Industri
3.9
Klar til fremtiden

3.9 kommer før 4.0
Din succes i den digitale transformation afhænger af
hvorvidt din forretning og dit produkt imødekommer
fleksibilitet, skalerbarhed, kundetilpasninger og
time to market!
Er din virksomhed klar til fremtiden?

VI BRINGER JER FREMAD
– et skridt ad gangen

Vores procesmodel er funderet i tre hovedfaser. Faserne er hver inddelt
i konkrete moduler. Det gør dine forandrings- og optimeringsopgaver
overskuelige og overkommelige.

Sig ja til næste modul – ikke et stort projekt
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Inspire (½-1 dag)
I får inspiration og kendskab
til konkrete metoder og
muligheder målrettet jeres
virksomhed.

Execute
I får intensiv og effektiv
udvikling af jeres forretning
med os som playmakere i
tæt samarbejde med jer.

Train
I får et eksponentielt udrulningsforløb med involvering
på alle organisatoriske
niveauer.

See (1-2 dage)
I får overblik over jeres
aktuelle udfordringer og en
klar prioritering af mulige
indsatsområder.

Embed
I får værdiskabende og
blivende forandring ved
indlejring af strategi, metoder og værktøjer i jeres
virksomhedskultur.

Live
I får forankring og indlevelse, som frigiver og
løfter jeres organisatoriske
potentiale.

Scope (½-1 dag)
I får en præcis projektbeskrivelse og en overskuelig projektplan med alle aktiviteter
samt delmål og -leverancer.
Qualify (3 - 5 dage)
I får en øget detaljering af
”As Is” og ”To Be” samt input
til revideret scope.

KONKRETE FORDELE

I får konkrete leverancer og
resultater efter hver modul
Efter hvert modul I har
et præcist overblik over
aktiviteter

I har et præcist overblik
over ressourcer

Review
I får en styret og objektiv
evaluering og feedback
inklusive konkrete oplæg til
korrigerende handlinger.
Adjust
I får løbende justeringer, så I
altid er på sporet i forhold til
markedet.

– med holistisk tilgang

Vi drejer på fem håndtag. Vores erfaring med forandringsledelse, forretningsoptimering og forretningsudvikling viser, at man opnår de bedste resultater, når man
forholder sig til hele forretningen og dens sammenhæng. Derfor inkluderer vores
holistiske tilgang både Structure, Governance, Process, People og Tools.
Vi er erfarne praktikere, der med enkle metoder skaber optimering og reel værdi,
ved at reducere kompleksiteten og mobilisere jeres ressourcer.

Vores arbejdsform – vi er:
playmakere som aktiverer jeres organisation
pragmatiske og tilpasser os jeres behov
holistiske, motiverende og inkluderende
skarpe, hurtige og direkte på bolden
ærlige, direkte og udfordrende

TAG FAT I OS!
Kontakt jeres dedikerede playmaker,
så er I godt i gang.

Martin Østergaard
30 38 64 00

Henrik Hallen
20 40 70 85

Rasmus Pedersen
51 92 82 36

VORES INDSATSOMRÅDER
GOVERNANCE
Forretningsudvikling
Strategi & Planlægning
Porteføljestyring
Drift og opfølgning
Produkt- & Projektledelse

STRUCTURE
Fælles sprog
Forenkling & Transparens
Strukturering & Klassificering
Standardisering & Modularisering
Konfigurationslogik

PEOPLE
Forandringsledelse
Involvering og Forankring
Roller & Ansvar
Kompetenceudvikling
Kapacitetsstyring

PROCESS
Projektledelse
Produktudvikling
Produkt- & Porteføljeledelse
Produktionsoptimering
Kvalitetssikring & Løbende Forbedring

TOOLS
IT Infrastruktur
Data- og Dokumentstruktur (PDM)
Designparametri & -templates (CAD)
Konfigurator – Design, Salg & Tilbud (CPQ)
Dokumentation – Layout & Kommunikation

METODER
Vi bruger velafprøvede metoder og værktøjer. Vores styrke er at bringe dem i spil
på relevant niveau og med den rigtige timing i jeres virksomhed.
Systems Engineering

Scrum / Stage Gate

Simplimize

Value Based Management

Design Thinking

Product Lifecycle Management

Lean

Modularization / Product platforms
Complexity Management

ISO Standarder

Kotter’s 8 step Change Model

