
Beberapa waktu yang lampau, Pergudangan yang efektif dan efisien adalah kemampuan beradaptasi pada tuntutan untuk meningkatkan kecepatan proses mulai  
dari Penerimaan, Penyimpanan, hingga Pengiriman. Namun pada saat ini dimana adanya e-commerce, integrasi pada proses supply chain, era globalisasi, dan 
proses yang just in time, Pergudangan menjadi semakin kompleks—bahkan menjadi beban biaya yang semakin mahal.
BerpegangBerpegang pada efisiensi dan akurasi sebagai kunci sukses dari pergudangan, program ini merupakan metodologi untuk membantu mengatasi masalah gudang saat 
ini terhadap supply chain, dimana memberikan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk merampingkan semua jenis pengoperasian pergudangan kelas dunia. 
Gudang yang baik adalah kemampuan untuk memaksimalkan ruang, peralatan, tenaga kerja kemudahan mengakses barang-barang yang disimpan dan keamanan 
serta keselamatan kerja.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dibutuhkan budaya dan pola kerja industri yang disiplin, efisien, dan produktif. Salah satu dasar pembentukan budaya dan 
pola kerja ini adalah penataan tempat kerja yang benar.

Sasaran Program Sasaran Program Training
Memahami pentingnya fungsi pergudangan di perusahaan
Memahami kegiatan-kegiatan utama dalam Manajemen Pergudangan
Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pergudangan
Membekali pengetahuan bagaimana mengoptimalkan fungsi pergudangan
Memahami pentingnya manajemen Gudang di perusahaan
Memahami konsep dan manfaat program 5S di dalam Manajemen Pergudangan
Memahami langkah-langkah untuk memulai program 5S di GudangMemahami langkah-langkah untuk memulai program 5S di Gudang

Metoda Training
Program Training Warehouse Management ini akan menggunakan beberapa metoda, yaitu: Ceramah (Konsep-Contoh-Latihan-Rencana Penerapan), Presentasi 
Video, Role-Play dan Diskusi Kelompok.

Siapa yang harus menghadiri?
Manager, Supervisor, chief, section head, kepala bagian, Staff Administrasi, yang terlibat dalam operasi pergudangan; Warehouse, Logistic, Production, Production 
Planning and Inventory Control.

Lama Program Lama Program Training 
Dua hari (08:30 – 16:00)

Investment :
Rp. 3.999.000,-
Rp. 3.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
FasilitasFasilitas Training: Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit, Souvenir, Tempat training yg nyaman di hotel berbintang, Makan Siang, 
coffee / tea break, Sertifikat, Foto bersama seluruh peserta 

Warehouse & Inventory

       management

Jakarta, 24 – 25 Januari 2018
Jakarta, 28 – 29 Maret 2018
Jakarta, 2 – 3 Mei 2018
Jakarta, 30 – 31 Juli 2018
Jakarta, 4 – 5 September 2018
Jakarta, 1 – 2 November 2018

Effective Warehouse & Inventory Management

For further information on training fees and scheduled 
dates,contact us at:

PT. Phitagoras Global Duta
Ruko Golden Boulevard
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong, 
Tangerang Selatan 15322
Telp : (021) 53161424, 53161425
Fax : (021) 29608Fax : (021) 29608116
Email : info@phitagoras.co.id
Website : www.phitagoras.co.id


