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Część 3.1
Wprowadzenie do lekcji
Ta lekcja przedstawia temat Zarządzania wizualnego (ang. Visual Management). Rozpoczyna
się od wprowadzenia do zarządzania wizualnego i prezentuje w jaki sposób visual display
(prezentacja wizualna??) i sterowanie wizualne bazują na skutecznym wdroŜeniu 5S. Następnie
przedstawiona jest piramida zarządzania wizualnego, z podkreśleniem głównych celów i
korzyści zarządzania wizualnego. Omówiono takŜe wyzwania kulturowe utrudniające tworzenie
wizualnego miejsca pracy/visual workplace, uwzględniając istniejącą w wielu tradycyjnych
organizacjach tendencję do ograniczania przepływu informacji.
Następnie przedstawione są visual display oraz sterowania wizualnego. Omówiono wartość
visual display jako wsparcia w dąŜeniu do standaryzacji pracy – w szczególności jej
zastosowanie do współdzielenia standardów i kluczowych informacji ze wszystkimi
pracownikami. Przedstawiono Cell and site display boards; jak równieŜ formats for such displays.
Sterowanie wizualne związane jest z wyŜszymi poziomami piramidy zarządzania wizualnego.
Przytocznych jest wiele róŜnych przykładów sterowania wizualnego, po czym w częsci tej
omówiono bliŜej wizualne sterowanie produkcją oraz wizualne sterowanie jakością.
W ostatniej części omówiono wdroŜenie zarządzania wizualnego oraz przedstawiono pewne
ogólne wskazówki pomocne w jego skutecznym wdroŜeniu w miejscu pracy.

Część 3.2
Cele lekcji
Po ukończeniu tej lekcji będziecie Państwo umieli:
• Opisać główne elementy zarządzania wizualnego
• RozróŜnić róŜne poziomy zarządzania wizualnego
• Zidentyfikować potencjalne korzyści wdroŜenia zarządzania wizualnego
• Wyjaśnić róŜnicę pomiędzy visual display a sterowaniem wizualnym
• Zidentyfikować kluczowe wymagania skutecznych visual display boards
• Opisać róŜne zastosowania sterowania wizualnego na stanowisku pracy

• Wziąć pod uwagę problemy kulturowe związane ze skutecznym wdroŜeniem zarządzania
wizualnego na stanowisku pracy

Część 3.3
Zarządzanie wizualne
Zarządzanie wizualne jest zasadniczo zbiorem technik kreowania wizualnego miejsca pracy,
obejmujących wizualną komunikację i sterowanie w całym środowisku pracy. U podstaw filozofii
zarządzania wizualnego leŜy pogląd, Ŝe ‘what gets measured & displayed gets done’1.
Kamieniem węgielnym zarządzania wizualnego jest 5S, które poznaliście Państwo w Unit 6 w
Module 1 of Lean Thinking & Tools.
Wizja lub cele organizacji podejmującej strategię zarządzania wizualnego zwykle uwzględniają
następujące objectives:
1 Środowisko pracy powinno być nieskazitelne, bezpieczne i samo-oczyszczające się.
2 Standardy powinny być łatwe do rozpoznania/recognize, a nienormalne warunki/conditions
szybko identyfikowane, co umoŜliwi szybką analizę i rozwiązanie.
3 Wyniki i postępy powinny być readily apparent dla pracowników.
4 Mechanizmy znacznie redukujące lub usuwające marnotrawstwo i błędy powinny być
wbudowane w proces.
Zarządzanie wizualne daje szczupłemu przedsiębiorstwu wiele waŜnych korzyści. Obejmują
one:
• Doprowadzenie do współdzielenia informacji.
• UmoŜliwienie autonomii pracowników.
• Wsparcie dla eliminacji marnotrawstwa.
• Ułatwienie ciągłego doskonalenia.
• ObnaŜenie nienormalności/abnormalities.
• UmoŜliwienie szybkich reakcji i napraw/recovery.
• Promowanie prewencji.
• Utrzymanie zmian/gains/wyników.
Po skutecznym wdroŜeniu 5S w organizacji, moŜe ona rozpocząć wdraŜanie efektywnego
systemu zarządzania wizualnego, który pomoŜe odkryć marnotrawstwo, ułatwi przekazywanie
pracownikom informacji o standardach operacyjnych i wynikach, a takŜe poprawi zdolność
reakcji organizacji oraz efektywność stanowiska pracy.
PoniŜszy rysunek (Rys.3.1) zestawia róŜne poziomy zarządzania wizualnego i wyraźnie
pokazuje, Ŝe rosnące poziomy display i sterowania budowane są na solidnej podstawie 5S. 5S
jest fundamentem, na którym budowane są elementy systemu zarządzania wizualnego.
Elementy te zostaną bardziej szczegółowo omówione w kolejnych częściach tej lekcji.

RYSUNEK
RYSUNEK 3.1 Piramida zarządzania wizualnego

Zarządzanie wizualne jest takŜe waŜnym enabler for workplace empowerment, poniewaŜ
informacja jest kluczowym warunkiem upowaŜnienia/to empower pracowników. Zarządzanie

wizualne dostarcza prostych i skutecznych technik udostępniania tej informacji pracownikom, co
umoŜliwia im identyfikację i szybką reakcję na problemy pojawiające się w procesach.
Niestety, wiele organizacji ogranicza dostęp do informacji, dzieląc się nią jedynie na zasadzie
konieczności. Taka kultura jest typowa dla mentalności cechującej organizacje o strukturze
„silosów”, jaka funkcjonuje w wielu tradycyjnych organizacjach i karmi się starym przekonaniem,
Ŝe „informacja to władza”. Informacja rzeczywiście jest źródłem władzy, i podczas gdy ukrywanie
waŜnych informacji moŜe zwiększyć siłę i wpływy pewnych jednostek w organizacji, jedynie
dzięki budowaniu systemów i mechanizmów bieŜącego współdzielenia tych informacji moŜliwe
jest empowerment wszystkich udziałowców do skutecznego działania w najlepszym interesie
organizacji – oraz klienta!
Dlatego, przed przystąpieniem do tworzenia wizualnego miejsca pracy, istotnym jest
uświadomienie sobie jakie potencjalne problemy mogą się pojawić w odniesieniu do kultury
organizacyjnej. NaleŜy pamiętać, Ŝe współdzielenie informacji jest dwustronnym/two-way
procesem i nie powinno być ograniczane jedynie do wyciągania informacji od pracowników.
Informacje powinny być współdzielone w całej organizacji, aby osiągnąć prawdziwe partnerstwo
w dąŜeniu do eliminacji marnotrawstwa i podnoszenia wartości dla klienta. Wszyscy udziałowcy
muszą czuć się włączeni i zaangaŜowani w prowadzenie biznesu, aby lepiej słuŜyć klientowi.
Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe klient niemal zawsze będzie pod wraŜeniem, gdy zobaczy i pozna
skuteczne systemy zarządzania wizualnego w działaniach swoich dostawców. Pozwala ono
odnieść wraŜenie, Ŝe działanie jest dobrze zorganizowane, spójne i skupione na zaspokajaniu
potrzeb klientów. Zarządzanie wizualne umoŜliwia takŜe bezpośrednie zaangaŜowanie
pracowników w znaczący dialog z dostawcami i klientami alike when they visit their work areas.
Taiichi Ohno, „ojciec” Systemu produkcyjnego Toyoty (ang. Toyota Production System; TPS),
był głęboko przekonany o duŜym znaczeniu zarządzania wizualnego dla systemu Toyoty i
przypisuje mu się stwierdzenie, Ŝe naleŜy „Uczynić swoje miejsce pracy wizytówką,
rozpoznawalną na pierwszy rzut oka” oraz Ŝe „Z punktu widzenia jakości, oznacza to, Ŝe błędy
staną się natychmiast widoczne. Z punktu widzenia ilości, oznacza to, Ŝe postęp lub opóźnienie,
w odniesieniu do planu, stanie się natychmiast widoczne. Gdy się tego dokona, ujawnianie
problemów moŜe być natychmiastowe i kaŜdy moŜe inicjować plany doskonalenia.”2
Zarządzanie wizualne moŜna podzielić na dwa elementy: visual display, która zostanie
omówiona w kolejnej części, oraz sterowanie wizualne, które będzie przedstawione w części 3.5.

Część 3.4
Visual Display
Skuteczne komunikowanie waŜnych informacji jest kluczowym składnikiem „przepisu” na udaną
transformację Lean przedsiębiorstwa. Visual display polega na wykorzystaniu mechanizmów
wizualnych do komunikowania informacji. Nie jest to zjawisko nowe – narzędzia wizualne są
wykorzystywane do komunikacji od zarania dziejów, kiedy to rysunki w jaskiniach były
sposobem zapisu i komunikacji staroŜytnych metod polowania.
Visual display bazuje na czwartym „S” - Seiketsu (standaryzacja) i słuŜy do tworzenia wspólnego
języka wizualnego w miejscu pracy. Obejmuje ona współdzielenie informacji i standardów w
całym przedsiębiorstwie. Womack i Jones3 stwierdzili, Ŝe jednym z najwaŜniejszych czynników
wspomagających utrzymanie trwałego doskonalenia w dąŜeniu do perfekcji – piątej zasady Lean

– jest przejrzystość. Dowodzą oni, Ŝe zdolność wszystkich członków zespołu – dostawców,
poddostawców, klientów i pracowników – do dostrzegania całości/everything sprawia, Ŝe
odkrywanie lepszych sposobów dodawania wartości staje się dla wszystkich prostsze.
Utrzymują oni takŜe, Ŝe zarządzanie wizualne wspiera równieŜ motywację pracowników do
ciągłego podejmowania doskonalenia, poprzez przekazywanie im niemal natychmiastowych,
pozytywnych informacji zwrotnych, w odniesieniu do uczynionych udoskonaleń.
Womack i Jones wskazują takŜe, Ŝe „KaŜda osoba zaangaŜowana musi potrafić zawsze
dostrzegać i rozumieć kaŜdy aspekt działania”4. Twierdzą oni, Ŝe takie sygnały wizualne
powinny obejmować wskaźniki stanu (ang. status indicators), karty pracy standaryzowanej (ang.
standard work charts), kluczowe miary oraz informacje finansowe dotyczące kosztów procesu.
Podczas gdy określone stosowane informacje i ich forma będą oczywiście róŜne w róŜnych
firmach, kluczowym przesłaniem jest konieczność stosowania komunikacji wizualnej dla
zapewnienia wszystkim udziałowcom szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich informacji
koniecznych do skutecznego słuŜenia klientowi oraz wsparcia ciągłej eliminacji marnotrawstwa.
Nie oznacza to, Ŝe miejsce pracy powinno być zasypane informacjami, wymagana jest raczej
krytyczna ocena dostępnych informacji, dla zapewnienia, Ŝe stanowiska pracy nie będą
zapchane niepotrzebnymi informacjami – jest to zgodne z pierwszym „S”, które wymaga
oddzielenia rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych.
Działanie 1
Na wstępie, dla przypomnienia, proszę wypisać elementy 5S (znajdują się one na Rys.3.1).
Visual display jest waŜnym czynnikiem ułatwiającym wdroŜenie pracy standaryzowanej.
Zasadnicze elementy wymienione poniŜej powinny być wzięte pod uwagę podczas planowania
środków komunikacji. Są one niezbędne dla wprowadzenia standaryzacji w organizacji.
• Pokazanie jak naleŜy wykonywać pracę (ustandaryzowaną, bazującą na najlepszej praktyce).
• Pokazanie jak naleŜy uŜywać narzędzi/things.
• Pokazanie stanu wyników działania.
• Identyfikacja niebezpiecznych obszarów.
Visual displays (poziomy 1. i 2. piramidy) powinny być rozlokowane w odpowiednich miejscach,
na przykład: tam, gdzie zdefiniowano granice zespołu lub gniazda, powinna się znajdować
prezentacja gniazda dostarczająca odpowiednich informacji potrzebnych do skutecznego
prowadzenia tego gniazda. Takie displays powinny być umieszczone w widocznych i łatwo
dostępnych miejscach, takich jak przejścia i korytarze, i powinny zawierać niektóre lub wszystkie
z następujących informacji:
Informacje dotyczące wyrobu i procesu
• Opisy i zdjęcia/rysunki wyrobów produkowanych w danym gnieździe
• Mapa procesu – ewentualnie stosowne zdjęcia/rysunki
Informacje dotyczące klienta
• Sylwetki klientów – z odpowiednimi wymaganiami klienta
• Zapotrzebowanie klienta na wyroby
• Zastosowanie wyrobów przez klienta
Informacje dotyczące danego obszaru

• Granice gniazda/zespołu
• Informacje o członkach zespołu – ewentualnie zdjęcia i sylwetki
• Tabela szkolenia zespołu, pokazująca poziomy umiejętności, elastyczność itp.
• Procedury i praktyki bezpieczeństwa oraz wyposaŜenie ochronne wymagane w danym
obszarze
Instrukcje pracy standaryzowanej - karty pracy standaryzowanej itp.
Informacje o wynikach działania – monitorowanie kluczowych miar
• Wyniki związane z bezpieczeństwem
• Monitorowanie wyników dotyczących wymagań odnośnie czasu taktu
• Wyniki jakościowe
• Wyniki dotyczące dostaw/Delivery performance
• Wyniki dotyczące 5S
• Wyniki dotyczące czasów przestoju i przezbrojeń
• Wyniki dotyczące kosztów – koszt na jednostkę wyrobu
Stan aktualnych problemów i działań doskonalących
Harmonogram konserwacji, kalibracji i innych działań wspierających
Działanie 2
Proszę obejść swoje miejsce pracy i zaznaczyć wszystkie widoczne na nim elementy z
poniŜszej listy.
Informacje dotyczące wyrobu i procesu
• Opisy i zdjęcia/rysunki wyrobów produkowanych w danym gnieździe
• Mapa procesu – ewentualnie stosowne zdjęcia/rysunki
Informacje dotyczące klienta
• Sylwetki klientów
• Zapotrzebowanie klienta na wyroby
• Zastosowanie wyrobów przez klienta
Informacje dotyczące danego obszaru
• Granice gniazda/zespołu
• Informacje o członkach zespołu – ewentualnie zdjęcia i sylwetki
• Tabela szkolenia zespołu, pokazująca poziomy umiejętności, elastyczność itp.
• Procedury i praktyki bezpieczeństwa oraz wyposaŜenie ochronne wymagane w danym
obszarze
Instrukcje pracy standaryzowanej - karty pracy standaryzowanej itp.
Informacje o wynikach działania – monitorowanie kluczowych miar
• Wyniki związane z bezpieczeństwem
• Monitorowanie wyników dotyczących wymagań odnośnie czasu taktu
• Wyniki jakościowe
• Wyniki dotyczące dostaw/Delivery performance
• Wyniki dotyczące 5S
• Wyniki dotyczące czasów przestoju i przezbrojeń

• Wyniki dotyczące kosztów – koszt na jednostkę wyrobu
Stan aktualnych problemów i działań doskonalących
Harmonogram konserwacji, kalibracji i innych działań wspierających
PoniewaŜ dąŜenie do doskonałości jest podstawową zasadą kaŜdego szczupłego
przedsiębiorstwa, duŜy nacisk powinien być połoŜony na ciągłe doskonalenie. Dlatego teŜ,
informacje o wynikach powinny uwzględniać cele doskonalenia i powinny być one zestawione w
sposób umoŜliwiający zobrazowanie trendów (doskonalenia).
Działanie 3
Proszę zaproponować dwa sposoby poprawienia przekazywania informacji o wynikach w
miejscu pracy, tak aby trendy doskonalenia były widoczne dla pracowników.
Proszę zaprojektować nową lub przeprojektować aktualną kartę, tak aby lepiej odzwierciedlała
ona rzeczywiste wyniki jednego z głównych procesów w sekwencji produkcji danego stanowiska
pracy.
Aby zapewnić aktualność informacji, zaleca się uwzględnienie na takiej karcie informacji
dotyczących kaŜdego z wyŜej wymienionych elementów, określając kto ma być odpowiedzialny
za uaktualnianie informacji, jak często powinny być one uaktualniane i kiedy powinno się
dokonać kolejnego uaktualnienia. To pomoŜe zapewnić, Ŝe informacja będzie aktualna oraz
będzie prostym sposobem sprawdzenia czy utrzymanie informacji odbywa się prawidłowo.
Jednym z warunków sukcesu zarządzania wizualnego jest zapewnienie, aby informacje były
dostępne na pierwszy rzut oka. Dlatego waŜnym jest, aby upewnić się, Ŝe prezentowane
informacje są łatwo dostępne. W odniesieniu do tej zasady naleŜy pamiętać o dwóch rzeczach;
po pierwsze, być moŜe warto podzielić informacje na więcej niŜ jedną tablicę, aby uniknąć
zaciemnienia przekazu – przykładowo: umieszczając informacje „ogólne” na jednej tablicy, a
informacje dotyczące wyników na drugiej (lub na odwrotnej stronie tej samej tablicy?), a po
drugie, prezentowane informacje powinny być przejrzyste i łatwe do obejrzenia – tablicę naleŜy
umieścić tak, aby była widoczna w obrębie danego obszaru czy gniazda.

Działanie 4
Proszę przeanalizować prezentacje wyników działania funkcjonujące w Państwa miejscu pracy,
w kontekście wniosków wynikających z ostatnich dwóch powyŜszych podrozdziałów.
• NaleŜy opisać aktualny proces uaktualniania.
• Czy informacje są zawsze aktualne? Jeśli nie, dlaczego?
• Jakie udoskonalenia moŜna zaproponować?
Oprócz prezentacji na stanowisku pracy (w gnieździe), powinny równieŜ istnieć tablice
informacyjne na poziomie firmy, które mogą zawierać:
• Cele firmy – strategiczne i operacyjne
• Informacje o najwaŜniejszych klientach
• Główne cele w odniesieniu do wyników oraz wskaźniki dotyczące firmy lub biznesu – kosztów
związanych z bezpieczeństwem, jakości, dostaw itp., jak równieŜ cele doskonalenia

• Informacje od klienta – zarówno pozytywne (pochwały), jak i negatywne (problemy z
dostawami lub jakością)
• NajwaŜniejsze wydarzenia w firmie – takie jak planowane wizyty klientów, audity itp.
• Informacje o uznaniu zasług pracowników – jeśli jest to stosowne
• Prezentacje wyrobów
Wcześniej wymienione wskazówki zapewnienia aktualności informacji takŜe mają zastosowanie
dla tablic informacyjnych na poziomie firmy.
Działanie 5
Czy w Państwa miejscu pracy znajduje się tablica informacyjna na poziomie firmy, podobna do
opisanej w poprzednim podrozdziale?
Jeśli nie, proszę ją zaprojektować.

Znane porzekadło mówi, Ŝe „jeden obraz wart jest tysiąca słów”, co jest szczególnie adekwatne
przy wdraŜaniu zarządzania wizualnego. Nieprzypadkowo wiele znaków bezpieczeństwa w
większości miejsc pracy wykorzystuje obrazy i schematy, a nie słowa, a takŜe wiele
międzynarodowych instrukcji i znaków informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa posługuje
się obrazami. Znaki i systemy drogowe – w tym sygnalizacja świetlna – równieŜ zaprojektowane
są w sposób umoŜliwiający szybkie i przejrzyste zrozumienie przekazu danego sygnału. Dobre
znaki bezpieczeństwa nie wymagają od kierowcy analizy, ich znaczenie jest natychmiast jasne.
Oczywiste korzyści wykorzystania takich rozwiązań – łatwość zrozumienia i prędkość
przekazania informacji – mogą być w duŜej mierze zaadaptowane przez koncepcję zarządzania
wizualnego w miejscu pracy. Standaryzacja formy i zawartości narzędzi prezentacji wizualnej i
sterowania wizualnego w obszarze miejsca pracy oraz wykorzystanie kart, schematów i obrazów,
ogromnie poprawia skuteczność przekazu takiej informacji. Dodatkowo, istnienie znacznego
podobieństwa takich prezentacji w całym miejscu pracy bardzo redukuje czas i wysiłek
pracowników przemieszczających się z jednego do drugiego obszaru pracy, potrzebny do
zapoznania się z wymaganymi procedurami i innymi właściwymi dla tych obszarów informacjami.

Część 3.5
Sterowanie wizualne
Taiichi Ohno napisał, Ŝe „’Autonomatyzacja’ (Jidoka) oznacza zatrzymanie linii produkcyjnej lub
maszyny zawsze wtedy, gdy zaistnieją warunki odbiegające od normy. Wyjaśnione zostaje
dzięki temu co jest „normalne”, a co nie.” oraz, Ŝe „Ta idea odnosi się do maszyn i linii, jak
równieŜ rozmieszczenia dóbr i narzędzi, zapasów, obiegu Kanbanów, procedur pracy
standaryzowanej itd. W przypadku linii produkcyjnych wykorzystujących system produkcyjny
Toyoty, egzekwowane jest sterowanie wizualne lub zarządzanie prze obserwację (ang.
management by sight)”.5
Sterowanie wizualne jest krytycznym składnikiem zbioru narzędzi
Lean. Jest to znacznie więcej niŜ tylko dobra strategia komunikacji,
jest to integralna część zarządzania szczupłą organizacją.

Liker stwierdza: „naleŜy wykorzystywać sterowanie wizualne, aby Ŝadne problemy nie pozostały
w ukryciu”, omawiając siódmą z 14 zasad zarządzania wg Toyoty w swoim autorytatywnym
tekście „The Toyota Way”6
Sterowanie wizualne to więcej niŜ tylko śledzenie i raportowanie wyników oraz ewentualnych
odchyleń od planowanych rezultatów. Od visual display do sterowania wizualnego prowadzi krok
w górę, jak pokazano na Rysunku 3.1, przedstawionym powyŜej. W poprzedniej części
omówiono wizualną prezentację informacji na tablicach w gniazdach. MoŜliwe jest takie
zaprojektowanie informacji o wynikach, aby mogły być one wykorzystane jako środki sterowania
wizualnego.
Na przykład, jeŜeli wyniki produkcji są monitorowane co godzinę, a pracownicy w
gnieździe są uprawnieni – przy uŜyciu ewentualnych ustalonych wskazówek – do pracy
w ramach nadgodzin po zakończeniu zmiany, aby pokryć ewentualne braki w wynikach
danego dnia, to karta śledzenia wyników moŜe być wykorzystana jako środek sterowania
wizualnego, do generowania planu naprawy.
Istnieje wiele form sterowania wizualnego w szczupłym środowisku pracy. W Module 1 (Lekcja
6) wspomniano o Shadow boards/tablicach narzędziowych?(zapytać Zbyszka!) i są one kolejną
formą sterowania wizualnego – brak narzędzia na tablicy spowoduje, Ŝe pracownicy w danym
obszarze zlokalizują brakujące narzędzie lub zdobędą zastępcze. Wykorzystanie wskaźników na
róŜnych przedmiotach – jak np. tarcza ciśnieniomierza – stanowi kolejne zastosowanie
sterowania wizualnego; przez wykorzystanie wskaźników identyfikujących akceptowalne granice
ciśnienia, wymiaru itp., prosty system wizualny upraszcza zadanie i eliminuje czas, jaki często
jest tracony na sprawdzanie procedur czy szukanie rady lub informacji u innych. Wskaźniki
mogą takŜe być zastosowane do oznaczenia właściwych lokalizacji, ilości czy typów materiału,
jak równieŜ informowania o odpowiednich ruchach itp.
Kolejnym prostym i efektywnym sposobem sterowania wizualnego są arkusze kontrolne (ang.
checklist). Jest to bardzo uniwersalne narzędzie wizualne wspomagające dotrzymywanie
zgodności ze zdefiniowanymi procedurami, sekwencjami, standardami itp.
Sygnały wizualne znajdują powszechne zastosowanie w Ŝyciu codziennym do kontroli działań i
zachowań, dlaczego zatem nie uŜyć ich do sterowania produkcją? Wspomniane w poprzedniej
części bezpieczeństwo na drodze to obszar szerokiego zastosowania visual display. Jak
zauwaŜono wcześniej, sterowanie wizualne równieŜ jest wykorzystywane w zarządzaniu ruchem
i bezpieczeństwem na drodze. Proszę rozwaŜyć swoją codzienną drogę do pracy i środki
sterowania wizualnego, które napotykacie Państwo podczas tej codziennej podróŜy – znaki
ograniczenia prędkości, oznaczenia pasów ruchu, przejścia dla pieszych (aby wymienić tylko
kilka) sterują naszym zachowaniem podczas prowadzenia samochodu. Niestosowanie się przez
kierowców do tych środków sterowania wizualnego powoduje w najlepszym wypadku
dezorientację i zatory, a w najgorszym wypadki. Elementy sterowania wizualnego znajdują się
takŜe w samochodach – proszę rozwaŜyć liczniki poziomu paliwa i temperatury – gdzie zwykle
zachowujemy się i reagujemy na takie sterowanie wizualne w przewidywalny sposób.
Przykłady przytoczone powyŜej nie znajdują się na szczycie piramidy zarządzania (sterowania)
wizualnego, poniewaŜ nie zapobiegają one pojawianiu się odchyleń od normy, ale raczej inicjują
plan reakcji w celu powrotu do normalnego stanu.

Jednym z kluczowych składników wdroŜenia tego rodzaju skutecznego sterowania wizualnego
jest ujawnienie poŜądanej reakcji na sygnały. Dlatego bardzo waŜne jest, aby zasady systemu i
spodziewane reakcje zostały zrozumiane i zaakceptowane przez wszystkich, którzy na te
sygnały napotykają.

Wizualne sterowanie produkcją
Sterowanie produkcją zasadniczo wymaga zarządzania i kierowania przemieszczaniem
materiałów, części i informacji przez proces, w zdefiniowanych ilościach, w odpowiednie miejsca,
w wymaganym czasie. Oczywiście obejmuje ono decyzje związane z zamawianiem materiałów,
przypisywaniem zasobów i sekwencjonowaniem pracy; jednak głównym celem jest zapewnienie,
aby proces umoŜliwiał wykonanie pracy na czas, spełniając wymagania klienta odnośnie wysyłki
i dostawy.
Heijunka boards i kanbans – przedstawione w Module 1 (Lekcja 5) – są bardzo skutecznymi
metodami wizualnego sterowania produkcją, tak jak i systemy typu „supermarket”. Po wdroŜeniu
sześciu zasad systemu Kanban, przemieszczanie materiałów sterowane jest za pomocą
sygnałów wizualnych – kart Kanban. W Lekcji 2 tego Modułu przedstawiono równieŜ Point of
Use (POU) stores and Vendor Managed Inventory (VMI). Te narzędzia takŜe umoŜliwiają
skuteczne wizualne sterowanie produkcją – w ramach którego dostawcy zarządzają
uzupełnianiem artykułów, narzędzi, materiałów i części w odpowiedzi na sygnały wizualne.
Znaki na podłogach i powierzchniach równieŜ są skutecznymi środkami sterowania wizualnego,
wskazującymi miejsce składowania narzędzi, materiałów itp., a takŜe sterującymi ilościami
przechowywanymi w tych miejscach – jak to wcześniej wyjaśniono w częsci dotyczącej 5S w
Module 1 (Lekcja 6).
Kreatywnym i niskobudŜetowym przykładem takiego sterowania jest zawieszenie w
przedsiębiorstwie wstąŜek pod sufitem nad miejscami przechowywania materiałów. WstąŜki
zostały ucięte do określonych długości, aby odpowiednia przestrzeń pozwalała na
przechowywanie określonej maksymalnej liczby jednostek w danym miejscu. Na końcach
wstąŜek zawieszono małe cięŜarki, dzięki czemu, w przypadku ewentualnego przekroczenia
dopuszczalnej wysokości przechowywanych elementów, wstąŜki nie wisiałyby juŜ pionowo.
Zapewniło to tani i bardzo skuteczny sposób sterowania wizualnego, przejrzysty i widoczny dla
kaŜdego na pierwszy rzut oka, sygnalizując w ten sposób nadmiar materiału w tych miejscach.
PowyŜszy przykład oraz odniesienia do innych narzędzi sterowania wizualnego opierają się na
jednym podstawowym wymaganiu, które mówi, Ŝe sterowanie wizualne musi być łatwo
dostrzegalne dla wszystkich zainteresowanych. Oprócz spełnienia tego wymagania, konieczne
jest zrozumienie powodów, zasad i reakcji przez wszystkich, którzy działają w środowisku
takiego sterowania wizualnego.

Komunikacja i szkolenie są zatem niezbędne dla wsparcia wdroŜenia
sterowania wizualnego

Wizualne sterowanie jakością
W Module 1 (Lekcja 2) omówiono Jidoka – składnik filara ‘Built In Quality’ Domu Jakości Toyoty.
Jidoka, lub ‘autonomation’, wymaga wbudowania w maszyny lub procesy zdolności do
zapobiegania błędom części lub wyrobów. Poka Yoke – które zostanie omówione dalej w tym
module – jest niezwykle skutecznym narzędziem stosowanym do wsparcia tego podejścia, a
górne poziomy piramidy zarządzania wizualnego są mocno związane z tym narzędziem. ‘Andon’
jest jedną z tych technik Poka Yoke, które wspierają te górne poziomy piramidy zarządzania
wizualnego.
Andon jest japońskim słowem oznaczających „latarnię”, którego cel został opisany przez Kiyoshi
Suzaki jako „prowadzenie osoby wzdłuŜ ścieŜki poprzez oświetlanie trudności”.7
Andon jest często spotykany w nowoczesnych maszynach w postaci trzykolorowych świateł –
czerwonego, Ŝółtego i zielonego – wizualnie komunikujących stan maszyny. Ten system jest
szeroko adaptowany w wielu szczupłych przedsiębiorstwach, między innymi w Toyocie, w celu
zastosowania tej koncepcji w operacjach manualnych.
Poziomy sterowania wizualnego wahają się w zaleŜności od stopnia zaawansowania procesu i
wyposaŜenia, ale w kaŜdym przypadku mogą zostać uŜyte do osiągnięcia dwóch górnych
elementów piramidy sterowania wizualnego. W niektórych sytuacjach wyposaŜenie moŜe
samoczynnie wykrywać błędy i zatrzymać działanie, zapobiegając w ten sposób produkcji
wadliwych części lub komponentów. Gdy maszyna jest zdolna do wykrycia odbiegających od
normy warunków działania, które doprowadziłyby do produkowania wadliwych części, często
zapalane jest Ŝółte światło. Gdy maszyna zdolna jest do identyfikacji sytuacji, w której w razie
kontynuacji działania wyprodukowane zostaną wyroby niezgodne, moŜe zostać włączone
czerwone światło. W obu przypadkach światło sygnalizuje operatorowi konieczność interwencji,
bez podjęcia której wyposaŜenie nie podejmie ponownie pracy.
Światła Andon, lub pokrewne środki, takie jak tablice Andon – gdzie panel ze światłami jest
mocno wyeksponowany, a zapalone światła są wyraźnie widoczne – znajdują szerokie
zastosowanie w operacjach manualnych. Światła takie dają operatorom moŜliwość
sygnalizowania problemów (Ŝółte) lub zatrzymania linii (czerwone), aby uporać się z
odbiegającymi od normy warunkami działania, które mogą zaowocować wystąpieniem błędów.
Takie mechanizmy sterowania wizualnego są bardzo skutecznymi narzędziami, słuŜącymi do
wskazywania, Ŝe proces wykracza poza swoje standardowe warunki działania; a w
ostateczności do zatrzymania przebiegu procesu, aby uniknąć produkowania defektów.
W przypadku wdroŜenia takich systemów, niezwykle waŜne jest, aby organizacja posiadała
odpowiednią zdolność i kulturę, pozwalającą na szybką i skuteczną reakcję na tego typu środki
sterowania, poprzez niezbędne wsparcie załogi, aby wspomóc operatora w rozwiązywaniu
zidentyfikowanego problemu. Istnieje wiele odmian takiego systemu sterowania wizualnego; a
odpowiednia forma i mechanizm reagowania powinny być opracowane w oparciu o potrzeby
rozwaŜanego procesu i organizacji.
Nie osiągnięcie takiej reaktywnej kultury spowoduje, w perspektywie krótkoterminowej,
niepotrzebne marnotrawstwo (oczekiwanie) oraz utraconą produkcję; a w dłuŜszym okresie
czasu moŜe spowodować obniŜenie skuteczności systemu sterowania, co w rezultacie moŜe
przyczynić się do całkowitego odrzucenia tego mechanizmu.

Działanie 6
Proszę podać przykład skutecznego wykorzystania sterowania wizualnego w Państwa miejscu
pracy i wyjaśnić jego działanie.
Proszę podać przykład nieskutecznego zastosowania sterowania wizualnego. Zasadniczo,
chodzi o takie zastosowanie, które jest ignorowane i nieprzestrzeganie. Dlaczego tak się dzieje?
Proszę zaproponować rozwiązanie tego problemu.

Część 3.6
WdroŜenie
Zarządzanie wizualne jest bardzo skutecznym narzędziem ze zbioru narzędzi Lean i mocno
wspiera ono wiele innych koncepcji, metod i narzędzi wykorzystywanych w szczupłym
przedsiębiorstwie. Jednak, podczas gdy w róŜnych firmach stosuje się wiele podobnych
elementów i składników systemu zarządzania wizualnego, to nie istnieje jedno najlepsze
podejście. Głównym powodem takiej sytuacji jest bliski związek istniejący pomiędzy skutecznym
systemem zarządzania wizualnego a kulturą i potrzebami wdraŜającej go firmy.
Istnieją trzy podstawowe kroki wdroŜenia systemu zarządzania wizualnego: 8
1 Organizacja stanowiska pracy przy wykorzystaniu 5S
2 Zapewnienie, aby wszystkie potrzebne standardy pracy, instrukcje i powiązane z nimi
informacje były wyraźnie widoczne na stanowisku pracy
3 Sterowanie procesami na stanowisku pracy, poprzez obnaŜanie i powstrzymywanie błędów; a
takŜe poprzez zapobieganie ich przyszłemu występowaniu
Jednak kroki te w znaczący sposób umniejszają ilość rozwaŜań i pracy potrzebnych do
rzeczywistego stworzenia visual workplace.
Tym niemniej, moŜliwe jest dostarczenie pewnych wskazówek wdroŜeniowych. Michel Grief 9
prezentuje pięć zalecanych wskazówek do stworzenia skutecznego projektu visual organisation:
1 Ustal cele projektu
2 Określ potrzebę zmian kulturowych
3 Ustal wyczerpujący plan
4 Stwórz potrzebę
5 Zapewnij wdroŜenie

1 Ustalenie celów
Zarządzanie wizualne polega zasadniczo na umoŜliwieniu lepszego zarządzania poprzez
wykorzystanie komunikacji wizualnej. Dlatego, jest bardzo waŜne, aby jasno wyjaśnione zostały
oczekiwania co do zarządzania wizualnego, a takŜe spodziewane udoskonalenia biznesu
wynikające z jego wdroŜenia.
2 Określenie potrzeby zmian kulturowych

Zarządzanie wizualne wymaga środowiska otwartej komunikacji pomiędzy wszystkimi
pracownikami organizacji. Takie środowisko musi opierać się na zaangaŜowaniu przywództwa
organizacji we wspieranie procesu współdzielenia informacji, a takŜe odejścia od bardziej
tradycyjnego modelu dzielenia się tylko tym, co według menedŜerów „muszą wiedzieć” ich
pracownicy. Greiff10 wskazuje 10 głównych składników komunikacji wizualnej, które uwaŜa on za
tantamount rewolucji kulturowej. Zasady te to:
• Upublicznienie wiedzy i informacji
• UmoŜliwienie ownership nad danym obszarem jego occupants
• UmoŜliwienie uŜytkownikom udziału w tworzeniu zasad i standardów
• Zwiększenie ilości pracy wykonywanej w małych grupach
• Zwiększenie kontaktów nieformalnych niezaleŜnie od hierarchii
• Opracowanie systemu nakładających się/overlapping odpowiedzialności, zwłaszcza pomiędzy
działami produkcyjnymi i functional – maintenance, facilities, process engineering etc.
• Zmiana charakteru działań inspekcyjnych z monitorowania jednostek i przypisywania winy na
obserwację faktów i rozwiązywanie problemów
• Udział personelu produkcyjnego w projektach doskonalących na stanowisku pracy
• Powrót do poziomu hali produkcyjnej po latach zarządzania centralnego/centralized
• Powrót do rzeczywistości po latach zarządzania przez abstrakcję
Doradza on, aby – w celu zwieńczonego sukcesem wdroŜenia zarządzania wizualnego –
przedsiębiorstwo zaangaŜowało się w realizację powyŜszych zasad i unikanie
stosowania komunikacji wizualnej jako odrębnej techniki.

3 Ustalenie wyczerpującego planu
Kadra zarządzająca powinna zdefiniować ramy i określić ogólny kierunek i wskazówki, zamiast
przyjmowania prescriptive approach definiując kaŜdy szczegół programu. Pozwoli to na
przenoszenie i adaptację wyciągniętych w pewnych obszarach wniosków i utworzonych
rozwiązań na inne okoliczności w innych obszarach organizacji. Spójna wizja jest niezbędna do
zapewnienia koniecznego kontekstu, w którym moŜliwe jest podejmowanie róŜnych działań. Jest
równieŜ waŜne, aby przyznać najwyŜszy priorytet obszarom i tematom – takim jak określanie
obszaru/territory zespołu czy tworzenie dokumentacji wizualnej (standardy, metody itp.) – które
prezentują największe prawdopodobieństwo sukcesu.
Na przykład, wdroŜenie wizualnego systemu zarządzania poziomem wyników
działań/performance levels, gdzie istnieje kwestia/issues pay-for-performance, nie będzie
prawdopodobnie niosło za sobą znaczącego sukcesu.
4 Stworzenie potrzeby
JeŜeli środki displays i sterowania wizualnego mają być skuteczne, musi istnieć na nie
zapotrzebowanie i sens działania. Aby zapewnić, Ŝe zarządzanie wizualne nie stanie się po
prostu ćwiczeniem???/a cosmetic exercise, uŜytkownicy informacji wizualnej muszą być
przekonani o jej uŜyteczności i niezbędności. Na przykład, wprowadzenie/umieszczenie
performance indicators w gnieździe nie koniecznie wesprze doskonalenie działania, chyba Ŝe
pracujący w tym obszarze będą rozumieli potrzebę doskonalenia działania. Środki displays i
sterowania wizualnego nie powinny zatem być wprowadzane, dopóki nie zostaną stworzone
niezbędne warunki, sprawiające Ŝe staną się one akceptowane i uŜyteczne.

5 Zapewnienie wdroŜenia
Greiff przekonuje, Ŝe naleŜy stosować podejście ‘think big, start small’11; etap przygotowania
powinien uwzględniać wizję ‘big picture’, a wdroŜenie powinno koncentrować się na robieniu
małych kroków. Równoległe wdroŜenia obejmujące całe przedsiębiorstwo mogą stwarzać
problemy z wielu powodów, między innymi w powodu skali przedsięwzięcia oraz wymaganych
środków, a takŜe potencjalnych róŜnic kulturowych istniejących w róŜnych obszarach organizacji.
Undue haste moŜe stworzyć równieŜ odczucie “autorytarności” wdroŜenia; dlatego naleŜy
osiągnąć równowagę pomiędzy prowadzeniem wdroŜenia z odpowiednim poczuciem urgency,
utrzymując jednocześnie zaangaŜowanie wszystkich pracowników.

Piąta zasada Lean mówi o „dąŜeniu do doskonałości”, jednak urges takŜe do małych
incremental udoskonaleń. Ta filozofia ma równieŜ zastosowanie przy wdraŜaniu sterowania
wizualnego. Zamiast próbować wdroŜyć idealne rozwiązanie, naleŜy połoŜyć nacisk na
wdraŜaniu display i sterowania wizualnego w celu poprawy sytuacji, mając świadomość, Ŝe
dalsze udoskonalenia są nie tylko moŜliwe, ale i poŜądane as the changes are embedded into
the organisation.

Część 3.7
Podsumowanie lekcji
W tej lekcji poznaliście Państwo związek pomiędzy sterowaniem wizualnym, visual display i 5S.
W lekcji tej podkreślono takŜe powiązania istniejące pomiędzy kilkoma z narzędzi Lean
przedstawionymi wcześniej w Lean Thinking and Tools Module 1, takimi jak 5S, Kanban, praca
standaryzowana czy Jidoka.
Podstawą zarządzania wizualnego jest koncepcja, Ŝe stan kaŜdej rzeczy, która jest displayed
lub sterowana moŜe być ustalony na pierwszy rzut oka, bez potrzeby wyjaśniania czy teŜ
zdobywania dodatkowych informacji z innych źródeł.
W tej lekcji zaprezentowano piramidę zarządzania wizualnego, która wskazuje róŜne poziomy
display i sterowania wizualnego, a takŜe przedstawiono przykłady pomagające w zrozumieniu
róŜnic pomiędzy poziomami piramidy.
W lekcji tej przedstawiono nowe narzędzia zarządzania wizualnego; są to między innymi cell
and site display boards, a takŜe wykorzystanie indicators i świateł Andon.
Celem tych narzędzi jest umoŜliwienie szybkiej identyfikacji i komunikacji stanu/status/sytuacji i
problemów na stanowisku pracy.
Zarządzanie wizualne niesie ze sobą istotne kulturowe implikacje dla organizacji, które równieŜ
omówiono w tej lekcji, uwzględniając znaczenie zarządzania wizualnego dla ustalenia i
utrzymania empowerment pracowników.

Część 3.8
Pytania do samooceny /SAQs
1 Proszę dokończyć następujące zdanie:

Głównymi składnikami zarządzania wizualnego są ____________________________________
____________________________________________________________________________

2 Proszę sprawdzić swoją pamięć uzupełniając brakujące elementy piramidy zarządzania
wizualnego.
Zapewnienie, Ŝe światła samochodu zostaną wyłączone przed opuszczeniem samochodu przez
kierowcę, jest przykładem procesu, w którym moŜna zastosować sterowanie wizualne. Proszę
zaproponować odpowiednie środki sterowania wizualnego, które mogłyby zostać zastosowane
w takiej sytuacji, określając róŜne poziomy display i sterowania odpowiadające kaŜdemu z niŜej
wymienionych poziomów. Pierwszy został wpisany.
Po ukończeniu ćwiczenia proszę porównać swoje odpowiedzi z podanymi dalej przykładowymi
odpowiedziami.
Przedmioty sterowania
Poziom 6
Zapobieganie odchyłkom
od normy/Abnormalities
Poziom 5
Zatrzymanie odchyłek od
normy/Abnormalities
Poziom 4
Ostrzeganie o
odchyłkach od
normy/Abnormalities
Poziom 3
Integracja standardów
Poziom 2
Współdzielenie/share
standardów
Poziom 1
Współdzielenie/Share
informacji

Zapewnienie, Ŝe światła samochodu zostaną wyłączone przed
opuszczeniem samochodu przez kierowcę

Instrukcja wyłączenia świateł uwzględniona w podręczniku
uŜytkownika

3 Proszę wymienić pięć korzyści wdroŜenia zarządzania wizualnego.
4 Na czym polega róŜnica pomiędzy visual display a sterowaniem wizualnym?
5 Proszę wymienić kluczowe warunki skutecznego sterowania wizualnego.
6 Proszę wymienić dwa sposoby wykorzystania sterowania wizualnego do doskonalenia
działania na stanowisku pracy.
7 Proszę własnymi słowami wyjaśnić w jaki sposób kultura miejsca pracy moŜe zakłócać
skuteczne wdroŜenie sterowania wizualnego. Proszę zaproponować sposoby przezwycięŜenia
tego rodzaju problemów, w oparciu o rady Grief’a.

Część 3.9
Sugerowane odpowiedzi na pytania/SAQs Suggested Answers
1 Głównymi składnikami zarządzania wizualnego są:
1) Zapewnienie nieskazitelności, bezpieczeństwa i samo-oczyszczania środowiska pracy.
2) Łatwo rozpoznawalne standardy, oraz szybka identyfikacja warunków odbiegających od
normy.
3) readily apparent-ność wyników i postępów dla pracowników.
4) Mechanizmy redukujące marnotrawstwo i błędy w procesie.
2 Przykład wszystkich sześciu poziomów sterowania wizualnego zapewniających wyłączenie
świateł samochodu.
Przedmioty sterowania
Poziom 6
Zapobieganie odchyłkom
od normy/Abnormalities
Poziom 5
Zatrzymanie odchyłek od
normy/Abnormalities
Poziom 4
Ostrzeganie o
odchyłkach od
normy/Abnormalities
Poziom 3
Integracja standardów
Poziom 2
Współdzielenie/share
standardów
Poziom 1
Współdzielenie/Share
informacji

Zapewnienie, Ŝe światła samochodu zostaną wyłączone przed
opuszczeniem samochodu przez kierowcę
Automatyczne wyłączenie świateł przy wyłączeniu samochodu

UniemoŜliwienie wyjęcia kluczyków bez wyłączenia świateł

Uruchomienie alarmu w przypadku wyłączenia samochodu
przy włączonych światłach

Znak “Wyłącz światła” podświetlany na panelu sterowania po
wyłączeniu zapłonu
Umieszczona na desce rozdzielczej instrukcja “Wyłącz światła
przed opuszczeniem samochodu”
Instrukcja wyłączenia świateł uwzględniona w podręczniku
uŜytkownika

3 Do korzyści wdroŜenia zarządzania wizualnego naleŜą:
• Poprawa współdzielenia informacji
• Zwiększenie autonomii pracowników
• Wspieranie eliminacji marnotrawstwa
• Ułatwianie ciągłego doskonalenia
• ObnaŜenie warunków odbiegających od normy na stanowisku pracy
• UmoŜliwienie szybkich reakcji i napraw/recovery
• Wspomaganie utrzymania osiągniętych zmian/gains/wyników
4 Display wizualna polega na wykorzystaniu mechanizmów wizualnych do komunikowania
informacji. Bazuje ona na czwartym „S” i tworzy wspólny język wizualny w miejscu pracy.
Obejmuje ona współdzielenie informacji i standardów w całym przedsiębiorstwie. Nie oznacza to,
Ŝe miejsce pracy powinno być zasypane informacjami, wymagana jest raczej krytyczna ocena
dostępnych informacji, dla zapewnienia, Ŝe stanowiska pracy nie będą zapchane niepotrzebnymi

informacjami – jest to zgodne z pierwszym „S”, które wymaga oddzielenia rzeczy potrzebnych
od niepotrzebnych.
Sterowanie wizualne to więcej niŜ tylko śledzenie i raportowanie wyników oraz ewentualnych
odchyleń od planowanych rezultatów. Istnieje wiele form sterowania wizualnego w szczupłym
środowisku pracy; zaliczają się do nich Shadow boards/tablice narzędziowe, wskaźniki na
róŜnych przedmiotach – jak np. tarcza ciśnieniomierza, a takŜe arkusze kontrolne (ang.
checklist), które są bardzo uniwersalnym narzędziem wizualnym wspomagającym
dotrzymywanie zgodności ze zdefiniowanymi procedurami, sekwencjami, standardami itp.
5 Podstawowym wymaganiem jest, aby sterowanie wizualne było łatwo dostrzegalne dla
wszystkich zainteresowanych. Oprócz spełnienia tego wymagania, konieczne jest zrozumienie
powodów, zasad i reakcji przez wszystkich, którzy działają w środowisku takiego sterowania
wizualnego. Komunikacja i szkolenie są zatem niezbędne dla wsparcia wdroŜenia sterowania
wizualnego.
6 Oto dwa przykłady
działania/performance:

wykorzystania

sterowania

wizualnego

do

doskonalenia

1) Zainstalowanie światła Andon (lub alarmu dźwiękowego) na kluczowym/critical elemencie
wyposaŜenia, które będzie automatycznie aktywowane w przypadku gry maszyna nie będzie
działać przez ponad minutę. JeŜeli alarm ten będzie displayed at the maintenance or production
manager’s desk, wtedy moŜliwa będzie natychmiastowa reakcja, w celu zapewnienia
niezwłocznego podjęcia problemu maszyny, a co za tym idzie, zapewnienie minimalizacji
traconego czasu.
2) Utworzenie shadow board do przechowywania narzędzi potrzebnych przy ustawianiu
maszyny. Zapewniając, Ŝe wszystkie narzędzia znajdują się na tablicy przed rozpoczęciem
ustawiania, eliminuje się ewentualny (tracony) czas spędzony na szukaniu narzędzi, co
przyspiesza przezbrojenie.

