I fremtiden vil der kun være to typer virksomheder:

De hurtige og de døde
Andy Grove, tidligere CEO, Intel

Når du har mødt os, ville du ønske,
at du havde mødt os noget før.
I hvert fald, hvis du sælger produkter med stor variation i både
stykantal og varianter. Det er nemlig den type virksomheder,
QRM er udviklet til at optimere. Virksomheder med brede
produktprogrammer har ofte svært ved at skabe økonomi i den

lange hale af produkter med lille stykantal. Og det kan QRM
lave om på. QRM er designet til at skabe lønsomhed i hele
produktprogrammet med særligt fokus på ”Time to Market” for
kundetilpassede produkter.

Hvilke virksomheder kan drage fordel af QRM?
• Virksomheder med et højt miks af produkter
• Virksomheder, som vil udnytte produktvarians strategisk

• Virksomheder med høj grad af kundetilpasning af produktet
• Virksomheder, som har kunder, der efterspøger fleksibilitet

Årlig
volumen

QRM er designet til at skabe lønsomhed
i produkter med lavt volumen, herunder
kundetilpassede produkter

Varer

Effekten af QRM
QRM Danmark er det konsulenthus i Danmark, der har
flest QRM-implementeringer bag sig. Vores koncept er
veldokumenteret, og effekten taler for sig selv.
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Reducering af gennemløbstiden med op til 60-80 %
Større indtjening og markedsvækst
Større medarbejdertilfredshed
Rettidig levering
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Effekt på kortsigt
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Effekt på langsigt

Kortere
gennemløbstider
fører til vækst!

Kortere
gennemløbstider fører
til lavere omkostninger!

Et koncept, der virker med det
samme.
Det er let at implementere QRM i din virksomhed. QRM
kræver ikke dyre, tekniske løsninger. Det overbelaster ikke organisationen, da QRM indføres gradvist celle for celle. Og når
den første celle er etableret, falder behovet for konsulenthjælp

også markant. Du kommer altså hurtigt i gang med QRM, og
du kommer også hurtigt til at mærke resultaterne i virksomheden. Både på bundlinjen, men også i øget tilfredshed blandt
medarbejdere og kunder.
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FASE 1:
Virksomheden introduceres til QRM-konceptet. Fokus på at ændre tankemønsteret fra omkostning til tid.

FASE 2:
Kortlægning af gennemløbstiden for en udvalgt produktgruppe og estimering af potentialet med QRM.

FASE 3:
Den valgte produktgruppe afgrænses yderligere, og der bliver udarbejdet kapacitetsbehov.

FASE 4:
Design af celler, som kan gennemføre opgaverne i processen i det afgrænsede segment fra start til slut uden ansvarsskift.

FASE 5:
Opstart af produktionsceller og administrative celler. Løbende evaluering af processen for at fastholde og forkorte gennemløbstiden.

”

I vores tilfælde virker det både helt logisk og intuitivt rigtigt, at vores næste skridt er
optimering af den forretningsmæssige værdi, vi har i varians. Det er jo differentiering fra fabriksgulvet og helt ud i markedet, der er afgørende. Og det er det, vi kan se, vi får med QRM
”Peder Nygaard, Fabriksdirektør, Vola A/S.

FÅ ET VIRKSOMHEDSTJEK
KONTAKT QRM DANMARK ALLEREDE NU PÅ
TLF. 5050 4622

”

Vil du også vide, hvordan QRM Danmark kan optimere din virksomhed og forbedre bundlinjen. Så bestil et uforpligtende virksomhedstjek. Hvis du tidligere har arbejdet med Lean, bygger vi ovenpå det
arbejde, der allerede er lagt i din virksomhed.
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QRM Danmark
Siden 2011 har konsulenthuset QRM Danmark været førende
inden for QRM i Skandinavien. Vi optimerer potentialet i
virksomheder med højt miks af produkter. Ved at imple-
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mentere QRM-konceptet forbedrer vi virksomhedens
konkurrenceevne og bundlinje – med markedsudvidelse,
omkostningsreduktion og øget medarbejdertilfredshed som
positive bidragsyderer.
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