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at de mult ne place sa spunem ca altii sunt mai buni ca noi…

E o scuza ieftina, un degetel dupa care ne ascundem. O scuza a faptului ce ne
place sa stam linistiti la locurile noastre (!), sa nu deranjam si sa nu fim deranjati. Ce-mi
veni? Trebuia sa povestesc despre altceva, si asta mi-a venit acum in minte.
Spuneam ca de multe ori consideram ca vesticii sunt mai tari ca
noi. Oare? Cand spunem peste ocean, de cele mai multe ori ne referim la America de
nord. Ei bine, intr-o tara de peste ocean, mare si intinsa, exista o firma care produce
pentru viitor. Idee geniala care e menita sa faca un salt urias in calitatea ingrijirilor
medicale.
Clientii acestei firme au definit calitatea produsului pe care si-l doresc. Lucru bun
si absolut normal, asa cum am aflat de la Lean stand la o tacla cu mai multi prieteni deai lui. Printre altele, clientii despre care va spun isi doreau ca, pe langa produsul primit si
instruirea necesara pentru a-l folosi, documentatia pe care o solicitau de fiecare data sa
fie livrata la timp. Si ca un facut, documentatia intarzia de fiecare data. Saptamani bune.
Era un proces stabil. Scriitorii, caci asa ii numeau pe cei ce aveau ca scop livrarea
manualelor si ghidurilor pentru clientul final, nu faceau fata.
Si Lean a facut iar ce trebuia sa faca. Mergand pe urmele informatiei ce statea
la baza documentatiei finale, a observat ca altcineva decat cei din departamentul de
scriitori, facea in mare parte acelasi lucru. Ce chestie! Doamna aceea mica si plinuta,
joviala si placuta, din alt departament, mentinea o baza de date pentru demonstratii, din
care facea captura imaginilor pentru documentatia interna, nu pentru cea care trebuia sa
ajunga la client. Care imagini erau, insa, folosite si pentru ce isi dorea clientul.
Operatiune care necesita zilnic aproape 4 ore, adica jumate din timpul zilnic de lucru.

Vezi daca nu vorbesti?!

Neglijand granitele departamentului, s-au asezat toti la masa si au discutat
despre ce se intampla. Dupa ce au vazut procesul cap – coada, au hotarat impreuna,
scriitorii si doamna draguta, sa folosesca ce era deja facut, sa nu mai faca acelasi lucru
inca odata, in departamente diferite. Lean le-a aratat cum valoarea asteptata de client
se loveste de zidurile departamentelor functionale. Si toti au mai invatat o lectie. Lasa

valoarea sa-si urmeze calea fara intreruperi si obstacole.
Asta face Lean.
Tu ce mai faci?

Incepand din 2014 CODECS a devenit Accredited Training Organization a International Association for Six Sigma
Certification cu sediul in SUA, Phoenix, Arizona, pentru programele Yellow, Green si Black Belt. Aceasta acreditare atesta
faptul ca programele de training Lean Six Sigma oferite de CODECS respecta standardele IASSC.
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021.252.51.82/ 3/ 4 sau e-mail sales@codecs.ro.
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