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0. Εισαγωγή
Το Μάϊο του 2004, ο προϊστάµενος παραγωγής της βιοµηχανίας εργαλείων & εργαλειοµηχανών
DAVIS Κος Frank Sisko, άρχισε ν' ανησυχεί σοβαρά επειδή το εργοστάσιο της επιχειρήσεως δεν
µπορούσε ν' ανταποκριθεί στις ηµεροµηνίες παραδόσεως που είχε υποσχεθεί. Εδώ και χρόνο, οι
κυλινδρικές µηχανές διαµορφώσεως σπειρωµάτων ψυχράς εξελάσεως που κατασκευάζονταν σ'
αυτό το εργοστάσιο, παρουσίαζαν συνεχώς αυξηµένη ζήτηση και µάλιστα µε γρήγορο ρυθµό. Ο
Κος Sisko σχεδίαζε ν' αυξήσει το προσωπικό του τµήµατος.

1. Τα προϊόντα της επιχειρήσεως
Μέχρι το 2004, σχεδόν όλα τα έσοδα της εταιρείας DAVIS προέρχονταν από τις πωλήσεις
εργαλείων διαµορφώσεως σπειρωµάτων ψυχράς εξελάσεως. Τα εργαλεία αυτά που ήταν δύο
ειδών, επίπεδα και κυλινδρικά, κατασκευάζονταν για µηχανές άλλων κατασκευαστών. Χάρη στην
πρωτοπορειακή δουλειά και την τεχνολογική της ικανότητα, η εταιρία Davis κατείχε µια
επιβλητική θέση µεταξύ των κατασκευαστών επιπέδων εργαλείων και θεωρούνταν αυθεντία όχι
µόνον απ' όσους χρησιµοποιούσαν τέτοια εργαλεία αλλά και από τους κατασκευαστές µηχανών
διαµορφώσεως σπειρωµάτων ψυχράς εξελάσεως.
Την τελευταία 10ετία, η επιχείρηση άρχισε να κατασκευάζει τέτοιες µηχανές χρησιµοποιώντας τα
δικά της κυλινδρικά εργαλεία. Οι µηχανές Davis σχεδιάστηκαν για την παραγωγή εξαρτηµάτων
υψηλής τεχνολογίας, όπως τα µπουζί, κύρια για τη βιοµηχανία αεροπλάνων και αυτοκινήτων, και
όχι για τυποποιηµένους κοχλίες του εµπορίου. Μέχρι το 2002, όµως, οι πωλήσεις των µηχανών
αυτών ήταν ασήµαντες συγκρινόµενες µε τις άλλες σειρές παραγωγής. Στην αρχή του 2003, η
Davis αύξησε τις προσπάθειές της στην προώθηση των πωλήσεων και οι παραγγελίες για τις
µηχανές της αυξήθηκαν γρήγορα. Το Μάϊο του 2004, οι κυλινδρικές µηχανές διαµορφώσεως
σπειρωµάτων αντιπροσώπευαν σχεδόν το 1/3 των ετησίων πωλήσεων της επιχειρήσεως, ενώ τα
υπόλοιπα 2/3 µοιράζονταν τα επίπεδα και τα κυλινδρικά εργαλεία.
Στο Σχήµα 2 φαίνεται η διαδικασία διαµορφώσεως σπειρωµάτων ψυχράς εξελάσεως καθώς και
µερικά σπειρώµατα που γίνονταν µ' αυτή τη µέθοδο. Στο Σχήµα 3 φαίνονται οι τρεις τύποι
µηχανών που παρήγαγε η επιχείρηση. Ο τύπος Α-22 πουλιόταν $80.000, η οριζόντια Α-23
$100.000 και η µεγάλη οριζόντια Α-32 $200.000. Στις µισές, όµως, από τις παραγγελίες, οι
απαιτήσεις των πελατών ήταν τέτοιες που έπρεπε να γίνουν ουσιαστικές µετατροπές βασικών
εξαρτηµάτων ή προσθήκη ειδικού εξοπλισµού ή και τα δύο. Τέτοιες µηχανές ονοµάζονταν
"ειδικές" και πουλιόταν $20.000 έως $50.000 πάνω από τις κανονικές τιµές των τυποποιηµένων
µηχανών. Κάθε µηχανή αποτελούνταν από περίπου 200 διάφορα εξαρτήµατα, τα περισσότερα
από τα οποία κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο της επιχειρήσεως.

2. Οργανόγραµµα του εργοστασίου
Το Μάϊο του 2004, το τµήµα µηχανών διαµόρφωσης σπειρωµάτων ήταν οργανωµένο κατά το
Σχήµα 1. Η 1η βάρδια δούλευε από τις 07.00 έως τις 15.40 και η 2η βάρδια από τις 15.40 έως τις
00.10. Ο αρχιτεχνίτης της 2ης βάρδιας ήταν υπεύθυνος για όλο το τµήµα (κατεργασίες και
συναρµολόγηση), ενώ υπεύθυνος για όλο το εργοστάσιο στη 2η αυτή βάρδια ήταν ένας γενικός
εργοδηγός.
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3. Αρχική διαδικασία µιας νέας παραγγελίας
Οι πελάτες ζητούσαν πάντα έναν προϋπολογισµό κόστους, την επεξεργασία του οποίου έκανε
ένας µηχανικός πωλήσεων µε τη βοήθεια του τµήµατος µελετών και του εργοδηγού του
εργοστάσιου. Μερικές φορές, όταν η µηχανή ή οι µηχανές της παραγγελίας ήταν σηµαντικά
διαφορετικές από τις τυποποιηµένες, χρειαζόταν εκτεταµένη συνεργασία για να συγκεντρωθούν
τα απαραίτητα, για τον προϋπολογισµό κόστους, δεδοµένα. Αλλες φορές, η διαδικασία ήταν
πολύ απλή και συνοψίζονταν στο: "Κάντε ό,τι κάναµε για την εταιρεία Χ".
Οταν ερχόταν µια παραγγελία, ο µηχανικός πωλήσεων συµπλήρωνε το έντυπο "Εντολή
πελάτου". Εδινε στις µηχανές αριθµό σειράς και συµπλήρωνε ένα ξεχωριστό έντυπο εντολής για
κάθε µηχανή. Σ' αυτό αναγράφονταν ένας αριθµός εντολής και η ηµεροµηνία παραδόσεως. Ο
καθορισµός της ηµεροµηνίας παραδόσεως βασιζόνταν στους υπολογισµούς του υπαλλήλου του
εργοδηγού (η δουλειά του υπαλλήλου αυτού περιγράφεται παρακάτω), ο µηχανικός πωλήσεων
δέ, επαλήθευε την προτεινόµενη ηµεροµηνία µε τον εργοδηγό και το Τµήµα Μελετών.
Προκειµένου για τις τυποποιηµένες µηχανές, το Τµήµα Μελετών δεν έκανε τίποτε άλλο από το να
αναπαράγει τα υπάρχοντα στοιχεία. Για ειδικές µηχανές όµως, ο απαιτούµενος χρόνος µελετών
έφθανε µέχρις ένα µήνα.
Πριν αρχίσει η εκτέλεση µιας εντολής, το Τµήµα Μελετών ετοίµαζε και έδινε στο Εργοστάσιο µία
πλήρη συλλογή σχεδίων και καταλόγους εξαρτηµάτων όπου αναγράφονταν τα εξαρτήµατα των
υποσυστηµάτων της µηχανής και οι αντίστοιχες ποσότητες από το καθένα. Στους καταλόγους
αυτούς διακρίνονταν µε αστερίσκο τα εξαρτήµατα που αγοράζονταν από ξένους προµηθευτές.
Στον Πίνακα 4 φαίνεται ένα παράδειγµα τέτοιου καταλόγου.
Οι συνεννοήσεις µεταξύ του µηχανικού πωλήσεων, του Εργοστάσιου και του Τµήµατος Μελετών
ήταν άτυπες και δεν ακολουθούσαν κάποιο είδος "ιεραρχίας". Οµοια, οι άλλες δύο σειρές
παραγωγής της επιχειρήσεως (επίπεδα και κυλινδρικά εργαλεία) είχαν από ένα µηχανικό
πωλήσεων, ο οποίος συνεργαζόταν απ' ευθείας µε τον υπεύθυνο εργοδηγό και το Τµήµα
Μελετών.
Ο Κος Sisko πίστευε ότι µετά το τέλος της προετοιµασίας από το Τµήµα Μελετών (σχέδια,
κατάλογοι εξαρτηµάτων), το εργοστάσιο χρειαζόταν το λιγότερο 8 εβδοµάδες για την κατασκευή
µιας τυποποιηµένης µηχανής και 12 εβδοµάδες για µια ειδική µηχανή. Αν η Davis υποσχόταν σ'
ένα πελάτη παράδοση σε λιγότερο από δύο µήνες παρ' όλο που υπήρχε συσσωρευµένη εργασία
για δύο µήνες (από άλλες ηµιέτοιµες µηχανές), πολλά πήγαιναν στραβά τόσο µε την επείγουσα
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παραγγελία όσο και µε τις υπόλοιπες εν εξελίξει παραγγελίες, π.χ. δυσκολίες στην επείγουσα
προµήθεια εξαρτηµάτων ξένων προµηθευτών, ιδιαίτερα χυτών και συγκολλητών. Ο εργοδηγός
ήταν ανίκανος να κάνει την καλύτερη κατανοµή εργασίας στους ανθρώπους του και,
αναπόφευκτα, σταµατούσε η εργασία σε παραγγελίες εν εξελίξει για να προσπαθήσουν ν'
ανταποκριθούν στην ηµεροµηνία παραδόσεως της επείγουσας παραγγελίας. Παρά τις
προσπάθειες, η πείρα του Κου Sisko έλεγε ότι θα έλειπαν µερικά εξαρτήµατα στην τελική
συναρµολόγηση µε αποτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερη σύγχιση στο εργοστάσιο. Ο Κος Sisko
πίστευε ότι και στην παραπάνω περίπτωση και στην περίπτωση που η συσσωρευµένη εργασία
από παραγγελίες εν εξελίξει ήταν για χρονικό διάστηµα µικρότερο των δύο µηνών, το κόστος
παραγωγής ήταν πολύ υψηλό.

4. Ο Προγραµµατισµός παραγωγής από τον υπάλληλο του
εργοδηγού
Ο υπάλληλος του εργοδηγού προγραµµάτιζε την πρόοδο κάθε εντολής µε βάση τον
προϋπολογισµό κόστους αµέσων εργατικών. Για να υπολογίσει το κόστος αυτό, πολλαπλασίαζε
την τιµή πωλήσεως µε το ποσοστό 15% που αντιπροσώπευε ιστορικά κατά µέσον όρο τη σχέση
του κόστους αµέσων εργατικών µε το σύνολο των πωλήσεων των µηχανών διαµορφώσεως
σπειρωµάτων. Το ποσοστό αυτό είχε παραµείνει σταθερό τα τελευταία χρόνια. Ο
προγραµµατισµός γινόταν µε σύγκριση του προϋπολογισθέντος κόστους αµέσων εργατικών µιας
εντολής και των τρεχουσών εβδοµαδιαίων αµοιβών των ανθρώπων του Εργοστάσιου. Για
παράδειγµα: αν οι εν εξελίξει εντολές περιείχαν άµεση εργασία $250.000 και γνωρίζοντας ότι οι
εβδοµαδιαίες αµοιβές το Μάϊο του 2004 ήταν $25.000, το νωρίτερο που µπορούσε να αρχίσει η
εκτέλεση µιας νέας εντολής ήταν σε 10 εβδοµάδες. Αν η νέα εντολή αφορούσε µια µηχανή Α-32
µε τιµή πωλήσεως $200.000, το κόστος αµέσων εργατικών ήταν $30.000 (15%x200.000). Μια και
$30.000 αντιστοιχούσαν σε αµοιβές 6 ηµερών ($5000 την ηµέρα), η εφικτή ηµεροµηνία
παραδόσεως υπολογιζόταν τελικά σε 10 εβδοµάδες και 6 ακόµα ηµέρες από τη στιγµή του
προγραµµατισµού. Το κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, ήταν η ευκολία που είχε ο
µηχανικός πωλήσεων να δίνει στους πελάτες ηµεροµηνία παραδόσεως ανάλογα µε το κόστος
της εντολής.
Με την παραλαβή µιας "Εντολής πελάτου", ο υπάλληλος του εργοδηγού έστελνε στον
Υπεύθυνο Προµηθειών µια «Aίτηση Προµηθείας» για κάθε εξάρτηµα ξένου προµηθευτού,
καθορίζοντας ηµεροµηνία παραλαβής 2 εβδοµάδες πριν από την έναρξη της συναρµολογήσεως
της µηχανής. Ελεγχε τις απαραίτητες πρώτες ύλες και έστελνε όµοιες αιτήσεις προµηθείας για
όσες απ' αυτές δεν υπήρχαν σε απόθεµα. Μερικά τεµάχια του εµπορίου όπως κοχλίες,
περικόχλια και µεταλλικοί ράβδοι υπήρχαν πάντα σε απόθεµα. Μετά απ' αυτά, ο υπάλληλος
τοποθετούσε ένα αντίγραφο των «Καταλόγων Εξαρτηµάτων» (Πίναξ 4) σηµειωµένο µε τον
αριθµό εντολής, σ' ένα ντοσιέ και την "Εντολή πελάτου" σε µια καρτελοθήκη σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία παραδόσεως. Τελικά, για κάθε τεµάχιο προς κατεργασία συµπλήρωνε σε µία "Κάρτα
Κατεργασίας" (Πίναξ 5) τα εξής: Αριθµό σειράς εξαρτήµατος, ονοµατολογία, ποσότητα
απαιτουµένων τεµαχίων και ηµεροµηνία περατώσεως στην οποία έπρεπε να είναι έτοιµα για τη
συναρµολόγηση. Γινόταν προσπάθεια να είναι όλα τα εξαρτήµατα έτοιµα δύο εβδοµάδες πριν την
ηµεροµηνία παραδόσεως, ώστε η οµάδα συναρµολογήσεως να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή
της. Την ηµεροµηνία ενάρξεως κατεργασίας για κάθε εξάρτηµα καθοριζε ο εργοδηγός µε την
πείρα του και την έγραφε πάνω στην κάρτα κατεργασίας. Στη συνέχεια ταξινοµούσε τις κάρτες
"εν ενεργεία" σε µια καρτελοθήκη και µε χρονολογική σειρά σύµφωνη µε την ηµεροµηνία
ενάρξεως.
Η διανοµή εργασίας στους τεχνίτες και η εκτέλεση των φάσεων της κάρτας κατεργασίας ήταν οι
ευθύνες του εργοδηγού. Οταν ένας τεχνίτης τελείωνε µια εργασία πήγαινε στον εργοδηγό, ο
οποίος συµβουλευόµενος τις κάρτες "εν ενεργεία" του ανέθετε την επόµενη στη σειρά, αν φυσικά
ήταν µέσα στις δυνατότητές του.
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Εξι από τους εννέα ανθρώπους της οµάδας µηχανουργικών κατεργασιών ήταν έµπειροι τεχνίτες
µηχανουργοί και µπορούσαν να εκτελέσουν όλες τις φάσεις µιας κάρτας κατεργασίας σε µία ή
περισσότερες εργαλειοµηχανές. Συχνά, όµως, ο εργοδηγός ανέθετε σ' ένα τεχνίτη µέρος µόνον
από τις φάσεις κατεργασίας που χρειάζονταν για να κατασκευασθεί ένα εξάρτηµα.
Oι περισσότεροι από τους τεχνίτες αυτούς κρατούσαν πρόχειρες σηµειώσεις σ' ένα µικρό µαύρο
σηµειωµατάριο σχετικά µε τα set-ups και τις κατεργασίες που επαναλαµβάνονταν. Ο Κος Sisko
πίστευε ότι ο καθένας τους θεωρούσε το σηµειωµατάριο σαν προσωπική του περιουσία. Τρεις
από τους τεχνίτες δεν µπορούσαν να χειρισθούν όλες τις µηχανές του τµήµατος και συχνά τους
ανατιθόταν µέρος µιας εργασίας. Συνήθως, χρειάζονταν επί πλέον βοήθεια για τα set-ups, απ'
ό,τι οι άλλοι τεχνίτες.
Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδηγός έγραφε στην κάρτα κατεργασίας τις κύριες φάσεις και την έδινε,
µαζί µε τα σχετικά σχέδια, στον τεχνίτη για να προχωρήσει στην κατασκευή των τεµαχίων.
Εκτός από τις "εν ενεργεία" κάρτες κατεργασίας, ο εργοδηγός συµβουλευόταν επίσης ένα
κατάλογο των προς συµπλήρωση εργασιών µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα. Τον κατάλογο
αυτό ετοίµαζε ο υπάλληλος του και περιείχε καθυστερηµένες εντολές, εντολές για εξαρτήµατα
που έλειπαν στη συναρµολόγηση καθώς και τις τρέχουσες της εβδοµάδας, σύµφωνα µε τα
αντίγραφα καταλόγων εξαρτηµάτων που είχε ο υπάλληλος στο ντοσιέ του. Χρησιµοποιώντας τα
στοιχεία αυτά και τις γενικές γνώσεις, του, ο εργοδηγός µοίραζε τη δουλειά στους τεχνίτες και τις
µηχανές µε ταχυδακτυλουργικό τρόπο κάτω από την πίεση των αναγκών κάθε ηµέρας.
Ο µηχανικός εξοπλισµός του Εργοστάσιου περιελάµβανε µερικούς κοινούς τόρνους, οριζόντιες
και κάθετες φρέζες, ένα οριζόντιο φρεζοδράπανο, ένα κάθετο τόρνο, ένα λειαντικό κυλινδρικό,
δύο µικρά επίπεδα λειαντικά, δύο γραναζοκόπτες, ένα οριζόντιο τόρνο, ένα δράπανο 4 ατράκτων
και δύο δράπανα "Radial". Η οµάδα συναρµολογήσεως χρησιµοποιούσε τα δύο "Radial" και
εργαλεία χειρός. Μερικές φορές συνέβαινε δύο τεχνίτες µε διαφορετικές κάρτες κατεργασίας να
θέλουν να χρησιµοποιήσουν την ίδια µηχανή, την ίδια ώρα. Σ' αυτή την περίπτωση φώναζαν τον
εργοδηγό, ο οποίος αποφάσιζε για το ποιός είχε την προτεραιότητα και το τί θα έκανε ο άλλος
τεχνίτης στο µεταξύ.
Οταν ένας τεχνίτης τελείωνε µια εργασία, σηµείωνε την κάρτα κατεργασίας και την επέστρεφε
στον εργοδηγό που µε τη σειρά του την έδινε στον υπάλληλό του. Αυτός σηµείωνε στον κατάλογο
εξαρτηµάτων και στη θέση "κόστος" τη συµπλήρωση των απαιτουµένων τεµαχίων και εξέδιδε µία
«Kάρτα Mεταφοράς» που εξουσιοδοτούσε τον αποθηκάριο να µεταφέρει τα έτοιµα τεµάχια στην
αποθήκη, όπου θα παρέµεναν µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν στη συναρµολόγηση. Οι παληές
κάρτες κατεργασίας καταστρέφονταν περιοδικά για ν' αφήνουν χώρο για τις τρέχουσες ("εν
ενεργεία").

5. Η λειτουργία του εργοστάσιου
Ο εργοδηγός του τµήµατος µηχανών διαµόρφωσης σπειρωµάτων ήταν απόφοιτος Μέσης
σχολής, ετών 35, πρώην τορναδόρος. Τη θέση του εργοδηγού κατείχε από το 1997. Εκτός από
τη διανοµή εργασίας στους τεχνίτες έκανε και τις εξείς δουλειές; Εδινε από µνήµης οδηγίες για τα
εργαλεία και τις ιδιοσυσκευές που αντιστοιχούσαν σε κάθε κατεργασία. Εγραφε στις κάρτες
κατεργασίας τη σειρά των µηχανών κατεργασίας που θα ακολουθούσε ο τεχνίτης. Σηµείωνε σ'
ένα ηµερολόγιο την τοπική και χρονική θέση των εργασιών. Εδινε εντολή στον αποθηκάριο να
µετακινεί µεγάλα τεµάχια από µηχανή σε µηχανή ή σε άλλο τµήµα. Μαζί µε τον αρχιτεχνίτη
εκτιµούσαν την ανάγκη νέων εργαλείων ή ιδιοσυσκευών. Σηµειώνουµε εδώ ότι υπήρχε κεντρικό
εργαλειοδοτήριο για όλα τα τµήµατα του εργοστασίου.
Παρακολουθώντας τη λειτουργία του εργοστάσιου, ο Κος Sisko βρήκε ότι παρά την πιεστική
ζήτηση των πελατών για περισσότερες µηχανές, στο τµήµα συναρµολογήσεως υπήρχαν µερικές
φορές ένας ή περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν περίεργες δουλειές µόνο και µόνο για ν'
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απασχολούνται µε κάτι. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της ελλείψεως ενός ή
περισσοτέρων εξαρτηµάτων, πράγµα που σταµατούσε τη διαδικασία της συναρµολογήσεως µιας
µηχανής.
Συνήθως έλειπε κάποιο από τα εξαρτήµατα που κατεργαζόταν στο Εργοστάσιο. Ο αρχιτεχνίτης
συναρµολογήσεως προσπαθούσε να µην αρχίζει την συναρµολόγηση µιάς µηχανής πριν ο
κατάλογος εξαρτηµάτων του υπαλλήλου του εργοδηγού δείξει ότι είναι έτοιµα όλα τα
απαιτούµενα τεµάχια. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, αναγκαζόταν ν' αρχίσει χωρίς να έχει στη
διάθεσή του όλα τα εξαρτήµατα, µε την ελπίδα ότι θα ήταν έτοιµα µέχρις ότου τα χρειασθεί.
Συχνά, µια µηχανή ήταν σχεδόν έτοιµη και της έλειπαν µόνο ένα ή δύο υποσυστήµατα. Σ' αυτή
την περίπτωση την εγκατέλειπαν, µέχρις ότου έρθουν τα εξαρτήµατα που έλειπαν, και άρχιζαν τη
συναρµολόγηση µιας άλλης µηχανής.
Ο Κος Sisko παρατήρησε επίσης ότι όταν ο εργοδηγός ήταν ιδιαίτερα φορτωµένος, δεν έγραφε
στις κάρτες κατεργασίας τη σειρά των φάσεων αλλά έδινε στον τεχνίτη προφορικές οδηγίες. Κατά
τη γνώµη του, το πιο πιθανό ήταν έτσι να µη γίνουν κατανοητές, µε αποτέλεσµα σκάρτα τεµάχια,
κριτική στον τεχνίτη για λάθη ή κριτική στον εργοδηγό. Παράλληλα ο Κος Sisko κατανοούσε
απόλυτα το φόρτωµα του εργοδηγού από την αυξηµένη ζήτηση µηχανών και την αντίστοιχη
βαθµιαία αύξηση των ανθρώπων που είχε στην ευθύνη του.
Ο Κος Sisko ανακάλυψε ότι η µεταφορά ασυµπλήρωτης εργασίας από την πρώτη στη δεύτερη
βάρδια, ήταν επίσης πηγή καθυστερήσεως και συγχίσεως. Μερικές εργασίες µπορούσαν να
γίνουν µε δύο ή περισσότερες µεθόδους ή µε διαφορετική σειρά φάσεων κατεργασίας. Αν και δύο
διαφορετικές µέθοδοι µπορούσαν να είναι αποδεκτές, προβλήµατα προέκυπταν όταν ένα
ηµικατεργασµένο µε τη µέθοδο Α τεµάχιο, ανελάµβανε στη δεύτερη βάρδια να το τελειώσει ένας
τεχνίτης που προτιµούσε τη µέθοδο Β.
Την ώρα που ο Κος Sisko µελετούσε το πρόβληµα αυτό, ο εργοδηγός του ανέφερε ότι ένας
χειριστής δράπανου "Radial" της δεύτερης βάρδιας τα παράτησε και έφυγε για το σπίτι του, δύο
ώρες µετά την έναρξη της βάρδιας. Σύφµωνα µε όσα είπε ο εργοδηγός αρχιτεχνίτης της δεύτερης
βάρδιας δεν ήξερε αρκετά για να τον βοηθήσει στο set-up. Κανείς από τους υπόλοιπους τεχνίτες
δεν είχε ξανακάνει αυτή τη συγκεκριµένη εργασία και έτσι ο χειριστής, µετά από τις αποτυχηµένες
προσπάθειες που έκανε µόνος του, απελπίσθηκε και έφυγε για το σπίτι του.
Ο Κος Sisko συνειδητοποίησε ότι ο εργοδηγός του Εργοστάσιου δεν είχε αρκετό χρόνο να
επιβλέπει όπως έπρεπε το τµήµα του και ότι το γεγονός που του ανέφερε σήµαινε πολλά για τις
δυσκολίες στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής του Εργοστάσιου. Εχοντας
υπόψη του τη βέβαιη προοπτική παραπέρα αύξησης της ζητήσεως στους επόµενους µήνες, ο
Κος Sisko αποφάσισε ότι ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη να πάρει µέτρα για την όσο το δυνατό
πιο γρήγορη και αποτελεσµατική βελτίωση της καταστάσεως.
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Πίναξ 6

Πωλήσεις (αποστολές) του Εργοστάσιου από 1 Ιαν 03 έως
30 Απρ και υπόλοιπο παραγγελιών την 30 Απρ 04.
Α-22
2003

2004

Α-23

Α-32

Ιαν

$23.751

1

1

Φεβ

20.077

2

-

-

Μαρ

35.432

1

2

-

Απρ

29.341

2

1

Μαϊ

21.076

1

1

Ιουν

18.788

2

-

Ιουλ

43.929

2

-

1

Αυγ

52.314

3

2

-

Σεπ

57.798

1

-

2

Οκτ

54.742

3

2

-

Νοε

58.337

2

3

-

∆εκ

61.722

5

1

-

25

13

3

Σύνολο 2003

$477.307

Ιαν

$67.224

6

1

-

-

-

Φεβ

70.302

1

3

1

Μαρ

74.362

4

3

-

Απρ

71.008

6

1

-

Υπόλοιπο παραγγελιών την 30 Απρ 04:
Τύπος Α-22

13

Τύπος Α-23

4

Τύπος Α-32

-

Τιµή πωλήσεως του ειδικού εξοπλισµού του υπολοίπου παραγγελιών:
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$26.000 (περίπου)

Σηµείωση: Τα έτοιµα εξαρτήµατα που κατασκευάζονταν για µια ορισµένη παραγγελία µηχανής
αποθηκεύονταν σε µια κεντρική αποθήκη (µαζί µε τα επίπεδα και κυλινδρικά εργαλεία των άλλων
τµηµάτων), όπου περίµεναν τη χρησιµοποίησή τους από την οµάδα συναρµολογήσεως.
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