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Tror du på os, hvis vi fortæller dig...
... at du kan fjerne 1/3 af  jeres varenumre? Øge profitten? 
Komme hurtigere på markedet med nye produkter? Og tjene 
investeringen hjem på under ét år?

Fremgangsmåden hedder Simplimize  
og er afprøvet hos mere end 30 virksom-
heder. De er glade for lavere kapital-
binding og hurtigere levering - men det 
bedste er, at de nu udvikler og lancerer 
nye produkter med en uhørt træfsikker-
hed i markedet og med en hastighed, de 
ikke havde turdet drømme om.

Hvad er Simplimize?
Simplimize er en systematisk og ope-
rationel fremgangsmåde, der forenkler 
og optimerer din virksomheds produkt-
program, reducerer omkostningerne 
i alle led og styrker evnen til at udvikle 
nye markedsrelevante og konkur-
rencedygtige produkter. Målet er at 
optimere din forretning til vækst og 
højere indtjening.

 

En konkret værktøjskasse
Simplimize består af 6 sammenhæn-
gende værktøjer, som tilsammen giver 
dig et samlet overblik over dit marked, 
forenkler dit produktprogram og opti-
merer din produktion. 

Tanken bag Simplimize er i sig selv 
ikke ny. Men ved at samle kendt viden 
i en operationel tilgang med konkrete 
værktøjer fungerer Simplimize som 
den røde tråd, der optimerer og strøm-
liner din forretning. 

Samtidig får din virksomhed et  fælles 
sprog på tværs af salg, produktion og 
udvikling.

Lær mere om Simplimize i denne pjece.
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  Al optimering starter med  
  forenkling. 
    Så enkelt er det. Overvejer du, 

hvordan din virk-
somheds salg, 

produktudvikling 
og produktion kan 
optimeres og spille 

bedre sammen? Så er 
Simplimize relevant 
for din virksomhed. 
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Sælger du også specialprodukter 
til standardpris?
Din virksomhed vokser og får flere og flere produktvarianter  
og kundetilpassede løsninger. Det betyder øgede omkost- 
ninger, øget kompleksitet og en nedadgående profit.
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I en global konkurrence lader virksom-
heder ofte produktprogrammet variere 
efter kundernes behov. Når antallet af 
produktvarianter stiger, stiger omkost-
ningerne og kompleksiteten også. Men 
profitten? Den falder. Og det er der ikke 
meget forretning i.

Forskningen viser, at din virksomhed 
opnår betydelige gevinster ved at fo-
renkle produktprogrammet ved hjælp 
af en operationel produktstrategi. På 
den måde skaber du en tydelig opdeling 
mellem standardprodukter og special-
tilpassede produkter - til gavn for både 
dig og dine kunder.

Færre omkostninger - mere 
innovation
Med Simplimize opbygger du en struk-
tur i din virksomheds produktprogram, 
der sikrer rationalisering og vækst. På 
samme tid reducerer du omkostnin-
gerne i salg, logistik, produktion og 
udvikling.

Produktvarianter

Simplimize er skabt ud 
fra erkendelsen af, at 
produktiviteten ikke kun 
optimeres ved at justere 
på din virksomheds pro-
cesser, men i langt højere 
grad på dine produkter 
og serviceydelser.
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15 % bedre dækningsgrad for virksom-
heder, der har afprøvet Simplimize
Over 50 virksomheder har allerede opnået dokumenteret effekt 
af Simplimize. De rammer markedet med et gennemskueligt og 
profitalbelt produktprogram med markant færre varenumre.

Med Simplimize skaber du en forenklet, 
optimeret, modulariseret og fleksibel 
produktplatform med færre varenumre 
og færre kundetilpassede løsninger. 

Simplimize hjælper dig ganske enkelt 
med at rydde op i din virksomheds 
produktprogram og fjerne de uprofit-
able produkter, så du kan fokusere på 
at producere og sælge de produkter, du 
rent faktisk tjener penge på. 

Det øger profitten, effektiviserer 
produktionen, reducerer montagetider, 
mindsker lager- og kapitalbinding, 
frigør ressourcer samt baner vej for nye, 
markedsrelevante produkter.

Dokumenterede effekter
   15 % bedre dækningsgrad
  30 % færre varenumre
   20 % lavere lager- og  
kapitalbinding

   20 % mindre tid på ”engi-
neering” og udvikling

  Kortere leveringstid
   Forenkling af det samlede 
produktprogram

   Målrettede og mere enkle 
budskaber til kunder

   Sammenhæng og fælles 
sprog på tværs af salg,  
marketing, produkt- 
udvikling og produktion.



Læs de mange cases på 
 www.simplimize.dk
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6 sammenhængende værktøjer, der 
optimerer din forretning
Tanken bag Simplimize er i sig selv ikke ny, men ved at samle 
kendt viden i en operationel tilgang med 6 sammenhængende 
værktøjer, fungerer Simplimize som den røde tråd, der forenkler 
og optimerer din forretning.

Simplimize består af 6 værktøjer:

1. Markedssegmentering
2. Egenskabsanalyse
3. Funktionsoversigt
4. Product Family Master Plan
5. Det generiske produktionsflow
6. Porteføljekort

Tilsammen hjælper værktøjerne dig med 
at skabe overblik over dit marked, foren-
kle dit produktprogram og optimere din 
produktion.

Data fra ét værktøj føres over i det 
næste. Der er således en tydelig sam-
menhæng mellem de 6 værktøjer og de 
tre fokusområder; marked, produktpro-
gram og produktion.

Se den samlede værktøjskasse på næste 
side.
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  Den mest enkle måde at  
  gøre din forretning  
  mindre kompliceret på.

Egenskaber og funk-
tioner er to centrale 
begreber i Simplimize. 

En egenskab er det, 
der giver produktet  
værdi for et givent 
segment.  

En funktion er med 
til at realisere  en 
given egenskab i 
produktet.



Værktøjerne er i sig 
selv relativt simple. 

De er frit tilgængelige 
på simplimize.dk 
- prøv dem i dag!
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Prøv værktøjerne på  
www.simplimize.dk

Værktøjer
Marked Produktprogram Produktion

Segmentering Egenskabsanalyse Funktionsoversigt Product Family Master Plan Det generiske produktions�ow Porteføljekort

Simplimize værktøjskassen
Den samlede værktøjskasse skaber rammerne for en systematisk 
og strukturet tilgang til forenkling og optimering af salg, 
produktudvikling og produktion i din virksomhed.

Overblik Forenkling Modularisering
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Optakt Analyse og løsningsdesign Handlingsplan Realisering

Opstartsmøde
•  Forberedende møde, hvor udfor- 
    dringer og muligheder identi fi ceres 
    med fokus på Simplimize.

 Workshopmodul 1 (3 dage)
•  Marked
•  Produktprogram
•  Produkti on
•  Identi fi cering af forenklingsti ltag
•  Udarbejdelse af 5 modeller ti l visuelt  
    overblik og beslutningsstøtt e
•  Casepræsentati oner

 Workshopmodul 2 (2 dage)
•  Konkreti sering af forenklingsti ltag
•  Udarbejdelse af 2 modeller med 
    fokus på hvordan resultaterne føres 
    ud i livet 
•  Præsentati on for topledelse

 Opfølgning
•  Web/telefonmøder med løbende 
    sparring og opfølgning på 
    handlingsplan
•  100 dages opfølgning

Hjemmearbejde eft er optakt
•  Målsætning
•  Dataindsamling

Hjemmearbejde eft er modul 1
•  Detaljering af kortlægning af situa-
    ti on og performance
•  Færdiggørelse af opgaver fra modul 1
•  Evt. yderligere dataindsamling

Hjemmearbejde eft er modul 2
•  Mobilisering af projektt eam
•  Projektopstart
•  Implementering af handlingsplan

Simplimize  /  FremgangsmådeSimplimize  /  Fremgangsmåde 1211

En operationel fremgangsmåde
Et Simplimize-forløb er et praksisnært, struktureret og 
operationelt forløb i din virksomhed. Forløbet involverer 
medarbejdere fra forskellige afdelinger - typisk indkøb, 
logistik, produktion, udvikling og salg samt repræsentanter 
fra ledelsen.
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Læs mere om processen og de 
4 trin på www.simplimize.dk

Simplimize er ikke 
et quick-fix, men en 
ny måde at arbejde 
på. Derfor kræver et 

Simplimize-forløb 
bred involvering af 

medarbejderne i din 
virksomhed.
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Sådan kommer du i gang med Simplimize
Hvis du er blevet inspireret til at komme i gang med Simplimize i 
din virksomhed, er der hjælp at hente.

Gratis webinar 
Bliv klogere på Simplimize, de 6 værk-
tøjer og dine muligheder for at komme i 
gang på vores gratis webinar. Det tager 
1 time og er ganske uforpligtende.
www.simplimize.dk/webinar

Få hjælp af en Simplimize- 
konsulent
En række konsulenter har gennemgået 
en uddannelse i Simplimize og er 
tilknyttet Center for Simplimize. De 
hjælper din virksomhed trygt igennem 
et Simplimize-forløb. 
www.simplimize.dk/konsulenter

Netværk for forenkling 
Bliv en del af vores netværk for ledere 
og nøglemedarbejdere i fremstillings-
virksomheder, der arbejder med forenk-
ling og systematisk modularisering.  
www.simplimize.dk/netvaerk

Uddannelse i Simplimize
Uddan dig i Simplimize - fra basal 
viden om værktøjerne til dybdegående 
uddannelse. Det sker via vores Simpli-
mize Academy på Teknologisk Institut.
www.teknologisk.dk/c689

I gang på egen hånd
Er du gør-det-selv-typen? Giv dig i kast 
med de 6 frit tilgængelige værktøjer. 
www.simplimize.dk/vaerktoejer
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Er Simplimize noget for din virksomhed? 
Tag testen på www.simplimize.dk

Tag kontakt
  www.simplimize.dk
 info@simplimize.dk
  72 20 29 11



Center for Simplimize 
Center for Simplimize på 
Teknologisk Institut fun-
gerer som centralt sam-
lingssted for virksomheder, 
organisationer og konsu-
lenter, der arbejder med 
forenkling af virksomheders 
produktprogrammer. 

Hos Center for Simplimize 
har du adgang til uvildig 
rådgivning, uddannelse og 
værktøjer. 
www.simplimize.dk





Simplimize /  METODE01

www.simplimize.dk


