
Výcvik v řízení procesů pro návrh integrovaného systému managementu (IMS) v malých a středních

podnicích u výrobců nábytku a jiných produktů nábytkářského odvětví.
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Shrnutí projektu
EASIMS je projekt, jehož cílem je pomoci společnostem v nábytkářském
sektoru zavést a udržovat integrovaný systém managementu (IMS) pro 

kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

https://easims.erasmus.site

https://easims.erasmus.site/


Cíle

▪Navrhnout inovativní vzdělávací
nástroje pro manažera IMS 
(Manager of IMS - Integrated 
Management System) a tím
usnadnit návrh a implementaci
IMS.

Záměry

▪ Tento inovativní přístup umožní
malým a středním podnikům
zavést pragmatický systém
řízení, který společnosti přinese
efektivitu a dokonce splní
požadavky na certifikaci.

Cíle a záměry projektu



Projektový kurz
6 modulů
30 lekcí
67 tréninkových pilířů

Softwarový nástroj pro údržbu integrovaného 
systému managementu

E-learningová platforma dostupná zdarma

Vytvořeno pro malé a střední podniky nábytkářského sektoru



Obsah kurzu

• Procesní management(5 h)Modul 0

• Plán (2 h 30 min)Modul 1

• Zajištění zdrojů (11 h)Modul 2

• Produkce (7 h)Modul 3

• Kontrola (6 h 30 min)Modul 4

• Zdokonalení (3 h)Modul 5



Modul 0 Procesní management (5 h)

0.1 Úvod (1 h)

0.2 Identifikace procesů (1 h)

0.3 Design procesů (1 h)

0.4 Implementace procesů (0.25 h)

0.5 Revize procesů (0.25 h)

0.6 Vylepšení procesů (0.25 h)

0.7 Softwarový nástroj pro IMS (1.25 h)



Modul 1 Plán (2 h 30 min)
A1 Plán (1 h)

A11 Designování systému managementu (0 h)

A12 Správa obchodního řízení (0 h)

A13 Plánování strategie (0.50 h)

A14 Komunikace strategie (1 h)



Modul 2 Zajištění zdrojů (11 h)
A2 Zajištění zdrojů (1 h)

A21 Lidské zdroje(3.5 h)

A22 Řízení společenství (1.5 h)

A23 Správa ekonomie a financování (0 h)

A24 Řízení infrastruktury (3 h)

A25 Řízení technologie a informací (1.5 h)

A26 Řízení právních dokumentů (compliance) (0.5 h)



Modul 3 Produkce (7 h)

A3 Produkce (1 h)

A31 Plánování operací (0.5 h)

A32 Návrh a tvorba produktů (2 h)

A33 Řízení vztahů se zákazníky (2 h)

A34 Produkce (1 h)

A35 Dodej produktu (0.5 h)



Modul 4 Kontrola (6 h 30 min)

A4 Kontrola (1 h)

A41 Měření (4 h)

A42 Analýza (0.5 h)

A43 Informace (1 h)



Modul 5 Zdokonalení (3 h)

A5 Zdokonalení (1 h)

A51 Plánování zlepšení (0.5 h)

A53 Řízení projektů (1 h)

A52 Řízení výzev (0.5 h)



Konsorcium partnerů

CENFIM Španělsko www.cenfirm.org

Coordinator & VET provider

FCBA Francie www.fcba.fr

DANMAR Polsko www.danmar-computers.com.pl/en

MERONI Itálie www.meroni.edu.it

AMUBELA Španělsko www.amueblacooperacion.es

URV Španělsko www.urv.cat/es

UEA Česká republika www.ueanet.com



✓www.easims.erasmus.site

✓easims@cenfim.org

✓Pro další informace ohledně kurzu:
https://easims.erasmus.site/contact/

Contact

http://www.easims.erasmus.site/
https://easims.erasmus.site/contact/



