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Položka    Zodpovědnost za návrh         Zpracoval  Abrle Daniel          

                 

                 

Model    Datum  4.4.2016        Datum provedení FMEA           

          (původní)   (revidovaná)        

                 

Základní tým Abrle Daniel, Lucie Giercová, Antonín Trefil, Vlastimil Makový, Petr Sitarčík                     
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Zpracování 
poptávky, 
zaevidovat 
poptávku do 
systému JIS a 
předat v pořádku 
do další fáze 

Zákazník 
nejasně 
specifikuje své 
požadavky 

Časové průtahy 
(další komunikace) , 
obchodník 
nepochopí zadání, 
špatná cenová 
nabídka,  možnost 
ztráty zakázky 

7 

Nedůslednost 
zákazníka, 
nerozhodnost 
zákazníka 

8 
Školení 

pracovníků 

Obchodník 
kontroluje při 
přijetí 
poptávky, 
následná 
kontrola 
technologem 

2 112 

Upozornění zákazníka 
na nejasnosti- návrh 
optimálního řešení, 
100% adaptace 
výkresové 
dokumentace, 
proškolení obchodníka 
o technologičnosti 
produktu(workshop) 

            

Zpracování 
poptávky, 
zaevidovat 
poptávku do 
systému JIS a 
předat v pořádku 
do další fáze 

Neaktuálnost 
dokumentace 
zákazníka 

Zpracování nabídky, 
která neodpovídá 
aktuálním 
požadavkům 

7 

Nedůslednost 
zákazníka, nekorektní 
jednání zákazníka               

2 

Komunikace 
obchodníka VHM 

se zákazníkem 

Obchodník 
kontroluje při 
přijetí 
aktualizované 
poptávky 

8 112 

Pravidelná komunikace 
se zákazníkem zda je v 
oběhu předvýrobních 
etap aktuální verze 

            

Zpracování 
poptávky, 
zaevidovat 
poptávku do 
systému JIS a 
předat v pořádku 
do další fáze 

Neaktuálnost 
dokumentace 
zákazníka 

Zpracování nabídky, 
která neodpovídá 
aktuálním 
požadavkům 

7 

Obchodník VHM 
nedal do oběhu 
předvýrobních etap 
aktualizované 
požadavky 

1 

Jasně viditelné 
označení každé 

aktualizace 

Obchodník 
kontroluje při 
přijetí 
aktualizované 
poptávky 

8 56 

Kontrola obchodníkem 
VHM zda je v oběhu 
předvýrobních etap 
aktuální verze 
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Technické a 
technologické 
zpracování zakázky, 
přezkoumání 
požadavků 
zákazníka z 
hlediska 
technologie výroby 

Technolog 
neumí 
posoudit 
vyrobitelnost či 
možnost 
zajištění 
požadovaného 
typu oceli 

VHM přijde o 
zakázku, zbytečná 
komunikace s jiným 
technologem 
(časové průtahy) 

7 

Nedostatečné 
znalosti či zkušenosti 
technologa, nová 
výroba 

6 

Školení, 
workshopy, 

semináře 

Schůzky 
zakázkové 
komise 

2 84 

Prověřování znalostí 
výrobních možností 
VHM, použití databáze 
výrobků, předávání 
znalostí a zkušeností, 
workshopy, semináře 

            

Kontaktování 
zákazníka se 
zpracovanou 
nabídkou, uzavření 
smlouvy o prodeji 
se zákazníkem 

Odstoupení 
zákazníka od 
objednávky 

Neuskutečnění 
obchodu 

8 

Zákazníkovi se zdá 
cena příliš vysoká, 
má lepší nabídku od 
konkurence 

5 

Komunikace 
obchodníka VHM 
se zákazníkem, 
dobré 
meziobchodní 
vztahy 

Komunikace 
obchodníka 
VHM se 
zákazníkem 

1 40 

Nabídnout zákazníkovi 
dřívější termín 
zpracování či výhodnější 
cenu s ohledem na 
ziskovost nabídky, 
zjišťování maximálního 
množství informací o 
konkurenci, snaha 
rozvíjet a udržovat 
dobré meziobchodní 
vztahy 

            

Kontaktování 
zákazníka se 
zpracovanou 
nabídkou, uzavření 
smlouvy o prodeji 
se zákazníkem 

Nesrovnalosti v 
dokumentaci 
zaslané 
zákazníkem 

Časové průtahy 
(další komunikace), 
možnost ztráty 
zakázky z důvodu 
časových průtahů 

7 

Nezkušený či 
nekvalifikovaný 
obchodník zákazníka 

2 

Přezkoumání 
dokumentace při 
přijetí poptávky 
obchodníkem VHM 

Přezkoumání 
smlouvy 
obchodníkem 
VHM 

3 42 

Komunikace 
obchodníka VHM přímo 
s technologem (či jným 
zaměstnancem) 
zákazníka, domluvení 
meetingu u zákazníka 
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