
PROCES- OG
PRODUKTIVITETS-
SCREENING

Få screenet din virksomhed og identificeret 
jeres optimeringspotentiale med fokus på din 
virksomheds produktivitet og bundlinje. 

Sammen med Dansk Produktions Univers kan din 
virksomhed få belyst dens udviklingsmuligheder 
og potentialer. Det giver dig et overblik over 
hvilke optimeringer der kan skabe værdi for din 
virksomhed. Der er fokus på din produktion, 
administration og sammenspillet herimellem for 
at skabe stabile arbejdsgange og et optimeret 
flow i din virksomhed. 

Formålet med screeningen er at kunne 
stille skarpt på konkrete muligheder eller 
problemstillinger, som efterfølgende kan 
udformes til projekter, der vil fremme din 
virksomheds konkurrencekraft. 

I screeningen vurderes både 
produktionsprocesser og virksomhedens 
generelle forhold. Dette opsummeres i et samlet 

billede af både potentialer og udfordringer ved 
en implementering. Screeningen er relevant 
for alle produktionsvirksomheder på tværs af 
industrier og automationsgrad.

På et møde hos jer gennemgår vi sammen 
jeres konkrete situation, ønsker og 
virksomhedsprocesser. Ligeledes afdækkes 
de særlige forhold, der gælder i netop din 
virksomhed. I får en kvalificeret vurdering af, 
hvor jeres største optimeringspotentialer findes, 
de vigtigste overvejelser I bør gøre jer, samt et 
oplæg til hvordan I bedst kan komme videre i 
processen. 

VI HJÆLPER MED AT GIVE ET OBJEKTIVT BLIK PÅ 
DIN VIRKSOMHEDSGANG TIL AT KONKRETISERER 
UDVIKLINGSMULIGHEDER
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DKK 9.800 + moms og kørsel
PRIS:

Forløbet starter med et kort spørgeskema 
(10-15 spørgsmål).SPØRGESKEMA

DPU udarbejder et konklusionsnotat der præsenterer 
virksomhedens største optimeringspotentialer, 
oplæg til hvordan i kan komme videre og evt. 
implementeringsudfordringer og undersøgelse af 
mulige støtteprogrammer. 

KONKLUSION

Vi mødes hos jer i 2-3 timer til gennemgang af 
produktionen og administrationen.SCREENING

Vi mødes til præsentation af konklusionsnotatet 
hvor vi uddyber notatets konklusioner. PRÆSENTATION

FORLØBET
BESKRIVELSE

PROCES- OG
PRODUKTIVITETS-
SCREENING

Få screenet din virksomhed og identificeret jeres 
optimeringspotentiale med fokus på din virksomheds 
produktivitet og bundlinje. 

KONTAKT:
Claus Højgaard
Chefkonsulent
2625 0217
ch@dkpu.dk
dkpu.dk

Sharif Tawfik
Konsulent
2729 1304
st@dkpu.dk
dkpu.dk

Dansk Produktions Univers er en almennyttig forening, der 
er skabt med det formål; at fremme konkurrencekraften i 

SMV produktionsvirksomheder på uvildige vilkår.  
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