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A fejlesztési munka megalapozásánakproblémái
Az eddig elvégzett � és bemutatott � munkánkfontos tapasztalata, hogy a fejlesztési folyamatátfutási idõ-csökkentésének potenciális területeiaz alapozó tevékenységek. Az alapozás-elõkészítés szakaszában számostényezõ és jelenség miatt fontos, hogy a feladato-kat módszertanilag rendezett módon hajtsákvégre:� A projektvezetõ ebben az idõszakban meglehe-tõsen elszigetelten, alapvetõen a csúcsvezetés-sel konzultálva végzi munkáját, amelynekpozitív kimenetei alapozzák meg a projekttényleges indítására és team felállításáravonatkozó döntéseket.� A projektvezetõ munkája sokoldalú (mûszakiés gazdasági) felkészültséget és információshátteret igényel. Erre alapozva tudja elõkészí-teni a projektcélokat, a piaci és gazdasági elem-zéseket, a projekt költségvetését, továbbámunkatervét.� A projekt stábja az elõkészítés fázisában mégnem áll össze, ugyanakkor az elvégzett elemzé-sek alapvetõen meghatározzák a fejlesztésifolyamat egészének kimenetét.� A gyorsított � AM típusú � fejlesztésekben mára projekt elsõ szakaszától (kezdeményezés)kezdve fontos egy �kritikus pont� keresésiszemlélet érvényesítése. � A projekt-terv összeállításához információszükséges a tervezett fejlesztési lépések kocká-zattartalmáról ill. a felmerülõ kockázatok jelle-gérõl, mértékérõl.

� A bevethetõ módszertanok nem lehetnekadminisztráció-igényesek, ugyanakkor célsze-rû elemzési, információ-rendszerezési lehetõ-ségeket biztosítani, hogy a sok irányból beér-kezõ ill. tapasztalati alapon rendelkezésre állóismeretek megfelelõ módon hasznosuljanak.
A fenti követelmények teljesítése azt jelenti,hogy mind a konstrukció, a gyártás-elõkészítés,mind a validálás területén tudatosan és sziszte-matikusan ezen �gyenge pontok � problémagócok� preventív jellegû feltárására kell töreked-ni. Az azonosítás területei:� kritikus tevékenységek,� kritikus alkatrészek,� kritikus mûveletek,� kritikus szerszámok,� kritikus partnerek.
Az azonosítás után a kapcsolódó fejlesztésimozzanatokat egy külön �zöld pályás� folyamat-ba kell illeszteni, párhuzamosítva bizonyos fej-lesztési elemeket, rövidebb átfutási idõ elérésecéljából.A megoldásnak természetesen kockázatai van-nak. A projekt kereteinek megváltozása (példáulúj stratégia partner) esetén a már elvégzett tevé-kenységek feleslegessé válhatnak. Az ebbõl adódóveszteség azonban � tapasztalataink szerint �messze elmarad attól, amit az �elnyúló� fejleszté-si folyamat okoz.Tartalmilag és formailag a folyamatmodell elsõkét szakaszához � a kezdeményezéshez és a kon-cepció elõterjesztéséhez � kötõdnek azok az elõ-
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A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai 
Dr. Szakály Dezsõ* � Berényi László** � Harangozó Zsolt***

IV. rész � A fejlesztés kritikus pontjainak azonosítása és a beszámolók kiválasztása 
A szerzõk cikksorozatukban az AM fejlesztési folyamat sajátosságait, annak összeegyeztetését az irányí-tási rendszerrel, továbbá a dokumentálás kérdéseit tárgyalják egy autóipari PILOT-projekt tapasztalataialapján. A sorozat negyedik része a hatékony fejlesztés megalapozásának kérését helyezi a középpontba.A szerzõk bemutatják, hogy a kritikus pontok azonosítása és a beszállítói potenciál-analízis segítségévelhogyan lehet megalapozni a fejlesztés folyamatát. A cikk kitér a probléma informatikai támogathatósá-gára is. 
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készítési mozzanatok, amelyek támogatásáttekintjük elsõdleges célunknak:� a konstrukciós megfontolások,� a vevõi követelmények,� a �Make or Buy� döntések,� az eszközigények,� a költségigények,� a partneri körök,� a stratégiai mozgásterek,� a belsõ erõforrás-allokációs lehetõségek vagykényszerek,� a kooperációs lehetõségek és kényszerek.
A kezdeményezés és a koncepció elõterjesztése astratégiai döntés-elõkészítési szakaszhoz kötõdik,és ennek megfelelõen magába foglalja:� a belsõ technológiai képességek és kapacitásokértékelését,� a potenciális beszállítók körének szisztemati-kus elemzését,� a két értékelés eredményének megfelelõ beszer-zési � gyártási források elõzetes kijelölését.A döntés-elõkészítési munka két fázisra tagolha-tó. A két, iteratív módon megvalósítható elemzés� értékelés:� a termék � technológia kritikus-pont értékelése,� a beszállítói potenciál-analízis és technológiaiaudit.

A termék és a technológia kritikus pontjainak értékelése
Az értékelés célja a kifejlesztés alatt álló új ter-mék és gyártási eljárás által körvonalazandóalkatrészgyártási és szerelési eljárások ill. kapaci-tásigények elõzetes áttekintése, minõsítése. Azértékelés négy fázisban valósítható meg:� Alkatrész-analízis: A gyártmánycsaládfa átte-kintése alapján az egyes alkatrészek technoló-giai igényeinek rögzítése és a belsõ adottságokill. fejlesztési lehetõségek értékelése.� A technológiai folyamat-analízis: A végterméklétrehozásához szükséges gyártási-szerelésifolyamatok felvázolása és a belsõ megvalósít-hatóság értékelése, mind a technológiai adott-ságok, mind a kapacitás-szükséglet alapján.� A szerszámozási igény-analízis: A szerszámo-zási igények áttekintése mûszaki tartalmi éskapacitás-igények prognózisaira építve.� A kritikus elemek meghatározása: A fentielemzések alapján az alábbi �kritikus� listákadhatók meg:� Kritikus alkatrész és részegység (1. táblázat)� Kritikus gyártási � szerelési mûvelet� Kritikus szerszámozási feladat

A kritikus pontok azonosítását és elemzésétazért (is) fontos dokumentálni, mert a fejlesztéskésõbbi szakaszaiban megalapozhatják a termékkockázatainak feltárását és kezelését. PILOT-projektünkben a kapcsolódó késõbbi fázis azFMEA elemzések köre. A fejlesztési folyamatszempontjából kritikus pontok nem �másolható-ak� át közvetlenül az FMEA-ba, viszont segíthetannak teljeskörû kialakításában és a szabályozáskialakításában is.Ha például egy szerelési mûveletet kritikusnakminõsítenek, mert nincs meg hozzá sem a tech-nológia, sem a szakértelem, akkor az FMEAelemzésekben a technológia pontos betartásánakés az emberi figyelemnek van kiemelkedõ jelentõ-sége.

Beszállítói potenciál-elemzés és technológiai audit
Az elemzések céljaA beszállítói elemzések célja, hogy a fejlesztésfolyamatában, a mûszaki-technikai követelmé-nyek (lásd: követelmény füzet) tisztázódásávalpárhuzamosan elõzetes vizsgálat alá vonja apotenciális kooperációs partnereket. Fontos meg-jegyezni, hogy az elõzetes audit nem helyettesíti,hanem csupán elõkészíti a beszállítói minõsítés ésaz elsõ minta elfogadás szigorúan szabályozottfolyamatait!A fejlesztés korai szakaszában csupán a képes-ségek számbavételét tartjuk fontosnak a �Makeor Buy� döntések és a partner-szelekció megala-pozása érdekében.Az elmúlt év két pilot projektjének tapasztala-tai is alátámasztják az elõzetes vizsgálódásokszükségességét. Az elõzetes vizsgálatok két szintjét különítjükel, ezek:� a beszállítói potenciál-analízis,� a beszállítói technológiai audit.
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KRITIKUS ALKATRÉSZ ÉSRÉSZEGYSÉG
1. Alkatrész
2. Alkatrész
�.
�..
��

MINÕSÍTÉS OKA

1. táblázat: Kritikus elemek minõsítésének dokumentálása



Beszállítói potenciál-analízisA beszállítói potenciál-analízis négy területre ter-jed ki:� internacionális/hazai beszállítói háttér,� minõség-biztosítási háttér,� anyag-beszerzési vagy szerszámozási háttér,� adaptációs potenciál/hajlandóság.Ennek alapján a partnereket három csoportbasorolják (2. táblázat). A végsõ megítéléshez arészeredményeket súlyozzák.
Beszállítói technológiai auditA beszállítóvá minõsítéséhez eleve meg kell felel-ni bizonyos elõzetes kritériumoknak. Ezek általá-ban a következõk:� a biztos hátteret nyújtó üzemméret (kivétellehet az egyedi, különleges termék beszállításavagy a speciális szaktudás megszerzése). 

� a bizonyítható szakmai reputáció. A nagyvevõk nem szeretik, ha a szakmát �rajtukakarják megtanulni�.� a hatékony mûködés. A vevõ nem hajlandófinanszírozni a rossz szervezésbõl, túlzottadminisztrációból, stb. adódó többletköltsége-ket. � a nemzetközi kitekintés, jó kommunikációskészség és képesség. � a megfelelõ informatikai háttér, amely egyen-rangú a minõségi és árbeli követelményekkel.Fontos a korszerû informatika és irodatechni-ka alkalmazása. A beszállítóvá válás a beszállító részérõl általá-ban teljes �átláthatóságot� követel. Ez elõl azigény elõl elzárkózni alig lehet és nem is célszerû;ha vevõ is komolyan törekszik a kapcsolatra � ateljes helyzet ismeretében � fontos és hasznos
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2. táblázat: A minõsítési fokozatok értelmezése
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tanácsokat tud adni a beszállítónak (vagy apotenciális beszállítónak) a megfelelõ költség-struktúra eléréséhez szükséges tennivalókról.Kellõ nyitottság esetén (ha a vevõ látja a helyzetjavítására tett intézkedéseket és érzi azok kezde-ti eredményeit) esély van arra is, hogy a vevõ azátmeneti vagy idõleges többletköltségeket istudomásul vegye (azaz átmenetileg magasabbárat fogadjon el), illetve a fejlesztési kiadásokbizonyos részét magára vállalja.A technológiai auditnak, mint diagnosztikaimódszernek alapvetõ célja, hogy átfogó informá-ciókat adjon az alábbi területekrõl, kritériumcso-portokról (ezek részletesebb bontását példaként a3. ábra illusztrálja):� termék megfelelõsége� technológia - gyártási rendszer� a beszállítói piac minõsége� infrastruktúra � irányítási rendszer� termelésszervezés � karbantartás
A vizsgálati kérdõíveket ötfokozatú skálánminõsítjük (3. táblázat), az eredményeket polár-diagramban ábrázoljuk. (1. ábra) A koordinátákaz egyes értékelési kritériumoknak felelnek meg,a minõsítési értékek által kifeszített pontokatösszekötõ vonalak pedig a beszállítói potenciállalarányos területet fednek le.

A potenciál-analízis informatikai támogatása
A támogató szoftver indokoltságaAhhoz, hogy a fejlesztési folyamatot megfelelõszínvonalon lehessen elõkészíteni, a projektveze-tõnek széleskörû információs bázisra van szüksé-ge. A kritikus tevékenységek, alkatrészek, mûve-letek, szerszámok és partnerek jellemezõit struk-turáltan kell kezelni, mivel egyrészt jelentõsmennyiségû adatról, információról van szó, más-

részt az egyes területek között átfedés, logikai ésfizikai kapcsolat lehet, melyet a döntéseknélfigyelembe kell venni.A megoldás egy döntéstámogató adatbázis szá-mítógépes felépítése.A kritikus elemek azonosításához, továbbá apotenciál-analízis elvégzéséhez � a projektme-nedzsmentet támogató szoftverhez hasonlóan �számítógépes programot dolgoztunk ki.A program integrálható ugyan a Projekt Doku-mentációs Keretrendszerrel, biztonsági okokbólazonban mégsem javasolható, mivel:� a két szoftver felhasználói köre eltérõ. A jelenrészben tárgyalt feladatok kifejezetten a (szer-vezeti és projekt) felsõ vezetésének kompeten-ciájában tartoznak, míg a másik rendszer sok-kal szélesebb kört céloz meg;� a potenciál-analízis olyan üzleti információkattartalmaz, melyek a szervezet és projekt sike-ressége szempontjából hosszú távon meghatá-rozóak lehetnek. Mivel gyakorlatilag mindenbiztonsági-hitelesítési védelem feltörhetõ éskikerülhetõ, jobbnak tartjuk, ha nem is keltjükfel illetéktelenek érdeklõdését az adatok iránt;� a kritikus pontok azonosítása és a potenciál-analízis nem mindig dolgozik teljeskörû ada-tokkal. A vezetés igényeinek megfelelõenbecsült adatok rögzítése is elképzelhetõ,melyekkel kapcsolatban el kell kerülni a késõb-bi véletlen felhasználást.Eltérés a két szoftver között továbbá az is, hogya kritikus pont azonosítás és potenciál-analízisesetében az adatok nem egy projektre korlátozód-nak. Egy projekt tapasztalatai fontosak lehetnekmás esetben is, így, hacsak nincs felsõ vezetõiérdek-ütközés, érdemes ezeket közösen kezelni.Problémásabb, ha a szervezetnél egymással ver-sengõ projektek futnak. Akkor szigorúan szabá-lyozni kell a kölcsönösen elérhetõ adatok körét.A kifejlesztett szoftver technikailag egy célirá-nyos, területében ugyanakkor teljeskörû adatbá-zis-kezelõ. Mögöttes adatbázisként � a megrende-lõ igényeinek megfelelõen � a Microsoft Accessmegoldását választottuk, mivel az a meglévõinformatikai rendszerrel teljesen kompatibilis. Ígyaz adatok más alkalmazásokból (Excel, Outlookstb.) egyszerûen feltölthetõk és kimenthetõk, sõta teljes adatbázis is egyetlen file-ként mozgatható.A szoftver a közös szerveren elhelyezve, inter-netes böngészõ segítségével érhetõ el.A szoftverhez kettõs menürendszert készítet-tünk (2. ábra):� a feladat-orientált menüben az elvégzendõ fel-adatok (felvitel, módosítás, törlés stb.) szerinttudunk választani az opciók közül,
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1. ábra: Beszállítói potenciál polár-diagramja
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� A szakmai menüben az egyes területek (beszál-lítók, kontakt-személyek, értékelés stb.)tudunk választani az elvégezhetõ feladatokközül.

A kritikus pontok azonosításaA kritikus pontok elemzése a szoftver által támo-gatott, de nem automatizált folyamat. Ennekoka, hogy olyan bonyolult és aprólékos összefüg-gés-rendszer van a tevékenységek, alkatrészek ésszerszámozás között, melyet nem tartottunk cél-szerûnek modellezni (illetve csak igen nagybizonytalansággal lehetne).A kritikus pont elemzésének alapja a gyárt-mány-családfa, továbbá az anyagjegyzék.Ezek mentén a projektvezetõ � és az elemzésbebevont esetleges további személyek � szisztemati-kusan áttekinthetik, hogy melyek:� a kritikus és járatos alkatrészek,� a kritikus szerszámozási igények,� a kritikus fejlesztési, gyártási és tesztelésikapacitás-igények.Lehetõség van megjegyzések és határidõk hoz-záfûzésére, melyekhez idõpontot rendelve a szoft-ver riasztást küld a kritikus elemekrõl.A kritikus alkatrészek és szerszámozás azono-sításához további segítséget nyújt a szoftverazzal, hogy kikeresi a potenciális beszállítókat.
Potenciál-analízis és audit-eredmények kezeléseA beszállítók elemzések kiindulópontja a 3. ábránbemutatott tesztanyag. A szoftverben a teszt-anyag eredményeit rögzítve lekérhetõek az egyeskérdéscsoportok fõbb statisztikai jellemezõi, ami-hez grafikus elemzés is kapcsolható.Lehetõség van az elemzési eredmények össze-hasonlítására, így a döntéshozók megfelelõ infor-mációt kapnak, ha több beszállító közül kellválasztani.

Az eredményeket a szoftver az adatbázisbantárolja. Egy következõ termék fejlesztésénél arögzített adatok közvetlenül nem feltétlenülhasználhatók teljeskörûen (hiszen az audit fóku-szában más problémák állhatnak), azonban:� egyes elemek terméktõl függetlenül is informá-ció-értékûek,� összehasonlítási alapot ad a fejlõdés értékeléséhez.A beszállítókra vonatkozó, rendszerezett ada-tok � a vállalat vezetõi szerint � a fejlesztésekentúl is igen hasznosak. Az ebbõl származó infor-mációk ugyanis segíthetnek a termelés folyama-tos és magas színvonalú fenntartásához szüksé-ges szállítói döntések meghozatalában.

Másodpiaci fejlesztés: kihívások és válaszok
A másodpiaci fejlesztések a vállalatok új fejlõdésipályára állását jelenthetik. A piaci kereslet ésviselkedés struktúrájában bekövetkezõ változá-sok miatt az eddig természetesnek és megszo-kottnak vett fejlesztési és termelési eljárások,megoldások sokszor bizonyulnak életképtelen-nek. A fejlõdés � esetleg a piacon maradás � felté-tele a mûködés újragondolása, összehangolvaannak mûszaki-technikai és a gazdasági-irányítá-si aspektusait.A két éve kezdõdött projektünk keretében egyautóipari vállalat munkáját segítve tekintettük áta kihívásokat. Egy �régi-új� termék bevezetésesorán a fejlesztési folyamat strukturált kezelésé-nek igényébõl indultunk ki. E folyamat elválaszt-hatatlan a minõségirányítástól, azaz általában azirányítási rendszer sajátosságaitól. A projekt elõ-rehaladásával fokozatosan kerültek figyelmünkközéppontjába a beszállítói kapcsolatok, az infor-matikai lehetõségek kihasználatlansága, vala-mint a dokumentálás, mint kritikus elemek.

2. ábra: Menürendszer és lekérdezési funkciók

3. ábra: Értékelési területek és eredmények rögzítése



Munkánk során a fenti kérdésekre, problémák-ra kerestük és keressük a válaszokat. Cikksoroza-tunkban azzal a céllal igyekeztünk legfontosabberedményeinket bemutatni, hogy hasonló helyzet-ben lévõ vállalatok számára megvilágítsuk, milyengondolkodásmódbeli változásokra van szükség afejlõdéshez. Részletesen kitértünk a problémákkezelésének informatikai támogatására, melyekjelentõsen leegyszerûsíthetik és meggyorsíthatjáka kapcsolódó adatok rendszerezését és kezelését.

Munkánk természetesen folytatódik, melynekeredményeit a jövõben is megosztani tervezzük elap olvasóival.
A cikk ábráinak és táblázatainak forrása: A Mis-kolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperá-ciós Kutató Központ keretei között végzettkutatás eredménye (GVOP-3.2.2.-2004-07-0004/3.0).
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Minõségszakemberek Találkozója 2007. február 3.
Folyamatauditok tapasztalatai

Beszámoló a délelõtti eseményekrõl
A Magyar Minõség Társaság február 3-án kere-kasztal-beszélgetést szervezett tagjai számáraabból a célból, hogy a résztvevõk � tanúsítók,tanácsadók, üzemi szakemberek � kicseréljék ésegyeztessék véleményüket néhány, naponta felve-tõdõ, többféleképpen értelmezett kérdésben.A nagyon élénk vita � amelyen a moderátorszerepét Somogyiné Alabán Ildikó, a MOL Nyrt.minõségirányítási projektvezetõje (az MMTminõségmenedzserek szakbizottságának vezetõ-je) töltötte be � természetesen szerteágazott.Újabb és mégújabb problémák vetõdtek fel(folyamatok meghatározása, számossága, folya-mati mérõszámok alkalmazása, folyamatstruktú-ra mélysége, célokkal való kapcsolat, szabályo-zottság, folyamatkapcsolatok rendszere, össze-függése a minõségirányítással, stb.) majd a részt-vevõk eljutottak a folyamataudit problematikájá-nak tárgyalásához. 

Megkíséreljük a nagyon sokszínû vitát néhányrendezõ elv köré csoportosítva összefoglalni.
A folyamataudit ismérveiA folyamataudit egy tevékenység önálló, struktu-rált és dokumentált értékelése az elõírt követel-mény szakszerû alkalmazása szempontjából. Vizs-gálja a bemenetek és a kimenetek összhangját ameghatározott követelmények mentén, az erõfor-rások felhasználását és a célnak való megfelelõsé-get, tehát tisztán kell látni, hogy a folyamat milyenstratégiai célt szolgál. Fontos a felülvizsgálatotmegelõzõen tisztázni a felülvizsgálat célját, terje-delmét, meghatározni a rendelkezésre álló idõkor-látot, ami egyben a felülvizsgálat mélységét is meg-adja, valamint rendelkezésre bocsátani a folyamatmegismerését szolgáló dokumentációt. Az auditvizsgálja azt is, hogy a folyamat szakadásmentesláncot alkot-e, vagyis nincs-e valahol hézag?

Somogyiné Alabán Ildikó

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI


