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PARTNERSTVO
V projektu sodeluje 8 evropskih partnerjev:

Za več informacij si oglejte
spletno stran projekta

AUSTRIA
Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

www.q-plm.eu

ali se nam pridružite na
facebook strani!

GERMANY
INIT Developments Ltd
www.init-developments.eu
BELGIUM
Syntra West vzw
www.syntrawest.be
SPAIN
Fondo Formación Euskadi
www.ffeuskadi.net
FINLAND
WinNova
www.winnova.fi
IRELAND
Cork Education and Training Board
www.corketb.ie

Q-PLM - QUALITY ASSURANCE
FOR VET PROVIDERS USING

PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT

SLOVENIA
Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

ROMANIA
Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava
www.usv.ro
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Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in

European
Programme

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci Multilateral Projects
for Development of Innovation

Project Number

538379-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP

Duration

1st of October 2013 – 30th of September 2015

v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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REZULTATI PROJEKTA
•

Analiza obstoječe PLM (Product Lifecycle
Management – upravljanje življenjskega cikla
izdelka) programske opreme

•

Raziskava spremenljivk, ki vplivajo na življenjski
cikel izdelka v PIU

•

Opredelitev indikatorjev za spremenljivke v
življenjskih ciklih izdelka PIU

•

Priročnik aktivnega upravljanja življenjskega
cikla izdelka za ponudnike PIU

•

Programska oprema za aktivno upravljanje
življenjskega cikla izdelka za ponudnike PIU

•

Testiranje programske opreme

•

Zaključna konferenca v Avstriji junija 2015

EKONOMSKE
POTREBE
Obstaja veliko povpraševanje po usklajenem in
praktičnem orodju za spremljanje življenjskega
cikla izdelkov PIU na ravni izvajalcev PIU, z
upoštevanjem več spremenljivk, ki vplivajo na
PIU.

GLAVNI CILJ
projekta Q-PLM je razvoj orodja za integrirano
upravljanje življenjskega cikla izdelka za izvajalce PIU, ki temelji na programski opremi.

OZADJE
Na storitve in izdelke na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) vpliva
veliko dejavnikov in spremenljivk. Upravljanje
življenjskega cikla izdelka je metoda, ki spremlja
izdelek skozi njegovo celotno življenjsko dobo.
Vsak izdelek na trgu ima določen življenjski cikel,
tudi izdelki PIU. Upravljanje življenjskega cikla izdelka je lahko ustrezno orodje za merjenje
kazalnikov PIU skozi njihov življenjski cikel.
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