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Projektai
laiku, neviršijant biudžeto ir
nemažinant kokybės –
mistika ar realybė?
Nerius Jasinavičius
TOC sprendimai vadovas
www.TOC.lt

“Verslo akademija” vienija verslo
savininkus, vadovus bei norinčius
tokiais tapti, kurie suinteresuoti
tobulėti, dalintis patirtimi, gauti
ekspertų patarimus ir
konsultacijas.
www.TOC.lt
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TOC sprendimai
"TOC sprendimai" – novatoriška ir savo gretas plečianti
organizacija. Jos nariai tiki, kad darbo rezultatai priklauso ne tik
nuo asmeninio indėlio, bet ir nuo supančios bendruomenės
pastangų ir pagalbos. Mes nestabdome savo įmonės veiklos, todėl
nuosaikiai laikomės tokių vertybių:

• Pagarba – elkis su kitais, kaip pats norėtum, kad su tavim
elgtųsi;
• Savininko mąstymas – nesiūlyk kitiems to, ko pats nedarytum;
• Orientacija į tikslą – gyvenimas per trumpas, kad jį
pragyventum beprasmiškai;
• Subordinacija sprendimui – yra daug žymių alpinistų, bet tik
komandos šturmuoja Everestą;
• POOGI – baisiausia nežinoti, ko nežinai.
www.TOC.lt

Tvarka
• Trukmė – pristatymas ~ 50 min + kiek bus
klausimų, bet neilgiau nei iki 21:30
• Klausimai pateikiami raštu
• Įrašas bus paskelbtas VersloAkademija.lt
• Jei nespėsiu atsakyti į visus klausimus, tai į juos
atsakysiu atskirai ir įrašas bus paskelbtas
VersloAkademija.lt

www.TOC.lt
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Nerius Jasinavičius
• 7 metų vadovavimo patirtis
finansų, gamybos, IT srityse
• 8 metų vadybos konsultavime
• Specializacija procesų
tobulinime
• Sertifikuotas LEAN and TOC
ekspertas
• Sertifikuotas vadybos
konsultantas
• www.CommonSense.lt
bendraautorius
www.TOC.lt
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Kas yra projektas ?
-organizuotos pastangos padaryti kažką naudinga
- suplanuotas problemos sprendimas

- unikalus darbas, turintis konkretų tikslą ir
pasireiškiantis koordinuojamu kelių tarpusavyje
susijusių veiklų atlikimu
- unikalus darbas, turintis nustatytas pradžios ir
pabaigos datas, aiškiai apibrėžtą tikslą ir biudžetą
www.TOC.lt

Projekto trikampis

Projekto
apimtis

Kaštai
www.TOC.lt
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Projekto trikampis
Darome:
- kokybiškai,
- greitai,
- pigiai...

Projekto
apimtis

Kaštai
www.TOC.lt

Projektų valdymas
Planavimas, organizavimas, tvarkaraščių sudarymas,
vadovavimas,
komunikavimas
bei
veiksmų
kontroliavimas siekiant projekto tikslų per nustatytą
laiką ir už nustatytą kainą

www.TOC.lt
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Projekto gyvavimo ciklas
•
•
•
•
•
•

Laukinis entuziazmas
Nusivylimas
Pasimetimas
Kaltų paieška
Nekaltų nubaudimas
Neprisidėjusių apdovanojimas

Tai nėra
juokingas,
nes yra tiesa

www.TOC.lt

Dauguma projektų nebaigiami
laiku ir/arba viršija biudžetą
ir/arba nepasiekia planuoto
rezultato.
Biudžetas
Kokybė

Laikas

Ar galime užbaigti projektus laiku (ar greičiau),
neviršijant biudžeto ir nemažinant
kokybės/apimties?
www.TOC.lt
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Kodėl ne? Nes...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dažniausiai netelpama į nustatytus terminus (vėluojama)
Yra per daug pakeitimų.
Labai dažnai ištekliai nepasiekiami kuomet jų reikia (netgi
kuomet pažadėti).
Negalime laiku gauti reikalingų dalykų (informacijos,
specifikacijų, medžiagų, įgaliojimų ir pan.)
Kyla konfliktai dėl projektų prioritetų.
Viršijamas biudžetas.
Yra per daug perdarymų.
Netgi jeigu projektai labai skirtingi,
nusiskundimai išlieka panašūs.
www.TOC.lt

Netgi jeigu projektai skirtingi,
nusiskundimai išlieka panašūs.
TOC analizė prasideda nepageidaujamų pasekmių
nustatymu (NEPių) ir jomis pasinaudojant nustatysime
pagrindinę sistemos problemą.

UDE

Pagrindinė
problema

Ar yra visoms projektų aplinkoms bendra pagrindinė
problema?

www.TOC.lt
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Projektų valdymo konfliktas
B

A

D

Imtis bet kokių
veiksmų įvykdyti
įsipareigojimus,
kuriems iškilo pavojus

Kompensuokite
ankstesnius
netikslumus/klaidas

C

D1

Nekelti pavojaus
kitiems
įsipareigojimams

Nekompensuokite
ankstesnių
netikslumų/klaidų

Vykdyti
įsipareigojimus

www.TOC.lt

Apsauga projekte
Paplitusi praktika:
Norint pabaigti projektą laiku, reikia baigti visas užduotis
laiku.

Sveikas protas:
Nesvarbu kiekvieną užduotį pabaigti laiku. Svarbu visą
projektą pabaigti laiku.

Išvada:
Paplitusi praktika daro prielaidą, jog lokalus optimumas
(kiekvienos užduoties baigimas laiku) yra geriausias būdas
pasiekti globalaus optimumo (projekto baigimo numatytu
laiku).
www.TOC.lt
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Apsauga projekte
Bendra praktika:
Norint pabaigti projektą laiku, reikia baigti visas užduotis
laiku.

Projekto realybė:
Daug neapibrėžtumo, netikėtumų, todėl užduočių laiko
negalime numatyti, tik nuspėtos (įvertintos).

Pasekmė:
Realybėje užduočių trukmės spėjimai (įvertinimai) virsta
įsipareigojimais.
www.TOC.lt

Realus (?) trukmės įvertinimas
Mes stengiamės pateikti REALIUS APSKAIČIAVIMUS.
Realūs apskaičiavimai reiškia, jog mes suvokiame, kad gali
iškilti netikėtumų. Mes žinome, kad pasitaikys trukdžių.
Todėl realūs apskaičiavimai įtraukia tam tikrą atsargos lygį.

www.TOC.lt
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Normalusis pasiskirstymas

www.TOC.lt

Reali tikimybė
Tikimybė

5 min

15min

45min

www.TOC.lt
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Parkinsono dėsnis
Tikimybė

Užduotis užtruks visą jai
skirtą laiką
50%

Tikras laikas

0-trukmė

Ilga trukmė
www.TOC.lt

Parkinsono dėsnis

Darbas užtruks visą jam skirtą laiką.

www.TOC.lt
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Studento sindromas
Ar trukmės įvertinimai, turi dar kitų neigiamų
efektų žmonių elgesiui?

www.TOC.lt

Studento sindromas

Tikimybė
50%

Tikrasis laikas

0-trukmė

Ilga trukmė
www.TOC.lt
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Integracija
A
B
Y

C
D
E

www.TOC.lt

Blogas daugia-užduotiškumas
(multi-tasking)
Projektas A
3 savaitės
Projektas B
3 savaitės
Projektas C
3 savaitės

Projektas A
3 savaitės

A

B

Projektas B
3 savaitės

C

A

B

Projektas C
3 savaitės

C

A

B

C

Laikas darbo atlikimui ir darbo pabaigimui yra ne tas pats!
www.TOC.lt
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Eksperimentas
Raidė

Skaičius

A
B
C
...
Ž

1
2
3
...
32
www.TOC.lt

Eksperimentas
Raidė

Skaičius

A
B
C
...
Ž

1
2
3
...
32
www.TOC.lt
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Ką daryti ?
www.TOC.lt

Užburto rato nagrinėjimas ir
sprendimas
Pavyzdys:
Remontuojant lėktuvus, labai svarbu kokybė. Nestebina tai ,
jog viskas atliekama pagal instrukciją. Kuomet iškyla
instrukcijoje neaprašyta problema, patyrę inžinieriai randa
sprendimą ir asmeniškai prižiūri gedimo pašalinimo procedūrą,
kol viskas tinkamai pritaikoma ir išbandoma.
Izraelyje F-16 aptarnavo oro pajėgų bazė, kurioje inžinerijos
padalinys buvo ‘butelio kaklelis’. Kiekvienas inžinierius turėjo
50 atvirų problemų, kurių vidutinis sprendimo laikas viršijo 4
mėnesius.

www.TOC.lt
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Užburtas ratas
Ilgėja problemos
sprendimo laikas.

Daugėja
“blogo multitaskingo”.
Ištekliai, reikalingi
problemos sprendimui,
dažnai iškart
neprieinami.

Kiekvienam inžinieriui
priskiriama vis daugiau
atvirų problemų.

Identifikuota
problema
paskiriama
inžinieriui.

Pastovus problemų srautas.

www.TOC.lt

Ankstesnis problemos paskyrimas nereiškia,
kad ji bus greičiau išspręsta

Bankas stabilizuojasi,
kuomet naujų problemų
atsiradimo greitis
sutampa su jau išspręstų
problemų greitis.

Problemos sprendimo
laikas, nuo tada
kai ji buvo identifikuota,
sutrumpėja.

Mažėja nepaskirtų
problemų kiekis.

Pastovus problemų
srautas.

Problemų sprendimo
tempai žymiai išauga.

Mažėja blogo
multitaskingo.
Kiekvienas inžinierius
sprendžia maksimum
3 atviras problemas.
Naujos taisyklės:
Inžinieriui paskiriamos
maksimum 3 atviros
problemos.

www.TOC.lt
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Nusistovėjusi tvarka

Greičiau pradėjus projektą,
jis greičiau užbaigiamas.
Norint panaikinti užburtą ratą, kas nors turi imtis veiksmų, kurie
prieštarauja intuicijai.

Mes privalome užlaikyti projektų pradžią.
www.TOC.lt

FOKUSAVIMASIS

Daugia-užduotiškumas (multi-tasking) ilgina
užduoties atlikimo trukmę kartais
Fokusavimosi (nešokinėjimo) taisyklės
laikymasis gali jums išlaisvinti pajėgumus.

www.TOC.lt
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Pareto dėsnis (80/20)
• Kiek šiuo metu vyksta projektų jūsų įmonėje ?
Keliuose projektuose lygiagrečiai dalyvauja
darbuotojai ?
• Koks tikėtinas kiekvieno projekto rezultatas ?
• Kiek iš tų projektų – NEREIKALINGI ?

www.TOC.lt

Užduoties laikas + Atsargos laikas = 8 dienos
8

8

8

8

8

Sprendimas
Išimti atsargas iš kiekvienos atskiros
užduoties ir sukaupti atsargą projekto
pabaigoje, t.y. Ten kur ji ir turėtų būti.

Kritinės Grandinės metodika: Išimti atsargos laiką iš užduočių ir agreguoti atsargą projekto pabaigoje
kaip Projekto Buferį:
1) Nupjauti užduočių trukmes per pusę.
2) Agreguoti Buferį susijusių užduočių grandinės pabaigoje (nepamiršti resursinės priklausomybės).
3) Aktyviai valdyti projekto buferius ir imtis pro-aktyvių korekcinių veiksmų (jei reikia).

4

4

4

4

4

www.TOC.lt
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Detalus projekto planas

www.TOC.lt

The final Critical Chain PM Schedule
Feeding
Buffer

Feeding Chain

Project Buffer

Due
Date

CC Longest Chain of Dependency:
Both Task and Resource Dependency

The Critical Chain is ‘fixed’:
A relative stable datum line, creating certainty in a ‘sea of potential chaos’.
1. Identify the Critical Chain – ‘Fix’ its position.
2. Protect It - Feeding Buffers and Project Buffers.
3. Fight to maintain the integrity of the Critical Chain – avoid interference time.

www.TOC.lt
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Nepraraskite dėmesio
FOKUSAVIMO

www.TOC.lt

Tik veiksmai gali pakeisti realybę
dr.E.Goldratt

Nerius Jasinavičius
TOC sprendimai
Nerius@toc.lt

Ar JŪS
pasiruošę ?

Tel.
+370 5 2123381
Faks.
+370 5 2123391
El.p. info@toc.lt
www.TOC.lt
www.NoStockOut.eu
www.CommonSense.lt
www.VersloAkademija.lt
www.TOC.lt
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