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1. Új trendek a gépészmérnöki szektorban
2008 augusztusában gépészmérnöki csúcstalálkozót tartottak. 19 országból 120 mérnök
érkezett.
Az ASME víziója szerint a mérnökök feladata a következ 20 évre, hogy olyan megoldásokat
dolgozzanak ki, melyek tisztább, egészségesebb, biztonságosabb környezetet teremtenek.
Ennek érdekében sok innovációt valósítanak meg, ezekhez pedig módszertani támogatásra
van szükség.
A következ id szakban a nano- és a biotechnológia fog vezet szerepet játszani a
fejl désben. Az itt elért eredményeket hasznosítani tudják a gyógyszeriparban,
energiaiparban, vízgazdálkodásnál, mez gazdaságban és a környezetvédelemben egyaránt.
A teljes jelentést az alábbi oldalon olvashatják el:
http://www.asmeconferences.org/asmeglobalsummit/index.cfm.
2. Konferencia
49. SAVE International konferencia id pontja: 2009. június 29 – július 3.
Helyszíne Detroit, az autógyártás bölcs je, legjelent sebb központja.
-

Bemutatják a szállodát, a konferencia helyszínének közvetlen környezetét: A
rendezvény a Marriott Renaissance Hotelben kerül megrendezésre, mely
felh karcolót 1977-ben a Detroit folyó partjára építették.

-

A konferencia logójára 2008. szeptember 30-ig várják az anyagokat, változatokat.

-

2008. október 15-ig várják az el adók jelentkezését absztraktokkal

-

2008. október 15-ig várják oktatók jelentkezését programokkal

-

Felhívják a figyelmet, hogy régi nagy munkák anyagait, el adásait újra
feleleveníthetik – az eredeti szerz k, vagy akár kezd értékelemz k is.

-

2008. október 15-ig várják azok jelentkezését is, akik az 50 éves évforduló
alkalmából a SAVE International és az értékelemzés múltjának felidézésével
kapcsolatban feladatokat vállalnak fel.

-

Szponzorok jelentkezését várják. Akik szeretnék, hogy hozzájárulásukat egy
el zetes brosúrával is elismerjék, november 15-ig jelentkezzenek. Akik azt
szeretnék, hogy a konferencia anyagaiban megjelenjenek, 2009. április 30-ig kell,
hogy minden anyagot beküldjenek.

-

A SAVE International 20 különféle díjat oszt ki a konferencián. 2009. február 1-ig
várják a jelöléseket e díjakra.

3. Tanúsítás
Bemutatják az el z hónapban min sítést szerzett értékelemz ket.
CVS min sítéshez szükséges pontokat lehet szerezni (értékelemzési tanulmányok
kategória) az on-line el adásokon való részvétellel. Ehhez regisztrálni kell.
Az AVS min sítés megszerzéséhez szükséges Modul I. vizsga anyagát lefordították arab és
kínai nyelvekre.

2

4. Társasági hírek
4.1. Elnökségi tagok választása
Az alábbi alelnöki pozíciókra várják lelkes tagok jelentkezését:
-

„Executive” alelnök: Feltétel a korábbi elnökségi tagság. 4 évre választják meg,
az els két évben alelnöki pozícióban lesz, a következ kett ben pedig a
társaság elnöke lesz.

-

Pénzügy, adminisztráció

-

Építési beruházások

-

Kormányzat

-

Konferencia

-

Kommunikáció

(E további pozíciókat két évre hirdetik meg.)

4.2. Tippek szolgáltatásunk fejlesztésére
Rick Davis, épít ipari cég elnöke az alábbi ajánlásokat teszi annak érdekében, hogy az
értékesítések során szóbeli üzeneteink hatékonyságát javítsuk:
-

Hitelesség megteremtése

-

Rövidebb, tömörebb, tagoltabb megfogalmazás: készítsen listát a terméke, cége
el nyeir l, hasznairól, majd ezeket rövid fejezetekben fejtse ki. Így rövidebb id
alatt több információt lehet átadni.

-

Érdekl dés felkeltése – érzelmekre hatással. Sokszor nem azt vásároljuk, amire
szükségünk (NEED) van, hanem amit akarunk (WANT).

4.3. Az Energetikai Minisztérium megújította értékelemzési útmutatóját
2008. május 6-tól az amerikai Energetikai Minisztérium új értékelemzési útmutatót adott ki.
Az anyag letölthet az alábbi honlapon:
http://www.directives.doe.gov/pdfs/doe/doetext/neword/413/g4133-10.pdf. (közvetlenül nem érhet el)
4.4. Kérd íves felmérés
Egy VMP értékelemz esszéjéhez egy három részb l álló kérd íves felmérést készít.
1. kör: SAVE International-ból kilép tagok megkérdezése: a felmérés arra irányul, miért
léptek ki a társaságból, illetve mi az, amivel meg lehetett volna tartani ket.
2. kör: SAVE International jelenlegi tagjai: elégedettség mérése
3. kör: lehetséges tagok: értékelemz k, akik még nem tagjai a társaságnak.
Ezúton kéri, hogy akik megkapták a kérd ívet válaszoljanak, illetve aki részt kíván venni a
felmérésben, de nem kapott kérd ívet, keresse meg. Cím: arroyo.tyco@gmail.com
4.5. Id tábla-projekt
Az 50. évforduló alkalmából egy id táblát készítenek (minden évhez egy oszlopot
rendelnek). A következ két konferencián ide mindenki feljegyezheti emlékeit. A projekt
felel se Don Parker a Miles Alapítvány elnöke. Javaslatokat, tippeket az alábbi címre várják:

parker66@cox.net
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4.6. A funkcióelemzés eredményei a HR területén
Egy még kevés számú cégekb l álló csoport bizonyította, hogy a humán er forrás
menedzsmentnek milyen fontos szerepe van a vállalati célok elérésében. Eddig is ismert volt
az emberi t ke kulcsszerepe, de konkrétan csak az utóbbi id ben kezdték el mérni, hogy
milyen hatással van számszer sítve a vállalat teljesítményére. Még csak kevés cég vesz
részt e kutatásban, de köztük van a Hewlett-Packard, a Capital One és a Harvard Egyetem.
Változik az is, hogyan gy jtik, kezelik és értékelik az információkat.
A Hewlett Packard 2002-ben indította a vev barát kultúra kialakítására irányuló programját.
Annak érdekében, hogy jobban megértsék a vev k, munkatársak és a pénzügyi eredmények
közötti összefüggéseket, több funkcióból kell információkat gy jteniük. Vertikális lánc mentén
értékelnek, így ha már az operatív szinten problémát észlelnek, meg tudják akadályozni,
hogy a legalsó szinten annak érz djön a hatása.
4.7. Arizona Chapter új elnöke Gavron
4.8. A SAVE International egy listát készít a tanfolyamokról
A SAVE International listát készít az értékelemzési tanfolyamokról. Ennek két haszna is van:
az érdekl d k könnyen információhoz juthatnak, ugyanakkor az értékelemzést oktató
intézmények cégeknek ez megjelenési, hirdetési lehet séget jelent. Amennyiben szeretné,
hogy a képzése fent legyen a SAVE International honlapján, küldje meg a képzés címét,
id pontját, helyszínét, oktató nevét, telefonszámát, e-mail címét.
5. Tagsági hírek
-

A Contsrutech Magazin 2008. augusztus 21-én kiosztotta Vision 2008 díjait. E
díjakat több különböz kategóriákban indítják, azok kaphatják, akik mindennapi
munkájuk során innovatív módszer alkalmazásával hatékonyabbá teszik
tevékenységüket. Ezüst díjat kapott a SAVE társult tagja a CH2M Hill, további
díjakat kaptak olyan cégek, melyeknek több min sített értékelemz jük van, illetve
munkatársai tagjai a SAVE International -nak.

-

A SAVE International a DBIA-val kötött együttm ködési megállapodása alapján
részt vesz a DBIA konferenciáján, így lehet sége van olyan területen megjelenni,
promotálni, ahol az értékelemzésnek helye lehet.

-

Elhunyt Yozo Yamahi, CVS, a japán értékelemzési társaság egyik kiemelked
tagja, a Hitachi értékelemz je.

-

Elhunyt Keith van Heerden, CVS Life, Dél-Afrika

-

Új tagok bemutatása

6. Értékelemzés események
6.1. A Kanadai Értékelemz k Társasága díjat hirdet meg
A díjat azon értékelemz k illetve társaságok nyerhetik el, akik az értékelemzés módszerének
alkalmazásával fenntartható értéket teremtettek Kanadában, és hatása akár szélesebb
körben is elterjedt. Olyan szakembereket keresnek, akik sokat tettek az értékelemzés
alkalmazásáért, alkalmazásával Kanadában.
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6.2. Kanadai értékelemzési konferencia
A konferencia az alábbi kérdések megválaszolására törekszik: Nem túltervezett, nem
alultervezett a projekt? A projekt témahatárai jól vannak meghatározva? Biztos, hogy ez a jó
projekt? Biztos, hogy ezt a problémát kell megoldani? Tudunk fenntartható értéket
teremteni? Minimalizáltuk a m ködési, fenntartási és helyreállítási költségeket is? Mik a
projekt kockázatai? Hogy készüljünk a kockázatokra?
A konferencia id pontja: 2008. október 27-28. Helyszíne: Markham, Ontario
További információ: www.scav-csva.org.

-

Az IIE (Intstitute of Industrial Engineers) jöv februárban két értékelemzési Modul
I. tanfolyamot indít.

-

Az IEE 2008. október 1-2. között konferenciát, kiállítást tart. A részvételi díjakból
a SAVE International tagjainak kedvezményt ad.

-

A következ web-szeminárium id pontja: 2008. október 29. 11 óra (keleti id
szerint). Témája: A lopás azonosítása: Hogyan óvjuk meg cégünk alapvet
információit a vállalati környezetben? El adó: Reggie Tracy, az FBI egykori
különleges ügynöke. További információ, jelentkezés: http://www.valueeng.org/webcast_details.php?id=6.

-

A novemberi web szeminárium id pontja: 2008. november 11. 11 óra (keleti id
szerint). Témája: Áttérés értékelemzésr l értéktervezésre.

7. További események
Fogyasztó-elektronikai termék-díjak
A CEA (Fogyasztó-elektronikai termékek egyesülete) a 2009-es év legjobb fogyasztóelektronikai termékeire díjat írt ki 34 kategóriában. Novemberben jelentik be a nyerteseket,
januárban pedig bemutatják ket. Módosították az értékelési kritériumokat, így a díjazott
termékek még magasabb követelményeknek kell megfelelniük. Az esemény nagy
jelent ség : ez a 32. alkalom, hogy átadják a díjat; a sajtó nyomon követi az eseményeket;
és számos nagy cég szponzorálja.
A DBIA egynapos képzése
A képzés tárgya: projektmenedzsment módszerek, kiválasztásuk, szerz déskötés folyamata,
fizetési módszerek.
Az Észak-Karolina Egyetem képzései
Egy-kétnapos képzéseket indítanak az alábbi témákban: min ségügy, termelékenység,
biztonság, védelem, energia-hatékonyság.
Figyelem – el adási lehet ség: értékelemzés alkalmazása az energiaszektorban
Id pont: 2009. március 17-20.
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Tervezés, építés a közlekedésben konferenciára el adók jelentkezését várják
Konferencia f bb témái: A legjobb gyakorlat, a helyes módszertan kiválasztása,
szerz déstípusok, team-kockázat, stb.
Id pont: 2009. április 1-3. Helyszín: Baltimore.
További információ: https//:www.designbuildtransportation.com/ call.cfm
2008. október 15-ig várják a Beyond Green ™ díjakra a jelöléseket. Két kategóriában
osztanak díjat:
-

Kiemelked en magas színvonalú épületek (iskolák, kereskedelmi, kormányzati
egyéb hivatali intézmények)

-

Kiemelked en magas színvonalú kezdeményezések (programok, oktatási
kezdeményezések, termék fejlesztési kutatások, új építési folyamatok).

A Nemzetközi Oktatási Intézet „Nemzetközi projektmenedzsment napot” szervez,
ingyenes web-es el adással. Nagy cégek képvisel i, neves személyiségek tartanak
el adást. Id pont: 2008. november 6.
www.IPM-Day.com

A 2. globális infrastruktúra vezet i fórumot rendezik meg 2008. november 10-én. 100
projekt, 600 résztvev , 50 további résztvev ország, 200-300 milliárd dollár érték
beruházások.
8. Javasolt irodalom
Befolyásolás – minden változás elindítója
Kerry Patterson, Joseph Grenny, DavidMaxfi eld, Ron McMillan, & Al Switzler,McGraw Hill
A könyv témája a problémamegoldás, a dolgok jobb irányba terelése a befolyásolás által.
Az értékelemz k is gyakran kerülnek olyan helyzetbe (pl. a team-tagok els alkalommal
vesznek részt hasonló team-ülésen, ellenállnak a változtatásokkal szemben), mikor
szükségük lehet a könyvben olvasott ismeretanyagra. A könyv elolvasása után n az
önbizalmunk, nagyobb bátorsággal lépünk fel, mint befolyásoló.
A könyv két f részb l áll, témájuk:
1. rész: mindenki képes befolyásolni másokat
2. rész: a befolyásolás hat módszere

2008. október 1.
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