Влияние на човешкия фактор
върху безопасната експлоатация
на ядрените съоръжения

УВОД
Политика по управление
на АЕЦ „Козлодуй“
• Главна цел е безопасно, икономично
и ефективно чисто производство на
енергия;
• Постига се чрез система на
управление в съответствие с
определени приоритети, един от
които е правоспособен,
компетентен и мотивиран
персонал;
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ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ

•
•
•
•
•

Цели на политиката по обучение и
квалификация на персонала
Осигуряване на компетентен, мотивиран и
квалифициран персонал;
Възпитаване във висока култура на безопасност;
Развитие на фирмена култура, в която
квалификацията има ключова роля;
Ефективно използване и управление на
персоналните и корпоративните знания;
Стимулиране на персонала за придобиване на
необходимите знания, умения и отношение към
работата.
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ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ
Постига се чрез:
 прилагане на систематичен подход към
обучението;
 поддържане на система за обучение и
квалификация;
 осигуряване на необходимите финансови,
материални и човешки ресурси;
 използване на квалифициран персонал за
изпълнение на дейностите;
 дефиниране на отговорности за всички
участници в процесите.
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СИСТЕМА ПО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ

РАЗРАБОТЕНИ ДОКУМЕНТИ
и РЕГЛАМЕНТИРАН КОНТРОЛ

МЕЖДУНАРОДНИ

НАЦИОНАЛНИ

КОРПОРАТИВНИ

IAEA, WANO,
СТАНДАРТИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

ЗАКОНИ и
НАРЕДБИ

СПЕЦИФИЧНИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ
ИЗИСКВАНИЯ
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У-Е ПиУТЦ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА СИСТЕМАТА

МИСИЯ - Ние осигуряваме отлична подготовка и квалификация
в областта на ядрените технологии в съответствие със
стандартите за превъзходно качество
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
 подготвя, организира, провежда, контролира и
регистрира цялостната дейност по
подготовката на персонала за работа с ядрени
съоръжения допринасяйки за безопасна,
надеждна и ефективна експлоатация;
 в рамките на съществуващата материална
база и квалификацията на личния състав
изпълнява или поддържа изпълнението на
инженерни анализи, проекти и други задачи,
свързани с експлоатацията и безопасността на
енергийните съоръжения.
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У-Е ПиУТЦ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА СИСТЕМАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ
“ПРОИЗВОДСТВО”

УПРАВЛЕНИЕ
ПиУТЦ

ДИРЕКЦИЯ
РиМ

ДИРЕКЦИЯ
ИиФ

ДИРЕКЦИЯ
БиК

ПЕРСОНАЛ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
ПЕРСОНАЛ НА ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ
ДЕЙНОСТИ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”; ВЪНШНИ КЛИЕНТИ
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СИСТЕМАТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

СПО е подход към
ВЪНШНА
ОЦЕНКА
специализираното обучение,
който гарантира логическо
АНАЛИЗ
развитие на процеса от
установяването на
компетентностите, които се
изискват за извършването на
ПРОВЕЖДАНЕ ВЪТРЕШНА ПРОЕКТИРАНЕ
определена работа, през
ОЦЕНКА
разработването на
съответните учебни програми
до осъществяването на
специализираното обучение и
РАЗРАБОТВАНЕ
ВЪНШНА
последваща оценка на
ОЦЕНКА
ефективността и качеството
на това обучение.
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СИСТЕМА ПО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРУПИ ПЕРСОНАЛ
ГРУПА

ФУНКЦИИ

А

оперативен персонал и ръководен персонал, зает с
осъществяването на дейностите, свързани с осигуряването и
контрола на ядрената безопасност и радиационната защита,
(изисква се правоспособност от КИК на АЯР)

Б

персонал на длъжности, свързани с изпълнение на дейности,
които имат влияние върху ядрената безопасност и
радиационната защита, (изисква се правоспособност от КИК на
АЕЦ)

В

персонал в структурните звена на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на
длъжности, в ДХ на които са регламентирани функции и
задължения, пряко свързани с експлоатация и поддръжка на
оборудването и системите на АЕЦ

Г

персонал на длъжности, не обхванати в групи А, Б и В
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС

Методи за SAT анализ
– Групи A и Б:
• Анализ на нуждите от обучение
• Анализ на работата и задачите (JTA)
• Анализ на компетенциите (CA)
• Комбиниран метод (JTA&CA)
– Групи В и Г:
• CA, JTA&CA (в съответствие с работната
позиция)

Форми на обучение
– Теоретично обучение
– Обучение в работни условия
– Практическо обучение в
лаборатории/работилници

Първоначално и поддържащо обучение
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС

Обхвата, тематиката, вида и последователността на
специализираното обучение на персонал от групи А и
Б са определени в:
– Учебни програми за първоначално
специализирано обучение
• Учебна програма за съответна длъжност
• Индивидуални учебни програми
– Годишни учебни програми за поддържащо
специализирано обучение
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС

Обучение за допуск
до площадката
Теоретично и
практическо
обучение

Изпит пред квалификационна
изпитна комисия (КИК на АЕЦ)
за удостоверяване на
правоспособност
(за група Б)

Поддържащо
обучение

Симулаторно
обучение

или

Изпити пред
ведомствена изпитни
комисии(ВИК)

Изпит пред АЯР (КИК на АЯР)
за удостоверяване на
правоспособност
(за група А)

Самостоятелна
работа
на работно място
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ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИ КУРСОВЕ – част от програмите за обучение
(обхват и съдържание)
 Ядрена безопасност, радиационна защита,
пожарна безопасност, аварийно планиране,
управление на РАО, култура на безопасност,
интегрирана система за управление,
експлоатационен опит;
 Нормативни изисквания;
 Човешки фактор – комуникация, мотивация,
човешка грешка, техники за предотвратяване на
грешки и др.
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ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИ КУРСОВЕ – част от програмите за обучение
(специфични за конкретната длъжност)
 Теоретични основи/фундаментални (ядрена
физика, неутроннофизични процеси,
термодинамични процеси, механика и др.)
 Обслужвани системи и съоръжения, технологични
режими, управление на ядрено гориво,
преработване на РАО, нормални и аварийни
режими на експлоатация и др.
 Човешки фактор: работа в екип, вземане на
решения, справяне със стреса, лидерство и др.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПМС ЗА ОБУЧЕНИЕ

Курсовете за симулаторното обучение:
 Режими на нормална експлоатация
 Отклонение от нормална експлоатация
 Аварийни режими
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ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обхвата, тематиката, вида и последователността на
специализираното обучение на персонал от групи В и Г
са определени в:

– Учебни програми за първоначално обучение
• Типови учебни програми (за определена
длъжност);
• Индивидуални учебни програми.

– План-графици за обучение/Заявки за
обучение
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ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ

За групи А и Б
Продължителност
• 5 до 20 дни
Организация
• Лекционно обучение (5-8 дни)
• ОРУ (2-5 дни), брифинги, аварийни тренировки
• СО - за операторите на БЩУ (5-10 дни)
За група В
Планиране и организация
• Min. 3-дневно лекционно обучение
• Брифинги, ПТА, ОРУ, e-learning, самоподготовка.
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Систематичен подход и изпълнени дейности:
 Извършен анализ на нуждите от обучение –
определена е тематика, обхват и периодичност;
 В учебните програми за първоначално и
поддържащо обучение е включена тематика
от областта, като е отчетена спецификата на
дейността на съответните групи длъжности;
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗРАБОТЕНИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ:
 Човешки фактор;
 Ефективно изпълнение на работата и
техники за предотвратяване на грешки;
 Култура на безопасност;
 Развитие и оценка на културата
на безопасност.
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ЛК. ЧОВЕШКИ ФАКТОР
СЪДЪРЖАНИЕ

ОБХВАТ

 Човешка грешка
 Влияние на поведение върху
работата
 Вземане на решения
 Лидерство
 Управление на групи
 Работа в екип
 Комуникация
 Справяне със стреса
 Конфликти и тяхното
управление

Персонал:
 Висш оперативен персонал-персонал
от БЩУ-ИСУР, ДАЕБ, ГДАЕЦ;
 Оперативен персонал – началниксмени, оператори;
 Персонал от техническо обслужване и
ремонт – КФ, инженери по ремонта;
 Ръководен персонал от всички
управленски нива;
Видове обучение:
 Първоначално;
 Поддържащо;
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ЛК. ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА И
ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ
СЪДЪРЖАНИЕ

ОБХВАТ

 Принципи за ефективна работа на
персонала
 Реализиране на принципите за
ефективно изпълнение
 Техники за подобряване на
индивидуалното изпълнение
 Техники за подобряване на
екипната работа
 Управленчески техники за
ефективно изпълнение
 Техники за изпълнение на
задачите на ПМС

Персонал:
 Висш оперативен персонал;
 Оперативен персонал – началниксмени, оператори;
 Персонал от техническо
обслужване и ремонт –
изпълнители и експерти;
 Ръководен персонал от всички
управленски нива;
Видове обучение:
 Първоначално;
 Поддържащо;
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ЛК. КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ
СЪДЪРЖАНИЕ

ОБХВАТ

 Култура на безопасност в
АЕЦ. Въведение
 Серия документи на МААЕ,
регламентиращи културата
на безопасност
 Култура на безопасност и
експлоатацията на АЕЦ.
 Дейности по подобряване на
културата на безопасност
 Как установяваме, че
културата на безопасност
действа?

Персонал:
 Оперативен персонал;
 Персонал от техническо обслужване и
ремонт;
 Ръководен персонал от АЕЦ;
 Персонал от ВФО (в обхвата на
обучението за допуск до площадката)
Видове обучение:
 Първоначално;
 Поддържащо;
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

СК. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА КУЛТУРА НА
БЕЗОПАСНОСТ
СЪДЪРЖАНИЕ
 Култура и култура на
безопасност
 Регламентиране на
изискванията към културата
на безопасност
 Модел на културата на
безопасност
 Характеристики и елементи
на на КБ
 Инструменти за измерване
на КБ
 Самооценка на КБ
 Оценка на КБ

ОБХВАТ
Персонал:
Оперативен персонал;
Персонал от техническо обслужване и
ремонт;
Среден ръководен персонал;
Видове обучение:
Първоначално;
Поддържащо;
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ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСОВЕТЕ
 Целите на курсовете са да осигурят изискваните знания и умения

на персонала и спомогнат за формиране на поведение и
отношение, с разбиране на влиянието на човешкия фактор,
осигуряващо безопасната експлотация на АЕЦ и постигане на
високо ниво на култура на безопасност
 Всеки учебен курс включва разнообразни материали - PowerPoint

презентации, материали за обучаваните и инструкторите, за
оценка на придобитите знания и умения, както и допълнителни
материали (упражнения, ситуационни задачи, сценарии и др.)
 Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели и

инструктори и специалисти с богат експлоатационен опит, в т.ч. и
специалисти – психолози
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СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Системата за подбор осигурява
проверка на:
 Съответствието на кандидатите с

образователните и квалификационните
изисквания;
 Знанията и/или уменията на кандидатите;
 Здравния статус на кандидатите;
 Психологическите и психофизиологичните

характеристики.

24

СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

За ключови работни позиции в Дружеството
се поддържа „План за потребност от
персонал“, който съдържа:
 Длъжността, която предстои да се освободи;
 Дата на освобождаване;
 Изискванията по длъжностна характеристика за

посочената длъжност;
 Вида на подбора, който ще се приложи.
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СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

Системата за самооценка и оценка на
персонала на Дружеството включва:
 Самооценка на индивидуалното трудово изпълнение;

Self_assessment.doc
 Оценка на индивидуалното трудово изпълнение;

Evalution.doc
 План за индивидуално развитие.

Plan.doc

26

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

Разработена „АИ. Прилагане на техники за
предотвратяване на грешки“
Цел - подобряване на работата на
персонала, чрез прилагането на методи и
средства (техники) за предотвратяване или
намаляване на човешките грешки.
Прилагането на тези методи и средства е
насочено към технологичното и работното
ниво на подобрение на изпълнението.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

„АИ. Прилагане на техники за
предотвратяване на грешки в ЕП-2“
Обхват - описва техниките за предпазване от грешки
свързани с човешкия фактор. Техниките са приложими
към целия персонал на АЕЦ и към персонала на
външни партньори работещи по договори.
Те са приспособими към практическите дейности,
включващи писмени инструкции или действителни
манипулации с оборудването.
.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

Популяризиране на
техниките за
предотвратяване на
грешки чрез:
 Вътрешната
информационна
система;
 Постери и брошури по
работни места;
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

Акцентиране на
техниките за
предотвратяване на
грешки при:
 провеждане на
симулаторно
обучение;
 провеждане на
инструктаж на
работното място;
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Управление на ядрените
знания

Основни положения
данни, информация, знания

Пирамида на познанието

МЪДРОСТ
ЗНАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДАННИ

1

Основни положения
данни, информация, знания

Пирамида на познанието
Пирамида на познанието - взаимоотношение между данни,
информация, знания и мъдрост.
 Данни - съвкупност от отделни обективни факти за дадено
събитие, явление, обект, променлива или процес.
 Информация - данни, на които са им дадени контекст и цел.
 Знания - съвкупност от опит, ценности и информация в
определен контекст, които осигуряват среда и рамка за
оценка и придобиване на нов опит и информация
 Мъдрост - способност да се идентифицира
истината и да се правят правилни преценки
въз основа на предишни знания, опит и
интуиция.
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Ядрени знания
определение за ядрено знание

Ядрено знание
Определение за ядрено знание:
Достатъчно
комплексно,
изискващо
продължително обучение на висока цена,
включваща понякога и държавна подкрепа.
Включва практически всички отрасли на
физиката и машиностроенето.
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Ядрени знания
характеристики на ядрените знания

Характеристики на ядрените знания
АЯР

Компетентност;
Големи разходи;
Голям период от време за създаване и използване на знанията;
Международно сътрудничество;
Баланс между разпространение и съхранение;
Ролята на държавата.

Съхранението и увеличаването на човешките
ресурси необходими за успешното реализиране на
проектите в атомната енергетика е скъпо
удоволствие.
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Ядрени знания
видове ядени знания

Видове ядени знания

• Лесни за
дублиране

Може би 20% поради
Използването на
процедури и обучение • По-лесни са
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• Трудни
за изказ
• Допринасят за
компетентност и
експертни знания
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• Наречени
също така
скрити,
интуитивни,
племенни

Ядрени знания
видове ядени знания

Явни ядрени знания
Определение:
Явни ядрени знания – знания които се съдържат в
документите, рисунките и чертежите, база данни инструкции
ръководства и т.н или знания които лесно се поддават на
документиране и са свързани с ядрените процеси.
Явните знания могат да бъдат:
– документирани - процедури,
учебни програми и бази данни;
– недокументирани - съдържат
се в “главите” на работниците.
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Ядрени знания
видове ядени знания

Неявни ядрени знания
Определение:
Неявни ядрени знания - знания които се намират в главите
на експертите в дадена област приложима в ядрената
енергетика, добити вследствие от практиката и е трудно
да бъдат описани и документирани.
Свойства:
– субективност - зависят от опита на конкретния
човек, от контекста в който те се използват;
– закрепостеност - загуби на знания при
напускане
на
високо
квалифицирани
работници;
– спонтанност - появят се спонтанно в даден
процес, което не винаги се поддава на контрол.
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Управление на знанията
общи положения

Определение за “Управление на знанията”
(съгласно дефиницията на МААЕ”:
Управлението на знанията е интегриран, систематичен
подход
към
процеса
на
определяне,
получаване,
преобразуване, развитие, разпространение, използване,
предаване и съхранение на знанията за постигане на
определени цели.
Определение за “Управление на знанията” (определение на
НАСА):
Управлението на знанията е предоставяне на правилната
информация, на правилните хора, в правилното време,
като се подпомагат хората да създават знания, които да
споделят и информацията да се обработва по такъв начин,
че това измеримо (видимо, значително) да подобри
работата на организацията и нейните партньори.
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Управление на знанията
общи положения

• В първите години на УЗ основният фокус е върху
създаването на хранилища със знания, за да може
организацията „да знае какво знае”.
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QualityVol Rev b

QualityVol 1 Rev a

QualityVol 1

Procedures Vol 2

Procedures Vol 3

Procedures Vol 1

QUALI
TY

• Понастоящем УЗ е в следващи етап, насочен към
управление на съдържание, контекст и случки. Основният
въпрос е как да се опишат и организират знанията, така че
крайните потребители да имат лесен достъп до тях.

Управление на знанията
общи положения

УЗ обединява три основни компонента:

– хора;
– процеси;
– технологии.
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Управление на знанията
общи положения

Много хора виждат знанията като власт и някои се страхуват, че
ако те споделят своите знания ще загубят значение, т.е.тяхната
продаваемост.
Организациите могат да се опитат да преодолеят това
задълбочаващо се безпокойство, чрез предоставяне на стимули
за работници, които да споделят своите знания .
Доверието играе важна роля в споделянето и използването на
знанията. Ако хората вярват, че организацията ще се
възползва от техните знания, те споделят това което знаят
- пряко или косвено – и е по-вероятно да са активни.
Използването на знанията на едни хора от други, често
зависи от това дали те знаят и имат доверие на източника на
знанията.
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Политика и стратегия по УЗ
стратегията по управление на знанията

Управление на знанията свързани с висши
учебни заведения
Взаимодействие с висшите учебни заведения. Те може да се
разглеждат в следните аспекти:
– Обучение/практики на студенти в подразделенията на
централата;
– Обучение на персонал на централата от преподаватели от
висшите учебни заведения;
– Предоставяне на материална помощ на висшите учебни
заведения;
– Използване на служители от централата като преподаватели
във висшите учебни заведения.
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Система за управление на знанията
функции и задачи на системата за управление на знанията

Най-важните управленчески функции, които са в основата на
ефективното използване на СУЗ;
– трансфер на знания;
– генериране на нови знания;
– съхранение и възстановяване на наличните знания;
– използване на знанията.

13

Система за управление на знанията
трансфер на знания

Трансфера на знанията, е елемент от управление на
знанията, който включва процеса на обмен на знания по
направление от източника към получателя, т.е. този който
използва знанията.
Трансфера на знанията, като част от СУЗ, стимулира
създаването на такава среда, в която да протичат тези процеси
на обмен на знания.
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Система за управление на знанията
трансфер на знания

Когато говорим за трансфер на знания в ядрената област,
трябва да разгледаме и една специфична част от нея,
трансфера на знания от едно поколение работници
(стари, с опит работници) към друго поколение (нови, без
необходимия опит) на симулатор. Това обикновено е
неголяма група от хора, за които има специални
изисквания, включително и нормативни, тъй като от тях
зависят не само изпълнението на производствените
задачи, но и ядрената безопасност.

ПМС-1000
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Система за управление на знанията
трансфер на знания

Управлението на знания при обучението на симулатор обръща
специално внимание освен на създаването и придобиването на
знанията, също и на тяхното практическо приложение при
съхранение, разпространение и ползване в атомната централа.
Друга важна особеност при управлението на тези знания е, че те
се прилагат от колектив от хора. Загубата на връзките в него
може да доведе до неизпълнение на общата цел.

МФС
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Система за управление на знанията
генериране на знания

Генериране или създаване на знания, е преди всичко
разработването на ново съдържание, което се добавя към
вече съществуващите явни и неявни знания.
Поддържайки на тази функция, СУЗ активира процеса на
ново разбиране на натрупания опит и знания, като ги прави
по-разбираеми и достъпни.
Създаването на знания винаги започва с индивид или
група, които индивидуално или съвместно достигат до нови
идеи, концепции, продукти или технологии.
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Система за управление на знанията
генериране на знания

Специализирани звена (учебни центрове) в АЕЦ
 Стандартен начин за създаване и поддържане на
знания(готови знания);
 Поддържа и генерира нови знания необходими на
дружеството;
 Възвръщаемостта от тази дейност отнема повече време и е
трудно да се определи кога ще могат да се реализират
печалби от това (в най-голяма степен това важи за
симулаторното обучение);
 Ако атомната централа трябва да спестява средства, тя се
стреми да намали първо разходите извън основните бизнес
процеси.
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Система за управление на знанията
съхраняване и възстановяване на знания

Архитектура на процеса на съхранение
на знанията
Формализирани
(явни) знания

Извличане
(кодифициране) на
знанията

Неформализирани
(неявни) знания

Хранилище на
знания

Търсене
на знания
Социализация,
обмен на знания
между служителите

Получаван
е на знания

Потребители на
знания (служители)
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Основните цели на
съхранението:
–знанията
на
служителите
да
останат
в
компанията,
дори
когато те я напуснат;
–знанията да могат
лесно
да
бъдат
открити
и
използвани
от
всички служители,
които имат нужда от
тях.

Система за управление на знанията
съхраняване и възстановяване на знания

Хранилище на знания – място (физическо или
виртуално), където се съхраняват формализирани
дружествени знания.
–представляват
дълготрайната
памет
на
дружеството;
–имат различна форма, като например –
библиотека, фирмен архив, компютърна памет;
–най-подходящи за съхранение на знанията са
компютрите и компютърната памет, или т.нар.
дигитални носители.
–съдържат качествено ориентирана информация,
която подпомага процеса на вземане на
управленски решения.
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Система за управление на знанията
използване на знанията

Използването на знанията - процес на преработване на
натрупаните знания с цел получаването различни конкретни
икономически резултати.
 превръщат интелектуалните активи на дружеството в
различни продукти и услуги.
 ключово значение, тъй като именно той при равни
други условия трябва да оправдае инвестициите на
дружеството в създаването на собствена система за
управление на знанията, чиято главна задача е да
предостави широка гама
от възможности за
получаване на адекватни знания в областта на
дейностите на дружеството.

Използването на знания +
инвестиции на дружеството =
безопасната експлоатацията на
атомната централа.
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