
Et workshopforløb hos Inventio.IT
Specielt tilpasset jeres virksomhed

Er I interesseret i et 
workshopforløb hos 

Inventio.IT?

Kontakt Inventio.IT på 
70 26 98 99 eller e-mail: 
salg@inventio.it for at 

høre mere om, hvorledes 
jeres virksomhed kan få 

gavn af et workshopforløb.

Inventio.IT tilbyder workshopforløb til jeres virksomhed, hvor vi tilgodeser jeres individuelle behov 
og ønsker, da vi på workshoppen diskuterere i dybden, hvorledes I kan få en løsning, der overholder 
de økonomiske rammer, samt hvilke krav der skal stilles til løsningen, for at det skal blive en succes.

Varighed og sted
En Inventio.IT workshop kan lyde som et stort komplekst forløb, men en workshop kan vare lige fra 
en time, hvor kun en enkelt problemstilling vendes, til flere uger, hvor hele produktions processerne 
gennemgås. Inventio.IT afholder workshoppen på jeres virksomheds adresse. 

Inventio.ITs workshop sikrer, at de rigtige kompetencer er til stede, og såfremt der skulle være emner 
hvor Inventio.IT kompetencer ikke rækker, kan vi trække på en række kvalificerede samarbejdspart-
nere; udelukkende for at sikre, at I opnår det optimale udbytte af workshoppen.

Skriftlig rapport
Under workshopforløbet udfærdiger Inventio.ITs dygtige og erfarne konsulenter en workshoprap-
port, hvor der står angivet, hvad jeres virksomhed har af ønsker, behov og krav, samt hvorledes de 
kan imødekommes. Med den viden, kan I stille og roligt læse alle detaljer igennem, før I beslutter 
jer for et evt. projekt, der skal ende med at blive en god investering for jer. 

Derfor skal I vælge et workshopforløb med Inventio.IT
•  Giver jer et samlet overblik, før I evt. bestiller et projekt hos Inventio.IT. 
•  Sikrer at jeres forretningsgange bliver optimeret. 
•  Eliminerer fejl muligheder og risiko for ubehagelige overraskelser i et evt. projektforløb 
    med Inventio.IT, samt giver jer en komplet beskrivelse af forløbet. 
•  Analyse af jeres virksomhed udført af vores kompetente og dygtige konsulenter.  

”Vi startede ud med en 2 dags 
workshop for at afdække 
vores behov, og med fælles 
hjælp fik vi løst forretnings-
gangene og sat det hele bedre 
i system. Inventio har hjulpet 
os med at få implementet et 
langt simplere system med mi-
nimal daglig vedligeholdelse. 
De er rigtig gode til at lytte til 
vores behov, så vi i fællesskab 
kan finde frem til de rigtige 
løsninger. Så vi føler at work-
shoppen har været rigtig god 
for os”. 
- Økonomiansvarlige Hanne 
Damgaard

J.B. Damgaard havde tidligere 
udfordringer med C5, da de 
havde valgt et meget avanceret 
produktionsstyringssystem, som 
krævede store mængder af 
daglig vedligeholdelse.
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