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1. Értékelemzés alkalmazása a szerz déskötéseknél
Számos módszer van, mely támogatja a szerz déskötési folyamatot a megbízó és
megbízottak között. A cikk szerz je, Laurie Dennis, PE, CVS-Life, egy el adást tartott
Washingtonban, ahol kifejtette, hogy az értékelemzés is támogathatja e feladatot, és a
projekt elnyerését követ en is természetesen már alkalmazható.
2. Elnöki köszönt – ötletek a SAVE életerejének fokozására
A SAVE elnöksége most véglegesíti üzleti tervét. Rendkívül átfogó, de törekednek arra is,
hogy megvalósítható is legyen. A tagság létszáma csökken, ezért fel kell kelteni az
érdekl dést a szakma és a társaság iránt.
Az alábbi terveket fogalmazzák meg:
-

Meg kell bízni egy értékelemz t, hogy lobbi tevékenységet végezzen a SAVE
érdekében a kormányzatnál és a cégeknél.

-

Hozzá kell járulni a SAVE szóviv jének marketing kiadásaihoz, utazási
költségeihez, adminisztratív támogatást kell neki nyújtani. (Ezeket a kiadásokat
valószín leg fedezni fogja az a többletbevétel, ami a tagság b vüléséb l és a
szponzori bevételek növekedéséb l származik.)

-

Egy napos el adások tartása f iskolákon, egyetemeken.

-

M szaki hallgatóknak egy éves ingyen tagság felajánlása

-

Lobbizni a f iskoláknál, egyetemeknél, hogy a módszer oktatását vegyék be a
tanrendbe.

3. Konferencia
-

Szponzorálásra hívják fel a figyelmet.

-

A konferencián köszönteni fogják a SAVE volt elnökeit.

-

Detroit nevezetességeinek bemutatása: opera, színház, m vészeti múzeum.

4. Tanúsítás
Az SE-UAE (Közel-Keleten tevékenyked mérnöki társaság) levélben kereste meg a SAVE
Internationalt, mert egy olyan szervezetet keres, mely végre tudja hajtani a SAVE által
jóváhagyott tanúsítási programot.
Az SE-UAE nagy jelent séggel bír a térségben, 1979-ben jött létre, 20 ezer tagja van.
Képzési, fejlesztési és foglalkoztatási központot is m ködtet. A SAVE most azt a célt t zte ki,
hogy együttm ködési megállapodást köt vele.
Bemutatják az el z hónapban min sítést szerzett értékelemz ket.
5. Társasági hírek
Üzleti terv
Az elnökség az üzleti terv véglegesítésén dolgozik. A SAVE egy tanácsadó segítségét veszi
igénybe, hogy biztosított legyen az er teljes növekedés, és sikeres legyen az értékelemzés
promóciója. Az üzleti terv kidolgozásakor nagy hangsúlyt helyeznek a PACE

2

kezdeményezésre (promotion, advocacy, certification and education – promóció, képviselet,
tanúsítás, oktatás). Az üzleti terv számba veszi a SAVE partnereit és versenytársait is.
Kiemelik a különbséget a SAVE jellegzetességei és az általa eredményezett hasznok között.
SWOT elemzést végeztek. A legsúlyosabb gyengeség, hogy a társaság kizárólagosan
ragaszkodik az értékelemzés módszeréhez – ezt a nevében is tükrözi.
A piaci elemzés eredményeképpen született egy rövidtávú feladatterv, ami azonnal végre is
hajtható.
Az üzleti terv célja, hogy 2009-re 10%-al b vítsék a tagság létszámát. Ezt a tanúsítási
programon keresztül, illetve jutalmak, díjak révén kívánják elérni.
Megújították a
megállapodást

Kanadai

Értékelemz k

Társaságával

kötött

együttm ködési

A 2006-ban kötött megállapodást sikeresnek találta mindkét fél, ezért meghosszabbították. A
megállapodás nem terjed ki a tanúsításra, így a kanadai társaság nem hajthat végre saját,
SAVE által jóváhagyott tanúsítási programot.
6. Chapter hírek
-

A San Diego Chapter egy kétórás alap értékelemzési képzést tartott
mindazoknak, akik érdekl dnek a módszer iránt. A módszer alapvet fogalmait,
ismérveit, lehetséges alkalmazási területeit mutatták be. A szemináriumon részt
vettek gyakorló értékelemz k, akik tapasztalataikról is beszámoltak. A program
sikere alapján javasolják más chaptereknek is e gyakorlat bevezetését.

-

A San Diego Chapter novemberi fogadásán rekord d lt meg, hiszen 42 f vett
részt 24 különböz cég képviseletében. Az érdekl dés oka, hogy a térség vízügyi
hatósága egy 3,7 milliárd dolláros projektr l tartott el adást.

-

Michael J. Carriert az Academy Relations igazgatójává nevezték ki. Az ellátási
lánc menedzsment, a termékfejlesztés, a folyamatfejlesztés területén rendelkezik
tapasztalatokkal. Egy éve a SAVE tagja (Michigan Chapter), alkalmazta már az
értékelemzést is, és most kívánja megszerezni AVS és CVS min sítését.

7. Tagsági hírek
Value Management Strategies, Inc. (VMS) elnyerte az amerikai kormányzat kiválósági díját.
Értékelemzési munkáit kockázatelemzéssel, életciklus-költség számítással végzi. A
beruházási értékelemzési projektjeivel az elmúlt négy évben 10 millió dollárt takarított meg
az államnak.
Bemutatják az el z hónapban csatlakozott új tagokat.
8. Miles Alapítvány hírei
Kiválasztották a legjobb értékelemzési cikk, el adás nyerteseit.
Akadémiai díj: Dr. Mei-Yung Leung, Ph.D., CVS. El adás címe: Integrált E-learning képzési
központ kifejlesztése a beruházások értékelemzése területén.
Gyakorló értékelemz i díj: James R. Vickers, CPCM, AVS; Karen Gawron, AVS; és Connie
Cobo; AVS, PCM. Az el adás témája: rendszer tervezés szemléletének alkalmazása az
értékelemzési javaslatoknál.
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2008-ban azok a cikkek, el adások képezték a díjazás tárgyát, melyek a 2008-as renoi
konferencián hangzottak el. A következ évt l bármely más fórumban megjelent cikk, vagy
elhangzott el adás is versenybe szállhat.
9. Értékelemzés események
DBIA konferencia
A DBIA konferenciája 2009 novemberében lesz. A SAVE most egy értékelemz t keres, aki
vállalja, hogy képviseli a SAVE Internationalt a rendezvényen. A kölcsönös együttm ködési
megállapodás értelmében a SAVE tagjai kedvezményesen vehetnek részt a konferencián,
és kiállító pultot állíthatnak fel. A képvisel költségeit a SAVE állja, de feladata, hogy
koordinálja a konferenciával kapcsolatos feladatokat és válaszoljon a konferencián az
érdekl d k kérdéseire.
AASHTO konferencia
A szervezet San Diegoban 2009-ben megrendezésre kerül konferenciájára várja el adók
jelentkezését 2008. december 31-ig.
Az IVM (európai értékelemzési szervezet) kurzusairól az alábbi honlapon tájékozódhatnak:
http://www.ivm.org.uk/cert_training_diary.htm
10. További események
Az IIE (Ipari Mérnökök Egyesülete) és az MHIA arra törekszik, hogy támogassa a cégeket,
hogy egyre inkább környezetbarát módon m ködjenek, termékeik „zöld” termékek legyenek.
Egy workshop-ot indítanak, témái:
-

Az üzlet és fenntarthatóság globális trendjei

-

Hogyan számoljuk ki energia-hatékonysági projektjeink pénzértékben kifejezhet
hasznát?

-

Szén-dioxid kibocsátást mérsékl program bevezetése

A képzésen való részvétel eredményeképpen közvetve növekedhet cégük hírneve és anyagi
hasznot is realizálhatnak.
Zöld infrastuktúra címmel indít tanfolyamot a Colorado-i egyetem.
A Fogyasztói Elektronikai Eszközök Szövetsége egy 30 napos innovációs körutat indít,
melynek során 300 cég innovációs termékeit mutatják be.
11. Javasolt irodalom
Hogyan ölöd meg a „szent teheneket”?
E humoros könyv nem módszertanokat ismertet, hanem 30 megnevettet történetet
tartalmaz arról, hogyan tehetjük jobbá cégünk m ködését. A „szent tehenek” képviselik a
múltat, az elavult technológiát. Ezek akadályoznak bennünket a kreatív gondolkodásban.
2009. február 6.
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