
  INTERNSHIP 2021 

 

Proiect nr.39 
 

Optimizare gestionare comenzi în toleranța negativă sau pozitivă în funcție de 
condiții pe piață 

  
     Solicitant 

Departament : Lant Furnizor Numele solicitantului : Yolaine GARAMBOIS 

Sectie : Programare Functia : Sef serviciu 

 
Date privind stagiul de Internship 

Perioada de derulare : 14.07.-24.09.2021 Durata stagiului : 2,5 LUNI 

• Descrierea proiectului (scop) :  

Fiecare comanda poate fi livrata cu o toleranta in +/- fata de cantitate nominala contractata. In functie de 
situatia pe piata pentru produsul respectiv, trebuie sa fim capabili de a livra spre toleranta pozitiva sau 
negativa, intr-un mod flexibil, dar nu avem scule pentru a realiza acest lucru decat manual la nivel de rulou. 
Scopul proiectului este de a imbunatati modul de lucru 

• Obiectiv (e): Automatizare gestionare tolerante (livrare spre negativ sau pozitiv) si imbunatatire 
performanta 

 

• Descrierea principalelor activitati ale internului : 
Studiu modului de lucru existent, documentare acestuia 
Propunere si implementare cu echipa diverse imbunatatiri precum si: 
- Analiza comenzilor pe format / repetitivitatea lor, gradul de neconformitate 
- Revizuire modul de a calcula slebul necesar si evaluare impact 
- Revizuire rezerva in fata Decaparii pentru a completa in caz de declasare 
- Cautare semi-automata a comenzi pentru realocare produs in exces sau lipsa, in stadiu intermediar 

sau final 
- Dezvoltarii IT in aplicatii de programare / monitorizare 

• Livrabil de proiect (la finalul Scolii de Vara):  
- Instructiune de lucru privind gestionare tolerante, de la elaborare la livrare, tinand cont de specificitati 

clientului 
- Aplicatie (Excel sau alt software) pentru a depista pozitii cu metal in exces sau lipsa si a propune alte pozitii 

de comanda compatibile 
- Specificatie pentru dezvoltari IT, daca este cazul 

 

Profilul internului 

Nivel de studii : III-IV 

 
Specializare : domeniu tehnic : metalurgie/mecanica sau automatizare 
 

Cerinte specifice : Autonomie, interes pentru lucru in echipa si interfata intre domeniul tehnic si comercial 
 


