INVESTERING I PRODUKTIONEN GIVER
KOSTBESPARELSER OG BEDRE ARBEJDSMILJØ
J.N. Bech havde behov for ekstern rådgivning og input til at optimere produktionsflowet, og i den forbindelse
har DIS udarbejdet et forprojekt og leveret ny inspektions- og pakkelinje.
Virksomheden J.N. Bech producerer dagligt
til mange forskellige kundespecifikke ordrer,
som typisk produceres, indpakkes og sendes
fra dag til dag. Øget produktmix og salg betød, at der skulle tænkes anderledes for at
produktionsareal og bemanding ikke skulle
eskalere. Derfor kontaktede J.N. Bech DIS for
en nærmere dialog om forbedringsmulighederne i produktionen.
Efter indledende drøftelser og oplæg blev
opgaven igangsat med to observationsdage
på fabrikken i Randers efterfulgt af
en workshop, der også inkluderede
operatørerne, faciliteret af DIS hos J.N.
Bech. DIS udarbejdede et idékatalog på
forbedringsmuligheder i produktionen, og
i samråd med Camilla og Carsten Bech blev
idéerne prioriteret.
Fokus i forprojektet blev rettet på det
pladskrævende indpakningsflow, der periodisk var en flaskehals. Pakkepladserne
var fordelt flere steder i produktionen,
hvor eksempelvis håndteringen af de tunge
glasvægge ofte betød afbrydelser i flowet
på grund af indbyrdes koordinering mellem
operatørerne.
Forprojektet påviste ekstra uforudsete besparelser
Forprojektet blev nøje beskrevet i en eva-

lueringsrapport med et foreslået layout.
Resultatet blev en samling af alle processer
i én linje, der kan betjenes af én operatør,
bestående af en traverskran med løfte-/
vendeåg samt specialdesignede inspektions-,
vippe- og emballagesektioner.
- Vi blev løbende involveret, og mange gode
løsninger blev fundet i fællesskab med DIS i
forbindelse med analysefasen. Noget overraskende påviste denne fase også, at flere
emballagetyper kunne optimeres og derved
nedbringe varelageret på pap, træ- og skumlister, siger Carsten Bech.
Produktionstiden reduceret med 35
procent
J.N. Bech valgte efterfølgende at få DIS til at
udvikle og fremstille den nye inspektions- og
pakkelinje og har været meget tilfredse med
samarbejdet i hele forløbet.
- Vi følte os trygge med det professionelle
samarbejde fra start til slut. Vi blev løbende
involveret og informeret, og alle var indstillet
på at indfri vores forventninger og levere det
bedste resultat. Efterfølgende har investeringen forbedret arbejdsmiljøet i pakkeafdelingen og optimeret pakkeprocessen med op til
35 procent, siger Camilla Bech.
Om J.N. Bech
J.N. Bech er en familieejet virksomhed, der
blev grundlagt i 1896. Virksomheden specialproducerer alt inden for glas- og spejlløsninger, og alle produkter er af dansk design og
produktion. Nøgleordene er kvalitet kombi-

neret med høj service og leveringssikkerhed.
Den særlige passion for glas har fulgt familien
i generationer, og i dag står 4. generation af
familien Bech for den daglige drift.
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AKTUATORER TIL BILINDUSTRIEN
OG MOBILE ENHEDER
I samarbejde med Actuator Solutions har DIS’ tyske
afdeling CREADIS udviklet aktuatorer til bilindustrien og mobile enheder.

Da massagefunktionen i bilsædet kræver mange ventiler, er
fordelene ved at bruge en kompakt letvægts-SMA-ventil store
sammenlignet med traditionelle ventiler.

Actuator Solutions GmbH er verdens største producent af
Shape Memory Alloy (SMA) akutatorer til bilindustrien, mobile
enheder og medicinalindustrien og er ligeledes et joint venture
mellem to markedsledende virksomheder, der er pionerer
inden for hver deres felt;
SAES GETTERS, der producerer og leverer SMA-wirer, fjedre
og komponenter og Alfmeier Präzision SE, der er producent
af innovative præcisionssystemer til medicinal- og bilindustrien.

- Vi har arbejdet med CREADIS gennem flere år, og fordelen for
os er, at vi har en samarbejdspartner, som kender SMA-teknologien og ved, hvordan vi hos Actuator Solutions ønsker at
implementere den i vore produkter, så vi kan beholde vores
ledende position på markedet for SMA-aktuatorer, siger Markus Köpfer, CEO hos Actuator Solutions GmbH.

SMA tilhører en gruppe avancerede og superelastiske materialer, der under varmepåvirkning kan indtage prædefinerede
former.
Actuator Solutions udnytter disse særlige egenskaber ved
SMA til at udvikle innovative, kompakte, energibesparende og
støjsvage letvægtsaktuatorer til produkter såsom mikrofluidiske
og mikrooptiske drev til alle relevante brancher.
Actuator Solutions og CREADIS har samarbejdet siden 2012,
hvor CREADIS har medvirket til udviklingen af flere forskellige
aktuatorer til bilindustrien og mobile enheder. Et af de projekter, hvor CREADIS har supporteret, er i den mekaniske koncipering og udvikling af en ventil, der anvendes til en massagefunktion i luksusbilsæder. Massagefunktionen styres af mange små
ventiler i sædets ryglæn, der regulerer den cykliske ventilation i
de pneumatiske løfteelementer i et mønster, så føreren opnår
den bedst mulige komfort under kørslen.
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SIMULERINGSTRÆNING SKABER
STÆRKE PROJEKTKOMPETENCER
Evne til ledelse og styring af projekter er en strategisk
kompetence for de fleste virksomheder og organisationer. DIS har tradition for velgennemførte projekter
og dygtige projektledere. Alligevel skal kompetencen
skærpes fra tid til anden; DIS tog sin egen medicin og
trykprøvede projektlederne i en ProjectBooster.
DIS ProjectBooster er en konceptuel simuleringsramme, hvori
mennesker, systemer og strukturer kan udfordres, trænes og
analyseres. DIS-konceptet er blevet brugt i flere sammenhænge
- lige fra global implementering af IT og processer til produktudvikling og organisationsanalyse.
At være garant for de bedst gennemførte projekter og de
dygtigste projektledere er et kernefokus for DIS, og det sikres
blandt andet ved brug af DIS’ projektmodel, DISway, der skal
være helt inde under huden på såvel projektledere som interne
projektejere. Derfor blev 60 projektledere og -ejere samtidigt
hen over to dage trykprøvet, udfordret og udviklet i en kunstig,
men alligevel virkelighedstro ramme, hvor overraskelser og risici
i projekterne ventede lige om hjørnet. DISway dannede grundlag for proces og kontinuerlig eksekvering af arbejdsopgaver,
som de seks projektgrupper og to styregrupper skulle håndtere
- lige fra kontraktforhandling over forventningsafstemning med
en kunde til reel levering. Leverancen? En kravspecificeret kran
bygget af Bilofix®, så selv de sejeste ingeniørfagligheder blev
udfordret via leg. Svagheder blev identificeret og udviklingspotentialer styrket - der kom sved på panden og smil på læben.

Benefits med ProjectBooster
• Sikring af et projekts parathed og opstart
• Høj klargøringsgrad og minimering af risici
• Opkvalificering af den enkelte deltager med ny
viden og adfærd
• Ensretning af sprog, forståelse, metoder og
arbejdsprocesser
• Øget samarbejde og produktivitet på tværs af afdelinger
• Synliggørelse og optimering af nye eller eksisterende
processer – tværfunktionelt
• Personlig kompetenceplan med prioriterede mål
• Intern opbygning eller optimering af relationer,
kommunikation og kultur
• Indsigt i fremtidige udfordringer

Konkrete formål med ProjectBooster
• Træning af teams i metoder, processer og systemer
• Forberedelse af projektopstart - high performance fra
dag ét
• Identifikation af konflikter imellem snitflader (interfaces)
• Analyse af drifts- og samarbejdsproblemer
• Organisationsudvikling og håndtering af forandringen
• Forøgelse af eksekveringsevnen i projekter (SoW,
time, cost, quality)

DIS har konstant fokus på at gøre det hele bare lidt bedre, og
boosteren identificerede flere nødvendige justeringer i forhold
til proces og værktøjer og gav selv de mest erfarne projektledere og garvede projektejere væsentlige erkendelser om organisering, roller og ansvar, tværgående samarbejde og kundevendt
forretningsforståelse.
Tør du prøve din organisation af i en ProjectBooster?
DIS turde og blev endnu et niveau bedre. Kontakt
mail@d-i-s.dk hvis du kunne tænke dig at høre mere
om DIS ProjectBooster.
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DIS’ERE FLYTTER HJEMMEFRA
Mikkel og Jonas lærte hinanden at kende på studiet, senere blev de kolleger hos DIS, og nu har de to
softwareingeniører startet virksomheden Benefit
Technologies.
De har altid haft en drøm om at opfinde noget, om at skabe en
forretning på baggrund af en passion - deres passion er software. Mikkel Stampe og Jonas West Alrø er begge uddannede
softwareingeniører på Aarhus Universitet. I DIS startede de
først som praktikanter, derefter var de studiemedhjælpere, og
efter endt uddannelse blev de fastansat i DIS’ softwareafdeling.
I to år var Mikkel og Jonas involveret i spændende og udfordrende projekter, opgaver der rustede dem, og som gav dem
blod på tanden.
- Som softwareingeniører interesserer vi os meget for IoT, Internet of Things. Hele tanken om at opgradere noget gammelt
til noget nyt og digitalt er meget fascinerende, og det var også
derigennem, vi fik idéen til vores fitnessplatform Beefit, siger
Jonas.
Beefit er en fitnessplatform, der automatisk kan tracke al data
under en fitnesstræning ved hjælp af nogle specialudviklede
sensorer, der bliver monteret på fitnessudstyret i fitnesscenteret. Når sensorerne er monteret, bliver maskinen i stand til
at måle, hvem der bruger den, samt hvordan den bliver brugt.
Det sker ved, at brugeren bipper sig ind på maskinen med et
specielt armbånd eller et ur. Al data bliver efterfølgende tilgængelig for brugeren i ’Beefit Tracker’-app’en.

Iværksætter på fuldtid

Når Mikkel og Jonas ikke var på arbejde hos DIS, sad de om
aftenen og i weekenderne og udviklede på fitnessplatformen.
Men det gik for langsomt. De måtte gå all in, hvis Beefit virkelig
skulle blive til noget, så de to iværksættere gik til DIS’ ledelse og
fortalte om projektet. DIS ville gerne hjælpe, og i stedet for at
være ansat fuldtid hos DIS lavede de nu forskellige freelanceopgaver. Samtidig lejede de sig ind i et DIS-projekthotel med
adgang til laboratorium og husets andre faciliteter.
- Jeg kan sagtens huske, hvordan det var at være ung iværksætter. Og det er meget bekræftende, at vi hos DIS kan være
med til at skabe rammerne for de medarbejdere, der går med
drømmen om at blive iværksætter - og som tør efterleve den.
Det er vi stolte af, siger Michael Gadeberg, stifter af DIS.
Det er nu to år siden, at Mikkel og Jonas gik fuldtid med Benefit
Technologies, og Beefit-fitnessplatformen er i dag installeret
i fitnesskæden LOOP’s 100 centre landet over. Lejemålet af
projekthotellet hos DIS er sagt op, og Benefit Technologies er
flyttet i større lokaler i Aarhus – med god plads til at vækste.

Om Benefit Technologies
Benefit Technologies er en ung og spændende
startup med store ambitioner. Virksomheden ønsker
at gøre folk sundere ved at motivere dem til at dyrke
mere motion og fitness, og de ønsker at gøre det
gennem nyskabende teknologi.
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LUFTFARTSAFMÆRKNING AF VINDMØLLER
Siemens Gamesa henvendte sig til DIS for at få hjælp
til en meget specifik løsning på en drejelig pæl til
luftfartsafmærkningen af vindmøller.
I forbindelse med at Siemens Gamesas nye generation af
vindmøllevinger er blevet længere, opstod der et behov for,
at luftfartsafmærkningen ligeledes kommer op i højden. Den
største udfordring blev nu at finde en løsning på at vedligeholde lysene på de længere pæle uden at skulle bruge kraner.
Idéen med en drejelig pæl blev udviklet af DIS til Siemens
Gamesas store tilfredshed, og løsningen er allerede nu blevet
installeret.
Men DIS’ arbejde stoppede ikke ved produktudviklingen. DIS
sikrede, at det endelige produkt blev produceret i henhold til
alle kvalitetskrav og fandt frem til den bedst egnede producent
samt sikrede, at alt blev leveret som aftalt til de lokationer, hvor
der var brug for den nye luftfartsafmærkning.
Med DIS’ mekaniske løsning er det nu muligt at sænke spidsen
af luftfartsafmærkningen til en position, hvor den er inden for
rækkevidde for vedligeholdelsespersonalet, så det er let at
inspicere eller udskifte reservedele.
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DIS ACADEMY
KURSER OG SPOTKURSER - EFTERÅR 2019
I samarbejde med EA Dania åbner DIS Academy nu dørene til gratis
kurser inden for digitalisering, automation, bestyrelsesarbejde,
ledelse og projektledelse.
Det unikke samarbejde har til formål at styrke det lokale erhvervsliv
i konkurrencen med stadigt stærkere konkurrenter fra både
Danmark og udlandet ved at udruste dem med såvel konkrete
værktøjer til digitalisering af produkter, produktion og processer
som med konkrete værktøjer til at styrke organisationen og det
ledelsesmæssige bagland. Vi ved, at digitalisering er kommet
på dagsordenen i de fleste virksomheder, men også at det at få
digitalisering til at virke i praksis er en stor mundfuld, især for de små
og mellemstore virksomheder. Vi kan ikke helt fjerne denne pine,
men vi kan med målrettet uddannelse gøre måltidet overskueligt og
i de fleste tilfælde også dele det op i mindre bidder.
Det nye gratis tilbud til det lokale erhvervsliv starter med et kursus,
hvor der sættes spot på, hvordan man som mindre og mellemstor
virksomhed kan udnytte Internet of Things-teknologier i praksis
til at spare penge i produktionen og/eller at gøre virksomhedens
produkter og services mere værd for kunderne.

De 3 spotkurser efterår/vinter 2019-2020:
• Praktisk anvendelse af Internet of Things
• Få musik i bestyrelsesarbejdet for den lille og mellemstore
virksomhed
• Få styr på kildekode og versionsstyring
Læs mere på www.d-i-s.dk.

NYE MEDARBEJDERE
Siden marts har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Andreas Kremser
Project Engineer,
HW/SW, Nürnberg

Arkadiusz
Malinowski
Mechanical Engineer,
Mechanics, Krakow

Asmus Herløw
Senior Mechanical
Engineer,
Mechanics, Copenhagen

Bastian Strauch
Department Manager,
Nürnberg

Claus Haldrup
Head of PMO-Q,
Aarhus

Claus Kold Sørensen
Marketing Coordinator,
Aarhus

Elias Rubin Peterson
Mechanical Engineer,
Mechanics,
Copenhagen

Enrique Alejandro
Perez Rodriguez
Mechanical Engineer,
Mechanics, Krakow

Garry Kwan
Mechanical Engineer,
Mechanics, Krakow

Hamid Reza Pieki

Jacob Nielsen
Mechanical Engineer,
Mechanics, Sønderborg

Jesper Jacobsen
Sales Manager,
Sønderborg

Jessica Lehrer

Jette Randrup Elkjær
Receptionist, Aarhus

Lukasz Linkiewicz
IT Supporter,
Krakow

Mads Balling
Nørgaard
Project Engineer,
E&A, Aarhus

Mikel Andonegi Aldaz
Chief Engineer,
Business Development,
Barcelona

Piotr Wierzchowiec
Mechanical Engineer,
Mechanics, Krakow

Sherzad Ali
Student Assistant,
HW/SW, Aarhus

Simon Peter Lund
Wiese
Project Engineer,
E&A, Aarhus

Steffen Altmeier
Project Engineer,
HW/SW, Nürnberg

Mechanical Engineer,
Mechanics, Esbjerg

Sales Manager, USA

Siden marts er DIS/CREADIS vækstet med 1,41 procent i antal medarbejdere.

Danmark | Polen | Spanien | Tyskland | USA
DIS (Dansk IngeniørService A/S) er en international vidensvirksomhed, der leverer
konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien. DIS har afdelinger i Danmark,
Polen, Spanien, Tyskland og USA og tæller nu 17 kontorer på verdensplan og beskæftiger
mere end 500 ingeniører. I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. Siden
grundlæggelsen i 1997 har DIS haft en stabil vækst og en sund økonomi. www.d-i-s.dk.

