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Nyt om PROTEUS
Service-matrix-kortlægning
Service-aktiviteter af alle PROTEUS-virksomheder er blevet kortlagt i form af en
omfangsrig Service-Matrix. Mere end 40 spørgsmål blev afklaret ved hjælp af personlige
interview med alle partnere før sommerferien, og analysen er nu i gang. Efter afsluttet
analyseproces vil resultaterne blive gjort tilgængelige for alle partnere og give et overblik i
hele branchens status på service-området.

Studenterprojekter
Der er afsluttet to studenterprojekter for udstyrsproducerende virksomheder i PROTEUS. I
det ene projekt, som er udført for Novenco Fire Fighting, har to studerende udviklet flere
produkt-/service-koncepter, som bevidst ikke omfatter produktændringer.
Hovedanbefalingen var at gøre mere opmærksom på de eksisterende produkters
muligheder, dvs. proaktiv salg og service.
I det andet projekt, som blev udført for KLINGER DK, har to studerende udviklet en række
produkt-/service-koncepter, som indeholdt samspillet mellem de eksisterende produkter
og en række nye produkter og services. F.eks. blev der påpeget de klare fordele ved at
indføre et håndholdt apparat, der kan identificere komponenter ude på skibet samt evt.
kommunikere direkte med producentens ERP-system. Virksomheden har besluttet at føre
nogle af koncepterne videre og vil fortsætte samarbejdet med de to studerende.

PROTEUS-Wiki
Vi arbejder på et leksikon med de vigtigste termer inden for den maritime branche i
forbindelse med produkter og services. Hvad menes eksempelvis, når man bruger termer
som ”agent” eller ”servicestation”? Indledningsvis producerer PROTEUS-konsortiet en
”første version”, som derefter vil blive gjort tilgængelig for alle interesserede, også uden
for PROTEUS.

Ny Erfa-gruppe under PROTEUS
Ved sidste PROTEUS stormøde viste mange virksomheder interesse for en arbejdsgruppe
omkring proaktiv service. Dette resulterede i oprettelsen af en ny erfa-gruppe med fokus
på proaktiv service. Det første erfa-møde i denne gruppe blev afholdt den 20. september
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på DTU. Vi forestiller os på nuværende tidspunkt, at gruppens fokus vil omhandle
forskellige handleparametre vedrørende proaktiv service. Der vil være fokus på
vidensdeling virksomhederne imellem omkring erfaringer, barrierer og ideer mod proaktiv
service.

Stormøde
Konsortiet afholdt stormøde 20. september på DTU. Nærmere information om fremtidige
stormøder kan fås hos Birna S.C. Månsson, tlf.: 45 25 62 63, e-mail: bism@man.dtu.dk

Innovationskonsortiet ”PROTEUS” er et initiativ mod PROduct/service-system
Tools for Ensuring User-oriented Service
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 Danmarks Tekniske Universitet (DTU), kører PROTEUS-projektet fra
foråret 2010 til efteråret 2013, med partnere fra Copenhagen Business School (CBS),
brancheorganisationen 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 off-shore 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

