PHARMA-logic plc – Przeprowadzka Biura
Raport z Punktu Kontrolnego
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1. Data utworzenia
23 marzec 2004

2. Okres objęty raportowaniem
17 – 23 marzec 2004

3. Właściciel dokumentu i rola
Jennifer Bulloss, Kierownik Zespołu Grupa produktów Zasoby Ludzkie

4. Podsumowanie z punktu kontrolnego
W ostatnim tygodniu spotkaliśmy się z napływem wymagań i zagadnień projektowych
związanych z przeprowadzką. Wygląda na to, że ludzie zrozumieli, że jeśli mają jakieś
wątpliwości to pozostało bardzo niewiele czasu na zgłoszenie ich.
Obliczyliśmy średnio 7 zapytań na tydzień w trakcie dotychczasowego okresu, z czego
większość pojawiła się w ciągu pierwszych trzech tygodni. Tymczasem odbyliśmy 12
osobistych spotkań w zeszłym tygodniu, co podniosło średnią do 8.5 na tydzień.

5. Działania z poprzedniego Raportu
Zapytania dotyczące tego, komu zostaną przyznane miejsca parkingowe w nowych
biurach są w chwili obecnej obsłużone poprzez umieszczenie informacji na tablicach
ogłoszeń. Informacyjnie, Dr. Greenspan będzie miał miejsce; będą dwa miejsca dla osób
niepełnosprawnych od frontu budynku oraz trzy miejsca zarezerwowane dla gości. Nikt
inny nie będzie miał przypisanego tylko do jego osoby miejsca.

6. Produkty wytworzone w raportowanym okresie
Rozwiązane wszystkie problemy kadrowe związane z przeprowadzką do nowych biur.
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7. Aktualne Problemy, zagadnienia i zagrożenia
Dodatkowe pytania, takie jak, czy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych lub
gości mogą być wykorzystane, gdy główny parking jest zapełniony, zostały dodane do
Rejestru Zagadnień Projektowych. Dział Inwestycyjny analizuje je w miarę możliwości i
próbuje znaleźć sposób zarządzenia tym problemem. Istnieje silne przekonanie, że
miejsca dla osób niepełnosprawnych nie powinny być wykorzystywane przez pojazdy
nieoznakowane.

8. Zarządzanie jakością w raportowanym okresie
Przeglądy jakości nie zostały zaplanowane w raportowanym okresie.
Simon Jennings wziął udział w inspekcji wewnętrznej sieci elektrycznej wykonanej przez
Oaktree Estates na rzecz PHARMA-logic plc, występując w roli reprezentanta firmy.

9. Produkty do wytworzenia w następnym okresie
Produkt

Planowana data
wykonania

Rozwiązane problemy dotyczące obszaru zasobów osobowych

28 marzec 2004

Kolejne trzy osobiste spotkania zostały zaplanowane na następny tydzień. To powinno
zamknąć temat. Raporty z tych spotkań są odnotowane w sekcji dotyczącej
bezpieczeństwa w Rejestrze Jakości Projektu oraz w indywidualnych aktach osobowych.
Powstanie ogólny raport dotyczący tego obszaru.
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