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Nyt om PROTEUS
Med dette første nyhedsbrev i 2013 ønsker innovationskonsortiet PROTEUS alle et godt nytår!
2013 bliver et særligt år for PROTEUS-gruppen, da projektet går ind i sin afsluttende fase. Der er
fokus på resultatskabelse i virksomhederne, ikke mindst på basis af de mange indsigter, vi har
opnået, og gennem de mange værktøjer, som projektholdet har skabt.

Aktiviteter hos skibsrederne
I det sidste halve år er dialogen med skibsrederne blevet intensiveret. Dette betyder bl.a. en
styrket dialog med Danmarks Rederiforening samt med en række specifikke redere. Målet er at
komme til bunds i redernes behov, hvilket bl.a. indbefatter en dybdegående analyse af de
aktiviteter, skibsrederne gennemgår i driften af flåden. Med denne analyse som udgangspunkt kan
der skabes generelle koncepter til forretningsmodeller for forholdet mellem leverandører og
skibsredere. Forretningsmodellerne kan herefter bruges som referencemateriale, der giver
leverandørerne mulighed for at revurdere og modificere nuværende og planlagte forretningsgange
og harmonisere disse med redernes konkrete behov.

Seminar hos PROTEUS-virksomhederne
I disse dage rejser PROTEUS-gruppen rundt i Danmark for at besøge alle PROTEUSvirksomhederne. De forskellige seminarer skal give virksomhederne indsigt i centrale elementer,
der danner grundlag for en succesfuld PSS-strategi. Dette gøres ud fra en seminarpakke på i alt
seks forskellige emner, dækkende områder inden for PSS som: organisation, samarbejde og
forretningsmodeller.
Indtil videre har gruppen haft nogle rigtig gode og spændende seminarer, der ikke kun fokuserer på
at videregive vores nyeste indsigter, men også skabe en god dialog mellem deltagerne.
De af virksomhederne, der ikke har planlagt et besøg endnu, opfordres til at sende en mail til
projektleder Tim McAloone: tmca@dtu.dk eller sekretær Birna Månsson: bism@mek.dtu.dk med et
ønske om en dato i februar. Vi glæder os til at besøge jer!

PROTEUS endagskonference den 19. marts 2013
Den 19. marts inviterer DTU og Danske Maritime til en konference med overskriften Servitising
Industry: Best Practice, Next Practice! Konferencen fokuserer først på best practice i integreret
produkt/service-udvikling ved at invitere ledere fra industrivirksomheder uden for den danske
maritime branche, der har haft forretningssucces med transitionen fra produkt- til produkt/servicevirksomheder – den såkaldte ”servitisation”.

Yderligere informationer om PROTEUS kan indhentes fra Danske Maritime, tlf. 33 13 24 16/info@danskemaritime.dk.

- II Dernæst stiller PROTEUS gruppen og virksomheder fra den maritime branche skarpt på ”next
practice” gennem en række indlæg, hvor både kunder og leverandører vil præsentere deres krav til,
arbejde med og planer i forhold til service-orienteret forretningsskabelse og -drift. PROTEUSgruppen sætter fokus på forretningsmodeller og PSS (Product Service Systemer)-elementer til den
maritime branche.
Det er gratis at deltage i konferencen. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, men da der
vil være et begrænset antal pladser, vil der være en ”no-show-fee” på 700 kr. Så husk at melde
afbud, hvis du skulle blive forhindret i at deltage.
For yderligere info, kontakt venligst projektleder Tim McAloone: tmca@dtu.dk eller sekretær Birna
Månsson: bism@mek.dtu.dk
Tilmelding foregår her: http://proteusconference.eventbrite.com/.

Innovationskonsortiet ”PROTEUS” er et initiativ mod PROduct/service-system Tools for
Ensuring User-oriented Service
I PROTEUS er et konsortium af omkring 15 partnere fra erhvervslivet og den akademiske verden
gået sammen for at udvikle nye måder at integrere service effektivt ind i virksomhedernes
forretningsudvikling og organisation med det formål at gøre service til en vigtig indtægtskilde i
modsætning til blot at tjene på produktsalg.
Under ledelse af DTU kører PROTEUS-projektet fra foråret 2010 til efteråret 2013, med partnere fra
CBS, Danske Maritime, IPU Produktudvikling (campus-baseret rådgivning), industrielle
virksomheder samt et antal bachelor- og kandidatstuderende.
PROTEUS involverer alle interessenter i den maritime branche, herunder redere, værfter, traders,
rådgivere og klassificerings-organisationer for at sikre løsninger, der er gavnlige i hele levetiden af
skibe og offshore-udstyr.
Uanset tidspunkt i projektforløbet er vi interesseret i en dialog om dine erfaringer og strategier
inden for produkt/service-systemer. Hvis du gerne vil vide mere eller bidrage til projektet, så
kontakt os endelig!
Kontakt:

Lektor Tim McAloone, DTU Management, e-mail: tmca@man.dtu.dk

Telefon:

45 25 62 70
Følg med i PROTEUS på www.dtu.dk/PROTEUS

