu zabrałoby zbyt wiele czasu, dlatego pierwszym krokiem jest
wybór rodziny produktów.
Każda mapa strumienia wartości musi się skupiać na jednej rodzinie produktów.
Rodzina produktów to jest grupa produktów które w trakcie swojego wytwarzania
przemieszczają się przez podobne etapy procesu i wspólne stanowiska na których są
obrabiane/przetwarzane. W analizie rodziny produktów chodzi o rozbicie wszystkich
oferowanych produktów lub usług na grupy które mogą być podobnie zarządzane lub
współdzielą między siebie zbliżone obszary strumienia wartości.
Nie ma żadnych przepisów na grupowanie rodzin produktów. Interdyscyplinarny
zespół musi ustalać i zapisywać swoje własne podejścia do tego zadania. W grupowaniu
produktów nie ma żadnej drogi na skróty. Można równocześnie pracować tylko na takich
produktach, co do których zespół się zgodzi że łączą je odpowiednio liczne podobieństwa.
Macierz rodzin produktów to jest tabela pomocna w identyfikowaniu rodzin
produktów. Zapisuje się w niej produkty i procesy w sposób ułatwiający określenie które
produkty są wytwarzane w podobnych procesach.
Czasem zdarza się, że produkty uważane za odmienne są wytwarzane w tak samo
przebiegających procesach (rys. 3.2). W takim przypadku mogą być zgrupowane w rodziny
produktów, nawet jeśli są bardzo odmienne z marketingowego punktu widzenia. Kluczem
do tworzenia rodzin produktów jest myślenie w kategoriach podobieństw procesów które
je tworzą.
W celu narysowania macierzy rodzin produktów należy:

1. Narysować tabelę
2. Podzielić ją na rzędy reprezentujące produkty
3. Podzielić ją na kolumny reprezentujące procesy (postrzegane na dużym
poziomie ogólności – np. cięcie, hartowanie, montaż)
4. Zaznaczyć w tabeli wszystkie pola które odpowiadają procesom biorącym
udział w tworzeniu poszczególnych produktów
5. Przyjrzeć się produktom o podobnych zaznaczonych procesach

Rys. 3.2
Następnie, należy wybrać rodzinę produktów do mapowania. Wybór ten może być
oparty o bardzo różne przesłanki. Nie ma jednej prostej i pewnej metody wybierania
rodziny produktów do mapowania.
Gdy rodziny produktów zostaną już określone, zespół wybiera do mapowania tą,
której udoskonalenie przyniesie największe korzyści przedsiębiorstwu.
Podsumowując
By wybrać rodzinę produktów do mapowania, należy:
•

zidentyfikować produkty

•

zidentyfikować procesy

•

narysować macierz rodzin produktów

•

znaleźć podobieństwa między produktami

•

wybrać produkt/rodzinę produktów do mapowania

Część 3.6
Mapowanie stanu obecnego (VSM)
Wprowadzenie
Poprzez zbieranie danych i rysowanie mapy stanu obecnego, możecie Państwo
pokazać, w jaki sposób system aktualnie funkcjonuje.
Zbieranie i analizowanie danych o przepływie informacji oraz materiału pomoże
Państwu doskonalić ofertę wartości którą przedstawiacie klientowi. Tworzenie mapy stanu

obecnego zaczyna się od narysowania przepływu materiału, a następnie rysuje się przepływ
informacji.
Mapa stanu obecnego jest tworzona przy pomocy zestawu symboli na pojedynczym
arkuszu papieru formatu A3 i może być tworzona na brudno jako ćwiczenie przed
większymi mapowaniami. Standardowy zestaw symboli używanych w mapowaniu jest
przedstawiony na rysunku 3.3
Rys. 3.31
Mapowanie przepływu materialnego (fizycznego)
W centrum Państwa uwagi znajduje się klient. Mapowanie zawsze zaczyna się od
narysowania reprezentującego go znaku i zapisania szczegółów dotyczących jego
zamówień. Klient jest na mapie reprezentowany przez ikonę „fabryka/zewnętrzne źródło”.
Zwykle rysuje się ją w prawym górnym rogu. Pod nią są zapisywane szczegóły dotyczące
zamówień, takie jak wielkości zamówień, częstotliwości dostaw, wielkości dostawi, itd.
Państwa aktualny system będzie zawierał kilka procesów które trzeba narysować.
Symbol procesu jest używany do przedstawiania obszaru ciągłego przepływu. Kiedy
przepływ się zatrzymuje, rozpoczyna się następny proces. Podczas badania procesów
powiązanych ze sobą, należy zawsze zaczynać od tego który jest najbliżej klienta i poruszać
się w górę strumienia wartości. Przepływ materiału powinien być rysowany od prawej
strony (wyjścia z procesu) do lewej (wejścia do procesu) na dolnej połowie arkusza, w
kolejności wykonywania czynności w procesie, bez zwracania uwagi na fizyczne
rozmieszczenie elementów procesu w Państwa przedsiębiorstwie.
•

Każdy proces odznacza się pewnymi cechami które powinny być zapisane w
mapie. Informacje i dane dotyczące procesu są zapisane wewnątrz tabelki
stanowiącej jego symbol. Rodzaj zapisanych informacji zależy od procesu.

•

Dane dotyczące procesu składają się z miar związanych z procesem i jego
otoczeniem. Te dane należy zbierać regularnie, żeby utrzymywać swoją
wiedzę o przepływie materiału ciągle aktualną. Umożliwia to dostrzeżenie,
jak proces reaguje na wymagania klientów. Bezpośrednia obserwacja
umożliwi dostrzeżenie i zrozumienie osiągów procesu w kontekście tego, w
jakim celu został on ustanowiony. Powinniście Państwo używać informacji

1

Symbole używane w VSM są szerzej opisane w książce „Naucz się widzieć” – szczegóły w bibliografii

zebranej z bezpośredniej obserwacji kiedy tylko to możliwe, gdyż mówi ona o
rzeczywistości znacznie więcej niż dane przechowywane w dokumentach,
które często są niedokładne, lub nieaktualne.
Przykłady danych dotyczących procesu:
•

Czas Cyklu (C/T)

Jest to najważniejsza informacja o procesie którą należy znać. Czas Cyklu mierzy się
jako odstęp pomiędzy wyjściem z procesu dwóch kolejnych przetwarzanych elementów.
•

czas przezbrojeń (C/O)

Czas niezbędny do przestawienia stanowiska/maszyny/czynności z tworzenia
jednego produktu na tworzenie innego.
•

dostępny czas maszyny/stanowiska (dostępność)

Procent czasu kiedy maszyna /stanowisko ma pełną funkcjonalność i gotowość do
pracy.
•

czas pracy maszyny/ stanowiska (dostępne)

Ilość czasu przez jaką maszyna lub stanowisko pracuje w ciągu dnia (jest to czas
wszystkich zmian roboczych pomniejszony o ustalone zasadami pracy przerwy, np. na
śniadaniowe).
•

ilość osób pracujących na tym stanowisku (obsada)

Ilość pracowników przypisanych do badanego stanowiska.
•

jakość osiągnięta za pierwszym razem

Główna miara jakości. Stanowi procent dobrze wykonanej produkcji odniesiony do
całej wielkości produkcji. Dobrze wykonany produkt lub czynność liczy się wtedy, gdy są
wykonane bez usterek za pierwszym razem – a zatem wykonane poprawki nie podwyższają
poziomu wskaźnika jakości.
•

koszt

Koszty związane z funkcjonowaniem procesu, np. robocizna, elementy złomowane.
Należy je kalkulować ostrożnie, biorąc pod uwagę tylko koszty pociągane przez
przetwarzanie, a nie przez magazynowanie.
•

wielkość partii produkcyjnej (EPE)

Ilość jednostek produktu przetwarzanych w jednej serii.
Mapa stanu obecnego musi także odzwierciedlać zapasy, które znajdują się
pomiędzy procesami. Zapasy to ilość jednostek które dostrzeżono w systemie pomiędzy
końcem procesu i początkiem następnego.
Zapasy są symbolizowane przez ostrzegawczy trójkąt z literą „I” (od „inventory”) w
środku. Szczegóły dotyczące transportu są także elementem przepływu materiału, a więc i
one muszą znaleźć się na mapie. Symbol ciężarówki oznacza zarówno przybywające do
przedsiębiorstwa materiały, jak i wychodzące z niego wyroby gotowe. Częstotliwość dostaw
powinna też być zapisana na mapie stanu obecnego. Dostawcę umieszcza się, przy pomocy
symbolu zewnętrznego źródła, w lewym górnym rogu mapy. Informacje o dostawcy oraz
ilość zapasu wejściowego powinny być tam umieszczone. Dzięki zapisaniu danych o
przepływie materiału, możecie Państwo określić, czy Wasz system pracuje w systemie
pchanym czy ssącym.
Ssanie („wyciąganie)
Taki system wytwarza tylko na zamówienie klienta, to znaczy że każdy proces
pracuje tylko wtedy, gdy znajdująca się za nim operacja/czynność potrzebuje być zasilona.
Natomiast ostatni proces zasila bezpośrednio klienta końcowego, w ten sposób dając
impuls o potrzebie produkowania w górę strumienia wartości.
Pchanie („produkcja na magazyn”)
Partie materiału przemieszczają się do kolejnego procesu niezależnie od jego
zapotrzebowania, np. palety gotowych do dalszej obróbki części czekają przed
stanowiskiem obróbczym. Taki typ przepływu przedstawia się na mapie strumienia
wartości strzałką w biało-czarne paski.
Mapowanie przepływu informacji
Przepływ materiału nie może się odbywać sam z siebie. Bez informacji od klienta
oraz planowania produkcji, przepływ materiału stałby się bezcelowy. Przepływ informacji
zawsze zaczyna się od złożenia zamówienia przez klienta.
Dlatego następnym krokiem w tworzeniu mapy stanu obecnego jest przedstawienie
przepływów informacji. Rysuje się je od prawej strony do lewej, z góry w dół, a dominują
one najbardziej w górnej połowie mapy. Pojedyncza strzałka na mapie przedstawia sposób
przekazywania pojedynczego rodzaju informacji. Informacja przekazywana ręcznie, np.

poprzez telefon, list, notę, itd., jest symbolizowana linią prostą. Informacja przekazywana
elektronicznie, np. e-mail, faks, harmonogram przesyłany systemem MRP, itd., jest
reprezentowana przez strzałkę zygzakowatą.
Sterowanie produkcją jest kanałem komunikacyjnym. Dostarcza informacji o planie
produkcji. Przetwarza zamówienie klienta (wejście) w zapotrzebowanie na materiały i
półprodukty, oraz harmonogram produkcji (wyjście). Mapa stanu obecnego musi pokazać
w jaki sposób informacja jest przekazywana przez dział sterowania produkcją. Strzałki
ukazują jak ten dział nakazuje różne rodzaje produkcji poszczególnym procesom.
Częstotliwość harmonogramowania jest wpisywana w ramkę kontroli procesu, np. MRP.
Szacowanie działań nie dodających wartości
Kiedy tylko przepływy informacji i materiału zostaną wpisane w mapę stanu
obecnego, będziecie Państwo musieli ocenić ilość czasu marnowanego w Waszych
procesach. Linia czasu pomoże Wam w tym zadaniu. Linia czasu jest to ząbkowana kreska
znajdująca się u spodu arkusza, pod mapą. Podsumowuje ona bieżącą kondycję Państwa
strumienia wartości i ukazuje proporcje między czasem traconym w zapasach i kolejkach, a
czasem wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem. Różnica między tymi
dwoma stanowi czas zużyty na marnotrawstwa.
Linia czasu przedstawia dwa poziomy Państwa obecnego stanu:
Czas przejścia materiału przez system
Jest reprezentowany przez wyższą część linii czasu
czas przejścia =
ilość zapasów / równoważnik dziennego zapotrzebowania klienta
Suma wszystkich czasów przejścia daje całkowity czas przejścia. W przypadku
istnienia procesów równoległych, należy zsumować czasy przejścia dla najdłuższej ścieżki.
Czas dodawania wartości
Jest to Czas Cyklu zaobserwowany i zmierzony dla każdego procesu w strumieniu
wartości, wyrażony w odpowiednich jednostkach czasu. Zsumowane czasy dodawania dają
czas przetwarzania.
Można porównać czas zużyty na działania dodające i nie dodające wartości poprzez
odjęcie czasu przetwarzania od całkowitego czasu przejścia.

Wnioski
Teraz Państwa mapa stanu obecnego jest gotowa. Zapisaliście w niej wszystkie
informacje i dane o przepływie materiałów i informacji, oraz o zapasach, a także
narysowaliście linię czasu. Teraz można zobaczyć sposób w jaki procesy rzeczywiście
przebiegają, dostrzec obszary w których przepływ jest zablokowany, oraz zlokalizować
działania nie dodające wartości. Mapa stanu obecnego jest punktem wyjścia dla przyszłego
doskonalenia.
Podsumowanie
Jak się tworzy mapę stanu obecnego?
•

Narysuj klienta i związane z nim dane.

•

Narysuj procesy w takiej kolejności w jakiej przechodzi przez nie materiał.

•

Zapisz rozmieszczenie i ilości zapasów.

•

Zmapuj i opisz przepływ informacji.

•

Zmierz i zapisz Czasy Cyklu dla każdego procesu.

•

Zaznacz przemieszczanie materiału – ssane oraz pchane.

•

Narysuj linię czasu.

Ćwiczenie – tworzenie mapy stanu obecnego.
Używając materiałów ze studium przypadku2, zbudujecie Państwo mapę stanu
bieżącego dla przedsiębiorstwa HomeTech. Idąc za danymi z przykładu i rysując mapę dla
tej firmy, będziecie Państwo poznawali różnice pomiędzy czasami przejścia a czasami
przetwarzania dla wybranej rodziny produktów.
Zespół mapujący strumień wartości w HomeTech ustalił że mapowanie zostanie
przeprowadzone dla rodziny kamer przemysłowych. Jako że jest to pierwsza próba
mapowania w tym przedsiębiorstwie, zgodzono się iż mapowanie zostanie przeprowadzone
na

poziomie

pojedynczej

fabryki.

Zarząd

firmy

przedstawił

zalety

mapowania

pracownikom i zespół mapujący wyruszył ze stoperami, ołówkami i kartkami papieru na
halę fabryczną.

2

Proces mapowania stanu obecnego jest przedstawiony także w części drugiej książki „Naucz się

widzieć” (ss. 16-33).

•

Jako członkowie zespołu mapującego, zostaliście Państwo wybrani do
narysowania mapy stanu obecnego, podczas gdy zespół zajmie się zdobyciem
danych.

•

Państwa klientem jest Modern Estates Sp. z o.o., która zamawia łącznie
18 000 kamer (w tym 12 600 wewnętrznych i 5 400 zewnętrznych)
miesięcznie. Kamery muszą być wysyłane do klienta codziennie, w paczkach
zawierających po 10 sztuk.

•

Zespół zbadał, że kamery są tworzone w 7 różnych procesach, zaczynając od
odlewania wtryskowego, a kończąc na wysyłce. Wytwarzanie obejmuje:

•

Odlewanie na wtryskarkach

•

Montaż układów scalonych

•

Testowanie układów scalonych

•

Podmontaż

•

Montaż końcowy

•

Kontrola

•

Wysyłka

Zespół zebrał także dane dla każdego procesu. Dla odlewania wtryskowego są to:
•

Czas Cyklu (C/T) 10 sekund

•

Czas przezbrojeń (C/O) 55 minut

•

Dostępność 90%

•

Obsada 1

W trakcie zapisywania tych danych, zespół zmierzył także wielkość zapasów
zgromadzonych pomiędzy procesami. Pomiędzy odlewaniem a montażem układów
scalonych znajduje się:
•

1 partia kamer wewnętrznych

•

1 partia kamer zewnętrznych

•

wielkość partii wynosi 400 sztuk

Dane dotyczące procesów i zapasów są przedstawione w tabeli poniżej (uwaga: dane
o zapasach dotyczą zapasów znajdujących się ZA badanym etapem procesu).

tab.

Macie teraz Państwo wszystkie dane niezbędne do opisania przepływu materiału na
mapie stanu obecnego.
Gotowa mapa jest przedstawiona na rysunku „Mapa strumienia wartości” na
następnej stronie.
Następnym krokiem jest zmapowanie przepływu informacji.
Przedsiębiorstwo Pronto Components, będące dostawcą HomeTech, raz w tygodniu
wysyła ciężarówkę z dostawą.
Sterowanie produkcją jest głównym odbiorcą i dostawcą informacji. Otrzymuje
zamówienia

klientów

ze

wszystkimi

ważnymi

szczegółami.

Nadchodzą

one

za

pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci prognozy sześciesięciodniowej. Z kolei
dział sterowania produkcją wysyła zamówienia do Pronto Components, dostawcy.
HomeTech wysyła drogą elektroniczną prognozy dotyczące horyzontu 30, 60, oraz 90 dni
do swojego systemu MRP. Wystawia też zamówienie i elektronicznie wysyła do Pronto
Components.
HomeTech używa systemu MRP. Ten tworzy dzienne harmonogramy, które są
drukowane i przekazywane operatorom wszystkich poszczególnych procesów. Jednakże,
proces wysyłania produktów gotowych, otrzymuje swój harmonogram bezpośrednio od
działu planowania produkcji, a nie od systemu MRP.
Zespół mapujący procesy w HomeTech uświadomił sobie, że każdy proces jest
sterowany harmonogramem, tak więc przetwarzanie produkcji w toku pomiędzy
procesami wynika z planu, a nie bieżących zamówień klienta. Jest to przypadek typowy dla
produkcji

pchanej,

jako

taką

więc

zakwalifikowano

sytuację

w

mapowanym

przedsiębiorstwie.
Teraz, gdy przedsiębiorstwo uzyskało już szczegóły o przepływie materiału i
informacji dla rodziny produktów jaką są kamery przemysłowe, można przystąpić do
określania ilości czasu marnowanego w procesie. By to zrobić, trzeba narysować linię
czasu.

Rysunek 3.4

Następnie, zespół z HomeTech musi zapisać czasy cykli i ekwiwalenty czasowe dla
zapasów. Czasy cykli zostają naniesione w dolnej części linii czasu.
Ekwiwalentu czasów pochłanianych przez zapasy mogą być obliczone z danych już
posiadanych.
Na przykład, aby wyznaczyć ekwiwalent czasowy dla zapasu pomiędzy odlewaniem
wtryskowym a montażem układu scalonego...
Klient zamawia 18 000 kamer miesięcznie. Zapas wynosi 1 partię kamer
wewnętrznych i 1 partię zewnętrznych. Wielkość partii wynosi 4000. W tygodniu
jest 5 dni pracujących i 4 tygodnie w miesiącu.
Zamówienie klienta = 18 000 j/m-c = 900 j/d
Zapas = 4 000 wewnętrznych i 4 000 zewnętrznych (kamer)
Zapas łącznie = 8 000 jednostek (kamer)
Czas przejścia dla tego zapasu = 8 000/9 00 = 8,8 dni zapasu

Teraz macie Państwo wszystkie dane niezbędne by narysować mapę stanu obecnego
i porównać czas przejścia z czasem traconym w zapasach. Rysunek na następnej stronie
przedstawia kompletną mapę.
Zespół mapujący został zaskoczony skalą różnic pomiędzy całkowitym czasem
przejścia, a czasem dodawania wartości. Wskazuje ona na to, że istnieje wiele możliwości
doskonalenia systemu produkcyjnego, które trzeba będzie wykryć poprzez uważne
zbadanie poszczególnych działań wykonywanych w systemie.
Z tego badania wynikło, że wiele czasu produkcji jest zużywanych na działania które
nie

dostarczają

wartości

klientowi.

By

usprawnić

procesy

i

podnieść

swoją

konkurencyjność, będą musieli ten stan rzeczy zmienić. Rysowanie oraz analiza mapy
stanu obecnego okazała się doskonałym punktem wyjścia do przyszłego usprawniania
przedsiębiorstwa.

Część 3.7
Tworzenie mapy stanu idealnego VSM
Przed rozpoczęciem tworzenia mapy stanu przyszłego, warto jest podjąć próbę
określenia i zrozumienia swoich celów długoterminowych. W VSM robi się to poprzez
wyobrażanie sobie idealnego strumienia wartości, sposobu w jaki on mógłby
funkcjonować, jakie osiągać wyniki np. czas przejścia, skuteczność dostaw, jakość, itd.

Takie rozważania dostarczają organizacji celów i inspiracji by dążyć do nowych metod
funkcjonowania oraz przekształcać swoją kulturę.
W stanie idealnym:
•

Pojedynczy produkt lub usługa może się przemieszczać w przepływie ciągłym
od surowca po wyrób gotowy dostarczany klientowi, bez żadnych opóźnień,
kolejkowań, postojów oraz dodatkowej obróbki i poprawek

•

Każdy proces wykonywałby tylko czynności tworzące to czego żąda klient i
byłby zdolny dostarczać produkt wtedy gdy będzie on potrzebny

Czego chcemy w stanie idealnym?
•

Wszystkiego co odpowiada klientowi

•

Produktu poruszającego się tylko w przepływie ciągłym poprzez procesy
dodające wartość

•

Żadnego czekania, opóźnień, kolejkowania

•

Ssania ze strony klienta – każdy krok procesu wykonuje tylko to co jest
potrzebne w dole strumienia wartości

•

Klient jest obecny w każdej części procesu

Rzeczywiste procesy zwykle nie osiągają stanu idealnego. Mimo to przygotowanie
jego wyobrażenia jest ważne, gdyż wyznacza kierunek w którym dąży się ku stanowi
przyszłemu.
Mapa stanu przyszłego stanowi most pomiędzy stanem obecnym a idealnym.
Tworzy realistyczne cele umieszczone w bliskiej przyszłości, umożliwia prowadzenie
doskonalenia w planowych i kontrolowanych krokach, uwzględniając ograniczenia
wynikające z technologii, zasobów oraz czasu.

Część 3.8
Tworzenie mapy stanu przyszłego VSM
Wprowadzenie
Przez analizowanie mapy stanu obecnego i znajdowanie problemów które istnieją w
Państwa strumieniu wartości, możecie określać obszary które powinny stać się
przedmiotem doskonalenia. Najbliższy udoskonalony stan procesu jest znany jako stan
przyszły. Poprzez tworzenie mapy stanu przyszłego i wykonywanie działań prowadzących

do osiągnięcia tego stanu, będzie Państwo doskonalili ofertę wartości przedstawianą
Waszemu klientowi.
Mapowanie stanu przyszłego jest procesem kreatywnym. Wyzwanie jakie sobie
postawicie oraz sposób podjęcia go, jest kwestią zależną wyłącznie od Państwa i Państwa
zespołu mapującego. Propozycje bazują na zasadach Lean. Rzadko się zdarza by dwie
osoby tworzyły mapę stanu przyszłego w ten sam sposób. Dyskusja oraz porozumienie
wewnątrz zespołu mapującego są niezbędne by później w sposób udany wdrożyć mapę
stanu przyszłego.
Analiza stanu obecnego
Analiza mapy stanu obecnego będzie nieodzowna w identyfikowaniu okazji do
zaprojektowania strumienia wartości który lepiej obsłuży Państwa klientów. W miarę jak
będziecie rozwijali pomysły na stan przyszły, będziecie musieli być w stanie odpowiedzieć
sobie kolejno na następujące pytania:
•

Jaki jest czas taktu?

•

Zbudujemy supermarket dla wyrobów gotowych, czy też będziemy
produkowali bezpośrednio na wysyłkę?

•

W których miejscach strumienia wartości możliwe jest wprowadzenie
przepływu ciągłego?

•

W których miejscach zajdzie potrzeba zastosowania supermarketu jako
obszaru wywołującego „ssanie” z poprzednich procesów?

•

Który proces w strumieniu będzie procesem stymulującym (ang. „pacemaker
process”)?

•

W jaki sposób wypoziomujemy produkcję na tym procesie?

•

What increments of work will you cinsostently release and take away at the
pacemaker process?

•

Jakie udoskonalenia procesu będą potrzebne by umożliwić przepływ zgodny
z celami stanu przyszłego?

Opierając się na odpowiedziach na te pytania, należy czerwoną kredką nanieść
pomysły dotyczące stanu przyszłego na mapę stanu obecnego i zmieniać tak długo, aż
osiągnie się zadowalający poziom usprawnień. Kiedy tylko będzie on gotowy, można zacząć
rysować mapę stanu przyszłego.

Gdy zespół analizuje mapę stanu obecnego, dostrzega obszary które mogą być
poprawione. Każdy problem w strumieniu wartości musi zostać naprawiony, jeśli strumień
ma dostarczać klientowi produkty doskonałe. Należy wprowadzić przepływ i ssanie. Zespół
musi ustalić cel, który zostanie odwzorowany na mapie stanu przyszłego. Do jego
przedstawienia używa się symboli mapowania już poznanych, a także kilku nowych. Są one
przedstawione na rysunku 3.63.

rysunek 3.6 Symbole związane z tworzeniem ssania.

Wytyczne dla tworzenia mapy stanu przyszłego
Czas Taktu4
Państwa celem jest stworzyć strumień wartości sterowany zamówieniami klienta.
Jako że to klient jest w centrum Waszej uwagi, jak również stanowi powód dla którego
wykonujecie mapowanie, powinniście się przyjrzeć sprawom związanym z jego
zapotrzebowaniem. Skupiając się na popycie, próbujecie poprawić propozycję wartości dla
Waszego klienta. Przede wszystkim, należy zrozumieć potrzeby klienta. Czego on chce i
kiedy tego chce?
Tworzenie mapy stanu przyszłego wynika z pragnienia by odpowiedzieć na
wymagania klienta. W tym celu, należy sprawić by strumień wartości produkował w czasie
Taktu. Czas Taktu jest pierwszym krokiem na drodze do właściwego odpowiedzenia na
wymagania klienta. Pomaga on produkować wymagane przez klienta produkty dokładnie
na czas. Celem czasu taktu jest sprawienie żeby tempo produkcji dokładnie odpowiadało
zamówieniom.
Czas taktu oblicza się używając następującej zależności:
CzasTaktu =

Dostęost _ czas _ produkcji _ na _ zmianę
Zamówienia _ klienta _ na _ zmianę

3

Patrz także Dodatek A w „Naucz się widzieć” Rothera i Shooka.

4

Czas Taktu będzie szerzej omówiony w lekcji 5, rozdziale 5.3.

Okres dla którego oblicza się czas taktu może obejmować tydzień, miesiąc, kwartał,
itd., w zależności od poziomu zmienności wymagań klienta. Wyliczony czas taktu wpisuje
się poniżej symbolu klienta na mapie stanu przyszłego.
Ciągły przepływ
Poprzez mapę stanu przyszłego, planuje się wdrożenie przepływu ciągłego, zwanego
„przepływem jednej sztuki”. To oznacza że każda pojedyncza jednostka pracy jest w
ciągłym ruchu, czyli przemieszcza się między stanowiskami na których poddaje się ją
obróbce, bez oczekiwania i przebywania w kolejkach.
Nie zawsze jest to możliwe by od razu stworzyć przepływ jednej sztuki. W takich
przypadkach należy starać się stworzyć przepływ partii produkcyjnych, które będą
możliwie niewielkie. Zmniejszenie partii produkcyjnych sprawi że system stanie się
elastyczniejszy i będzie dokładniej odpowiadał na potrzeby klienta, jak również
doprowadzi do zwiększenia prędkości przepływu w strumieniu wartości.
Symbol procesu reprezentuje na mapie przepływ ciągły. Na mapie stanu przyszłego,
każdy taki symbol powinien przedstawiać obszar przepływu, np. dwa lub trzy procesy
mogą zostać połączone w jeden ciąg, przedstawiany na mapie stanu przyszłego jedną
ikonką.
Nie zawsze jest możliwe stworzenie przepływu ciągłego od razu. W miarę wdrażania
mapy stanu przyszłego, należy się upewniać że potrzeby klienta są zawsze spełniane, a
produkcja pracuje w trybie ssącym raczej niż pchanym. Państwo decydujecie o ilości
zapasów trzymanych w systemie, możecie chcieć utrzymywać np. jednodniowy. Może się
wyłonić konieczność eksperymentowania z ich ilością, w miarę jak stan przyszły będzie
coraz bardziej wdrażany. Waszym celem jest minimalizowanie jego ilości, choć to
oczywiste że jeszcze przez jakiś czas pewien zapas będzie niezbędny by zabezpieczyć
ciągłość produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że zapasy są marnotrawstwem!
Tworząc i wdrażając mapę stanu przyszłego, należy rozważyć, ilu operatorów i ile
maszyn może znaleźć lepsze zastosowanie. Zaktualizowane dane dotyczące procesów są
zapisane w ramce oznaczającej na mapie te procesy. Prawdopodobnie okaże się konieczne
przeprowadzenie dla operatorów szkoleń które uczynią ich wszechstronnymi i
elastycznymi pod względem obsługiwanych przez nich procesów. Wybuchowe symbole
Kaizen są nanoszone na mapę stanu przyszłego by wskazać zapotrzebowanie na projekty

doskonalące tam, gdzie konieczne będzie podniesienie umiejętności personelu, poprawa
niezawodności maszyn, itd.
Projektując mapę stanu przyszłego, dostrzeżecie Państwo linie produkcyjne które
mogą zostać zbalansowane poprzez lepsze przydzielanie pracy operatorom. Balansowanie
linii to proces w którym dzielicie proces na czynności produkcyjne (elementy pracy) i
dzielicie je pomiędzy pracujące w nim osoby w taki sposób, żeby otrzymać płynniejszy
strumień oraz zmieścić się w czasie taktu oraz wymaganiach (czasowych) klienta.
Kanban/ssanie
Skąd każdy proces „wie” ile powinien wytwarzać? Pomiędzy procesami istnieje
potrzeba wprowadzenia systemu sygnalizacyjnego, zwanego „kanban”. Sygnał przekazuje
informację o tym kiedy produkować. Sygnałem może być na przykład pusty pojemnik, lub
znaki na podłodze. Kiedy kanban jest pusty, należy go uzupełnić. Kanban „produkcyjny”
powoduje produkowanie elementów. Kanban „transportowy” jest dla operatora instrukcją
że należy go wypełnić kiedy jest pusty. Na mapie stanu przyszłego należy pokazywać
kanbany odróżniając ich rodzaje.
Początkowo, przepływ ciągły nie będzie osiągalny we wszystkich obszarach
strumienia wartości. By sobie z tym poradzić, należy wprowadzić system ssący oparty o
supermarket. Supermarket steruje produkcją pomiędzy dwoma procesami których nie da
się bezpośrednio połączyć w przepływ ciągły. Supermarket umieszcza się między takimi
procesami. Kiedy część jest potrzebna, pobiera się ją z supermarketu. Zmniejszanie
liczebności tego elementu na supermarkecie wywołuje ruch kart kanban z supermarketu
do procesu który go zasila, co jest informacją dla tego procesu o potrzebie produkowania.
Wdrażanie stanu przyszłego zabiera sporo czasu. Z tej przyczyny należy wprowadzić
także supermarket wyrobów gotowych, zasilający klienta a zarazem tworzący informację
dla zasilających go procesów o tym, co i kiedy produkować.
Supermarket wyrobów gotowych umożliwia:
•

natychmiastową odpowiedź na zapotrzebowanie klienta

•

tworzenie przepływu

•

ssanie kształtowane w czasie rzeczywistym przez zamówienia klienta

Będziecie Państwo także potrzebowali rozważyć, w jaki sposób Wasi dostawcy
odpowiadają na Wasze potrzeby. Czy jest możliwe stworzenie systemu Kanban dla

Waszych dostawców, tak żeby dostarczali tylko to czego potrzebujecie, wtedy kiedy tego
potrzebujecie i w ilościach Wam potrzebnym? Dostawcy mogą nadal opierać się na
prognozach Waszych potrzeb, ale bieżące dostawy mogą być sterowane przy pomocy
systemu ssącego.
Harmonogramowanie procesu stymulującego
Dzięki użyciu systemu ssącego z supermarketem, będziecie Państwo musieli tworzyć
harmonogramy dla tylko jednego punktu w całym Waszym strumieniu wartości. Ten punkt
jest nazywany procesem stymulującym, gdyż stymuluje on wszystkie pozostałe procesy.
Proces stymulujący powinien znajdować się jak najbliżej punktu wysyłki produktu
gotowego do klienta i zwykle ustala się, że będzie nim proces na którego zachowanie
zamówienia klienta mają bezpośredni wpływ, tzn. proces najbliższy wysyłce.
Gdy zamówienia docierają do procesu stymulującego w wyrównanej formie,
następnym krokiem jest zapewnić że będą do niego zwalniane równomiernie. Dzięki temu
obciążenie procesu pracą w czasie dnia roboczego może być pozbawione niepotrzebnych
spiętrzeń. Osiąga się ten efekt używając pudełka Heijunka, które służy do równomiernego
rozkładania zamówień. Kanbany umieszcza się w pudełku w pożądanych sekwencjach.
Dzięki temu produkty są wytwarzane w powtarzalnych ale krótkich partiach, co przekłada
się na wykonywanie zamówień klienta w wymaganym Czasie Taktu.
Poziomowanie produkcji
Nie da się osiągnąć ciągłego przepływu bez poziomowania produkcji. Poziomowanie
oznacza równomierne rozkładanie na całą zmianę lub dzień roboczy pracy potrzebnej by
zaspokoić zapotrzebowanie klienta. Na przykład, zamiast montowania wszystkich
wyrobów typu A rano i wszystkich typu B po południu, można montować naprzemiennie
mniejsze partie A i B. Jeśli tego się nie zrobi, część gniazd produkcyjnych nie będzie
nadążało z wykonywaniem tego co potrzebne, a równocześnie inne będą stały, bezczynnie
oczekując.
Rysowanie mapy stanu przyszłego
Kiedy już mapa stanu obecnego zostanie przeanalizowana przy pomocy kluczowych
pytań prowadzących do projektu stanu przyszłego, a obszary doskonalenia zostaną
znalezione i opisane, wtedy można rozpocząć rysowanie mapy stanu przyszłego

Mapa stanu przyszłego jest tworzona przy pomocy papieru i ołówka, tak samo jak
mapa stanu obecnego. Używa się tego samego formatu i układu obiektów, np. przepływ
informacji zajmuje górą część mapy, a przepływ materiału – dolną.
Tworzenie mapy stanu przyszłego przy pomocy danych z przykładu
Używając danych z przykładu dotyczącego przedsiębiorstwa HomeTech, narysujecie
teraz Państwo mapę stanu przyszłego dla rodziny kamer przemysłowych. Jako członkowie
zespołu mapującego, przeanalizujecie stan obecny i zaproponujecie rozwiązania dla stanu
przyszłego.
Uwaga: Przyszłość niesie ze sobą tyle możliwości, że niemal niemożliwe jest aby
dwie osoby narysowały dwie takie same mapy stanu przyszłego. Nie ma tu „jedynych
słusznych” rozwiązań, wszystko zależy od wniosków do których dojdzie zespół.
W celu narysowania mapy stanu przyszłego, zespół musi najpierw przeanalizować
mapę stanu obecnego. Mapę stanu obecnego HomeTech prosimy przeanalizować pod
kątem istnienia następujących marnotrawstw:
•

Nadprodukcji

•

Magazynowania

•

Oczekiwania

•

Nadmiernego przemieszczania

•

Błędów produkcyjnych

Następujące rodzaje marnotrawstw mają następujące objawy:
•

Nadprodukcja – zapasy

•

Magazynowanie – zapasy

•

Oczekiwanie – odlewanie wtryskowe jest procesem dostępnym przez 90%
czasu, co oznacza że przez 10% czasu są przestoje

•

Przemieszczanie – odległość pomiędzy stanowiskami montażu układów
scalonych, a testowania tych układów

•

Błędy – w HomeTech nie zbadano ani nie umieszczono na mapie stanu
obecnego informacji o poziomie jakości

Analiza mapy stanu obecnego doprowadziła zespół do rozpoznania różnych
marnotrawstw w badanym systemie. Teraz mogą zacząć rysowanie mapy stanu przyszłego,

na której przepływ będzie już płynniejszy. Dane dotyczące klienta, sterowania produkcją
oraz dostawcy pozostaną takie same jak na poprzedniej mapie.
Aby stworzyć taki stan przyszły który będzie można skutecznie wdrożyć, zespół musi
dokładnie znać potrzeby klienta. Przede wszystkim, trzeba znać Czas Taktu.
Produkcja w HomeTech odbywa się 8 godzin dziennie, z dwiema przerwami po 15
minut każda.
Miesiąc roboczy składa się z 20 dni.
Klient zamawia 18 000 jednostek produktu miesięcznie.
Czas Taktu musi zostać wyznaczony w sekundach i zapisany na mapie stanu
przyszłego.

TT =

450 min/ dziennie 27000 s
=
= 30 s
900 j / dzień
900 j

A zatem aby spełnić wymagania klienta, należy wytwarzać jedną kamerę co 30
sekund.

Następnie, zespół musi określić czy będą zmierzali w stronę ciągłego przepływu na
obecnym planie hali produkcyjnej, czy też zaproponują zmiany.
Zespół był zgodny, że można dokonać pewnych zmian w rozmieszczeniu stanowisk
roboczych i dzięki temu wprowadzić ciągły przepływ na następujących odcinkach:
•

odlewanie wtryskowe

•

montaż układów scalonych, testowanie układów scalonych

•

podmontaż, montaż końcowy, kontrola końcowa

•

wysyłka

•

Dzięki powyższym, 7 procesów zostało zredukowanych do 4.

Szacuje się, że dzięki połączeniu montażu i testowania układów scalonych:
•

Można osiągnąć Czas Cyklu wynoszący 15 sekund dla montażu i testowania.

•

Czas przezbrojenia może być zredukowany do 0.

•

Dostępność stanowiska można zwiększyć do 100%.

•

Ilość personelu obsługującego prace związane z tymi dwoma procesami
można zmniejszyć do 0,5 pracownika.

W przypadku tych operacji, zachodzi potrzeba dokonania pewnych usprawnień –
związanych z redukcją czasów cykli i przezbrojeń – bez których zaproponowany stan nie
będzie możliwy do wdrożenia. Na mapie stanu przyszłego takie potrzeby przedstawia się za
pomocą symbolu doskonalenia Kaizen.

Mapa stanu przyszłego jest udoskonaleniem mapy stanu obecnego, ale wciąż
reprezentuje ona pchany system produkcyjny. By zapewnić spełnianie potrzeb klienta,
zespół postanowił stworzyć supermarket dla obu typów kamer pomiędzy operacją
montowania i testowania układów scalonych, a operacją podmontażu, montażu
końcowego i kontroli końcowej. Ustalono, że początkowo wielkość zapasu na
supermarkecie będzie odpowiadała zamówieniom z 1 dnia.
Zespół postanowił wprowadzić system kanbanów i zastąpić nim codzienne
harmonogramowanie wykonywane dla wszystkich procesów. Teraz każdy proces będzie
uruchamiany przez karty kanban przychodzące z poprzedniego procesu. Ruch kart będzie
wywoływany przez proces potrzebujący zaopatrzenia.
Zapotrzebowanie klienta, które przychodzi każdego dnia przez telefon, jest bodźcem
do uruchomienia przepływu przeciągającego produkt przez cały system produkcyjny. To
eliminuje potrzebę harmonogramowania każdej operacji w procesie. Jako że wszystkie
procesy pracują w systemie sterowanym kanbanami, wystarczy zamówienie klienta
przekazać jednemu procesowi – a mianowicie wysyłce.
Teraz zespół jest gotów by zakończyć tworzenie mapy stanu przyszłego dla kamer
wewnętrznych i zewnętrznych.
Przewidywane czasy obróbki dla czterech nowo utworzonych procesów wynoszą:
•

odlewanie: 10 sekund

•

montaż i testowanie układów scalonych: 15 sekund

•

montaż końcowy i kontrola: 100 sekund

•

wysyłka: 30 sekund

Następnie trzeba obliczyć czas oczekiwania i magazynowania:
•

3 dni po dostawie mijają, zanim części osiągną pierwszy proces

•

1 dzień pomiędzy odlewaniem a procesem montażu i testowania układów
scalonych

•

1 dzień pomiędzy montażem i testowaniem układów scalonych a operacją
montażu i kontroli końcowej

•

2 dni pomiędzy montażem i kontrolą końcową a wysyłką

Informacje te zostają naniesione na mapę stanu przyszłego i przedstawione na linii
czasu. Posłużą również do obliczenia przyszłego stosunku czasu dodawania wartości do
czasu przejścia.
Przepływ materiału dla mapy stanu przyszłego jest przedstawiony na rysunku 3.7.
Udało się Państwu przejść przez proces tworzenia przyszłego w przedsiębiorstwie
HomeTech. Zarówno całkowity czas przejścia, jak i czas obróbki, uległy istotnemu
skróceniu w porównaniu ze stanem obecnym5.

Rysunek 3.7 Mapa przepływu materiału
Na następującej stronie można znaleźć inny – wzięty z Boeinga – przykład na to, jak
proces VSM może być użyty do znalezienia okazji do doskonalenia, a następnie
poprowadzenia samego procesu doskonalenia:
http://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2005/november/i_ca.html
Podsumowanie
Tworzenie stanu przyszłego zawiera działania które:
•

Dodają wartość – minimalizują lub eliminują działania nie dodające wartości

•

Są wykonalne – nie ograniczone awariami lub zbyt małą wydajnością

•

Są niezawodne – można ten proces powtarzać z dużą pewnością

Działania te są powiązane przez:
•

Przepływ – bez kolejek lub z niewielką ich ilością, dzięki regulacji Czasem
Taktu

•

Ssanie – czyli produkcję tylko na zapotrzebowanie nadchodzące z dołu
strumienia wartości

•

5

Równomierne obciążenie – minimalną zmienność w informacji

Proces tworzenia mapy stanu przyszłego jest szerzej przedstawiony w przykładzie zawartym w

części IV książki „Naucz się widzieć” Rothera i Shooka (strony 58-81)

Część 3.9
Osiąganie stanu przyszłego VSM
Wprowadzenie
Rozumienie wymagań klienta z perspektywy siedmiu marnotrawstw jest przydatne
w tworzeniu stanu przyszłego. Gdy decyzja o użyciu najlepszych narzędzi do wdrażania
stanu przyszłego zostanie już podjęta, pozostaje już tylko stworzenie planu działania.
Plan działania to ważny element VSM. Tworzy on projekt który będzie pomocny w
przechodzeniu drogi od stanu obecnego do przyszłego. Bez planu działań wdrożeniowych,
mapowanie strumienia wartości nie będzie skuteczne.
Tworzenie planu działania
Kiedy mapa stanu przyszłego zostanie wykonana, linia czasu pokaże jaki jest nowy
czas przetwarzania. Jeśli się ją porówna z linią czasu na mapie stanu obecnego, uzyska się
wyobrażenie o skali udoskonaleń jakich można dokonać w systemie.
By wdrożyć mapę stanu przyszłego, będziecie Państwo potrzebowali planu
działania. Plan ten wskaże na to, które projekty będą musiały zostać wykonane, by pomóc
Wam przejść z Waszego stanu obecnego do pożądanego przyszłego. Plan działania
powinien wskazać, kto i kiedy będzie wykonywał poszczególne projekty.
Plany działania powinny być przeglądane w regularnych odstępach czasu, by
monitorować postępy oraz sprawdzać czy niezbędne działania są wykonywane i
zakańczane. Przeglądy umożliwiają wskazywanie problemów i przeszkód które mogą
opóźnić lub uniemożliwić wykonanie zaplanowanych działań, jeśli nie zostaną pokonane.
Przeglądy są też okazją dla zarządu do zaangażowania się i wspierania procesu
doskonalenia.
Możecie Państwo użyć planu wdrażania stanu przyszłego do komunikowania
pracownikom, co jest istotne i co ma być osiągnięte. Mapa stanu przyszłego i plan działania
są narzędziem wizualizującym sytuację w procesie. Z tej przyczyny mapy powinny być
wywieszane w widocznym miejscu, tak by wszyscy pracownicy zespołu oraz doskonalonego
obszaru mieli możliwość na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę oraz rozumienie działań
zmieniających sposób ich pracy.

Wnioski
Kiedy mapa stanu przyszłego zostanie już wdrożona, należy pamiętać o tym, że
potrzeba ciągłego doskonalenia się nie kończy. Znaczy to, że gdy stan przyszły przyniesie
poprawę funkcjonowania procesu, należy przeanalizować go jako stan obecny. To umożliwi
znalezienie innych obszarów doskonalenia i wykonanie kolejnych kroków na drodze do
stanu idealnego.

Część 3.10
Przegląd lekcji
W tej lekcji poznaliście Państwo dlaczego VSM jest tak ważnym narzędziem w
metodologii Lean. Odtąd będziecie świadomi jego przydatności w łączeniu różnych działań
służących wdrażaniu Lean z celami strategicznymi Waszego przedsiębiorstwa.
Lekcja ta przedstawiła wiele zalet VSM takich jak wykrywanie marnotrawstw i
planowanie działań doskonalących w strumieniu wartości.
Szczegółowo zostały opisane kolejne kroki VSM, od określania rodziny produktów
po planowanie i wdrażanie stanu przyszłego. Dzięki tej lekcji powinniście Państwo być w
stanie przeprowadzić cały proces mapowania i planowania usprawnień.

Część 3.11
Pytania do samooceny
1. Zbudujcie Państwo mapę stanu obecnego dla TWI, korzystając z danych
znajdujących się w książce „Naucz się widzieć” (strony 35-38).
2. Zbudujcie mapę stanu przyszłego dla tego strumienia wartości.

Część 3.12
Sugerowane odpowiedzi na pytania
Rozwiązania znajdują się w książce „Naucz się widzieć”:
1. W dodatku B
2. W dodatku C

Część 3.13
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