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Trong 20 năm qua, tiêu chuẩn dành cho hệ thống cáp cấu trúc đã liên tục được cập
nhật, bắt buộc các nhà thầu thi công phải thay đổi để phù hợp và đáp ứng các chính
sách bảo hành của nhà sản xuất, đồng thời đảm bảo công trình thi công luôn đạt
chất lượng tốt. Tuy nhiên, việc gia tăng lợi nhuận và quản lý ngân sách hiệu quả
trong quá trình thi công và đo kiểm hệ thống cáp đến giờ vẫn chưa được cải thiện.
Riêng khía cạnh đo kiểm, dù nhiều công nghệ mới giúp hạn chế lỗi và cắt giảm thời
gian đã được cung cấp, nhưng ít có nhà thầu quan tâm áp dụng để cải thiện tình
trạng này.

  

 Lãng phí thời gian, mất lợi nhuận

  

Xem xét tổng thể quá trình thi công và đo kiểm cáp, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện
rất nhiều khâu gây lãng phí thời gian. Theo một khảo sát gần đây của Fluke
Networks trên 800 nhà thi công và lắp đặt cáp mạng, có 44% phải đo kiểm hệ thống
cáp ít nhất 2 lần do thiết lập sai tiêu chuẩn; riêng với cáp quang, 37% phải xử lý các
kết quả suy hao bị giá trị âm (negative loss). Và để xử lý các lỗi này, phải cần đến
45.000 giờ trong một tháng. Qui đổi sang tiền với giá lao động trên thị trường Mỹ
hiện nay, con số này tương đương 2 triệu USD. Câu hỏi đặt ra: làm sao để hạn chế
lỗi khi thi công và cắt giảm thời gian xử lý nếu lỗi phát sinh?

  

Hiển nhiên, các nhà thầu không hề muốn có sai sót trong quá trình thi công, và đã
áp dụng nhiều phương pháp để hạn chế lỗi. Một trong những cách đơn giản nhất là
thuê chuyên viên thi công có tay nghề và chuyên môn cao.Tuy nhiên, rất khó để tìm
được một chuyên viên có kiến thức và am hiểu qui trình đo kiểm trong thị trường lao
động hiện nay. 78% nhà thầu cho biết việc này là thách thức lớn với họ.

  

Việc quản lý đội ngũ thi công và đo kiểm cũng cần chặt chẽ và sâu sát hơn. Đa số
nhà thầu đồng ý cần tìm người quản lý dự án giàu kinh nghiệm để hạn chế tối đa lỗi
phát sinh trong quá trình thi công và đo kiểm. Qua khảo sát, 80% nhà thầu thi công
đều tin tưởng những quyết định từ đội ngũ quản lý dự án của họ. Tuy nhiên, khi yêu
cầu thi công hệ thống cáp ngày càng cao và các dự án ngày càng nhiều, việc đoán
trước các vấn đề phát sinh cũng trở nên phức tạp hơn. Hầu hết các nhà thầu đều có
nhiều dự án triển khai cùng lúc, hoặc nhiều khâu cần làm theo trình tự trong cùng
một dự án. Do đó, để lắp đặt và đo kiểm cáp, họ buộc phải chờ đội xây dựng hoàn
thành công việc. 70% nhà thầu được khảo sát cho biết họ phải đo kiểm ít nhất hai
lần cho một dự án. Dù phần lớn các nhà thầu thi công luôn cho rằng họ quản lý tốt
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công việc của mình, nhưng trên thực tế, họ không thể đảm bảo các thiết bị đo kiểm
luôn được cấu hình và sử dụng đúng cách khi phải thường xuyên đo kiểm cho nhiều
dự án khác nhau.

  

  

 3 lý do gây lãng phí

  

Lý do đầu tiên là biến động nhân sự. Đây là bản chất của ngành thi công cáp, ảnh
hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngành nghề này. Các chủ thầu luôn
phải đảm bảo cân đối giữa việc tuyển dụng và nghỉ việc của đội ngũ thi công; cân
nhắc kỹ việc đầu tư ngân sách để huấn luyện và đào tạo nhân viên thi công, vì họ
có thể chuyển sang làm cho công ty đối thủ chỉ vài tháng sau đó.

  

Thứ hai, thuê nhân viên bên ngoài. Để tránh rủi ro trong việc đào tạo và huấn luyện
nhân sự, có thể thuê nhân viên thi công giàu kỹ năng và kiến thức từ bên ngoài,
đồng thời phải thuê cả quản lý dự án có chuyên môn cao để quản lý đội ngũ thi
công. Cách làm này sẽ đảm bảo hiệu quả công việc, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn
đến lợi nhuận của công ty.

  

Thứ ba, phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người. Đây là lý do quan trọng nhất.
Mọi người đều muốn làm đúng, nhưng trên thực tế, mệt mỏi, thiếu tập trung, hay
quên… dẫn đến sai sót là điều thường gặp phải. Thêm vào đó, môi trường làm việc
với quá nhiều việc cần xử lý, nhiều tiêu chuẩn, nhiều loại máy đo, mọi thao tác đều
yêu cầu độ chính xác cao… khiến con người càng thêm căng thẳng. Vì vậy, không
có gì lạ khi lỗi có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

  

Phòng tránh lỗi: phương pháp Poka-Yoke
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Nhiều thập kỷ qua, các nhà sản xuất không ngừng nghiên cứu những phương phápvận hành, quản lý nhằm hạn chế tối đa lỗi trong quá trình sản xuất, tiên phong làcông ty Toyota. Những qui trình quản lý và vận hành của Toyota giúp quá trình sảnxuất ít lỗi hơn, sản phẩm chất lượng hơn và khách hàng hài lòng hơn, được nhiềucông ty trên thế giới áp dụng, trong đó có Fluke Networks.  Phương pháp hạn chế lỗi này được gọi là Poka-Yoke, một kỹ thuật ngăn ngừa vàđiều chỉnh các lỗi ngay khi vừa xảy ra, giúp nhân viên hoặc người dùng tránh phạmlỗi trong quá trình làm việc và sử dụng sản phẩm. Hệ thống ATM là một ví dụ điểnhình cho việc áp dụng Poka-Yoke trong thực tế. Khi ATM được giới thiệu lần đầu,người dùng phải đưa thẻ vào máy, thực hiện giao dịch và nhận lại thẻ. Có rất nhiềungười bỏ quên thẻ trong máy. Về sau, các máy ATM được trang bị để phát ra tiếngbíp nhắc người dùng lấy thẻ. Hiện tại, người dùng ATM chỉ cần cà thẻ trên đầu đọc,vì thẻ không rời khỏi tay nên họ sẽ không bỏ quên thẻ. Một ví dụ khác về Poka-Yokelà đầu nối mạng RJ45, các nhà khoa học đã thiết kế đầu nối RJ45 sao cho ngườidùng chỉ có thể cắm được từ một hướng.  Hạn chế lỗi khi đo kiểm hệ thống cáp  Áp dụng kỹ thuật Poka-Yoke vào quy trình đo kiểm hệ thống cáp sẽ giúp loại bỏ cáclỗi phát sinh. Các nhà thầu không phải phụ thuộc nhiều vào nhân viên, thay vào đólà cách tiếp cận mới tốt hơn. Ví dụ: nguyên nhân chính gây ra giá trị âm khi đo suyhao cáp quang (negative loss) thường do thao tác sai lúc cân chỉnh thiết bị (setreference) trước khi đo kiểm. Việc cân chỉnh thiết bị khá phức tạp do phải làm nhiềucông đoạn: vệ sinh các đấu sợi quang, xác định cổng nguồn phát, ngắt kết nối đúngvị trí, kiểm tra các sợi cáp quang cân chỉnh (test reference cord – TRC)… Nếu tiếnhành sai một bước thiết lập bất kỳ, các thông số đo kiểm trên thiết bị đều sẽ bị sailệch và có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đo kiểm.  Dù quy trình đo kiểm đều như nhau, nhưng khi áp dụng Poka-Yoke, các chuyên viênđo kiểm sẽ được hướng dẫn từng bước cụ thể, đồng thời xác định ngay lập tức thaotác đúng hay sai. Hình ảnh bên trên là ví dụ cho việc Fluke Networks đã áp dụngPoka-Yoke vào quá trình cân chỉnh cho máy DSX trước khi đo kiểm. Mỗi đầu của sợiTRC đều được mã hóa màu sắc: màu đỏ kết nối vào cổng nguồn phát, màu đen kếtnối với cổng nhận tín hiệu nhằm hạn chế khả năng mắc lỗi. Ở mỗi thao tác, mànhình thiết bị luôn hiển thị những hướng dẫn cụ thể chi tiết. Và để hoàn tất mỗi bước,người dùng chỉ cần chạm vào “NEXT”, thiết bị sẽ tự động kiểm tra và đưa ra cảnhbáo lỗi khi có thao tác sai, ngược lại người dùng sẽ tiếp tục chuyển sang bước tiếptheo.  Kết luận  Trong quá trình đo kiểm cáp, rất nhiều bước có thể gây ra lỗi ảnh hưởng đến kếtquả cuối cùng. Tuy nhiên, có thể sử dụng phương pháp Poka-Yoke để kiểm tra từngbước nhằm ngăn ngừa hoặc giúp người dùng tập trung hơn, hạn chế sai sót. Bằngcách loại bỏ lỗi trong quá trình thi công và đo kiểm, các nhà thầu hoàn toàn có thểcắt giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian hoàn thành công trình.    Trần Văn Thanh  Theo Fluke Networks
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