Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21–22 april, 2004
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Årets viktigaste logistikhändelse!
Bäste/a logistiker eller produktionsplanerare,
Den årliga PLAN-konferensen är här igen! 2003 besökte 500 personer
konferensen, tillsammans med fler än 30 föreläsare. Du möter kollegor inom
logistik och produktion samtidigt som du får lyssna till presentationer från ett
stort antal intressanta föreläsare och företag. PLAN-konferensen bygger på
intervjuer med logistiker och produktionsplanerare runt om i Sverige, och
därför kommer programmet vara skräddarsytt för dig, som är just logistiker
och produktionsplanerare, med de mest aktuella frågorna inom området.
Under två dagar i april 2004 kommer flera spännande föreläsare, både
svenska och utländska, att presentera det senaste inom logistikområdet.
Under konferensens första dag fokuserar vi på praktikfall som bl a tar upp
fungerande nyckeltal, bättre lagerstyrning och Change Management. Andra
dagen blir en kombination av föreläsningar från utländska toppnamn och
leverantörer av affärssystem och konsulttjänster. PLAN ser det som sin uppgift att du som deltagare eller föreläsare får ta del av något mycket speciellt
under konferensens två dagar, med insikt i så många intressanta områden och
företag som möjligt.

Ur konferensens innehåll:
– Daniel Roos, författare till ”The machine that changed the world”.
– Richard Wilding, Cranfield School of Management.
– Fungerande nyckeltal för att styra supplykedjan.
– Verktyg för att ta fram de mest effektiva prognostiseringsmetoderna.
– Öka produktiviteten genom aktivt förbättringsarbete – Six Sigma.
– Bengt Johansson, svenska handbollslandslaget.

PLAN-dagen 21 april 2004

Göran Persson,
logistikprofessor från Oslo

Pris för hela
konferensen.
Från 6.960 kr!

Inspireras till nytänkande
och driv utvecklingen framåt!
Konferens första dag kommer att ge dig en genomgång av de
mest aktuella frågorna inom logistiken. Ämnena är baserade på
en undersökning där ett stort antal logistiker och produktionsplanerare tillfrågats om vad som är mest viktigt just nu. Nya synsätt och metoder tas upp och demonstreras, både från teoretiker
och från praktiker. Denna dag tar vi upp ämnen som: Fungerande nyckeltal för att styra supplykedjan och spara lagermiljoner
med bättre prognostisering.
Dessutom får du ta del av en mängd spännande praktikfall
från många ledande företag, t ex IKEA, ELFA, Ericsson
Microwave AB, Hydro Aluminium Automotive, Caterpillar
Logistics och Scania.

Lyssna på karismatiska
ledare inom näringsliv och idrott!
Inledningsvis kommer Danzas Air & Oceans Ragnar
Wilton att titta i kristallkulan och berätta om sina tankar
kring trender och framtidsutsikter inom näringslivets
logistik. Professor Göran Persson från Handelshögskolan
i Oslo, ser på det teoretiska perspektivet och fokuserar på
din roll som logistiker och nya arbetssätt inom området.

Anmäl dig redan idag! Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen
av en weekendresa för två till London. Anmälningsblankett finns på nätet
www.plan.se samt på baksidan av programmet. Det går även bra att anmäla
sig genom att ringa till PLAN 08-24 12 90, faxa till 08-24 12 05 eller skicka
e-post till: kansli@plan.se
Vi ser med glädje fram emot att träffa er till våren!
Med vänliga hälsningar PLAN

Patrik Färdow,
konferensordförande
Peter Cedergårdh,
ordförande i PLAN
PS. Ta del av våra förmånliga grupprabatter på anmälningsblanketten.
Vi önskar er varmt välkomna den 21–21 april, 2004.

GURU-dagen 22 april 2004
Träffa ledande utländska logistikgurus
En unik möjlighet för dig att närvara när några av branschens
främsta förespråkare förmedlar sina mest aktuella tankar och erfarenheter. Cranfield Business School of Management har kanske
världens främsta centrum för forskning inom Supply Chain Management. Härifrån kommer Dr. Richard Wilding och han kommer
att bjuda dig på oförglömliga tankar i sin presentation ”The 3T’s of
Highly Effective Supply Chains: creating Agility and Responsiveness”. Han är en mycket respekterad föreläsare runt om i Europa
och världen, och du kommer att få nya idéer till att bl a skapa
bättre förtroende och öka tidseffektiviteten i dina supply chains.

VD för Danzas Air & Ocean Sverige

Att bygga ett lag
Du får också ta del av en mycket spännande föreläsning
kring ledarskap och lagbygge, presenterad av handbollslandslagets coach Bengt Johansson. Han har lett ett av våra
mest framgångsrika landslag under lång tid och nått
otroliga framgångar med sitt demokratiska ledarskap där
alla trivs.
Bengt Johansson, coach för

Ta med
hela teamet:
3,
gå 4 betala för
ni sparar minst
6.960 kr!

Richard Wilding,
Cranfield Business School

Daniel Roos, MIT Boston

Ragnar Wilton,

Svenska handbollslandslaget.

Genom att delta på PLANs årliga logistikkonferens i april 2004 ökar du dina
kunskaper i en mängd olika metoder och tekniker inom logistik och produktion. Du skapar nya förutsättningar att öka produktiviteten och förbättra
effektiviteten inom många områden under de två dagarna på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm. Anmäl dig till PLAN-konferensen så får du ta del
av de hetaste frågeställningarna inom logistikområdet i Sverige idag.

En av männen bakom succéboken
”The machine that changed the world”!
PLAN har den stora äran att presentera en föreläsning av professor
Daniel Roos, MIT Boston, som är en av författarna bakom bästsäljaren ”The machine that changed the world” med över 600 000
sålda exemplar. Han kommer att berätta om sina erfarenheter
kring innehållet i boken och det senaste inom Lean Production.
Daniel Roos har skrivit ett antal böcker och artiklar som publicerats i ledande tidsskrifter inom logistik och produktion.

Nya tankar med kunden i centrum
från det ledande utvecklingsområdet!
Fordonsindustrin har alltid varit ledande vad gäller utveckling av
produktionsmetoder och effektivisering. Dr. Matthias Holweg forskar och undervisar på University of Cambridge, och har kopplingar
till International Motor Vehicle Program och ledande personer
inom Lean Production. Han har byggt vidare på arbetet kring ”The
machine that changed the world” och presenterar sin nya bok i maj
2004. Matthias fokuserar på hur supply chains måste bli mer kundfokuserade i presentationen ”The Second Automotive Century:
Moving Beyond Lean Factories”.

Matthias Holweg,
University of Cambridge

Lyssna på efterfrågade leverantörer
och deras mest intressant kundcase
På konferensens andra dag kommer det också att bjudas på många intressanta frågeställningar och praktiska erfarenheter från kunniga personer och företag från logistikvärlden. Du får ta del av tips och råd från några av de största och viktigaste leverantörerna. De presenterar tillsammans med sina kunder, som förklarar hur de effektivt
använder sig av IT-system. Under detta pass får du bl a höra om avancerad produktionsplanering, VMI, Supply Chain Management-lösningar och transparenta lösningar.
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08:50 Patrik Färdow, konferensgeneral och Peter Cedergårdh, ordförande PLAN, hälsar välkommen och inleder konferensen

Patrik Färdow

09:00 Trender och framtidsutsikter inom logistiken
– dagens läge och vad vi kan förvänta oss de närmsta åren både lokalt och globalt
Ragnar Wilton från Danzas Air & Ocean Sverige ger sin syn på vilka förutsättningar och möjligheter vi har
i dagens logistik. Kontinuerligt sker olika strukturella förändringar på den nordiska marknaden. Ur ett lokalt,
men också ett globalt perspektiv får du veta hur framtiden ser ut och vilka trender som kommer att ge
logistiken delvis ett nytt ansikte framöver.
Ragnar Wilton, VD, Danzas Air & Ocean Sverige

09:40 Nya utmaningar för den moderna logistikern
– så hanterar du dagens och morgondagens problem
Under detta pass får du reda på vad det innebär att vara logistiker idag, vilka möjligheter som finns och vilka nya
arbetssätt du har att jobba med. Framförallt får du nya målbilder att utgå ifrån.
Göran Persson, professor i Business Logistics, Handelshögskolan BI i Oslo

10:30 Förmiddagskaffe och utställning

• Så mäter du och följer upp ditt lager
• Modeller för ökad lageromsättning
• Ökad lageromsättningshastighet ger fler fördelar än bara
minskad kapitalbindning
Per Kjörling, VO-chef hem- och sjukvårdsdistribution,
Kronans Droghandel

Ragnar Wilton är VD för Danzas Air & Ocean Sverige. Han har varit företagsledare på
ett antal olika transportföretag under de senaste 30 åren, bl.a. Vice President på SAS
Cargo och VD och grundare av Universal Air Express. Han har också ett stort antal
styrelseuppdrag.

Göran Persson är professor i Business Logistics på Handelshögskolan BI i Oslo. Han
är ursprungligen svensk och är bl.a. teknisk licentiat från Lunds Tekniska Högskola.
Han har skrivit och redigerat många böcker i ämnena produktionsstyrning, logistik
och Supply Chain Management, och har publicerats i flera tidsskrifter, däribland The
International Journal of Logistics Management. Han var den förste i Norge som
tilldelades Logistics Management Award 1990 (LOGMA-award). Hans nuvarande
forskning inkluderar logistikstrategier och Supply Chain Management.

B – Aktivt förbättringsarbete

C – Logistikstrategier och helhetstänkande

11:00 B1) Öka produktiviteten genom aktivt
förbättringsarbete – Six Sigma
Praktikfall

Praktikfall

11:00 A1) Förbättra lageromsättningen – ett antal konkreta
åtgärder för att öka din lageromsättningshastighet

Peter Cedergårdh

11:00 C1) Advanced development of Supply Chain Planning
– Starbucks Coffee case

• Hur du hanterar verktygen inom Six Sigma och får bättre
fart på förbättringsarbetet
• Hur du får förbättringsarbetet att bli mer kundfokuserat,
logistikanpassat och resultatorienterat
• Så får du inspiration och kunskap till ett framgångsrikt
strategiskt förbättringsarbete som reducerar dina
kvalitetsbristkostnader
Peter Häyhänen, biträdande teknikchef, Ericsson Microwave AB

Per Kjörling (f d Ahlberg) är ekonomie magister och har arbetat på
KD sedan 1997. Han började som lagerstyrare/inköpare och
processägare. Per startade upp verksamheten kring sjukvårdslogistik
i Borlänge, som gick ut på att slå ihop tre depåer, implementera
affärssystem och start upp elektronisk handel. Nu arbetar han som
verksamhetsområdeschef för Hem- och Sjukvårdsdistribution.

Praktikfall

A – Nyckeltal, prognostisering och lagerstyrning

This session describes inventory strategies employed by
Starbucks Coffee in 2002 which supported network
expansion while preserving product freshness through a
more efficient use of inventory assets. These strategies were
enabled through the convergence of advanced inventory
management theory, supply chain technology and business
processes which provided flexible response to rapidly
changing demand patterns.
Jim Butler, independent consultant, LLC Butler
Föreläsningen hålls på engelska
Jim Butler is an independent supply chain technology consultant specializing
in the advanced development of supply chain planning and forecasting
solutions. Jim has extensive post-implementation experience tuning solutions
to foster improved business results. Recently Jim completed an inventory
management initiative with Starbucks Coffee which is being documented and
published.

Peter Häyhänen är biträdande teknikchef på Ericsson Microwave i Borås.
Han genomgick redan 1995 utbildningen till Six Sigma Black Belt hos ABB
och är idag pådrivare, mentor och internutbildare inom Ericssons satsning på
kvalitetsprogrammet Six Sigma. Hans arbete har starkt bidragit till att Ericsson
Microwaves i Borås successivt infört olika Six Sigma metoder i olika funktioner
inom hela organisationen.

13:10 A2) Fungerande nyckeltal för att styra supply-kedjan

13:10 B2) Change Management – så utvecklar du
förbättringsgrupper i världsklass

13:10 C2) How to overview and improve
your Supply Chain Operations

• Hur du hanterar nyckeltal och mätvärden som förbättrar din
supply-kedja
• Så synliggör du logistikens värde för ditt företags resultat
• Hur du förändrar dina nyckeltal till att också bli ickefinansiella
Stefan Holmberg, IKEA

Praktikfall

11:45 Lunch och utställning

Praktikfall

11:45 Lunch och utställning

Praktikfall

11:45 Lunch och utställning

• Viktiga beståndsdelar för att skapa en framgångsrik och
högproducerande förbättringsgrupp
• Så komponerar du ett kreativt produktionsteam
• Hur du sätter relavanta mål för gruppen och uppnår
oslagbara förbättringsresultat i din produktion
Robert Kusén, produktionsledare, Scania AB

Stefan Holmberg har en doktorsexamen i logistik från Lunds Tekniska
Högskola. Han har flerårig erfarenhet från internationell försörjning och
distribution, samt implementering av globala logistiksystem inom IKEA.
Stefan har i sin forskning fokuserat på hur utformning av mätsystem
påverkar integration i försörjningskedjor, och är knuten till Institutionen
för Teknisk Ekonomi och Logistik vid Lunds Tekniska Högskola.

Robert Kusén är produktionsledare på Scanias V8-montering. Han lever och
leder efter mottot ”med fokus på människan bygger vi de bästa maskinerna”.
I organisationer finns strukturer och värderingar som blockerar mänsklig
kapacitet. Organisationsutformningar borde ur ett rationellt och logiskt
perspektiv generera resultat. Men verkligheten är dock sådan att människan
primärt styrs av känslor. Med den insikten som utgångspunkt startades
utvecklingen av förbättringsarbete på Scanias V8 montering.

• How to identify gaps in a supply chain
• Improve your supply chain and make positive impact on
customer service and shareholder value
• Outsourcing as a possibility, considering both positive and
negative aspects
• How to measure a supply chain
Harald Schefft, Market Sector Director Europe,
Caterpillar Logistics Föreläsningen hålls på engelska
Harald Schefft is Market Sector Director Europe, Caterpillar Logistics
Services in Stuttgart. He has a Master in Transport & Logistics Science, and
before his present position he was a Managing Director in D.Logistics Group
where he among other things reorganized the European Supply Chain of
Duracell. During the last 15 years he has realized more than 20 Third Part
Logistics projects involving between 5 and 700 people each.

13:55 Utställning och paus

13:55 Utställning och paus

14:10 A3) Spara lagermiljoner med bättre prognostisering

14:10 B3) Lean Production – två case, samma principer
men olika angreppssätt

14:10 C3) Supply Chain Management
– strategisk utveckling och operativa plattformar

• Användbara aktiviteter för och resultat av kapitalrationalisering
• Tilläggsystem för prognostisering (Stock Wizard och AMASE
forecasting) samt hur de används på ELFA
• Lagerstyrningssystem idag samt erfarenheter av ERPinförande och användning
Anders Waernulf, inköpsdirektör, ELFA AB
Erik Larsson, VD, 2 Pro AB

Anders Waernult är inköpsdirektör på ELFA AB, ett grossistföretag
i elektronikbranschen. Han har varit direkt arbetande med att införa add-on
system och ansvarar idag för ELFAs hela försörjningskedja.

Praktikfall

13:55 Utställning och paus

Praktikfall
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08:00 Registrering och utställning drar igång

• Optimering av en produktionslina genom bland annat layoutförändring, ombalansering av processen, implementering av
Kanban-system och teamorganisation medförde ökad leveranssäkerhet och produktivitet samt stora kostnadsbesparingar
• Kombinerat nytänkande inom produktionsplanering och
kapacitetsplanering, med utgångspunkt i Theory of
Constraints, resulterade i ökad output och därmed direkta
finansiella förbättringar
• De fem grundläggande Lean-principerna skapar stora
förbättringsmöjligheter om de används på ett
situationsanpassat sätt
Camilla Nilsson, Lean Manager, Hydro Aluminium Automotive

Erik Larsson civilingenjör och VD för 2 Pro AB, är konsult inom logistikområdet med inriktning mot prognostisering, huvudplanering och lagerstyrning. Han har också många års erfarenhet som PLAN-lärare.

Camilla Nilsson är Lean Manager på Hydro Aluminium Automotive i Norge.
Hon är ansvarig för att stödja, samordna och följa upp de lean-aktiviteter som
pågår i företaget idag. Camilla är civilekonom med inriktning på logistik och
SCM, och har tidigare arbetat bl a som projektledare inom samma område.

• Hur du mer effektivt förbättrar samspelet mellan operativ
och strategisk utveckling på ditt företag
• Så driver du utvecklingen mot operativa plattformar
• Vilka problem och hinder finns för en mer omfattande
Supply Chain Management, och vilken roll spelar
företagsledningen
Mats Abrahamsson, professor Linköpings universitet och
konsult, Linköping Management Enterprise AB
Mats Abrahamsson Linköping Management Enterprise AB och professor
i logistik vid Linköpings universitet, har som konsult arbetat för en lång rad
svenska och internationella storföretag. Kombinationen forskare vid Linköpings
universitet och konsult går som en röd tråd genom Mats Abrahamssons
arbete, där han omsätter de senaste forskningsrönen inom logistik och
distribution till praktiska resultat i de företag han arbetar för. Tillsammans med publicering
av flera artiklar och böcker samt flitigt deltagande som föredragshållare på konferenser
och seminarier, har han bidragit till att sprida kunskap om betydelsen av att bryta upp
gamla strukturer och ersätta de med nya, mer effektiva, för att få den strategiska och
operativa utvecklingen i företag att samverka.

14:55 Utställning och kaffe
15:25 Att bygga ett lag
Vilka likheter och olikheter finns det kring ledarskapets funktion i idrottslivet kontra näringslivet? Detta är
utgångspunkten när Bengt Johansson pratar om att bygga ett framgångsrikt lag, sätta upp mål samt att bygga
upp självförtroende och laganda. Det finns mycket att lära av idrotten även inom näringslivet, hur man
uppträder som chef och ledare bland ett gäng starka individer och hur man skapar glädje i gruppen. Man
måste gå från måste, till vilja!

17:00–17:10 Sammanfattning, utdelning av utmärkelsen Årets Exjobb – Avslutning
19:00 Konferensmiddag samt premiering av nycertifierade. Tag chansen att träffa kollegor från hela landet!

Bengt Johansson är coach för svenska handbollslandslaget och en av Sveriges
främsta ledarprofiler genom tiderna. Han har nått smått otroliga framgångar med
vårt folkkära handbollslandslag, OS-, VM- och EM-medaljer på löpande band under
närmare 15 års tid. Bengt är känd för sitt öppna, demokratiska ledarskap där han ofta
tar en position lite vid sidan av gruppen. Det handlar om tillit och förtroende, när man
ska styra och leda och på vilket sätt anpassat till situationen.
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08:00 Registrering för nytillkomna konferensdeltagare samt morgonkaffe

00
Dr. Richard Wilding från Centre for Logistics and Supply Chain Management,
Cranfield Business School, fokuserar sin föreläsning kring relationer och
värdeskapande aktiviteter i försörjningskedjan. Med hjälp av de tre nyckelbegreppen
Time, Transparency och Trust, bygger du snabbare och mer mottagliga organisationer.
Richard fick högsta betyg av deltagarna när han gjorde en liknande presentation på
Supply Chain World Europe 2003 i Düsseldorf, november 2003.

09:50 Utställning och kaffe

Gert Hägerström är VD för Svenska Retursystem. Gert har
lång erfarenhet av produktions- och logistikfrågor och var
tidigare affärsområdeschef på Ceralia och VD för Vårgårda kvarn.

• Så går du tillväga för att implementera
leverantörsstyrda lager
• VMI – med exempel från projektets tre faser
• Vilka effekter som ett VMI-projekt kan ge
• Utmaningar i samband med införandet av VMI
Lena Breman, projektutvecklare Supply Chain och
projektledare VMI-projektet, Volvo Powertrain
Håkan Jöne, marknadschef, PipeChain

10:20 Y1) Full kontroll i produktion och
logistik
Presenteras av Jeeves

• Fjärdepartslogistik i praktiken
• Fördelar med en extern logistikfunktion
Gert Hägerström, VD, Svenska Retursystem
Kjell Rundqvist, vice VD och affärsområdeschef, Sonat AB

10:20 X1) Implementering av ett VMI-projekt
Presenteras av PipeChain
och MA System

Presenteras av Sonat AB

10:20 V1) Att nå framgång med en virtuell
logistikfunktion

Lena Breman har under flera år jobbat med olika
arbetsuppgifter inom Volvo Powertrains logistikfunktion,
både internt och externt.

Kjell Rundqvist är en av grundarna av Sonat. Han har
20 års erfarenhet inom logistik och inköp och har haft ett
antal uppdrag inom bland annat ABB och Ericsson.

Håkan Jöne har arbetat med ekonomistyrning, projektledning och som logistikchef inom industrin. Sedan 1999
arbetar han med att göra tillverkande och distribuerande
företag effektivare i sina försörjningsnätverk.

Svenska Retursystem AB har till uppgift att administrera
och vidareutveckla det inom Sverige pantbaserade retursystemet så att det blir allt smidigare och enklare att
använda. Leverantörer och grossister ansluter sig till systemet genom
att teckna avtal med Svenska Retursystem.

Volvo Powertrain är en av världens största tillverkare av
tunga dieselmotorer.

Full kontroll på verksamheten – utopi eller
verklighet? Som exempel används två
avancerade och sedan flera år fungerande
verksamhetsplattformar: FARLO (hamburgertillverkning för McDonald’s) och
DILA (tredje parts och fjärde generationens
distributionslogistik). Vad är det som gör
dessa lösningar så framgångsrika?
Jan-Erik Gutman, Jeeves

10:20 Z1) Transparenta lösningar skapar en
helhetssyn längs hela logistikkedjan
Presenteras av ROCE partners

Läs mer på sidan 6. Föreläsningen hålls på engelska.
Dr. Richard Wilding, Cranfield Business School

• Erfarenheter från en global implementering
av planeringssystem hos Gambro Renal
Products.
• Kombination av pull- och push-system
resulterar i minskade lager.
• Ökad visibilitet leder till snabbare respons
i supply kedjan.
Carl-Johan Rijpma, Gambro
Carl-Johan Rijpma jobbar på Gambro som i2 application
manager med ansvar för utveckling och implementering
av Gambros i2-lösning. Carl-Johan har erfarenheter av de
senaste årens utveckling av forecast-, replenishment- och
lagerstyrningsprocesser på Gambro.

Jan-Erik Gutman är expert på informationslösningar i produktionsmiljö som under de senaste 25 åren arbetat med design och
utveckling av lösningar för integrerad produktion och effektiv logistik.
Under de senaste åren har han i sin roll som chef för Industriell IT
hos ABB varit ansvarig för utveckling av informationsplattformar
i samverkan med. Jan-Erik är också en frekvent anlitad föreläsare
och expert på symposier, konferenser och mässor.

Gambro är ett ledande företag inom medicinsk teknik och vård med
mer än 35 års erfarenhet. Företaget har drygt 20.000 anställda i 40
länder, vilka levererar livsavgörande blod- och cellbaserade produkter
och tjänster till människor över hela världen.

11:10 V2) Bättre prognoser – färre onödiga
transporter, minskade lager och
kortare ledtid

11:10 X2) Hur du ställer in ditt affärssystem
för att infria din verksamhets
behov

11:10 Y2) Resursoptimering i värdekedjan
med hjälp av transparenta och
okomplicerade lösningar

11:10 Z2) Warehouse Managementlösningar för bättre lagerstyrning
och kontroll

Det finns stora pengar att tjäna på att kunna
förutsäga var, när och hur en viss kund på en
viss marknad vill ha sin bil
• Förutse efterfrågan på både kort och lång sikt
• Prognosen som drivkraft i värdekedjan
• Gemensam process – enkelt, flexibelt och
överskådligt
Anders Johansson, Account Manager,
IFS Sverige AB
Jörgen Träff, Manager Market Volume
Planning, Volvo Personvagnar

• Hur McDonald’s logistikpartner
säkerställer leveranserna till
restaurangerna med hjälp av SAP.
Magnus Ekelund, Scandlog AB

Jörgen Träff är ansvarig för Volvo Personvagnars globala Market Volume Planning och har under många år arbetat
internationellt med marknadsplanering. Volvo Personvagnar tillverkade förra året över 400 000 bilar. Sedan 1999, ägs Volvo
Personvagnar AB av Ford Motor Company. Volvos försäljnings- och servicenätverk täcker ett 120-tal länder via cirka 2 000
återförsäljare. Många enheter inom nätverket är oberoende företag som samarbetar med Volvo Personvagnar.

• Utnyttja tillgångarna i värdekedjan bättre
genom ökad visibilitet
• Minska behovet av buffertar, samtidigt som
ni får ökad kundservice
• Sprid information om resurserna i värdekedjan på kortare tid och med mindre insats
Hans Nöjdh, Corporate IT Director, Expert
Ulf Mårtensson, VECC Manager, IBS Sverige AB

Presenteras av Sigma Integra
och SSA Global

10:55 Utställning och paus

Presenteras av IBS Sverige AB

10:55 Utställning och paus

Presenteras av SAP

10:55 Utställning och paus

Presenteras av IFS Sverige AB

10:55 Utställning och paus

• Så ser en operatör inom tredjepartslogistik på Warehouse Management
• Krav som ställs på tredjepartslogistikern
där produktionen utgörs av lageradministrativt arbete
• Så följer man upp det lageradministrativa
arbetet
Kenneth Pettersson, Green Cargo Road
& Logistics

Hans Nöjdh är sedan sju år Corporate IT Director på Expert SSA Global – the enterprise software company that's moving
och har en bred kännedom speciellt inom hemelektronikforward faster. SSA Global is a leading provider of extended
branschen men också inom distribution av detaljhandel generellt. enterprise resource planning(ERP) solutions worldwide We are
Expert är en frivillig fackhandelskedja som förser de
represented with 121 worldwide offices serving more than
svenska hemmen med underhållning. Man har ca 235 butiker utspridda 16,500 customers that represent market-leading companies
över hela Sverige med en omsättning på 2,8 miljarder SEK.
in over 90 countries.

11:45 Lunch och utställning

13:10 V3) How introducing VMI affects your
business

13:10 X3) Avancerad produktionsplanering
(APS) som skapar säkrare
kapacitetsplanering och
upptäcker trånga sektorer

13:10 Y3) Framgångsrik implementering av
Supply Chain Management-lösningar

13:10 Z3) Presentation av Årets
examensarbete

• Turning the supply chain around
– from customer to supplier
• How to create visibility throughout
various existing ERP-system
• Going from local to global control?
Wim De Rouck, Area Manager Renault
Trucks Customer Inventory Development,
Volvo Parts
Håkan Amnäs, MD Syncron Sweden AB
Föreläsningen hålls på engelska

• Så identifierar du och använder
Theory of Constraints (TOC) i din
produktionsplanering
• Hur du planerar på taktisk respektive
operativ nivå
Anders Remnebäck, Senior Business
Consultants, Intentia
Richard Barkevall, Business Unit Manager,
SCM, Intentia

Renault Trucks is one of the largest European
manufacturers of commercial vehicles, with its origins
in the Renault automobile company that was founded
in 1898, and also in Berliet, another manufacturer
founded in 1895.
Renault Trucks offers all types of commercial vehicles,
ranging from light trucks for urban distribution
services to special vehicles and heavy trucks for longhaul operations.

Richard Barkevall har under de senaste 10 åren varit
en drivande kraft för att införa s k APS-system
(Advance Planning & Scheduling) på den nordiska
marknaden. I dag är Richard Nordenchef på Intentia
för Supply Chain Planning.
Anders Remnebäck arbetar som lösningsansvarig
inom Supply Chain Planning. Han har genomfört
många projekt, bl a hos ARLA, Swedish Meat och
Trelleborg.

Presenteras av Strålfors

11:45 Lunch och utställning

Presenteras av Intentia

11:45 Lunch och utställning

Presenteras av Syncron Sweden AB

11:45 Lunch och utställning

• Så integrerar ITW Fixfast kunder och
leverantörer i sin Supply Chain
Management-strategi
• Så nyttjar ITW framgångsrikt Strålfors
lösningar för Supply Chain Integration
Per Elmberg, Financial Manager, ITW Fixfast
Daniel Delersjö, Sales Manager, Strålfors
TradeCom Solutions AB

Varje år delar föreningen PLAN ut Årets examensarbete inom logistikområdet.
Under detta pass får du ta del av intressanta och
nyskapande idéer från årets pristagare.

ITW – Illinois Tool Works – är en internationell koncern
med 50 000 anställda och $10 mdr omsättning. ITW
består av ett stort antal decentraliserade enheter inom
många branscher, bland annat fordon, bygg och
förpackning. ITW Fixfast i Sverige levererar primärt till
fordonstillverkarna och deras 1st och 2nd tier-leverantörer.
Strålfors TradeCom Solutions har varit verksamma
sedan 1986 med lösningar inom elektronisk affärsintegration och logistik. Företaget arbetar främst med
medelstora och stora företag inom fordons- och tillverkningsindustrin samt detalj- och dagligvaruhandeln.

13:45 Utställning och paus
14:00 The Machine That Changed The World – Lessons Learned and Future Directions
Läs mer på sidan 6. Föreläsningen hålls på engelska.
Daniel Roos, MIT Boston

Dr. Daniel Roos, författare till bästsäljaren ”The Machine That Changed The World,
har under mycket lång tid följt utvecklingen inom fordonsindustrin världen över.
Den studie som gjordes i samband med boken är en av de största studierna som
gjorts inom industrin någonsin. Han hjälper dig att förstå fördelarna kring Lean
Production med mindre spill, effektivare tillverkningslinjer och mindre kostnader.

15:10 Utställning och kaffe
15:40 The Second Automotive Century: Moving Beyond Lean Factories
Läs mer på sidan 6. Föreläsningen hålls på engelska.
Matthias Holweg, University of Cambridge

16:40–16:50 Sammanfattning – Avslutning

Dr. Matthias Holweg forskar och undervisar på University of Cambridge. Han har
under många år studerat olika aspekter kring supply chains inom fordonsindustrin.
Matthias anser att även om förändringen till Lean Production inom denna industri
i många avseende varit lyckosam, har man inte lyckats få försörjningskedjan att
vara tillräckligt kundfokuserad och han hjälper dig bland annat med tips och råd
kring detta.

Marknadsplatsen
Utöver de olika seminarierna erbjuder vi dig möjligheten att besöka och diskutera med utställare som
levererar tjänster/produkter inom konferensens tema.
Vi integrerar utställningen/marknadsplatsen med konferensen så att Du får rikligt med tillfällen till
dessa kontakter. Marknadsplatsen är öppen från 08.00 till ca 18.00 den 21 april samt mellan 08.00 och
17.00 den 22 april.
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08:30 The 3T’s of Highly Effective Supply Chains: creating Agility and Responsiveness
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XLNT sparar tid genom att förenkla uppdateringen
av ditt affärssystem. Istället för manuell inmatning via
tangentbordet kan du utföra en interaktiv uppdatering
av affärssystemets databas från Excel. Via bildskärmen och
affärssystemets interna kontrollprogram får du full kontroll över
inmatningarna.

SOM ÖKA

➼G

Uppdatera databasen via Excel.
Enkelt med XLNT.

EF

FETKI VIT

www.integra.sigma.se
Presenterar praktikfall: X3

Presenterar praktikfall: Z2

Presenterar praktikfall: X2

PLAN-dagen 21 april
08:00

Registrering och utställning drar igång

08:50

PLAN hälsar välkommen, Patrik Färdow och Peter Cedergård

09:00

Trender och framtidsutsikter inom logistiken – dagens läge och vad vi kan förvänta
oss de närmsta åren både lokalt och globalt, Ragnar Wilton

09:40

Nya utmaningar för den moderna logistikern
– så hanterar du dagens och morgondagens problem, Göran Persson

10:30

Förmiddagskaffe och utställning

11:00

A1) Förbättra lageromsättningen – ett antal konkreta åtgärder för att öka din
lageromsättningshastighet

Presenterar praktikfall: V2

B1) Öka produktiviteten genom aktivt förbättringsarbete – Six Sigma
C1) Advanced development of Supply Chain Planning – Starbucks Coffee case

Presenterar praktikfall: V1

11:45

Lunch och utställning

13:10

A2) Fungerande nyckeltal för att styra supply-kedjan
B2) Change Management – så utvecklar du förbättringsgrupper i världsklass
C2) How to overview and improve your Supply Chain Operations

13:55

Utställning och paus

14:10

A3) Spara lagermiljoner med bättre prognostisering
B3) Lean Production – två case, samma principer men olika angreppssätt
C3) Supply Chain Management – strategisk utveckling och operativa plattformar

14:55

Utställning och kaffe

15:25

Att bygga ett lag, Bengt Johansson

17:00–17:10 Sammanfattning av PLAN-dagen, utdelning av utmärkelsen Årets Exjobb
– Avslutning
19:00

Konferensmiddag samt premiering av nycertifierade.
Tag chansen att träffa kollegor från hela landet!

Färdbeskrivning till Stockholmsmässan
Stockholmsmässan ligger i Stockholm, strax söder om city. Tel 08-749 41 00.
Med bil kör du enklast E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/Älvsjö. Det finns ca 4000 parkeringsplatser. Avgift: 15 kr/tim eller 60 kr/dygn.
Pendeltåg från Stockholm central avgår 8 –12 ggr/timme och når Älvsjö station efter bara nio minuter.
Åker du taxi, har de större taxibolagen fasta priser till Stockholmsmässan från såväl Arlanda, Bromma som City!

Vi gör Supply Chain Integration till praktisk vardag.
Strålfors TradeCom Solutions AB
www.stralfors.se/e-handel
Presenterar praktikfall: V3

Presenterar praktikfall: Y3

Presenterar praktikfall: Z2

enabling your supply chain
Presenterar praktikfall: Z1

Presenterar praktikfall: Y2

GURU-dagen 22 april
08:00

Registrering för nytillkomna konferensdeltagare samt morgonkaffe

08:30

The 3T’s of Highly Effective Supply Chains: creating Agility and
Responsiveness, Dr Richard Wilding

09:50

Utställning och kaffe

10:20

V1) Att nå framgång med en virtuell logistikfunktion
X1) Implementering av ett VMI-projekt
Y1) Full kontroll i produktion och logistik
Z1) Transparenta lösningar skapar en helhetssyn längs hela logistikkedjan

10:55

Utställning och paus

11:10

V2) Bättre prognoser – färre onödiga transporter, minskade lager och kortare
ledtid
X2) Hur du ställer in ditt affärssystem för att infria din verksamhets behov
Y2) Resursoptimering i värdekedjan med hjälp av transparenta och
okomplicerade lösningar
Z2) Warehouse Management – lösningar för bättre lagerstyrning och kontroll

11:45

Lunch och utställning

13:10

V3) How introducing VMI affects your business
X3) Avancerad produktionsplanering (APS) som skapar säkrare
kapacitetsplanering och upptäcker trånga sektorer
Y3) Framgångsrik implementering av Supply Chain Management-lösningar
Z3) Presentation av Årets examensarbete

13:45

Utställning och paus

14:00

The Machine That Changed The World – Lessons Learned and Future
Directions, Dr Daniel Roos

15:10

Utställning och kaffe

15:40

The Second Automotive Century: Moving Beyond Lean Factories,
Dr Matthias Holweg

16:40–16:50 Sammanfattning och avslutning av ordföranden

Boka hotellrum i god tid!
Hotell i närheten av Stockholmsmässan i Älvsjö:
First Hotel Royal Star
Mässvägen 1
First Express
Marknadsvägen 6
New World
Åbyvägen 20

08-99 02 20
08-556 707 80
08-602 55 00

First Hotel Royal Star ligger bredvid mässan, de övriga i Årsta.

Presenterar praktikfall: Y1

Presenterar praktikfall: X1

Tre nyckelfaktorer för att bygga högeffektiva supply chains!
Ett effektivt supply chain management är helt avgörande för ditt företags möjligheter att bli konkurrenskraftigt. Nyckelfaktorerna som man bör fokusera på är att bygga relationer i försörjningskedjan och utföra aktiviteter som skapar värde för kunden. När detta är uppnått, skapas snabbare
och mer mottagliga organisationer. Dr. Richard Wilding är Director of Customised Executive
Development in Supply Chain Management och senior lecturer på Centre for Logistics and Supply
Chain Management, Cranfield School of Management. Han hjälper dig att förstå ”The 3T’s of
Highly Effective Supply Chains” vilket utgör ett enkelt och därigenom kraftfullt ramverk som
organisationer kan använda för att bygga stabila supply chain-processer och -strukturer. När han
gjorde en liknande presentation på Supply Chain World Europe 2003 i Düsseldorf i november 2003,
fick han högsta betyg av deltagarna, så du har verkligen en riktig höjdarpresentation att se fram
emot.
22 april 2004 • 08:30–09:50
Richard Wilding arbetar med europeiska och internationella företag med logistik- och supply chainprojekt inom alla sektorer såsom läkemedel, detaljhandel, högteknologi och livsmedel för att nämna några. Hans innovativa doktorsforskning fick uppmärksamhet i internationell media med bl a reportage i BBC World Service och artiklar i The Times, Financial Times och
New Scientist. På senare tid har hans forskning resulterat i internationell mediabevakning bl a med live-intervjuer i BBC 1 television news.

Historiens kanske största kartläggning av produktion!
En av de mest uppmärksammade böckerna inom produktion är utan tvekan ”The machine that
changed the world”. Dr. Daniel Roos är en av medförfattarna till boken som beskriver en kartläggning av ett stort antal produktionsanläggningar runt om i hela världen, och vilka fördelar som
uppkom i samband med införandet av Lean Production. Han kommer att ge dig sina reflektioner
kring denna bok och vad du kan lära dig av erfarenheterna i sin presentation ”The Machine That
Changed The World – Lessons Learned and Future Directions”.
Dr. Daniel Roos tjänstgör som Founding Director of the International Motor Vehicle Program och
som Director of the Cooperative Mobility Program. Han är medförfattare till ”The machine that
changed the world”, som har översatts till elva språk och sålts i över 600 000 exemplar. Dr. Roos
fick 1994 års Shingo Prize för ”Excellence in Manufacturing Research” (vilket benämns av Business
22 april 2004 • 14:00–15:10
Week som ”Nobelpriset för produktion”). Han fungerar också som Special Assistant till Chancellor
and Provost, där han hjälper till att skapa storskaliga industriella och globala partnerskap, och har
haft en ledande roll i partnerskap med Ford, Merril Lynch och Cambridge University i Storbritannien. Han är författare till fler än 50
böcker och artiklar för yrkesutövare.

Nästa århundrade med tillverkningsindustrin
Fordonsindustrin har alltid legat i fronten gällande innovativa lösningar kring produktion. Dr.
Matthias Holweg, från University of Cambridge, kommer att belysa nya aspekter av fordonsindustrin
och hur fokuseringen i supply chains måste bli mer mot kunden. Denna industri har på senare år förvandlats till framgångsrikt arbete med Lean Production, men supply chains har inte riktigt hängt med
utvecklingen i samma takt. Han har fortsatt på den inslagna vägen i och med arbetet kring ”The
machine that changed the world” och har ett nära samarbete med många av de stora namnen inom
Lean Production. Matthias presentation har titeln ”The Second Automotive Century: Moving Beyond
Lean Factories”.
Matthias Holweg forskar och undervisar på Judge Institute of Management, University of Cambridge.
Han har varit inblandad i ett antal olika forskningsprogram kring fordonsindustrin, såsom 3DayCar
22 april 2004 • 15:40–16:40
Programme, och är Principal Investigator of the MIT International Motor Vehicle Program (IMVP).
Han är författare och medförfattare till ett antal böcker och artiklar i olika välkända tidsskrifter bl a MIT Sloan Management Review.
Hans senaste arbete tillsammans med professor Frits Pil kommer att presenteras i boken ”The Second Century: Reconnecting Customers
and Value Chain through Build-To-Order”.

Patrik Färdow

Jan Olov Orvegård

Anders Berg

Produktionsdirektör på Coca-Cola drycker. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola som
arbetat tio år med Supply Chain Management och
IT-förbättringar inom process- och konsumentvaruindustri. Sitter i styrelsen för PLAN som konferensansvarig och anordnar i år sin femte PLAN-konferens.

VD, C2 Management AB. Sitter
med i Styrelsen för Stiftelsen PLAN
Utbildning och är ansvarig för
Produktion och Programutveckling
av PLAN-konferensen.

Civilingenjör från Linköpings
Tekniska Högskola. Projektledare för årets program av
PLAN-konferensen.

Programutskottet PLAN-konferensen 2004
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Vi vill även rikta ett stort tack till PLAN-konferensens programutskott för all hjälp i arbetet med att välja ut teman och talare till årets konferens;
Tyrone Andersson, GB Glace – Mats Fors, Preem – Per Öhagen, Navigation Partner – Gösta Hultén, Inköp & Logistik – Peter Cedergårdh, Alfakonsult – Hans-Göran Melander,
PLAN – Kjell Rundqvist, Sonat – Nils G Storhagen, Scald – Fredrik Helgesson, Electrolux Outdoor Products.
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Det här är PLAN
PLAN är organisationen för alla med intresse för logistik. Vi arbetar för att främja kompetensutveckling inom produktionslogistik och för att ge möjligheter till
erfarenhetsutbyte. Vi genomför företagsträffar, seminarier och konferenser. Vi har ett komplett utbildningsprogram för produktionslogistik. PLAN stödjer forskning
och utveckling genom projekt och konferenser i samarbete med universitet och högskolor. Vi publicerar och säljer böcker, vår medlemstidning tar upp aktuella
produktions- och logistikfrågor.
Samarbete över hela landet. Vi fler än 2000 medlemmar från 900 företag över hela landet. En central styrelse och ett antal kommittéer arbetar med konferenser,
certifiering samt litteratur. Vi har även fem aktiva regionkommittéer.
Samarbete över hela världen. Vi har samarbetsavtal med vår amerikanska systerorganisation APICS. Vi ansvarar för utbildning och den svenska testverksamheten
inom deras certifieringsprogram CPIM och CFPIM. Vi ingår även i de europeiska organisationerna ELA och FEPIMS.

Kategori 1:
Kategori 2:

Kategori
1 2

Pris kategori 2
7.960 (8.460 -500)
4.480
3.980
450

Alternativ
a) b) c)

Anmälan måste vara PLAN tillhanda senast 14 april 2004.

Anmäl dig redan idag via
www.plan.se eller faxa in din anmälan till PLANs kansli 08-24 12 05
eller ring 08-24 12 90

Fax

Telefon

e-post

e-post

e-post

e-post

Ort

Enklast gör du det på www.plan.se

Postnr

Adress

Företag

Befattning

4.Namn

Befattning

3.Namn

Befattning

2.Namn

Befattning

1.Namn

Steg IV: Boka!

Ta del av våra rabatter

Steg III:

Pris kategori 1
6.960 (7.460 -500)
3.980
3.480
450

Middag
d)

• När du bokar både Dag 1 och Dag 2 så erhåller du 500 kr paketrabatt och betalar endast 6.960 kr eller 7.960 kr.
• Boka hela konferensen före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekend resa för två till London.
• Gå 4 betala för 3! Då ni gruppbokar 4 personer till hela konferensen, samtidigt‚ från samma företag går 1 person kostnadsfritt.
Vid fler än 10 personer ring PLAN 08-24 12 90 för storgruppsrabatt.

Båda dagarna/Hela konferensen (paketrabatt 500 kr)
PLAN-dagen – 21 april
GURU-dagen – 22 april
Middag (kväll 21 april)

Alla priser är SEK och exklusive moms.

a)
b)
c)
d)

Välj alternativ

Steg II:

Välj din kategori

Steg I:

Bok
3 mars a före
du i ut så deltar
Jag är PLAN-medlem.
Jag är ej PLAN-medlem.
en wee lottningen a
v
ken
Vill du bli medlem i PLAN och erhålla det lägre konferenspriset.
två till d resa för
Registrera dig på www.plan.se eller ring på telefon 08-24 12 90.
Londo
n

Älvsjömässan, Stockholm 21–22 april, 2004

PLANs årliga Logistikkonferens

21–22 april 2004, Stockholmsmässan

Sveriges viktigaste
logistik- och planeringskonferens!

ANMÄL DIG IDAG

Richard Wilding
Bengt Johansson
Daniel Roos

Avsändare:
Föreningen för Produktionslogistik
Box 553, 101 31 Stockholm

Spännande talare: Göran Persson, Handelshögskolan BI, Oslo • Jim Butler • Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet

FÖRENINGSBREV

• Ragnar Wilton, Danzas Air & Ocean Sverige • Mathias Holweg, University of Cambridge

Bo
i k
u
tlo a för
e
t
re tni 3
s
a f ngen mar
s
ö
r
tv av e så
å
till n w delta
L
on eeke r du
d
o
n! nd-

agare
500 deltFler än
senast! ands120 förh a!
anmäld

Från världsledande
Cranfiled Business School
Coach för
Svenska handbollslandslaget
Författare till
”The machine that changed the world”
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Intressanta praktikfall: IKEA • Hydro Aluminium Automotive • ELFA • Ericsson Microwave • Scania • Caterpillar Logistics

PLAN-konferensen

ORIGINAL et AB · BROLINS OFFSET AB, DECEMBER 2003

