F o r r etningsf orståelse

Hvad virker for Hvem under Hvilke omstændigheder?
Screening

Forberedelse

• Metode til
  selektion

• Indledende
spørgeskema

• Samarbejde
med viden-		
spredning

• Info-indsamling

1. møde

Målrettet itparathedstjek

Afrapportering
& analyse

Opfølgning

• Analyse

• Klyngemøde

• Prioriterede
anbefalinger

• Projekt

• Rapport

• Netværksmøde
• Videre hjælp

IT-Parathedstjek

Værdiskabelse i din virksomhed med it-innovation?
Et it-parathedstjek foretaget af Alexandra Instituttet kan give dig værdi!
Alexandra Instituttet tilbyder nu virksomheder og organisationer at få taget temperaturen på den aktuelle brug af IT i produkter, services og processer. Alexandra
Instituttets brede og dokumenterede erfaring med forskningsbaseret brugerdrevet
IT-innovation gør os i stand til at vurdere den deltagende virksomheds behov for
(og parathed til) at udvikle og integrere ny IT.
IT-Parathedstjekket tager udgangspunkt i de specifikke behov og realiteter i virksomheden med det formål at skubbe til virksomhedens IT-baserede innovationslyst
og -evne. Det skaber værdi for din virksomhed.

IT-Parathedstjek

Visionen med Alexandra Instituttets
IT-Parathedstjek er:

Alexandra Instituttes IT-Parathedstjek
varetages af konsulenter, der her:

• At styrke IT innovationen i den enkelte virksomhed
eller organisation
• At være brobygger mellem det eksisterende danske
IT-vidensystem og virksomheden for at skabe nye
vidennetværk og fælles udviklings- og innovationsforløb
• At synliggøre værdiskabende potentialer for virksom
heden ved at satse på IT som drivkraft for bæredygtig
innovation
• At hjælpe den deltagende virksomhed i gang med
konkrete innovations-/udviklingsprojekter i tæt samarbejde med de danske videnmiljøer

• Erfaring med teknologisk og forretningsmæssig
udvikling
• Kontakt til alle relevante IT-videninstitutioner,
herunder universiteter, GTS-institutter, samt regionale
teknologi- og kompetencecentre
• Et bredt kendskab til de teknologiske muligheder og
udfordringer
• Et bredt netværk af danske og internationale ITforskere
• Overblik over muligheder for at få/søge offentlig
støtte til IT-baserede innovationsprojekter evt. i
samarbejde med andre virksomheder
• Evnen til at se muligheder, der kan tilpasses den
enkelte virksomhed

Formålet med Alexandra Instituttets
IT-parathedstjek er:
• Identificere virksomhedens parathed til, samt behov
for at styrke indsatsen omkring IT-baseret innovation
og værdiskabelse
• Foreslå konkrete løsninger – som nye konkrete
teknologier eller udvikling af nye IT-baserede
produkter, arbejdsprocesser ect.
• At facillitere konkret og nyttig sparring med relevante
partnere i det identificerede IT-innovationsforløb

Kontakt
Alexandra Instituttet A/S,
Indsatsområdet Forretningsforståelse
Åbogade 34
8200 Århus N
CVR-nr. 2421 3366
T: +45 7027 7012
F: +45 7027 7013
E: alexandra@alexandra.dk

Alexandra Instituttet A/S

Alexandra Instituttes IT-Parathedstjek er primært målrettet:
• Små og mellemstore virksomheder, der ønsker værdi
skabelse gennem brug af ny IT og teknologi
• Virksomheder der kan se fordelene i at deltage i
videndelingforløb, netværk samt konkrete forskningsog /eller udviklingsprojekter med andre virksomheder
og det danske IT vidensystem
• Virksomheder der ønsker at være på forkant med den
teknologiske udvikling

