
SECO MASTER 
CLASS NEXT STEP
En toppmoderne modell for 

kostnadseffektiv «Høy Miks-lavt volum» 

produksjonsmiljøer.

UNIKT & 
INSPIRERENDE. 
FØRSTE GANG I 
NORGE!

Master Class
av Patrick De 
Vos

OSLO Gardermoen

31. MARS kl 1000

til

1. APRIL ca. kl 1600

2020

Comfort Hotel Runway
Hans Gaarders veg 27 
2060 Gardermoen , Norge



ANSVAR

De fleste produksjon filosofier 

brukt i dag oppsto i masseproduser
ende produksjonsmiljø.

Moderne produksjontyper i dag 

er mye mer HMLV (Høy Mix-lavt 

volum).

NEXT STEP er spesielt utviklet 

for HMLV produksjon.

Det er en ny produksjons filosofi 

som gir en helhetlig tilnærming 

til prosess beskrivelse og 

optimalisering.

I modellen blir sammenhenger 

mellom ytelse, kvalitet, 

kostnadsstruktur, ikke-produktiv 

tid, produksjon og andre 

relevante faktorer sporet og 

registrert.

IDEELL LÆRINGSEFFEKT 
OG ØKT INTERAKTIVITET
Vi begrenser antall deltakere, slik at du kan dra 

optimal nytte av kunnskap og erfaring fra 

foreleser.

Slik kan du teste dine egne utfroringer på en 

interaktiv måte med dine kolleger.

På denne måten garanterer vi en optimal 

læringseffekt, basert på et teoretisk fundament 

som begrunnes med mange praktiske 

eksempler fra det virkelige liv.

Deltakerne får rikelig anledning til å diskutere sine 

egne saker og å bringe frem sine egne 

utfordringer. For å oppnå dette, ber vi deg om å 

formulere en kortfattet beskrivelse av din nåværende 

situasjon & behov på forhånd.

På denne måten kan vi sette opp Masterclass fullt ut 

i henhold til dine spesifikke behov.

HVORFOR HAR VI 

MASTERCLASS?

Produksjonsledere & bedriftseiere sliter med viktige 

elementer som bestemmer effektiviteten i selskapet.

Leveringsservice, kostnads & produktivitets overvåkning 

og kvaliteten på arbeidet som leveres.

Det er derfor vi organiserer denne inspirerende Master 

Class for første gang i Norge.

Du kan forberede deg med kunnskap om nye produksjons 

konsepter, og du kan bygge en bærekraftig fremtid for din 

bedrift.



FORELESER
Patrick de Vos,

Corporate Seco Consultancy Services Business Manager & Education Services Director. 

"Vi viser en balansert design av en ny produksjonsstrategi basert på fallgruvene og 

tapte muligheter fra fortiden og understreket med mange praktiske eksempler fra 

virkeligheten."

Deltakerne kan sende inn sine personlige spørsmål før arrangementet og i full 

anonymitet. På denne måten vil du få maksimalt utbytte av Master Class.

MÅLGRUPPE
Master Class er for selskaper som møter utfordringer og 
problemer i et «Høy Miks-Lavt Volum" 
produksjonsmiljø. Master Class er spesielt rettet mot 
produksjonsledere og næringslivsledere som ønsker innsikt 
og kontroll over de viktigste indikatorene i sin 
produksjonsprosess.

NEXT STEP gir ideell innsikt i 

bearbeidingsprosesser og produksjonsaktiviteter.

Et oversiktskart er utviklet der gjeldende 

produksjonstilstand sammenlignes med et 

komplett og optimalisert alternativ.

I neste trinn identifiserer vi hvilke faktorer som 

begrenser produktiviteten og øker 

produksjonskostnadene.

Så diskuterer vi hvordan vi kan påvirke disse 

faktorene.

NEXT STEP



PRAKTISK
INFORMASJON

31. MARS-1.APRIL
Comfort Hotel Runway
HansGaardersveg 27, 
2060Gardermoen,Norge

DATO &
LOKASJON

Seco Tools AS
1473 LØRENSKOG
Solheimsveien 62A

Tel. 67927300

gelse

MASTER CLASS DELTAGELSE & KOSTNADER

Kostnad: 15.000,- NOK/Pr. deltager
• Overnatting
• Alle måltid er inkludert
• Det følger også med utskrevet versjon av 

fremvist materiale
• Et sett med bøker

NB: Reisebilletter til og fra er ikke inkludert og må ordnes selv

For å sikre maksimal effektivitet
er antall plasser begrenset til 20
(maks. 2 deltakere per selskap).

Forelesning foregår på engelsk.

Påmelding innen 21/2-2020 til:

Påmeldingslink

eller henning.vik@secotools.com

https://get.secoconsultancy.com/mc2020nor/


HVA KAN 
DU 
FORVENTE?

Master Class er fokusert på praktiske løsninger.

Du vil motta svar som umiddelbart gjelder i ditt daglige produksjonsmiljø.

Dag 1:

• Beskrivelse & egenskaper ved HMLV-produksjon (HMLV = høy Mix-lavt volum).

• Typiske utfordringer/problemer med en HMLV type produksjon

• Introduksjon av produksjonsorganisasjon.

• Industri 4.0 prinsipper og HMLV type produksjon. 

• Oversikt over produksjonsmodeller og metoder for forbedring av 

produksjonseffektiviteten.

• Beskrivelse av Next Step produksjons konsept (metodikk utviklet av prof. Stahl)

• Den menneskelige faktoren i produksjonsprosessen.

• Macro modeller for kontroll av produksjonen & maskineringkostnader, prosess 

effektivitet og produktivitet.

Dag 2:

-Definisjon av bearbeidbarhet og i forhold til materialegenskaper.

-Anvendt fysikk i maskinering prosessen.

-Mikro modeller for kontroll av produksjon & maskineringskostnader, prosess 

effektivitet og produktivitet.


