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(j.nr. 63498)

Perioderapport for perioden 1. januar – 30. juni 2006 er delt op i de traditionelle 
punkter og de punkter, som den afsluttende rapport skal indeholde: 
 
Administrator Studierektor Konstantin Lassithiotakis 
1. Kort beskrivelse af periodens aktiviteter 

 
Der er i perioden fokuseret på følgende aktiviteter: 
 

• Pilotforsøg med dybdegående undersøgelser af diverse softwarepakker i 3 
deltagende virksomheder (HVAM Heat Design, LM Glasfiber, Kompan A/S).  

• Diverse workshops og præsentationsmøder afholdt i 6 virksomheder. 
• Afholdelse af styregruppemøde. 
• Afholdelse af designmøde for den ”dynamiske håndbog”, som skal guide 

interesserede virksomheder i fremtiden og publiceres på webben. 
• Udvikling af ”dynamisk håndbog”. 
• Afholdelse af evalueringsseminar. 
• Deltagelse i to-dages konferencen Innozone den 10. og 11. maj 2006 med et af 

systemerne (ZING). 
• Afholdelse af udviklermøde med ZING Technologies fra Australien på Vitus 

Bering i Horsens. 
• Feedback til udviklere på udvalgte og afprøvede softwarepakker. 
 

2. Beskrivelse af de resultater der er opnået 
 
• Erfaringer med diverse softwarepakker i virksomhedsregi. 
• Designbrief for udviklingen af den ”dynamisk håndbog”. 
• Udvikling af ”dynamisk håndbog” (indhold). 
• Gennemført evaluering af det samlede projekt samt diverse produkter. 
• Formidling af ZING og projektet ”IT-støttet Innovation” i forbindelse med 

konferencen Innozone. 
• Feedback til udviklere på udvalgte og afprøvede softwarepakker. 
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3. Vurdering af om arbejdet skønnes at følge tidsplanen 
 
Projektet viser den fornødne fremdrift i forhold til oprindelig tidsplan skitseret i 
ansøgning. Imidlertid vil den ”dynamiske håndbog” først være implementeret medio 
august. Det vil sige efter projektperiodens afslutning. 
 
4. Hvad agtes gjort for at indhente en eventuel forsinkelse 
 
Der er tale om minimale forsinkelser, så ingen aktiviteter iværksættes, for at 
imødekomme forsinkelsen. 
 
5. Er der ændringer i indholdet af opgaverne? 
 
Nej  
 
6. Hvilke opgaver forventes udført i næste periode? 
 
Projektet er afsluttet. 
 
7. Hvilke resultater forventes opnået i næste periode? 
 
Projektet er afsluttet. 

 
8. Vurdering af projektets hidtidige fremgang, herunder om der er ændringer i 
 forventningerne til resultaterne af projektet 
 
Nej – projektet fastholder sine oprindelige mål og forventninger, som er skitseret i 
ansøgningen. 
 
9. Forventes der afvigelser på +/-20% på enkelte budgetposter skal disse 
 forklares 
 
Nej 
 
 
1. Beskrivelse af aktiviteter i projektet 

 
Projektet havde deltagelse af 12 virksomheder, analyserede ca. 10 softwarepakker og 
havde korrespondance med en lang række softwareudbydere.   
 
Projektet havde til hensigt at undersøge, hvorledes virksomheders innovationsevne 
kunne styrkes ved hjælp af integration og anvendelse af IT-værktøjer og systemer. 
Projektet tog afsæt i en problemstilling, der er baseret på, at på grund af den stig-
ende konkurrence på det globale marked vil kravene til de danske virksomheder om 
styrket innovationsevne blive øget. Det vil sige, at virksomhederne kontinuerligt skal 
udvikle deres produkter og processer og forventeligt forny deres kundegrupper. Som 
tidligere nævnt ønskede projektet at undersøge, hvorvidt dette kan understøttes af 
IT-værktøjer og -systemer.  
 
Projektets formål var også at analysere og systematisere en række af de IT-baserede 
værktøjer og efterfølgende introducere, tilpasse og implementere værktøjerne, 
således de kunne understøtte udviklingen af nye produkter og services. Det skal 
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understreges, at projektet ikke havde til hensigt at udvikle nye systemer eller del-
systemer.  
 
Projektet sigtede mod en videnopbygning gennem afprøvninger, refleksioner og 
dialog om metoder og IT-løsninger til understøttelse af innovation og intrapre-
neurship. I projektet blev der gennemført en række seminarer for virksomhederne, og 
de deltagende virksomheder fik muligheden for at anvende udvalgte værktøjer i egen 
virksomhed, hvor processen og brugen af værktøjerne blev støttet af projektets 
konsulenter.  
 
Andre interessenter fik adgang til den opbyggede viden på en åben konference den 
14. december 2005 på Vitus Bering, hvor emnet blev introduceret og diverse værk-
tøjer præsenteret. Konferencen var velbesøgt idet ca. 140 deltagere primært fra pri-
vate virksomheder deltog. Der vil endvidere blive produceret en dynamisk elektronisk 
håndbog, som publiceres i august 2006 indeholdende viden, erfaringer og best 
practice med diverse fra systemerne.   
 
Projektet var det første af sin art, der afprøvede og udviklede best practice inden for 
opbygning af metoder til forstærkning af virksomhedernes innovationsevne ved 
hjælp af mere fokuseret IT-anvendelse. Det var også et ønske at levere input til 
softwarebranchen om forslag til nye IT-løsninger, som dækkede målgruppens behov 
optimalt i både omfang, anvendelighed, kompleksitet og pris. Dette er sket løbende 
gennem projektet i forhold til de mest engagerede softwareudviklere. 
 
Det var endvidere et eksplicit mål, at de deltagende virksomheder blev tilført ny viden 
og knowhow om struktureret idégenerering, -vurdering, -validering herunder intro-
duceret til nye metoder og processer.  
 
Projektet var delt op i følgende fem hovedfaser:  
 
Fase 0 (F05) var en rekrutterings- og forberedelsesfase. Der blev afholdt flere indi-
viduelle informationsmøder samt et større i Århus. Ud over rekrutteringen forberedte 
projektets ledelse de kommende seminarer m.v. 
 
Fase 1(F05) indeholdt primært etablering af netværk, seminarer om innovation og 
innovationsprocesser samt erfaringsudveksling mellem de deltagende virksomheder. 
 
Fase 2 (E05) fokuserede på IT som værktøj til at understøtte innovationsprocesser. 
Der blev præsenteret en lang række værktøjer på diverse hands-on workshops. 
Ligeledes blev der afholdt en større konference, hvor det var muligt at afprøve en 
lang række systemer. 
 
Fase 3 (F06) bestod hovedsageligt af pilotforsøg, hvor de deltagende virksomheder 
afprøvede diverse systemer og værktøjer hjemme i virksomheden. Der var mulighed 
for erfaringsudveksling blandt virksomhederne i forbindelse med et styregruppemøde 
samt ved den afsluttende evaluering. Endelig blev der gennemført en række work-
shops og præsentationsmøder ude i virksomhederne, hvor bl.a. diverse software-
systemer blev anvendt til diverse innovationsprocesser. 
  
Fase 4 (F06) bestod af evaluering af projektet og de anvendte værktøjer samt 
formidling af disse resultater. 
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2. Beskrivelse af de resultater der er opnået og deres faglige betydning 
 
• Flere virksomheder anvender og planlægger at anvende det præsenterede 

software i deres innovationsprocesser. Dette betyder, at det faglige grundlag 
for evalueringen af systemerne styrkes og kvalificeres. 

• Vitus Bering anvender diverse værktøjer i såvel undervisningen af de studerende 
samt i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Dette har medvirket til at 
Vitus Bering som uddannelsesinstitution kan præsentere et nyt fagligt felt. 

• Det er lykkedes projektet at granske diverse softwarepakker og udarbejde 
kategorier inden for feltet. Mere om dette kan læses i den ”dynamiske 
håndbog”. Dette har styrket det faglige felt inden for såvel innovation som IT. 

• Projektet har leveret feedback til diverse softwareudbydere og -udviklere og på 
baggrund af projektets erfaringer påpeget forbedringsmuligheder. 

 
3. Forventninger til kommercielle resultater i forbindelse med projektet 
 
De deltagende virksomheder som aktivt anvender diverse systemer, forventes på sigt 
at forbedre deres innovationskraft. Det er yderst komplekst at analysere de kom-
mercielle forventninger på denne baggrund, men fokus og effektivisering af deres 
innovationsprocesser vil sandsynligvis betyde en forbedring af deres konkurrence-
evne. 
 
Vitus Bering udbyder allerede innovationsworkshops til private og offentlige 
virksomheder, hvor enkelte IT-systemer anvendes. Dette er en konkret kommerciel 
aktivitet baseret på projektet.  
 
4. Hvorledes vil den indhentede viden blive anvendt efter projektets afslutning 
 
Den indhentede viden vil blive anvendt i følgende sammenhænge: 
 

• Qua erhvervslivets anvendelse af IT-systemerne. 
• Qua den ”dynamiske håndbog”, som stilles til rådighed på webben efter 

projektets afslutning. 
• Qua det feedback, der er givet tilbage til diverse udviklere. 
• Qua Vitus Berings aktiviteter inden for indtægtsdækket virksomhed og i 

undervisningen af studerende på diverse uddannelser. 
 

5. Fem generelle erfaringer fra projektet 
 

• Innovation er et komplekst og ikke entydigt begreb. Dette betyder også, at IT 
kan understøtte organisationerne på mange måder. Dette kan bl.a. ske 
gennem bedre styring af idéflowet i virksomheden (Idea management), via 
forbedrede kommunikationssystemer og kontakt til samarbejdspartnere og til 
kunder (kampagner) gennem afholdelse af mere effektive workshops på det 
individuelle plan. 

• IT-systemer til at understøtte virksomhedernes innovationsevne kan være med 
til at forbedre processerne og effektivisere dem. 

• Kulturen i den enkelte virksomhed er altafgørende for hvor god en virksomhed 
er til at ”optage” og anvende systemerne. 

• Fase 3, hvor deltagerne selv skulle tage action på implementeringen af 
systemerne lykkedes ikke fuldt ud. Enkelte virksomheder var meget aktive, 
mens andre ikke rigtigt fik gennemført noget, hvilket ifølge dem selv skyldes 
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travlhed i organisationen. Dette får os (projektgruppen) til at konkludere, at 
det er bedre med et fåtal af virksomheder, som virkelig er ”committed” i 
stedet for at have flere virksomheder involverede i projektet – alle på en ”løs” 
måde. 

• Det at afholde en konference som en formidlingsaktivitet er en god måde at 
formidle og stimulere interessen omkring et emne på. Til projektets 
konference den 14. december 2005 var der ca. 140 deltagere. 

• Det at involvere såvel brugere/kunder og udbydere/udviklere i et projekt er en 
god måde at få begge i tale på. Det lykkedes os at få udviklere/udbydere til at 
præsentere diverse systemer, mens de udbredte kendskabet til deres produkt 
samtidig med at de fik feedback direkte fra deres målgruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato  Administrators underskrift og stempel 

Konstantin Lassithiotakis, Studierektor  


