
INNEHÅLL 
Kursen ger en god kunskap om 
hur produktionslogistik i ett före- 
tag påverkar kostnader, kapital-
bindning och kundtillfredsställ- 
else. Ett antal olika metoder inom 
logistikområdet beskrivs samt i 
vilka sammanhang de kan till-
lämpas. Särskild vikt läggs på att 
beskriva när de olika metoderna 
är tillämpliga och i vilka samman-
hang de inte fungerar.    

Dag 1: 
• Planeringens syfte och mål 
• Produktionsstrategier 
• Olika planeringsnivåer     

Dag 2: 
• Sälj- och verksamhetsplanering 
• Begrepp inom lagerstyrning och 

produktionsplanering 
• Partiformning och säkerhets-

lagar  
• Produktstrukturer och kund- 

orderpunkt  

Dag 3: 
• Beställningspunktsystem  

• Kanban   
– MRP  
– Cyklisk planering

 
Dag 4:
• Flaskhalsstyring 
• Vikten av återrapportering och 

saldosäkerhet 

DATUM
Dag 1: 27/10  kl  08.00 – 12.00 
Dag 2: 10/11  kl  08.00 – 12.00 
Dag 3: 24/11 kl  08.00 – 12.00 
Dag 4:  2/12 kl  08.00 – 12.00  

MÅLGRUPP 
Kursen vänder sig främst till  
logistikchef, produktionsplanerare, 
produktionsledare och operatörer 
som behöver förstå vikten av 
fungerande planering och uppfölj-
ning av produktion. 

PRIS  
25 000 kr. Delägare av IUC Norr 
har 5000 kr rabatt. Denna  
utbildning är en del av ett utbild-
ningsprogram. Priset gäller för 1 
plats vid 5 valfria kurser. Informa-

Utbildning: Produktionsplanering  
och produktionslogistik (4 halvdagar) 

ONLINE | DARIS

För att ett företags produktionsplanering ska fungera krävs rätt organisation och att de  
metoder som används passar företagets verksamhet. Denna kurs beskriver dels hur plan- 
eringsorganisationen bör utformas i ett tillverkande företag, dels ett antal olika metoder 
inom produktionsplanering och lagerstyrning. 

OM UTBILDNINGS- 
LEDARNA:

Fredrik Johansson, iTid 
har tidigare arbetat som 
som logistikchef och är 
väl förtrogen med både 
stål- och bilbranschen 
med tung erfarenhet av  
produktionsplanering och 
distribution i tillverkande 
företag. 

Anders Sörqvist, iTid  
är en erfaren konsult  
som med förståelse för 
de strategival som finns 
i ett tillverkande företag 
kan omsätta strategierna 
till handling. 

tion om vilka kurser som ingår i 
programmet hittar du här.

ANMÄLAN SENAST
Sista anmälningsdag 8/10 2021.

Klicka här för anmälan!

https://iucnorr.se/vara-erbjudanden/daris/utbildningar-inom-daris/
https://p3g1la6hgiz.typeform.com/to/r7RqaLg4
https://forms.gle/qnRjV4wpmGaHnz8S6

