CAT-I

ARP-kategori I – Förespråkare
Asset Reliability Practitioner (ARP), utbildning och certifiering

Överblick över hela anläggningen (spår A)
Kursen Asset Reliability Practitioner [ARP] – kategori I " ÖVERBLICK ÖVER HELA ANLÄGGNINGEN" är
avsedd för alla inom verksamheter som innefattar kritiska roterande maskiner och elektrisk utrustning
och för alla som arbetar inom verksamhetens organisation och inom alla nivåer såsom ledning,
konstruktion, teknik, inköp, underhåll eller drift.
Oavsett om er organisation tillverkar produkter eller en handelsvara; tillhandahåller en grundläggande
tjänst; förlitar er på maskiner/elektrisk utrustning eller är involverad i att skydda sitt land, den här
kursen kommer att ge en minnesvärd förklaring av hur och varför tillförlitlighet och prestanda kan
förbättras.

Översikt av kursen CAT-I
Oavsett om er organisation tillverkar produkter
(apparater, bilar etc.) eller en handelsvara (gruvdrift,
olja och gas etc.); tillhandahåller en grundläggande
tjänst

(t.ex.

vatten,

maskiner/elektrisk

avlopp,
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utrustning
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er

på

(anläggningar,

transporter) eller är involverad i att skydda sitt land, den
här kursen kommer att ge en minnesvärd förklaring av
hur tillförlitlighet och prestanda kan förbättras.
Inga initiativ till förbättring av tillförlitligheten kan bli
framgångsrik om inte alla är inne på samma linje. Alla
måste dra i samma riktning. Alla måste dela samma uppfattning om problem, fördelar och åtgärder. Och alla
måste vara inspirerade att bidra, stödja aktiviteter som är avsedda att förbättra tillförlitlighet och prestanda,
samt söka möjligheter att genomföra förbättringar. Det är på det sättet "tillförlitlighetskulturen" skapas.
Kursen uppnår det målet genom att använda animeringar och animerade simuleringar som underlättar
förståelsen, samt gör saker intressantare och lättare att komma ihåg. Passionerade branschexperter
tillhandahåller den här kursen med en valbar examinering/certifiering. Kursen kommer att innebära en
framtida förändring för er organisation.

Om Asset Reliability Practitioner (ARP), utbildnings- och certifieringsprogram
Yrkesutövare och ledare involverade i den viktiga uppgiften att förbättra tillförlitlighet och prestanda på en
industrianläggning bör uppmärksammas för sin kunskap, erfarenhet och sitt bidrag. Planeringen av den nya
Mobius Institute Asset Reliability Practitioner (ARP)-certifieringen kommer att uppmärksamma kunskap och
grundläggande erfarenhet hos olika personer på tre nivåer: förespråkaren som bidrar till initiativet,
tillförlitlighetsteknikern och programledaren. Dessutom kommer tillförlitlighetstekniker och ledare som har
erkänd kompetens att uppmärksammas individuellt i planeringen av certifieringen.

Våra offentliga kurser genomförs av erfarna, certifierade Mobius Institute-utbildare på Mobius Institutes auktoriserade
utbildningscenter i 50 länder runt om i världen. Besök Mobius institute-webbplatsen på www.mobiusinstitute.com för att se
schemalagda kurser i ditt område. Alla våra utbildningskurser erbjuds på er anläggning, så om ni har flera personer som ska
utbildas kan vi komma till er.

Beskrivning av kursen CAT-I
Kursalternativ:
Format: Offentligt undervisad kurs på plats hos

Vad våra tillförlitlighetsstuderande har

MLT

sagt:

Valbart: Certifierande examinering, 2 timmar,
70 % godkänd andel

“"Temat talar för sig själv. Hela sessionen

Certifieringskrav: Tidigare erfarenhet krävs inte

täcker bokstavligen nästan alla aspekter av

för att delta i utbildningskursen, men 6 månaders

tillförlitlighet från början till slut vid

allmän branscherfarenhet krävs för certifieringen.

framgångsrik start av ett
tillförlitlighetsprogram.

“"exceptionellt bra jobbat under de en och
en halv dagarna då en otroligt peppad
atmosfär skapades bland deltagarna.

Innefattade teman:
•
•
•
•
•

•
•

FÖRDELAR
BEDÖM ERA VINSTER
KULTURFÖRÄNDRING
INFÖRSÄLJNING TILL LEDNINGEN
STRATEGI
[PLANERING/UPPDRAG/VISION/TEA
M/STÖD]
FÖRSTÅ FEL
ELIMINERING AV FEL
[DFR/ANSKAFFNING/ACCEPTANSTE
STNING/OPERATÖRER/mer]

•
•
•
•

STRATEGI [RTF/CBM/IBM, MAL, ACR, BOM/MOC,
FMEA/RCM/PMO, RCA]
ARBETSSTYRNING
RESERVDELSHANTERING
PRECISION OCH PROAKTIVT ARBETE
[smörjning/uppriktning/balansering/fastsättning]

Learn the Mobius Way™

En högst meriterande certifiering
Planeringen för Asset Reliability Practitioner (ARP)-certifieringen följer ett självständigt format av de
tidstestade ISO-certifieringsprogrammen, såsom ISO 18436, och den följer riktlinjerna som definieras i
ISO/IEC 17024 – samma process följdes i planeringen av certifieringen enligt det självständigt auktoriserande
Mobius Institute Board of Certification [MIBoC] som redan har certifierat tio tusentals män och kvinnor i mer
än 170 länder.
Två oberoende kommittéer utvecklade certifieringsprogrammet. Planeringskommittén definierade teman
och krav (såsom utbildning, erfarenhet och examinering). Den tekniska kommittén godkände temana och är
ansvarig för att godkänna utbildningskurserna (som kan undervisas av alla
godkända organisationer världen över) samt godkänna databasen över
examineringarna.
Båda kommittéerna utgörs av erfarna yrkesutövare, konsulter och utbildare från
hela världen för att säkerställa att planeringen uppfyller kraven för alla branscher
i alla länder.

Certifiering av CAT-I
Alla Mobius-certifierade analytiker får personliga logotyper med sitt
certifieringsnummer och namn för sin egna yrkesmässiga användning. Mobius
Institute upprättar också en förteckning över alla certifierade analytiker på sin
webbplats.
För mer information om Mobius Institutes auktorisering, besök
www.mobiusinstitute.com/certification.

Kom igång idag!
Gå till vår webbplats www.mlt.se för att ta del av den den offentliga schemaläggningen av våra kurser.
Om du har frågor, tveka inte att skicka dessa till oss på e-post utbildning@mlt.se eller ring
oss på +4631 7427500
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