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1. A kongresszusi oktatási fogadás el készületei
A Központi Chapter egy levelet fogalmazott meg és küldött ki minden SAVE tagnak, melyben
ismertették, hogy a Chapter szponzorálja a kongresszus oktatási fogadását 2009-ben. Az
eseményen a szenátorokkal ismertetik az értékelemzés el nyeit, ismérveit. E fogadás
lehet séget biztosít a SAVE tagoknak, hogy felvegyék a kapcsolatot szenátoraikkal és
kés bbiekben üzleti lehet ségeket teremtsenek.
2. Konferencia
-

Szponzorálásra hívják fel a figyelmet: leközlik a jelentkezési adatlapot.

-

A konferencia kormányzati napjára (utolsó nap) hívják fel a figyelmet. A
konferencia résztvev i számára ez a nap ingyenes, akik kizárólag erre a
napra jönnek egy rendkívül kedvezményes árat, 150 USD-t fizethetnek.

-

A konferencia résztvev i hozhatnak magukkal vendégeket a fogadásokra
(elnöki fogadás, díjátadás, bankett, társasági események), az
részvételi
díjuk 300 USD.

-

A konferencia részvételéért 2,4 CV pont jár a CVS min sítések
megszerzésénél, a részvétel további haszna, hogy kapcsolatot teremthetnek
értékelemz kollégákkal.

-

A konferencia energia szekcióján az energiafogyasztás fontosságára hívják
fel a figyelmet. A beruházásoknál, gyártásnál az energiát mindig adottnak
tekintik, nem helyeznek rá jelent sebb figyelmet. Ezúttal rávilágítanak e
terület jelent ségére is - részben energiatakarékossági, részben
környezetvédelmi szempontokból. Az értékelemzések során tudatosan erre a
területre is felhívják a figyelmet.

-

„Sört fogyaszt” – ez a funkciója a konferencia keretében megrendezésre
kerül társasági programnak. De nemcsak erre ösztönöznek, hanem az
értékelemzés alkalmazására, a szabvány fejlesztésére is.

-

Yasuhiro Suzuki, az AISIN Fejlesztési Kft. elnöke is el adást tart a SAVE
Konferenciáján.
egyike azon ismert japán vezet knek, aki sokat tett az
értékelemzés alkalmazásáért. Cégük számos díjat nyert el az értékelemzés
eredményes alkalmazásával. Suzuki el adása az AISIN értékelemzési
tapasztalatairól nyitja meg a konferencia japán szekcióját, ahol az
értékelemzés alkalmazásának 40 éves japán múltjával ismerkedhetnek meg.

-

A konferencia résztvev i kedvezményes áron látogathatják meg a Ford
múzeumot.

Az 1930-as években a telep egy külön kis városként m ködött, 100 000 f t
alkalmazott, külön rend rsége, t zoltósága, kórháza volt. A létesítményben 49
másodpercenként készült el egy autó.
1927-ben hozták itt létre az els autót. Az I. világháború alatt tengeralattjárót is
gyártottak, a háború után pedig traktorokat.
Ford a „lean-termelés” híve volt, törekedett a folyamatos termelésre, szünetek,
raktározási kötelezettségek nélkül.
3. Tanúsítás
Tipikus hibák a CVS és VMP újramin sítési anyagokban
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Sorra ugyanazon tipikus hibákkal nyújtják be újramin sítés iránti kérelmüket az
értékelemz k, ez pedig meghosszabbítja az eljárás idejét.
Az anyagokat angol nyelven kell benyújtani a Tanúsítási kézikönyv el írásainak megfelel en.
A tipikus hibák a következ k:
-

Ugyanazon napra két egész napos teamülés-napot számolnak el – f ként akkor
felt n ez, ha az másik városban is van!

-

Mindenképpen feltétel a minimum 12 projekt

-

A megújításhoz is szükség van újabb oktatási tapasztalatok gy jtésére, itt az
elmúlt négy évben elvégzett képzéseket kell feltüntetni, a korábbiak nem
számítanak. Ha pedig pl. egy konferencián részt vettek, amelynek volt
értékelemzés szekciója is, akkor pontosan részletezzék, mi volt ott az
értékelemzés, nem elég egyszer en a konferencia címét megemlíteni.

-

Pontosan be kell azonosítani a képzést, amelyen részt vettek, illetve cikket,
melyet írtak - hol jelent meg, mikor, mi a címe, stb.

Csak azon értékelemz k használhatják a továbbiakban a CVS, illetve VMP címet, akik
teljesítik a követelményeket.
Felhívás
A tanúsítási bizottság két új CVS min sítéssel rendelkez értékelemz t keres tagjai sorába.
Az érdekl d k az alábbi címen jelentkezhetnek: lthomaspe@aol.com
Bemutatják az el z hónapban min sítést szerzett értékelemz k listáját.
4. Társasági hírek
Megállapodás az IIE-vel
A SAVE International megújítja 2000-ben kötött megállapodását az IIE-vel (Ipari Mérnökök
Intézete – 15 000 tagja van, f leg akadémiai környezetb l). A megállapodás f bb pontjai:
-

Kölcsönösen lehet séget nyújtanak arra, hogy egymás konferenciáján kiállítóként
megjelenjenek.

-

Közös oktatási lehet séget nyújtanak a tagoknak.

-

Finanszírozzák, támogatják egymás kutatási projektjeit – amelyekben érdekeltek.

Megállapodás megújítása a DBIA-val
A SAVE International törekszik arra, hogy megújítsa 2007-ben lejárt egyezményét a DBIAval. Úgy t nik, hogy a szervezet nem nyitott a megállapodás meghosszabbítására.
Az ACEC (American Counsil of Engineering Companies mérnöki vállalatok amerikai tanácsa)
is elhárította a SAVE megállapodási kezdeményezését.
Tekintettel e negatív válaszokra, Sokoloff azt javasolja, hogy a kormányzatra kell
koncentrálni, az támogatásukat megnyerni.
Alelnökök választása április 6-tól
A szavazatokat elektronikusan lehet leadni április 6-tól május 5-ig.
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A jelöltek a következ k:
Craig L. Squires, AVS, elnökhelyettes
Randy Barber, PE, CVS, beruházásokért felel s alelnök
Richard L. Johnson, PE, DEE, CVS - konferenciáért felel s alelnök
A pénzügyekért felel s alelnöki pozícióra még várják a tagok jelentkezését
Lewis riportja a kongresszusi fogadásról
A február 23-i héten megrendezésre került kongresszusi oktatási fogadás sikeres volt. (Az
eseményt megel zte Kathy Benathy elsöpr erej el adása, amit a Nemzeti Központi
Chapter találkozóján tartott társával.)
Bemutatják az értékelemzést az IAF-nak
Az IAF-nek (International Association of Facilitators – nemzetközi facilitátorok szövetsége)
63 országból összesen 1500 tagja van. A szervezet új módszerekkel, támogatással,
gyakorlattal kívánja el remozdítani a cégek m ködését.
A szervezet 2009. áprilisi konferenciáján a SAVE elnöke el adást tart az értékelemzésr l.
5. Chapter hírek
-

A SAN Diego chapter ez évben is érdekes programokkal készül, mind szakmai,
mind szabadid s programokkal.

-

A New York chapter ez évi második találkozóját 2009. április 20-án tartja az
Empire State Building-ben. Téma: New York MTA megaprojekt
kockázatelemzése.

6. Tagsági hírek
Internetes álláskeresési praktikák
Tekintettel arra, hogy a válság miatt sokan elvesztették a munkahelyüket, és most munkát
keresnek, tippeket adnak, hogyan lehet meggyorsítani az internetes álláskeresést. Például:
-

A keres be azt írjuk be, hogy job-.com: a negatív jel ugyanis kizárja, hogy com
kiterjesztés oldalakat adjon ki a keres , csak az edu, org, gov kiterjesztés ek
jelennek meg. Ezek pedig sokkal hasznosabb oldalak.

-

Több szót írjunk be a keres be, olyanokat, ami az adott állásra, vagy a mi
képzettségünkre jellemz .

-

A google térképei is segíthetnek: ki kell választani egy térséget és azon belül a
többszavas keresést végrehajtani.

Al Paley, CVS-Life, FSAVE olvasói levélben fejezi ki, mennyire egyetért azzal a törekvéssel,
hogy a kongresszus tagjait keressék meg az értékelemz k.
Bemutatják az el z hónapban csatlakozott új tagokat.
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Statisztikák

Tagok száma 2009. februárjában (összes tag, új tagok (2009. február), összes tanúsított, új
tanúsítottak)

Tanúsítások száma 2009. február

Tagok megoszlása lakóhely szerint
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Kedvezmény az új tagoknak
2007. január 31. után csatlakozott új tagok 100 USD kedvezményt kapnak a konferencia
díjából.
Donald Hannan szívm téte jól sikerült. (elmúlt számban közölték, hogy szívrohama volt).

7. Miles Alapítvány hírei
A Miles Alapítvány oktatási fóruma az alábbi témákra fókuszál: szolgáltatóipar, értékelemzési
kutatások, visszatekintés.
Szolgáltatóipar
James R. Vickers, a Miles Alapítvány igazgatója és Jay Mandelbaum a Védelmi
Minisztériumból az értékelemzés alkalmazási lehet ségeir l beszélnek a szolgáltatóiparban.
Értékelemzési kutatások
Hong Kong-i értékelemz professzorok mutatják be kutatási tapasztalataikat (értékelemzés
alkalmazása a szénfelhasználás mérséklése érdekében).
Visszatekintés
Donald Parker, a Miles Alapítvány igazgatója, elnöke adja el az Eastman Kodak 1971-es
el adását (Vev i termékek kritérium elemzése, egy gyertya értékelemzése)
8. Értékelemzés események
-

Bemutatják a koreai értékelemzési társaság elnökségének új tagjait.

-

A tajvani értékelemzési társaság módosítja nevét: értékelemzési intézet helyett
értékelemzési társaságra.

-

A DMSMS (gyártási alapanyagok csökkentésére törekv társaság) 2009-es
konferenciáján az értékelemzésre fókuszál. Most várják el adók jelentkezését.
Érintett területek: logisztika, költségcsökkentés, programozás, m szaki
vonatkozások. Helyszín: Rosen Center Hotel, Orlando, Florida. Id pont: 2009.
szeptember 21-24.

-

A kínai értékelemz k társasága 2009. október 16-17. között rendezi meg
konferenciáját Pekingben. Most várják el adók jelentkezését. További
információk: http://www.icvm09.buaa.edu.cn/

9. További események
Az ASME tiltakozik a PE min sítés szigorítása ellen
Az ASME tiltakozik az ellen, hogy magasabb követelményszintet állítsanak a PE
(professional engineer – professzionális mérnök) min sítéshez.
A mérnök vizsgáztatók nemzeti tanácsa az USA-ban növelni kívánja a PE min sítés
odaítélésének követelményszintjét, szerintük a négyéves képzést folyamatos
továbbképzéseknek kell követnie.
Az ASME egyetért azzal, hogy fontos az élethosszig tartó tanulás, az ismeretek folyamatos
b vítése, de úgy vélik, hogy a követelményszint növelése káros hatással van az ország
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versenyképességére, mivel kevesebb olyan min sített szakember lesz, aki megfelel
gyakorlattal és készségekkel rendelkezik.
Az AVANEX Corporation értékelemzési díjat kapott
A cég intelligens fotonikus megoldások úttör je, most megkapta a Tellabs Inc. 2008-as
értékelemzési díját innovatív és alacsony költség termékeiért.
Kipcon új módszere: Értéktervezés elemzés
A cég által kidolgozott új módszer segít abban, hogy a tervezésnél kiemelt figyelmet
fordítsanak a fenntartásra, m ködtetésre, energiafogyasztásra, helyreállításra is. Így olyan
megoldások születhetnek, melyeknek a beruházási költsége ugyan magasabb, de az
élettartamot tekintve összességében kedvez bb költséget eredményeznek.
2009. március 29.
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