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Tids- og Metodestudier - 3. Udgave Jan Pedersen Hent PDF Denne bog er oprindeligt udviklet til fagområdet
Tids- og Metodestudier på Produktionsingeniørstudiet på Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet. Men på

grund af dens struktur og opbygning vil den kunne anvendes i mange andre sammenhænge, også på
uddannelser på lavere niveau. Bogen er også en glimrende selvstudiebog for dem, som arbejder med Tids- og
Metodestudier i det daglige arbejde, men som har været så uheldige, at det ikke har været en del af deres
grunduddannelse. Denne bog linker den klassiske disciplin Tids- og metodestudier, som har sin rod helt
tilbage til Frederic W. Taylors arbejde hos General Electric, sammen med LEAN filosofiens krav til

datagrundlag, og løfter på denne måde faget ind i det 21. århundrede. Bogen arbejder også med IT-værktøjet
AviX, som giver fagområdet helt nye muligheder. Samt behandler SMED på en meget gennemgribende og

systematisk måde. Med denne bog bliver man i stand til, at arbejde med Lean på et professionelt og
faktabaseret grundlag, så risikoen for at fejle med implementeringen bliver langt ringere.
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