
Side 1 af 6

KOM I GANG MED 
INDUSTRI- 
ROBOTTER 
– ONLINE



Side 2 af 6KOM I GANG MED INDUSTRIROBOTTER – ONLINE

SE DIT 
POTENTIALE

BUSINESS 
CASE

AFDÆKNING AF 
 LEVERANDØRER

EVALUERING 
& NEXT STEP

Indhold

CASEWORK CASEWORK CASEWORK

På forløbet vil du blive i stand til at identificere og afdække processer, som er relevante 
for at automatisere din virksomhed. Du vil også blive i stand til at udvælge potentielle 
leverandører. Gennem en kombination af teori og dialog med repræsentanter fra andre 
virksomheder, få du ny viden, du kan bruge som beslutningsgrundlag til at gå videre 
med projektet.
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Kom i gang med automatisering 
og industrirobotter

MÅL – DET FÅR DU MED
Deltagerne får et beslutningsgrundlag og en viden til at indgå 
i en dialog med robotleverandører.

FORM/HVORDAN
Gennem et forløb over fire møder med teori, dialog og sparring 
med ligesindede, lærer du at identificere dit automatiseringspo-
tentiale. Du får kendskab til en række problemstillinger, som du 
kan løse gennem præsenteret metoder og værktøjer.

MÅLGRUPPE
Ledere og medarbejdere med interesse/ansvar for auto
matiseringsopgaver i virksomheden. 
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Har du allerede installeret din første industrirobot? Eller overvejer du, hvordan du 
kommer i gang? Kom med på et målrettet forløb og bliv klar til at automatisere 
i din virksomhed.  

KOM GODT I GANG MED EN STÆRK BUSINESS CASE 

På dette konkrete forløb bliver du klædt på til at træffe beslutninger 
om hvilke processer, det vil være bedst for din virksomhed at automatisere. 

Du vil også få hjælp til at afdække hvilke leverandører, der vil være de mest 
 relevante samarbejdspartnere for din virksomhed. 
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SE DIT POTENTIALE

I første fase af forløbet, analyserer vi sammen din virksomheds 
 automatiseringspotentiale. Vi arbejder med spørgsmål som: 

• Hvordan kommer jeg i gang med mit automatiseringsprojekt? 

• Hvordan finder jeg mit automatiseringspotentiale? 

• Hvad er første skridt i den gode anskaffelsesproces af industrirobotter?

•  Hvorfor er det vigtigt at kortlægge produktionsprocesserne i en 
automatiseringsplan, førend jeg starter med at anskaffe industrirobotter? 

•  Hvordan vurderer jeg fordelene samt risici ved at automatisere de 
enkelte processer?

Det får deltagerne:
Hjælp til at udarbejde en automatiseringsplan.

BUSINESS CASE

I denne fase opstiller vi en business case med return on investment. 
Vi arbejder med spørgsmål som: 

• Hvordan udregner jeg mit budget for industrirobotter?

• Hvorfor skal jeg selv gøre det –  og ikke lade leverandørerne gøre det? 

• Hvad kan jeg bruge en business case til? 

•  Hvad er konsekvenserne af ikke at udregne min business case, 
førend jeg anskaffer industrirobotter? 

Det får deltagerne:
Hjælp til at udarbejde en potentialeberegning på et konkret projekt.
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AFDÆKNING AF LEVERANDØRER

I denne fase afdækker vi potentielle leverandører og sender oplæg til dem, 
så de kan udarbejde et bud på at løse din udfordring.

• Hvordan finder jeg de rette leverandører til lige netop mit projekt?

• Hvordan beskriver jeg mit behov, så markedet kan svare bedst muligt på det?

• Hvor mange leverandører skal jeg spørge? 

• Hvad er konsekvensen, hvis jeg indhenter tilbud for tidligt?

• Hvad har leverandørerne af erfaring med projekter som mit?

Det får deltagerne:
Hjælp til at tjekke, om markedet kan levere det, de har brug for 
–  og finde de rette leverandører.

EVALUERING & NEXT STEP

Nu er du klar til at udarbejde dit endelige beslutningsgrundlag, så du kan komme 
 videre med automatisering.

• Hvordan læser jeg de besvarelser jeg har modtaget fra leverandørerne?

• Hvad skal jeg gøre med de input jeg har fået? 

• Hvad er næste skridt i den gode anskaffelsesproces af en ny industrirobot?

•  Kort introduktion til de efterfølgende skridt i industrirobotrejsen; 
 kravspecifikation,  udvælgelse af leverandører, kontrakt mv. 

Det får deltagerne:
Hjælp til at opdatere deres business case samt automatiseringsplan med 
 leverandørernes svar.
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MÅLGRUPPE
Kurset er for ledere og specialister.

VARIGHED
4 undervisningsmoduler á 2 timer fordelt over ca. 8 uger.
Mellem modulerne skal deltagerne arbejde med praktiske opgaver 
i deres virksomhed, og hvor de undervejs kan få faglig sparring.

Kurset bliver afholdt med +4 deltagere.

UNDERVISERE
Undervisere er en chefkonsulent fra DI og rådgiver fra Gain og Co, 
som er uafhængig industrirobotrådgivere. 

PRIS
Kr. 5.900 pr. deltager.
Inkl. seks måneders abonnement til #HowToRobot

SE DATOER OG TILMELD DIG HER

KURSET TAGER UDGANGSPUNKT I GAIN & CO´S PLATFORM ”HOWTOROBOT”.

PRAKTISK INFORMATION
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