Číslo metodického nástroja
Názov a číslo pracovnej oblasti
Názov a číslo kapitoly
Názov a číslo výstupu
vzdelávania
Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja

Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia

Cvičenie sprevádza
Riešenie
Iné komentáre pre trénera

EUPA_LO_005_M_006
2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.2 Zabezpečovanie zásob kancelárskych potrieb
LO5.: S využitím konkrétnych postupov a nástrojov dokáže
udržiavať množstvo zásob potrebných pre bezproblémové
fungovanie kancelárie.
Monitorovanie úrovne zásob
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Udržiavať správnu úroveň zásob potrebnú pre
bezproblémový chod kancelárie
2. Udržiavať potrebnú úroveň zásob kancelárskych potrieb
3. Udržiavať aktuálne a presné záznamy o objednaných
a existujúcich zásobách
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Tréner napíše na tabuľu nasledovné otázky (alebo ich rozdá vo
forme kartičiek do skupín):
1. Prečo je dôležité monitorovať úroveň zásob?
2. Aké sú následky neefektívneho monitoringu?
3. Ako by ste monitorovali úroveň zásob?
4. Ako by ste sa rozhodovali, aké množstvo zásob je vhodné?
5. Aké nástroje kontroly zásob si myslíte že by ste mali
používať?
Účastníci diskutujú v malých skupinách a pripravia odpovede na
otázky, následne ich zdieľajú v skupine. Nasleduje diskusia.
Podklady pre trénera na použitie počas diskusie
Riadenie zásob pre výrobu, plánovanie a objednávanie materiálu je
kľúčovou súčasťou riadenia každého podniku. Manažéri zásob
používajú na plánovania rôzne techniky - od jednoduchých
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výpočtov až po zložité matematické modely. Cieľom akejkoľvek
metódy je však udržiavanie efektívneho množstva zásob.
Môžete sa rozhodnúť pre jednu metódu alebo kombináciu
viacerých, ak mate rôzne typy zásob.
Minimálna úroveň zásob - určiť si minimálnu úroveň, a
znovu objednávate vtedy, keď zásoby dosiahnu túto
úroveň.
Kontrola zásob – stav zásob pravidelne kontrolujete, a pri
každej kontrole doobjednáte potrebné množstvo.
Jednoduché predpovede
Tento systém preveruje históriu zásob, a na jej základe odhadne
počet dní za ktoré sa položka minie. Rovnako sa určí aj počet dní
potrebných pre jej doplnenie. Na základe týchto údajov sa potom
stanoví úroveň zásob, pri ktorej je potrebné uskutočniť
objednávku.
Metóda “Just In Time“
Just in time, JIT, alebo „práve včas“ sa často používa vo výrobe,
kedy sa minimalizujú skladové zásoby, a tým aj náklady na
skladovanie. Nevyhnutná je však spoľahlivosť dodávateľa, aby
nedochádzalo k nedostatkom materiálu a tým ku stratám vo
výrobnom procese.
Softwér na kontrolu zásob
Takýto softvér dokáže zautomatizovať kontrolu zásob, zvyčajne má
v sebe zabudovaný modul, ktorý manažéra upozorní, že je
potrebné uskutočniť objednávku, prípadne ju aj sám odošle.
Pevné množstvo objednávky
Absolútne množstvo objednávky – v bode objednávky, je vždy
objednané rovnaké množstvo.
Absolútny čas objednávky - nariaďuje objednávku vždy po uplynutí
určitého času
Ekonomické množstvo objednávky
Táto metóda sa snaží o dosiahnutie čo najnižších nákladov pri
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente) .

objednávaní, berie do úvahy faktory ako fixné náklady, ročný obrat,
náklady dodania a skladovania, a na základe komplexných výpočtov
určí optimálne množstvo pre každú položku.
Aké množstvo zásob by sme mali udržiavať?
Udržiavanie malého alebo žiadneho množstva a vyjednávanie
s dodávateľmi aby vyhoveli vašim požiadavkám na dodávky.
Výhody
Efektivita a flexibilita – máte
len to čo potrebujete a vtedy
keď to potrebujete
Nižšie skladovacie náklady

Môžete vyvíjať nové produkty
bez toho, aby ste plytvali
zásobami

Nevýhody
Uspokojovať potrebu zásob
môže byť komplikované a
nákladné
Pri neočakávaných
okolnostiach sa vám môžu
minúť zásoby
Ste závislí na dodávateľoch

Tento prístup je vhodný, ak sa vaša spoločnosť pohybuje v rýchlo sa
meniacom prostredí, s rýchlym vývojom nových produktov, nákup
a skladovanie je nákladné, zásoby sa rýchlo kazia a dopĺňanie zásob
je rýchle a jednoduché.
Udržiavanie veľkého množstva zásob
Výhody
Ľahko sa riadi
Nízke náklady na riadenie
Nestane sa, že zásoby sa minú
Nakupovanie vo veľkom môže
byť lacnejšie

Nevýhody
Vyššie náklady na skladovanie
a poistenie
Určité zásoby sa môžu
znehodnotiť
Zásoby
sa
môžu
stať
zbytočnými
Kapitál je viazaný v zásobách

Tento prístup je vhodný v prípade, ak je komplikované predvídať
predaj, je ťažké predvídať množstvo potrebných zásob, skladovanie
je lacné, organizácia neprechádza rýchlym vývojom, čo do typu
nových produktov, dodanie nových zásob trvá príliš dlho.
Manuálne monitorovanie stavu zásob
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Inventúra - vytvorenie zoznamu, zaznamenávanie miesta
uskladnenia, množstva a hodnoty.
Použitie čiarových kódov – uľahčuje celý proces, ale je časovo
rovnako náročné.
Bezpečnosť zásob
Bezpečnosť zásob závisí od toho, či vite, kde, čo máte a v akej je to
hodnote dobré záznamy sú nevyhnutné. Akékoľvek zásoby, ktoré
nenesú logo spoločnosti, sú malých rozmerov a ľahko sa predávajú,
sú rizikové.
Zlodeji
Zlodej prichádzajúci zvonka je samozrejmou hrozbou, skontrolujte
bezpečnosť okolia spoločnosti a znížte riziko krádeže na minimum.
Krádež zamestnancami
Preventívne opatrenia:
Oboznámte zamestnancov s bezpečnostnými opatreniami
a predpismi a disciplinárnymi opatreniami. Informácie
o nákladoch a dopadoch krádeží na spoločnosť môžu byť
tiež nápomocné,
množstvo zamestnancov si často
neuvedomuje aký dopad to môže ma na bezpečnosť práce
a obrat a výsledky spoločnosti.
Zaveďte opatrenia na predchádzanie krádežiam –
zamestnanci s hmotou zodpovednosťou by nemali mať
a starosti kontrolu stavu zásob.
Obmedzte prístup ku skladom a príručným skladom
a skrinkám so zásobami.
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