
Next Practice – nye innovationsformer i mindre virksomheder 

Udfordring 
Smedevirksomheden TRANS-LIFT ApS i Ishøj, producerer 100 procent 
kunde  lpassede el-drevne lagervogne, hvilket diff eren  erer dem fra 
konkurrenterne og sikrer stor ordre  lgang. Men de er udfordret på, at 
kunderne ikke al  d forstår de mange varia  onsmuligheder fra starten 
af. Det gør, at kunderne o  e vil ændre produktspecifi ka  onerne e  er 
a  alerne om produkterne er indgået. Det har medført, at Trans-li   Aps 
har brugt for lang  d på salg og produk  on, a  alerne har været uklare og 
samlet set har det kostet virksomheden unødige penge.

Løsning
Løsningen var at skabe overblik over produktsor  mentet, sikre  lpas-
ningsparametrenes rentabilitet og udvikle et værktøj  l at op  mere 
kunde  lpasningen og produktspecifi ceringen i salgsprocessen. 
Sammen med konsulenter fra Next-Prac  ce projektet har Trans-li   Aps 
udviklet en simpel produktkonfi gurator, der gør det muligt at afgive 
præcise salgs  lbud på fuldt specifi cerede produkter allerede ved første 
salgsmøde. 
Værktøjet rummer alle varia  oner og priser på designmulighederne for 
en række udvalgte lagervogne. Herved synliggøres og prissæ  es hver 
enkelt  lpasningsparameter, løs- og reservedel. Værktøjet sparer  d, 
skaber klarhed om a  aler og giver præcise pris  lbud. Det minimerer 
risikoen for at sæ  e prisen for lavt og le  er dokumenta  onsarbejdet.
I sin nuværende form er det et excel-ark, men der er perspek  v i at ud-
vikle det som en webpla  orm, der prisberegner ud fra specifi ka  onerne. 

Værktøjer 
Der er udviklet en tool-kit-baseret måde at kortlægge produktsor  men-
tet på som forholder sig  l kundebehov for - og pris på -  lpasningspara-
metre. 
Der er udviklet en fuldt funk  onel mock-up af en produktkonfi gurator, 
der kan defi nere behovet sammen med kunden, specifi cere og prissæ  e 
produktet, så der er klarhed ved første salgsmøde. Begge værktøjer kan 
Trans-li   Aps bruge  l at analysere på deres sor  ment samt at lave 
refl eksioner over omkostninger ved den udstrakte kunde  lpasning.

Proces 
Next-Prac  ce konsulenter har kortlagt Trans-li   Aps produktportefølje, 
defi neret rækken af varia  oner på reserve- og løsdele i produkterne, 
samt interviewet kernekunder om hvilke produktparametre, der betyder 
mest for dem. Desuden er der a  oldt en række workshops med virksom-
heden under udviklingen af en mock-up på produktkonfi guratoren.
Konsulenterne har beny  et sig af interviews og co-crea  on workshops 
samt lavet rapid prototyping på selve konfi guratoren.

Smedevirksomheden TRANS-LIFT Aps laver 
individuelt tilpassede lagervogne og har nu også fået 
et værktøj, der skaber klarhed om speci ikationen af 
produktet til salgsmødet

www.next-prac  ce.dk

Fakta om Next Prac  ce 
Projektet ’Next Prac  ce - nye 
innova  onsmetoder i mindre 
virksomheder’ udvikler en række 
hjælp-  l-selvhjælpsinnova  ons-
koncepter, cases og papers om 
innova  on. 
Materialet skal sikre, at fl ere 
små og mellemstore 
virksomheder succesfuldt gør 
brug af innova  onsmetoder  l 
at udvikle konkurrencedyg  ge 
services, produkter og processer. 

Projektet fokuserer særligt på 3 
spor inden for innova  on: 
• Bruger- og medarbejderdreven 
innova  on
• Co-crea  on med fokus på 
involvering af ak  ve brugere 
vha. web 2.0 teknologier
• Åben innova  on fokuseret på 
komplekse innova  onsalliancer 

Next Prac  ce udvikler ny viden 
bl.a. via 15 prak  ske innova  -
onsforløb med virksomheder.  
Videnspredning og -deling sker 
gennem kurser, netværksmøder, 
ar  kler, foredrag og projektets 
hjemmeside. 
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