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Agenda

Hvem er vi :

LINAK:
• Mission, vision, Fakta & Segmenter
Automatiseringsrejsen fra 0-23 robotter :
• Historie / Modularisering /Fakta
• Projektplan
• Spin off
• Uddannelse
Nye rejse destinationer

Kjeld Christiansen:
Tillidsrepræsentant
Torben Levisen:
Senior Director Operation DESKLINE® and HOMELINE®

38 robotter på 4 år
Uddannelsesbehovets betydning og de ergonomiske gevinster ved indførelse af robotter i produktionen
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• Kjeld Christiansen

• Torben Levisen

Hvem er vi ?
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Vinder af DIRA Automatiseringspris 2018
DIRA :'Danish Industrial Robot Association'  
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Mission & Vision

Vores Mission
Vi leverer innovative actuator løsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet

og arbejdsmiljø.

Vores Vision
Vi vil være verdens førende leverandør af innovative elektriske aktuatorsystemer

inden for vore nøglesegmenter.
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Her kan du finde os ?

30
Datterselskabe

r

4
Fabrikker

15
Distibutører

2,121
Medarbejder

3.2 
Oms.mia.DDK.
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LINAK segments
LINAK er opdelt I segmenter. 

MEDLINE® & CARELINE® DESKLINE®

TECHLINE® HOMELINE®
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Eksempel på et DESKLINE® system

Lifting Column DL6 Lifting Column DL12 Control box CBD6S Desk Panel DPG1C

Et typisk system til skriveborde består af 2. søjler, en styring og et betjenings panel.
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Automatiseringsrejsens : Produkter

9

1. Motor

2. Actuator DB12

5. Søjle DL6

4. Spindeldel DL6

3. Søjle DL12
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Automatiseringsrejsen : Information
• 2 år før : Modularisering

• Marts-Maj 2013 : Udarbejde teknologivejkort i samarbejde med BILA

• Juni 2013 : Godkendelse af oplæg til New DESKLINE (40 mill. kr.)

• Juni 2013 : Information til TLØ

• Oktober 2013 : Projektstart af motorrobot (Første proekt)

• Oktober 2014 : Produktionsopstart af motorrobot.

• April 2017 :Automatiseringsrejsen slutter blev (60 mill. kr)

• Der afholdes månedsmøde, hvor der informeres om de nye tiltag

10

FASE 1: (2013 – 2017) ( 25 robotter )
Investment :         62,6 mill. dkr.
Payback time: 1,4 år

FASE 2: (2017-2018) ( 13 Robotter )
Investment :         44 mill. dkr.
Payback time: 1,6 år

FASE 3: (2018-2019) ( 9 Robotter )
Investment :         35 mill. dkr.
Payback time: 2 år
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Tillidsrepræsentanterne
Frygt for robotter ?

Positiv tilgang af indførelse af robotter!
 Inddragelse af TR
 Inddragelse af AMR
 Inddragelse af vedligeholder
 Information til timelønnede
 Samarbejde omkring projekter med timelønnede

11
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Mock-Up modellen ifm. udvikloingsprojekter

Kommentar- out come :
• Ergonomi vurdering
• Ergonomisk flow
• Norm tid
• Operatør involvering
• Sikkerheds org. 

involvering
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Automatiseringsrejsen: Projektmodel

13

Hovedaktiviteter Beslutning Løbende drift
Faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 5G Fase 7 Fase 8 6G Fase 9 Fase 10 Fase 11 Fase 12 8G Fase 13 Fase 14

Forretningsanalyse Business case
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Pilot produktion
Flytning, Installation 
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Slut gennemgang 
(udløb garanti) 

OEE: Tilgang
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Fakturering
BILA → LINAK

Ingen fakturering eller efter aftale Ingen fakturering Efter aftale jf. tilbud Aftalt tilbud jf. aktivitetsplan Tilbud jf. hotline aftale Ingen fakturering

Formål

Opgaver LINAK Deltage i projektmøder 
(aktivitetsplan/tidsplan)

Opgaver BILA

Opgaver fælles
-

Output / Leverancer

LINAK vedligehold deltager og er ansvarlig for 
denne proces.

BILA servicechef + vedligehold deltager

Der underskrives et dokument på at anlægget er 
gennemgået og garantiperioden er udløbet

-

Deltage i projektmøder 
(aktivitetsplan/tidsplan)

Sikre fastlæggelse og dokumentation på alle 
emnevarianter.

Færdiggørelse af detaljeret DS for 
underskrift.

Udarbejd en detaljeret konstruktionsplan  
der sikre CQT (Cost quality + Time)

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne 
i projektforløbet (alle ændringer på større 
end 25.000,- underskrives af OM)

Gennemgang + underskrift af DS (LINAK PL + 
OM ; BILA PL + MUM)

Konstruktions Review (LINAK PL + OM ; BILA 
PL + MUM)

Deltage i projektmøder 
(aktivitetsplan/tidsplan)

Planlagte tjek-in af OM i projektforløbet 
(LINAK PL koordinere disse møder)

Planlagte review møder af LINAK PL  for at 
afstemme MEK/El/Test/styring osv. 

Udarbejde en detaljeret produktionsplan 
for fremstillingen, der sikrer løbende 
tegninger i værkstedet.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle 
aktiviteterne i projektforløbet (alle 
ændringer på større end 25.000,- 
underskrives af OM)

Kick off møde (LINAK PL + OM ; BILA PL + 
MUM + udv) hvor der laves en detaljeret 
gennemgang af erfaringer fra forprojektet 
iht. de løsninger, der er under opbygning.

Udarbejde en detaljeret plan for 
uddannelse af operatører + vedligehold.

Besøg hos underleverandører (Review + 
FAT)

En beskrivelse og skitsering af de 
enkelte løsninger, et groft skøn for de 
nødvendige investeringer, 
besparelsespotentiale for de enkelte 
løsninger og tilhørende 
risikovurderinger (evt. et 
Teknologivejkort) som OM kan 
præsenteres for Ledelsen.

Evaluering af samarbejde

Ud fra et indikeret potentiale af 
Operations Manager (OM) skal 
besparelsespotentiale undersøges og 
kort beskrives. Samlet potentiale skal 
incitere at OM + BILA ser muligheder i 
at gå videre med projektet.

”Go See” den aktuelle/tilsvarende 
produktion gennemgås.

Teknologivejkort udarbejdes evt. hvis 
der er flere potentialer – så 
prioritering kan fastlægges.

Risikovurdering (oplistning af de risici 
der er ved gennemførelse af 
projektet).

Krav på plads: Udarbejde ”Fact Pack” 
(Emner, processer (SOP), 
produktionsdata, begrænsninger, 
besparelsespotentialer) 

Videooplæg + komplet emne, alle 
komponenter.

En beskrivelse og skitsering af de 
enkelte løsninger, et groft skøn af de 
nødvendige investeringsniveauer.

Gennemgang af projektforløb.

Udarbejde en grov business case af det 
konkrete projekt + forventet ROI 
betragtning.

Beskrivelse, afgrænsning og layout af den 
enkelte løsning.

Udarbejde et grov investeringsniveau.

Udarbejde bevillingsansøgning og 
præsentere den for ledelsen.

Løbende gennemgang af 
investeringsniveau for at sikre rentabel 
ROI (check med OM og MUM).

Projektet drøftes med referencegruppe (erfaringer 
med automatiseringsprojekter) for at verificere 
konceptet.

Beregning af operatørtider (incl. Sikkerhed).

Verificering af delprocesser og evt. ændringer/ 
udviklinger heraf beskrives i DS.

Koncept/rissikoafklaring af alle relevante 
delprocesser udviklingsværksted. Opstarte 
designspecifikation.
Detaljeret layoutgranskning så delprocesser kan 
beskrives og afstemmes i DS.
Procesudstyr afklares og beskrives detaljeret i DS. 
Verifikation.
Styringsbeskrivelse ift ordre og omstilling beskrives 
detaljeret i DS
Udarbejdelse af sekvensdiagram for fastlæggelse 
af cyklustider (incl. Sikkerhed)
Ved komplekse celler kan en simulering blive 
relevant.

LINAK får søgt en bevilling internt og 
afgjort, om der skal arbejdes videre 
med projektet.

Ide & Koncept Idriftsættelse
9G 10G

Projektfase
7G4G2G 3G

Forprojekt

I henhold til underskrevet ordrebekræftelse (aftale)

Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele 
tiden er valideret og afstemt fra begge sider. Stor involvering giver de mest 
succesfulde projekter. FAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance 
både iht. teknologi, kvalitet og økonomi.

Konkretisere besparelsespotentialet samt 
validere og risikoafdække løsningen, så der kan 
laves en konkret designspecifikation, tilbud og 
tidsplan. Dette skal danne grundlag for at OM kan 
udarbejde og søge en bevilling for gennemførelse 
af projektet

Team Kick Off

LINAK får søgt en bevilling internt og 
afgjort, om der skal arbejdes videre 
med projektet.
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Effektiv implementering der forstyrer 
produktionen på LINAK mindst muligt.

Evaluering af samarbejde

Succesfuld og gennemført SAT, der lever 
op til indgået aftale.

Såfremt SAT ikke gennemføres, holdes 
begge parter skadesløse.

Evaluering af samarbejde

Deltagere og aktivitetsplan aftales 
(terminer & leverancer).

En grov tidsplan der skitserer, hvornår 
kostbesparelsen kan realiseres.

Udarbejdelse af idekatalog som beskriver 
hvilke kvalitetsforbedringer og 
optimeringer der kan laves af 
processerne + komponenterne. 

Udfordre innovationen ift. tidligere gennemførte 
projekter og seneste nye teknologier.

Proces FMEA (kritisk gennemgang af SOB).

Valg og validering af underleverandører.

Fastlæggelse af forventet OEE (baseret på 
erfaringer fra andre celler) til ROI betragtning.

Lave en LOG af SAT der understøtter 
indholdet i DS.

Aftale hvornår garantiperioden starter.

LINAK PL + OM ; BILA PL + MUM 
underskriver SAT dokument.

FA
T 

un
de

rs
kr

ev
et

Afgrænsning af projektet (emnevarianter, 
komponenter, ordrestørrelser osv.)

Besparelsespotentiale (kostreduktioner 
ift. cyklustid, emballage, DFM, osv.)
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En kort præsentation af den potentielle 
business case + beskrivelse af 
forprojektet, som OM kan præsentere for 
P-ledelsen og få godkendt en bevilling til 
gennemførelse af forprojektet.

Evaluering af samarbejde

Gennemføre 1 uges træning for 
operatører og 1 uges kørsel med 
produkter.

Produkterne, der skal bruges til kørsel, 
defineres i DS.

Succesfuld kørsel med de udvalgte 
produkter.

Evaluering af samarbejde

Opsamlingsmøde hvor projektet 
ovedrages.

Der opsamles erfaringer fra test kørsel.

Overtagelse af et anlæg efter udløbet garanti, 
som er gennemgået af begge parter.

Forbedring, OEE forslag.

Evaluering af samarbejde

Bevillingsansøgning - intern LINAK

Evaluering af samarbejde

Designspecifikation hvor ovenstående punkter er 
beskrevet (reference DL 5/6 profilmontage) så der 
er en total forventningsafstemning omkring 
leverancen.

Detaljeret tilbud samt tidsplan så OM kan lave en 
bevillingsansøgning på projektet.

Evaluering af samarbejde

Sikre et servicecheck af anlægget inden 
garantiperioden udløber.

Sikre at anlægget forbliver driftsstabilt på 
den lange bane og at produktiviteten 
fastholdes, så kostreduktionerne 
realiseres år efter år hos LINAK

Sikre et driftsstabilt anlæg hvor alle 
”børnesygdomme” elimineres, og hvor forståelse 
for håndtering af anlægget sikres. Alt i alt sikre at 
ROI betragtningen realiseres samt at vi får endnu 
et succesfuldt projekt i samarbejdet. 

Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider. 
Stor involvering giver de mest succesfulde projekter. SAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance både iht. 
teknologi, kvalitet og økonomi.

Sikre en høj involvering og produktivitet i 
opstart og konstruktion af projektet, så 
løsningen hele tiden er valideret og afstemt 
fra begge sider.

Kick Off
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Succesfuld og gennemført FAT, der lever 
op til indgået aftale.

Såfremt FAT ikke gennemføres, holdes 
modparten skadesløs.

Evaluering af samarbejde

Succesfuld indkøring der sikrer, at de 
fleste børnesygdomme på anlægget er 
fjernet inden det forlader BILA.

Evaluering af samarbejde

Detaljeret DS + komplet konstruktion af 
anlæg.

Evaluering af samarbejde

Et succesfuld og driftssikkert anlæg, som 
realiserer de forventede kostreduktioner 
i mange år og danner grundlag for at 
forsætte automatiseringsrejsen og 
samarbejdet mellem LINAK og BILA.

Evaluering af samarbejde

PreFat LINAK PL + BILA PL skriver kort 
rapport, der sikrer at vi er klar til FAT.

Lave en LOG af FAT, der understøtter 
indholdet i DS.

Stille kompetente operatører og 
produkter til rådighed.

Udarbejde en detaljeret plan for FAT og 
sikre, at LINAK informeres straks der er 
noget der forskydes.
Afholde PreFAT + FAT og udarbejde FAT 
dokument. Underskrives af PL + MUM.
BILA service introduceres til projektet 
inden FAT - så de er klar til LINAK.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle 
aktiviteterne i projektforløbet (alle 
ændringer på større end 25.000,- 
underskrives af OM)

Retningslinjer for roller (LINAK operatører + 
vedligehold samt BILA hotline + projektteam)

Opsamlingsmøde hvor ansvar af projektet 
overdrages fra LINAK PL til vedligehold + fra BILA PL 
til Hotline.

Opdatere Fejllog der beskriver de 
forskellige fejl + hyppighed heraf + 
handlinger og ansvar.

Deltage aktivt i udbedring af fejllog.

Synliggørelse af garantisager til PTA, 
vedligehold og operatører, så de er 
orienteret herom.

Retningslinjer for roller (LINAK operatører 
+ vedligehold samt BILA hotline + 
projektteam)
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Et succesfuld og driftssikkert anlæg, som realiserer 
de forventede kostreduktioner og som er overtaget 
af LINAK vedligehold + BILA Hotline.

Evaluering af samarbejde

Sikre at arealet er klar, ryddet og 
forberedt med divese installationer.

Stille kompetente operatører + 
vedligehold til rådighed.

Udarbejde en detaljeret plan for 
installation.

Gennemføre den aftalte uddannelsesplan 
for operatører og vedligehold.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle 
aktiviteterne i projektforløbet (alle 
ændringer på større end 25.000,- 
underskrives af OM)

Sikre en god ressourceplan, så der ikke er 
folk der venter på andre ressourcer.

Sikre stor involvering af operatører + 
vedligehold.

LINAK OM + PL deltager i SAT.

Udarbejde en detaljeret plan for SAT og 
sikre, at LINAK informeres straks der er 
noget der forskydes.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle 
aktiviteterne i projektforløbet (alle 
ændringer på større end 25.000,- 
underskrives af OM)

Opdatere Fejllog der beskriver de forskellige fejl + 
hyppighed heraf + handlinger og ansvar.

Verificering af ROI betragtning (OEE måling)

Deltage aktivt i udbedring af fejllog.

Synliggørelse af garantisager til PTA, vedligehold og 
operatører, så de er orienteret herom.

Bevillingsansøgning - intern LINAK

Evaluering af samarbejde

Udarbejde bevillingsansøgning og 
præsentere den for ledelsen.

-

Samarbejdsmodellen der danner grundlag for de overordnede rammer beskriver kort formål, 
indhold og leverancer i de forskellige faser af projekterne, roller & ansvar i gennem forløbet 
samt hvornår der faktureres for en ydelse . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 13

PT m m m m m m m m m m m m m

Vedligehold o m m m m m m m m

Arbejdsleder o o o m

AM gruppe m m m m

Operatør o m m m m m m

Q-Specialister m m

IT o m

Indkøb m m o

Disponent & Planlægger m m m m m m

Logistik / Lager m m m m m m

Test m m m m m m m

Udvikling & Produktansvarlige o/m o/m o/m o/m o/m o/m o

Lean Office m m o/m

Operations Manager m m m o m o m m m m m

Linak Ledergruppen m m

Leverandør af komponenter o/m o/m o/m o/m o/m

Leverandør - Projektleder m m m m m m m m m

Leverandør - Projektgruppe m m m m m m m m

Leverandør - Serviceorganisation m m
Projektplan

Deltager MatrixHalf-/Double metodiken


Forord

		Samarbejdsmodel BILA - LINAK

		Forord 

		Denne samarbejdsmodel er udarbejdet af BILA og LINAK A/S som opfølgning på mødet medio Maj’16 omkring en bedre forventningsafklaring for gennemførelse af projekter.



		Alt dette skulle gerne bidrage positivt til at sikre en løbende pipe-line af rentable business cases samt succes i fremtidige projekter således anlæggene forbliver driftsstabile på den lange bane og at produktiviteten fastholdes så kostreduktionerne realiseres år efter år hos LINAK.



		Samarbejdsmodellen der danner grundlag for de overordnede rammer beskriver kort formål, indhold og leverancer i de forskellige faser af projekterne, roller & ansvar i gennem forløbet samt hvornår der faktureres fra BILA til LINAK.



		Hensigten er at skabe en øget klarhed om de faser vi arbejder i, større gennemsigtighed, mere effektive projektforløb, bedre kvalitet på løsningerne og en forudsætning for en mere konstruktiv dialog mellem BILA og LINAK igennem alle faser.









Projekt Flow

		Hovedaktiviteter				Ide & Koncept				2G		Forprojekt				3G		Beslutning		4G		Projektfase																7G		Idriftsættelse						9G		Løbende drift		10G

		Faser				Fase 1		Fase 2				Fase 3		Fase 4				Fase 5				Fase 6		5G		Fase 7		Fase 8		6G		Fase 9		Fase 10		Fase 11				Fase 12		8G		Fase 13				Fase 14

						Forretningsanalyse		Business case		Business Case		Bevillingsansøgnig		Forprojekt		Spec & Tilbud		Bevillingsansøgnig		Godk bevilling		Konstruktion		Design review		Fremstilling / indkøring		FAT		FAT underskrevet		Pilot produktion		Flytning, Installation og indkøring LINAK		SAT		SAT underskrevet		Stabilisering
(30, 60 og 90 dage)		30, 60, 90 dages review		Drift,
Vedlighold og
Service		Dok underskrevet		Slut gennemgang 
(udløb garanti) 
OEE: Tilgang		Dok underskrevet



		Fakturering
BILA → LINAK				Ingen fakturering eller efter aftale		Ingen fakturering						Efter aftale jf. tilbud								I henhold til underskrevet ordrebekræftelse (aftale)																		Aftalt tilbud jf. aktivitetsplan				Tilbud jf. hotline aftale				Ingen fakturering



		Formål				Ud fra et indikeret potentiale af Operations Manager (OM) skal besparelsespotentiale undersøges og kort beskrives. Samlet potentiale skal incitere at OM + BILA ser muligheder i at gå videre med projektet.		Udarbejde en grov business case af det konkrete projekt + forventet ROI betragtning.				LINAK får søgt en bevilling internt og afgjort, om der skal arbejdes videre med projektet.		Konkretisere besparelsespotentialet samt validere og risikoafdække løsningen, så der kan laves en konkret designspecifikation, tilbud og tidsplan. Dette skal danne grundlag for at OM kan udarbejde og søge en bevilling for gennemførelse af projektet

Team Kick Off				LINAK får søgt en bevilling internt og afgjort, om der skal arbejdes videre med projektet.				Sikre en høj involvering og produktivitet i opstart og konstruktion af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider.

Kick Off				Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider. Stor involvering giver de mest succesfulde projekter. FAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance både iht. teknologi, kvalitet og økonomi.
						Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider. Stor involvering giver de mest succesfulde projekter. SAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance både iht. teknologi, kvalitet og økonomi.
								Sikre et driftsstabilt anlæg hvor alle ”børnesygdomme” elimineres, og hvor forståelse for håndtering af anlægget sikres. Alt i alt sikre at ROI betragtningen realiseres samt at vi får endnu et succesfuldt projekt i samarbejdet. 
				Sikre at anlægget forbliver driftsstabilt på den lange bane og at produktiviteten fastholdes, så kostreduktionerne realiseres år efter år hos LINAK				Sikre et servicecheck af anlægget inden garantiperioden udløber.











		Opgaver LINAK				Krav på plads: Udarbejde ”Fact Pack” (Emner, processer (SOP), produktionsdata, begrænsninger, besparelsespotentialer) 

Videooplæg + komplet emne, alle komponenter.

		Afgrænsning af projektet (emnevarianter, komponenter, ordrestørrelser osv.)

Besparelsespotentiale (kostreduktioner ift. cyklustid, emballage, DFM, osv.)		Business Case		Udarbejde bevillingsansøgning og præsentere den for ledelsen.		Projektet drøftes med referencegruppe (erfaringer med automatiseringsprojekter) for at verificere konceptet.

Beregning af operatørtider (incl. Sikkerhed).

Verificering af delprocesser og evt. ændringer/ udviklinger heraf beskrives i DS.		Spec & tilbud		Udarbejde bevillingsansøgning og præsentere den for ledelsen.		Godk bevilling		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/tidsplan)

Sikre fastlæggelse og dokumentation på alle emnevarianter.		Design review		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/tidsplan)

Planlagte tjek-in af OM i projektforløbet (LINAK PL koordinere disse møder)

Planlagte review møder af LINAK PL  for at afstemme MEK/El/Test/styring osv. 		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/tidsplan)

LINAK vedligehold deltager i FAT.

LINAK OM + PL deltager i FAT - ved godkendelse underskriver begge parter.		FAT underskrevet		Stille kompetente operatører og produkter til rådighed.		Sikre at arealet er klar, ryddet og forberedt med divese installationer.

Stille kompetente operatører + vedligehold til rådighed.		Sikre stor involvering af operatører + vedligehold.

LINAK OM + PL deltager i SAT.		SAT underskrevet		Opdatere Fejllog der beskriver de forskellige fejl + hyppighed heraf + handlinger og ansvar.

Verificering af ROI betragtning (OEE måling)		30 , 60 , 90 dages review		Opdatere Fejllog der beskriver de forskellige fejl + hyppighed heraf + handlinger og ansvar.		Dok underskrevet		LINAK vedligehold deltager og er ansvarlig for denne proces.		Dok underskrevet











		Opgaver BILA				En beskrivelse og skitsering af de enkelte løsninger, et groft skøn af de nødvendige investeringsniveauer.

Gennemgang af projektforløb.		Beskrivelse, afgrænsning og layout af den enkelte løsning.

Udarbejde et grov investeringsniveau.				Løbende gennemgang af investeringsniveau for at sikre rentabel ROI (check med OM og MUM).		Koncept/rissikoafklaring af alle relevante delprocesser udviklingsværksted. Opstarte designspecifikation.
Detaljeret layoutgranskning så delprocesser kan beskrives og afstemmes i DS.
Procesudstyr afklares og beskrives detaljeret i DS. Verifikation.
Styringsbeskrivelse ift ordre og omstilling beskrives detaljeret i DS
Udarbejdelse af sekvensdiagram for fastlæggelse af cyklustider (incl. Sikkerhed)
Ved komplekse celler kan en simulering blive relevant.				-				Færdiggørelse af detaljeret DS for underskrift.

Udarbejd en detaljeret konstruktionsplan  der sikre CQT (Cost quality + Time)

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)				Udarbejde en detaljeret produktionsplan for fremstillingen, der sikrer løbende tegninger i værkstedet.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)		Udarbejde en detaljeret plan for FAT og sikre, at LINAK informeres straks der er noget der forskydes.
Afholde PreFAT + FAT og udarbejde FAT dokument. Underskrives af PL + MUM.
BILA service introduceres til projektet inden FAT - så de er klar til LINAK.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)				Gennemføre 1 uges træning for operatører og 1 uges kørsel med produkter.

Produkterne, der skal bruges til kørsel, defineres i DS.		Udarbejde en detaljeret plan for installation.

Gennemføre den aftalte uddannelsesplan for operatører og vedligehold.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)		Udarbejde en detaljeret plan for SAT og sikre, at LINAK informeres straks der er noget der forskydes.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)				Deltage aktivt i udbedring af fejllog.

Synliggørelse af garantisager til PTA, vedligehold og operatører, så de er orienteret herom.				Deltage aktivt i udbedring af fejllog.

Synliggørelse af garantisager til PTA, vedligehold og operatører, så de er orienteret herom.				BILA servicechef + vedligehold deltager













		Opgaver fælles				”Go See” den aktuelle/tilsvarende produktion gennemgås.

Teknologivejkort udarbejdes evt. hvis der er flere potentialer – så prioritering kan fastlægges.

Risikovurdering (oplistning af de risici der er ved gennemførelse af projektet).		Deltagere og aktivitetsplan aftales (terminer & leverancer).

En grov tidsplan der skitserer, hvornår kostbesparelsen kan realiseres.

Udarbejdelse af idekatalog som beskriver hvilke kvalitetsforbedringer og optimeringer der kan laves af processerne + komponenterne. 
				-		Udfordre innovationen ift. tidligere gennemførte projekter og seneste nye teknologier.

Proces FMEA (kritisk gennemgang af SOB).

Valg og validering af underleverandører.

Fastlæggelse af forventet OEE (baseret på erfaringer fra andre celler) til ROI betragtning.				-				Gennemgang + underskrift af DS (LINAK PL + OM ; BILA PL + MUM)

Konstruktions Review (LINAK PL + OM ; BILA PL + MUM)				Kick off møde (LINAK PL + OM ; BILA PL + MUM + udv) hvor der laves en detaljeret gennemgang af erfaringer fra forprojektet iht. de løsninger, der er under opbygning.

Udarbejde en detaljeret plan for uddannelse af operatører + vedligehold.

Besøg hos underleverandører (Review + FAT)		PreFat LINAK PL + BILA PL skriver kort rapport, der sikrer at vi er klar til FAT.

Lave en LOG af FAT, der understøtter indholdet i DS.				Opsamlingsmøde hvor projektet ovedrages.

Der opsamles erfaringer fra test kørsel.		Sikre en god ressourceplan, så der ikke er folk der venter på andre ressourcer.		Lave en LOG af SAT der understøtter indholdet i DS.

Aftale hvornår garantiperioden starter.

LINAK PL + OM ; BILA PL + MUM underskriver SAT dokument.				Retningslinjer for roller (LINAK operatører + vedligehold samt BILA hotline + projektteam)

Opsamlingsmøde hvor ansvar af projektet overdrages fra LINAK PL til vedligehold + fra BILA PL til Hotline.				Retningslinjer for roller (LINAK operatører + vedligehold samt BILA hotline + projektteam)
				Der underskrives et dokument på at anlægget er gennemgået og garantiperioden er udløbet













		Output / Leverancer				En beskrivelse og skitsering af de enkelte løsninger, et groft skøn for de nødvendige investeringer, besparelsespotentiale for de enkelte løsninger og tilhørende risikovurderinger (evt. et Teknologivejkort) som OM kan præsenteres for Ledelsen.

Evaluering af samarbejde		En kort præsentation af den potentielle business case + beskrivelse af forprojektet, som OM kan præsentere for P-ledelsen og få godkendt en bevilling til gennemførelse af forprojektet.

Evaluering af samarbejde				Bevillingsansøgning - intern LINAK

Evaluering af samarbejde		Designspecifikation hvor ovenstående punkter er beskrevet (reference DL 5/6 profilmontage) så der er en total forventningsafstemning omkring leverancen.

Detaljeret tilbud samt tidsplan så OM kan lave en bevillingsansøgning på projektet.

Evaluering af samarbejde				Bevillingsansøgning - intern LINAK

Evaluering af samarbejde				Detaljeret DS + komplet konstruktion af anlæg.

Evaluering af samarbejde				Succesfuld indkøring der sikrer, at de fleste børnesygdomme på anlægget er fjernet inden det forlader BILA.

Evaluering af samarbejde		Succesfuld og gennemført FAT, der lever op til indgået aftale.

Såfremt FAT ikke gennemføres, holdes modparten skadesløs.

Evaluering af samarbejde				Succesfuld kørsel med de udvalgte produkter.

Evaluering af samarbejde		Effektiv implementering der forstyrer produktionen på LINAK mindst muligt.

Evaluering af samarbejde		Succesfuld og gennemført SAT, der lever op til indgået aftale.

Såfremt SAT ikke gennemføres, holdes begge parter skadesløse.

Evaluering af samarbejde				Et succesfuld og driftssikkert anlæg, som realiserer de forventede kostreduktioner og som er overtaget af LINAK vedligehold + BILA Hotline.

Evaluering af samarbejde				Et succesfuld og driftssikkert anlæg, som realiserer de forventede kostreduktioner i mange år og danner grundlag for at forsætte automatiseringsrejsen og samarbejdet mellem LINAK og BILA.

Evaluering af samarbejde				Overtagelse af et anlæg efter udløbet garanti, som er gennemgået af begge parter.

Forbedring, OEE forslag.

Evaluering af samarbejde

























Deltager Matrix

				Forretningsanalyse		Business case		Bevillingsansøgnig		Forprojekt		Bevillingsansøgnig		Konstruktion		Fremstilling / indkøring		FAT		Flytning, Installation og indkøring LINAK		SAT		Stabilisering (30, 60 og 90 dage)		Drift, Vedligehold og Service		Slut gennemgang (udløb garanti)

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		PT		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		o/m		m

		Vedligehold								o				m		m		m		m		m		m		m		m

		Arbejdsleder				o				o						o								o		m

		AM gruppe								o				r								m		o		m

		Operatør								o						m		m				m		m				m

		Q-Specialister								m										m

		IT								o										m

		Indkøb								m		m																o

		Disponent & Planlægger														m		m		m		m		m		m

		Logistik / Lager														m		m		m		m		m		m

		Test								m				m		m		m				m		m

		Udvikling & Produktansvarlige		o/m		o/m		o/m		o/m		o/m		o/m		o

		Lean Office				o/m				o/m														o/m

		Operations Manager		m		m		m		o		m		r				m				m				o		m

		Linak Ledergruppen						m				m

		Leverandør komponenter		o/m		o/m				o/m				o/m		o/m

		BILA - Projekt Director								m								m

		BILA - Market Unit Manager		m		m				m						m		m				m						m

		BILA - Projektleder		m		m				m				m		m		m		m		m		m		m		m

		BILA - Projektgruppe								m				m		m		m		m		m		m

		BILA - Servicechef																								m		m

		BILA - Service operatør																						m		m





		m		mandatory = skal involveres

		o		Optional = kan involveres

		( r ) 		review
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Forord

		Projektmodel CP085 indkøb af udstyr

		Forord 

		Projektmodellen der danner grundlag for de overordnede rammer beskriver kort formål, indhold og leverancer i de forskellige faser af projekterne, roller og ansvar i gennem forløbet samt hvornår der kan forventes fakturering fra Leverandør til LINAK.



		Hensigten er at skabe en øget klarhed om de faser vi arbejder i, større gennemsigtighed, mere effektive projektforløb, bedre kvalitet på løsningerne og en forudsætning for en mere konstruktiv dialog mellem leverandør og LINAK igennem alle faser.



		Alle indkøb af udstyr skal gennemgå faserne i projektmodellen. Det skal dog vurderes om de enkelte punkter i faserne er relevante for projektet. Det er vigtigt der tages aktiv stilling til hvert punkt om de er relevant eller ej.
Undtaget for denne model er indkøb af mindre fixturer og mindre standardmaskiner f.eks. Skruetrækkere, testfixturer osv. Hvis man er i tvivl om denne model skal anvendes eller ej kontakt Martin V. Andersen













Projektmodel

		Hovedaktiviteter				Ide & Koncept				2G		Forprojekt				3G		Beslutning		4G		Projektfase																7G		Idriftsættelse		8G		Løbende drift		9G

		Faser				Fase 1		Fase 2				Fase 3		Fase 4				Fase 5				Fase 6		5G		Fase 7		Fase 8		6G		Fase 9		Fase 10		Fase 11				Fase 12		M5		Fase 13

		Ord som er understreget og fed er templates/standarder som kan findes på: http://lintra2.linakorg.local/Units/Production/Pages/Default.aspx				Forretningsanalyse		Business case		Business Case		Bevillingsansøgnig		Forprojekt/
Kravspecifikation		Spec & Tilbud		Bevillingsansøgnig		Godk bevilling		Konstruktion		Design review 		Fremstilling / indkøring		FAT		FAT underskrevet		Pilot produktion		Flytning, Installation og indkøring LINAK		SAT		SAT underskrevet		Stabilisering
(30, 60 og 90 dage + efterfølgende drift)		30, 60, 90 dages review +  
drift, vedligehold og service		Slut gennemgang 
(udløb garanti) 
OEE: Tilgang		Slut dokument underskrevet



		Fakturering
LEVERANDØR → LINAK				Ingen fakturering eller efter aftale		Ingen fakturering						Efter aftale jf. tilbud								I henhold til underskrevet ordrebekræftelse (aftale)																		Aftalt tilbud jf. aktivitetsplan				Ingen fakturering



		Formål				Ud fra et indikeret potentiale af Operations Manager (OM) skal besparelsespotentiale undersøges og kort beskrives. Samlet potentiale skal incitere at OM + LEVERANDØR ser muligheder i at gå videre med projektet.		Udarbejde en grov business case af det konkrete projekt + forventet ROI betragtning.				Hvis forprojekt kræver betaling til leverandør skal LINAK søge en bevilling.		Konkretisere besparelsespotentialet samt validere og risikoafdække løsningen, så der kan laves en konkret kravspecifikation/designspecifikation, tilbud og tidsplan. Dette skal danne grundlag for at OM kan udarbejde og søge en bevilling for gennemførelse af projektet
Team Kick Off				LINAK får søgt en bevilling internt og afgjort, om der skal arbejdes videre med projektet.				Sikre en høj involvering og produktivitet i opstart og konstruktion af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider.

Kick Off				Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider. Stor involvering giver de mest succesfulde projekter. FAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance både iht. teknologi, kvalitet og økonomi.
						Sikre en høj involvering og produktivitet i afvikling af projektet, så løsningen hele tiden er valideret og afstemt fra begge sider. Stor involvering giver de mest succesfulde projekter. SAT afviklinger skal understøtte den forventede leverance både iht. teknologi, kvalitet og økonomi.
								Sikre et driftsstabilt anlæg hvor alle ”børnesygdomme” elimineres, og hvor forståelse for håndtering af anlægget sikres. Alt i alt sikre at ROI betragtningen realiseres.
				Sikre et servicecheck af anlægget inden garantiperioden udløber.











		Opgaver LINAK				Krav på plads: Udarbejde ”Fact Pack” dokumenteret i A3 (Baggrund for opgaven, Emner, processer (SOP), produktionsdata, begrænsninger, besparelsespotentialer, forventet kapacitet,forventet kvalitet,' groft budget, grov tidsramme, ergonomi) 

Videooplæg + komplet emne, alle komponenter.

Workshop: Saml personer som kan sparre omkring ideen og gøre opgaven mere konkret og bidrage med forslag til koncept. Bla. teknologiafklaring: Hvilket niveau er muligt at gå efter? Manuelle celler, semi- automatiske eller fuldautomatiske

Lessons learned: Hvad har vi lært af tilsvarende automatiseringer



		Afgrænsning af projektet (emnevarianter, komponenter, ordrestørrelser osv.)

Overblik over kommende ændringer på komponenter.  Nødvendigt med ændringer DFM?  

Krav eller ændringer til emballage

Beregnet krav til takttid/cyklustid

Udarbejd Business case

Layout og materiale flow: Skal der laves om i layoutet, Er der plads i afdelingen / bygningen, hvordan er vareflowet ind/ud af afdelingen og cellen, Behov for lagerplads

Workshops med leverandører og eventuel udvælgelse af leverandør til forprojektet. Valg af leverandør ved brug af leverandørudvælgelses template.		>5m / ny teknologi = Linak Leder Gruppe
>500t / ny teknologi = P-ledelse
<500t = P-leder + Fabrikschef		Udarbejde bevillingsansøgning og præsentere den for ledelsen.		Projektet drøftes med referencegruppe (erfaringer med automatiseringsprojekter) for at verificere konceptet.

Beregning af operatørtider

Fastlæg stykantal og varianter til FAT og SAT

Hvis manuelle processer -> 2P workshop/mock-up + ergo vurdering i henhold til QA-36-10-003

Evt. valg af leverandør ved brug af leverandørudvælgelses template, hvis flere forprojekter

Udarbejd kravspecifikation/design specifkation(DS) i samarbejde med LEVERANDØR

Brug standard indkøbsbetingelser i samarbejde med indkøb ved udarbejdelse af indkøbskontrakt: 		-Q-audit(Auditere efter GP034)
-P-ledelses review
-Projektleder + P-leder + Fabrikschef		Udarbejde bevillingsansøgning og præsentere den for ledelsen.		Godk bevilling		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/tidsplan)

Sikre fastlæggelse og dokumentation på alle emnevarianter.

Kontrol af tegninger og kontruktion. Mekanisk og elektrisk. Ugentlige opfølgningsmøde med leverandør.

Layout (lager & logistik)		mekanisk og elektrisk design review
Projektleder + P-leder (anden teknisk kompetence)
Se matrix (vedlighold elektrisk/mekanisk)		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/ tidsplan)

Planlagte tjek-in af OM i projektforløbet (LINAK PL koordinere disse møder)

Planlagte review møder af LINAK PL  for at afstemme MEK/El/Test/styring osv. 

Materialedisponering
-Plan for disponering af emner, hvilke og hvor mange. 
-Kan produkterne anvendes igen/sælges?
-Bestille fedt og kølevand til test ved leverandøren
-sende pap/paller med til at pakke i

'Verifikation af grænseværdier/procesvinduer:
 fx værdier ved skruenøgler (moment, omdrejninger, efterspænding mv), Evt visionudstyr - grænser

		Deltage i projektmøder (aktivitetsplan/tidsplan)

LINAK vedligehold deltager i FAT.

LINAK OM + PL deltager i FAT - ved godkendelse underskriver begge parter.

Træne vedligeholdere i produktet der skal fremstilles på udstyret

Opfølgning på P-FMEA, Kontrolplan,Flowchart

Ergo vurdering i henhold til QA-36-10-003

Registrer resultat af FAT i OEE beregnings regneark

Brug evt. overtagelsesrapport		FAT underskrevet af projektleder + OM og leverandør leder/projektleder
Q-audit (vuderes efter behov)		Stille kompetente operatører og produkter til rådighed.		Sikre at arealet er klar, ryddet og forberedt med divese installationer.

Stille kompetente operatører + vedligehold til rådighed.		Involvering af operatører + vedligehold.

LINAK OM + PL deltager i SAT.

Sikkerhedstjek med AM gruppen

PFMEA,Kontrol plan, flowchart , SPC og SOP er færdigudarbejdet

Udtag maskinnumre.

Alle kritiske reservedele, vedligeholdsplan og kalibereingsrutine er lagt i vedligeholdssystem

Operatørstyret vedligehold defineret

OEE timetavler på plads

Registrer resultat af SAT i OEE beregnings regneark
		SAT underskrevet af projektleder + 
OM og Leder/projektleder fra LEVERANDØR		Opdatere Fejllog der beskriver de forskellige fejl + hyppighed heraf + handlinger og ansvar.

Verificering af ROI beregning/efterkalkulation

Opdateret ERGO-vurdering i henhold til QA-36-10-3

APV udfyldes efter 3 måneder		30 , 60 , 90 dages review af  projektleder+OM og Leder/projektleder fra LEVERANDØR
		LINAK vedligehold deltager og er ansvarlig for denne proces. Laves som et "byggetilsyn"

Følges vedligeholdsystemets opgaver?

Er ændringer i perioden dokumenteret? (fx programændringer)

Er der opgaver som skal dækkes af garantien siden SAT?

Kørsel for at verificere at anlægget lever op til godkendelseskriterierne ved SAT		Slut dokument underskrevet af 
Projektleder, OM, vedligeholdsansvarlig og LEVERANDØR











		Opgaver 
LEVERANDØR				En beskrivelse og skitsering af de enkelte løsninger, et groft skøn af de nødvendige investeringsniveauer.

Gennemgang af projektforløb.		Beskrivelse, afgrænsning og layout af den enkelte løsning.

Udarbejde et grov investeringsniveau.				Løbende gennemgang af investeringsniveau for at sikre rentabel ROI.		Koncept/rissikoafklaring af alle relevante delprocesser. Opstarte designspecifikation.

Detaljeret layoutgranskning så delprocesser kan beskrives og afstemmes i DS.

Procesudstyr afklares og beskrives detaljeret i DS. Verifikation.

Styringsbeskrivelse ift ordre og omstilling beskrives detaljeret i DS

Udarbejdelse af sekvensdiagram for fastlæggelse af cyklustider (incl. Sikkerhed)

Ved komplekse celler kan en simulering blive relevant.

Opdatering af tidsplan for projektet				-				Færdiggørelse af detaljeret DS for underskrift.

Udarbejd en detaljeret konstruktionsplan der sikre CQT (Cost quality + Time)

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)				Udarbejde en detaljeret produktionsplan for fremstillingen, der sikrer løbende tegninger i værkstedet.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)		Udarbejde en detaljeret plan for FAT og sikre, at LINAK informeres straks der er noget der forskydes.
Afholde PreFAT + FAT og udarbejde FAT dokument. Underskrives af LEVERANDØR.
LEVERANDØR service introduceres til projektet inden FAT - så de er klar til LINAK.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)

Træne vedligehold i programopbygning, fejlsøgning, kritisk forløb, dokumentation, rengøring, hvordan repareres maskinen.

Dokumentation: Betjeningsvejledning, Kritiske reservedele/komponenter, reservedelsliste og vedligeholdelses plan, udarbejdet CE mærkning / risikovurdering, Rengøringsvejledninger				Gennemføre 1 uges træning for operatører og 1 uges kørsel med produkter.

Produkterne, der skal bruges til kørsel, defineres i DS.		Udarbejde en detaljeret plan for installation.

Gennemføre den aftalte uddannelsesplan for operatører og vedligehold.

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)		Udarbejde en detaljeret plan for SAT og sikre, at LINAK informeres straks der er noget der forskydes. Verificere performance krav i henhold til kravspecifikation/designspecifikation

Aktivitetsplan (LOG) styrer alle aktiviteterne i projektforløbet (alle ændringer på større end 25.000,- underskrives af OM)

Dokumentation opdateret efter SAT: Betjeningsvejledning, vedligeholdelses plan, reservedelsliste, CE mærkning / risikovurdering, kritiske reservedele/komponenter defineret, rengøringsvejledninger				Deltage aktivt i udbedring af fejllog.

Synliggørelse af garantisager til PTA, vedligehold og operatører, så de er orienteret herom.				LEVERANDØR servicechef + vedligehold deltager













		Opgaver fælles				”Go See” den aktuelle/tilsvarende produktion gennemgås.

Teknologivejkort udarbejdes evt. hvis der er flere potentialer – så prioritering kan fastlægges.

Risikovurdering (oplistning af de risici der er ved gennemførelse af projektet).		Deltagere og aktivitetsplan aftales (terminer & leverancer).

En grov tidsplan i henhold til denne projektmodel.

Indhold i forprojektet defineres, processer/risici/ny teknologi som skal valideres udvælges.

Grov ergo-vurdering

Udarbejdelse af idekatalog som beskriver hvilke kvalitetsforbedringer og optimeringer/tolerancekrav af processerne + komponenterne. 
						Udfordre innovationen ift. tidligere gennemførte projekter og seneste nye teknologier.

Gennemgang og opdatering af Proces FMEA, kontrol plan og flowchart (kritisk gennemgang af SOP).

Valg og validering af underleverandører.

Fastlæggelse af forventet OEE (baseret på erfaringer fra andre celler) til ROI beregning.				-				Gennemgang + underskrift af DS (LINAK PL + OM ; LEVERANDØR)

Konstruktions Review (LINAK PL + OM ; LEVERANDØR)				Kick off møde (LINAK PL + OM ; LEVERANDØR) hvor der laves en detaljeret gennemgang af erfaringer fra forprojektet iht. de løsninger, der er under opbygning.

Udarbejde en detaljeret plan for uddannelse af operatører + vedligehold.

Besøg hos underleverandører (Review + FAT)		PreFat LINAK PL + LEVERANDØR PL skriver kort rapport, der sikrer at vi er klar til FAT.

Lave en LOG af FAT, der understøtter indholdet i DS.

Sikkerhedstjek af anlæg: Utilsigtede strømafbrydelser, brud på slanger, brud på ledninger
Gennemgå riskovurdering på anlæg sammen med LEVERANDØREN				Opsamlingsmøde hvor projektet ovedrages.

Der opsamles erfaringer fra test kørsel.		Sikre en god ressourceplan, så der ikke er folk der venter på andre ressourcer.		Lave en LOG af SAT der understøtter indholdet i DS.

Aftal slut gennemgang

LINAK PL + OM ; LEVERANDØR underskriver SAT dokument.

Træning af vedligehold og operatører er afsluttet

Opfølgning på serviceaftale



				Retningslinjer for roller (LINAK operatører + vedligehold samt LEVERANDØR hotline + projektteam)

Opsamlingsmøde hvor ansvar af projektet overdrages fra LINAK PL til vedligehold + fra LEVERANDØR PL til serviceorganisation				Fejllog gennmgås

Verificere performance krav

Der underskrives et dokument på at anlægget er gennemgået og garantiperioden er udløbet













		Output / Leverancer				En beskrivelse og skitsering af de enkelte løsninger, et groft skøn for de nødvendige investeringer, besparelsespotentiale for de enkelte løsninger og tilhørende risikovurderinger (evt. et Teknologivejkort) som OM kan præsenteres for Ledelsen.
		Business case + beskrivelse af forprojektet, som kan præsenteres for P-ledelsen.

Evaluering af samarbejde				Bevillingsansøgning godkendt - intern LINAK
		Kravspecifikation/Designspecifikation hvor ovenstående punkter er beskrevet (reference DL 5/6 profilmontage) så der er en total forventningsafstemning omkring leverancen.

Detaljeret tilbud samt tidsplan så OM kan lave en bevillingsansøgning på projektet.

Evaluering af samarbejde				Bevillingsansøgning - intern LINAK

				Detaljeret DS + komplet konstruktion af anlæg.

Evaluering af samarbejde				Succesfuld indkøring der sikrer, at de fleste børnesygdomme på anlægget er fjernet inden det forlader LEVERANDØR.

		Succesfuld og gennemført FAT, der lever op til indgået aftale.

Såfremt FAT ikke gennemføres, holdes modparten skadesløs.

Evaluering af samarbejde				Succesfuld kørsel med de udvalgte produkter.

		Effektiv implementering der forstyrer produktionen på LINAK mindst muligt.

		Succesfuld og gennemført SAT, der lever op til indgået aftale.

Såfremt SAT ikke gennemføres, holdes begge parter skadesløse.

Evaluering af samarbejde				Et succesfuld og driftssikkert anlæg som er overtaget af LINAK og som realiserer de forventede kostreduktioner.

Evaluering af samarbejde				Overtagelse af et anlæg efter udløbet garanti, som er gennemgået af begge parter. Underskrevet slut dokument

Forbedring, OEE forslag.

Evaluering af samarbejde













		Skal placeres andet steds				-Hvad er baggrunden for at ideen kommer op? (hvorfor)
Er det dårlig kvalitet på nuværende linje/celle?
Behov for bedre produktivitet?
Leveringstid ned?
Høje vedligeholdelses omkostninger?
FPY for lav?
Er konstruktionen for dårlig?
Er kontruktionen automationsvenlig?
		Rating værktøj til valg af leverandør
-Udvælgelse af leverandør ved brug af rating værktøj: (med udvælgelse af kritiske punkter for leverancen, herunder pris, kvalitet, udstyrets kompleksitet, service level agreement, vagttelefon (tilbud evaluering))

Template til beregning af businesscase

Template til evaluering af samarbejde:
Projektforløb
Overholdese af tidsplaner
Ændringer undervejs
Personer og organisation (samarbejde)
Pris
Performance
øvrigt
						Kravspec/designspec:
-CE mærkning (ved sammenbygning)
-Sikkerhed & støj
-Service aftale
-Positivliste: Vurdering af specifikke behov for komponenter fx specielle følere til kølevand eller spåner, festo cylingere til speciel brug
-Emballage emner (ind/ud)
-Størrelse udstyr (vægt, dimensioner)
-PLC programmering (standard) (KM)
-Fastlæg stykantal og varianter til FAT og SAT
-Testkrav til udstyr/emner kørt: Grænseværdier for de emner der kommer ud af test på udstyret
-Afvigelser fra Linak krav: afvigelser fra positivlisten, Afvigelser fra øvrige Linak krav, Afvigelser fra dokumenter
-Projektplan+tidsplan. Aftale for review ved leverandør af udstyr
-Produktspecifikation. Plan for udvikling: hvad er fx max spindel længde, fedtmængde, tolerancer, max/min dimensioner, profilstørrelse mv
Så udvikling kender til hvad udstyret kan efterfølgende
definere målemetoder, og hvilke måleværktøjer der skal anvendes for at verificere kvaliteten
-Energiforbrug: Luftforbrug ved tomgang - nedlukning af maskine
Ventilations spjæld lukkes.
-Data fra maskinen Automatisk udlæsning af timetællere fra flere steder i maskinen. Data fra maskinen til vedligehold. Integration til OEE
-Hjælpematerialer(Maskine): Specificere for leverandør hvilken type fedt der skal bruges til maskinen (ikke produktet), smøreolie, tågesmøring mv. Savklinger, platter, værktøjer
-Indkøbte dele(Kvalitet)
-Performance krav(OEE krav)

								Med i kravspec??
-Kontrol af software:Sekvens gennemgang på udstyr
MES system
Struktur i programmering (udfra Linak standard)
SQL database (fx time stamps) - se qa-23-00-000 (følges ikke i dag)
-Ordreafvikling: flow igennem maskinen
Ordreskift på maskinen (skiftetid/omstillingstid)
Tomkørsel
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Deltager Matrix

				Forretningsanalyse		Business case		Bevillingsansøgnig		Forprojekt		Bevillingsansøgnig		Konstruktion		Fremstilling / indkøring		FAT		Pilot produktion		Flytning, Installation og indkøring LINAK		SAT		30, 60, 90 dages review +  drift, vedligehold og service		Slut gennemgang (udløb garanti)

				1		2		3		4		5		6		7		8		8		9		10		11		13

		PT		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m

		Vedligehold								o				m		m		m		m		m		m		m		m

		Arbejdsleder				o				o						o										m

		AM gruppe								m								m						m		m

		Operatør								o						m		m		m				m		m		m

		Q-Specialister								m														m

		IT								o												m

		Indkøb								m		m																o

		Disponent & Planlægger														m		m		m		m		m		m

		Logistik / Lager														m		m		m		m		m		m

		Test								m				m		m		m		m				m		m

		Udvikling & Produktansvarlige		o/m		o/m		o/m		o/m		o/m		o/m		o

		Lean Office				m				m																o/m

		Operations Manager		m		m		m		o		m		o				m		m				m		m		m

		Linak Ledergruppen						m				m

		Leverandør af komponenter		o/m		o/m				o/m				o/m		o/m

		Leverandør - Projektleder		m		m				m				m		m		m		m		m		m

		Leverandør - Projektgruppe								m				m		m		m		m		m		m		m

		Leverandør - Serviceorganisation																								m		m





		m		mandatory = skal involveres

		o		Optional = kan involveres
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Spin off : Emballage projekt

14

Current state (In-/ Out bound) Future state (In-/out bound)

Koncept Resultat
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Uddannelse af ufaglærte indtil nu

15

• Involvering af udvalgte timelønnede under opbygning af robotudstyr
• Internt BILA kursus efter overtagelse af udstyret (SAT)

– Timelønnede
– Vedligehold
– Arbejdsleder
– Produktionsteknikere

Fremtidigt uddannelsesbehov (større end først antaget)

Robot betjening Automatiktekniker
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Efteruddannelse af faglærte

16

Decentralisering af 
vedligehold ved 
LINAK A/S

Kompetenceafklaring 
af alle vedligeholder/ 
driftsupporter og 
deraf relevant 
efteruddannelse
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Tillidsrepræsentanterne 
Medarbejderne med på rejsen 

• Personprofil af medarbejderne

• Nogle løber forrest

• Andre løber lidt bagefter

• Andre kommer til sidst 

17
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Nye rejse destinationer i fremtiden.
• AGV’er (automatic guided vehicle )

• Transport
• Lageroptimering

• Kollaborative robot celler 
• (Menneske-robot)

18
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The END, tak fordi lyttede

Resume

• Modulasisering

• INFORMATION

• EN projektplan

• UDDANNELSE
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