
7.

POZVÁNKA

ON-LINE

Účastnícky poplatok: 

Cena bez DPH     DPH (20%)        Cena s DPH 

Prevodný príkaz: 
banka: Tatra Banka a. s., 
číslo: 2621535285/1100 
VS:   
KS: 0308  
IČ DPH: SK2020699527 

Garant a organizátor: SNECI and Slovak Society for Quality

Kontakt: 

E-mail:

Prihlášky: 

trainings

 
 7 dní pred školením 

 

Termín a miesto 
konania

Názov 
školenia

Cieľová 
Skupina

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdržaní registrácie, nám prosím, obratom zašlite záväznú objednávku, na základe ktorej 
Vám bude po absolvovaní školenia/skúšky zaslaná faktúra na úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť účastníka najneskôr 7 pracovných dní pred konaním. 
Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka. 

GLOBAL MMOG/LE STANDARD
prechod z verzie V4 na V5

310 62 372

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, Bratislava

Školenie GLOBAL MMOG/LE prechod z V4 na V5 je určené najmä všetkým pracovníkom 
dodávateľského reťazca, ktorí sú už oboznámení s verziou Global MMOG/LE V4 a chcú 
získať všeobecný prehľad o 5. generácii nástroja na vyhodnotenie logistiky MMOG LE 
odporúčaného spoločnosťou GALIA/ODETTE. Školenie je navrhnuté tak, aby účastníci 
pochopili výhody MMOG/LE V5, rozlíšili hlavné zmeny v šiestich kapitolách a kľúčové 
kritériá v porovnaní s verziou V4 a vedeli vyplniť hodnotenie MMOG/LE na novej platforme 
MMOG.np. 

Školenie je určené pre riaditeľov závodu, manažérov logistiky, koordinátori / logistici, 
špecialisti / pracovníci skladu, pracovníci expedície, inžinieri systémov kvality, interní 
audítori.

31. máj 2022
On-line školenie 



Získanie všeobecného pohľadu o MMOG/LE V5, oboznámenie sa s kľúčovými zmenami v porovnaní s verziou V4, 
orientácia na platforme MMOG.np, vyplnenie hodnotenia MMOGúLE prostredníctvom platformy, implementácia 
MMOG/LE s cieľom splniť požiadavky OEM zákazníkov.

Požiadavkz na účastníka
• Skúsenosti v automobilovom priemysle
• znalosti z logistiky

Ukončenie školenia
Získané poznatky sa hodnotia na konci školenia prostredníctvom kvízu. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní 
školeni.

Školiteľ
školenie vedie odborník na logistiku certifikovaný spoločnosťou GALIA na vykonávanie auditov Global MMOG/LE.

Obsah školenia
• Úvod do verzie MMOG V5 - prehľad vylepšení
• MMOG V5 – hlavné zmeny:
• Výpočet vo verzii Full a Basic
• Bodovanie
• Zmeny v kapitolách 1-6
• Nové alebo zmenené kritériá F3
• MMOG.np (nová platforma)
• funkcie MMOG.np
• zdroje MMOG.np
• Praktické cvičenia ako zaregistrovať a spracovať MMOG V5 na platforme .np
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