˘ PENTRU
Q-PLM – ASIGURAREA CALITATII
FURNIZORII VET UTILIZÂND ´

MANAGEMENTUL CICLULUI
DE VIATA˘ AL PRODUSULUI
´

BACKGROUND
Un număr vast de factori si variabile influentează serviciile si produsele de pe piata educatiei si pregătirii vocationale (VET).
´ întreaga
´
´ viată a unui
´
Managementul ciclului de viată
al produselor ´este o abordare´ conceptuală care ia în ´considerare
durata de
produs. Fiecare produs de pe ´piata economică are un anumit ciclu de viată – la fel si produsele VET. Managmentul ciclului´ de viată
´ potrivit pentru măsurarea evenimentelor
´
´
´
al produselor poate fi un instrument
indicative
ale unui produs VET si a managementului
´
ciclului de viată al produselor.
´
SCOPUL PRINCIPAL al proiectului Q-PLM este dezvoltarea unui instrument informational pentru un management integrat al
ciclului de viată al produselor pentru furnizorii VET.
´
REZULTATELE PROIECTULUI
• Analiza software-ului existent de mangement al ciclului de viată al produselor
Pentru mai multe infor• Cercetarea variabilelor care inﬂuentează ciclul de viată al unui´ curs VET
´
• Identiﬁcarea indicatorilor pentru variabilele
ciclului de´ viată al produselor în VET
matii vă rugăm să acce´
´
• Manual pentru Managementul Activ al Ciclului de Viată al Produselor pentru furnizorii VET
sati website-ul
´ de Viată al Produselor pentru furnizorii VET
• Produsul Software pentru Managementul Activ al Ciclului
´
proiectului
´
• Faza de testare a software-ului
www.q-plm.eu
• Evenimentul conferintei ﬁnale în Austria în Iunie 2015
´
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sau alăturati-vă nouă pe
´
Facebook!

Acest proiect a fost finantat cu ajutorul Comisiei Europene.
´
Această publicatie [comunicatie] reflectă doar punctele de vedere ale autorului, si Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o altă întrebuintare a informatiilor continute în această publicatie.
´
´
´
´
´
´
´
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