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“Vi har stadig et stort antal IT 
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tilfælde starter arbejdet med 
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Kundecase

Fabrik digitaliserer egne
processer og registreringer

I 2016 blev alle registreringer foretagt på papirformularer, og

opgaver blev tildelt når hvert skiftehold startede. I dag bruger
medarbejderne Gluus app til at udføre over 25.000 opgaver og
registreringer om året. Dette sparer tid og fører til færre fejl.

Baggrund

Fabrikken i Randers laver 

sprøjtestøbning. Over tre vagter

driver 110 medarbejdere 67 

automatiske maskiner og

producerer rundt en milliard 

plastvarer om året.

Situation

Superfos skal overholde kvalitets-, 

sundheds-, sikkerheds- og

miljøbestemmelser. Desuden er

der også meget vedligehold og

servicering af produktionsudstyr.

Før i tiden brugte virksomheden

klassisk kvalitetsstyringssoftware

til at vedligeholde arbejdsgangene

i ledelsessystemet. 

Dette var ren dokumentstyring. 

Alle arbejdsopgaver blev

overdraget “håndholdt” af lederen

i begyndelsen af hver vagt. De 

nødvendige registreringer skete

på papirformularer.

Udfordring: At standardisere

og forbedre arbejdsgangene

Ledelsesteamet formulerede en 

vision om at lave flere

medarbejderdrevne forbedringer

og digitalisere håndteringen af

manuelle opgaver.

Dette skulle forkorte vejen fra idé

til Standard Work og resultere i

tidsbesparelser og færre fejl.

Løsning: At lade ledere og

medarbejdere digitalisere deres

egne arbejdsgange i Gluu

Efter grundige overvejelser valgte

Superfos Gluu. Platformen giver 

dem mulighed for at designe

arbejdsgange og så tilføje

arbejdsinstruktioner og opgaver. 

De vises så på tablet eller mobil til

rette medarbejderne på rette tid.

Med dette system får lederne

øjeblikkeligt feedback og kan

ændre og kommunikere i én

arbejdsgang, så løbende

forbedringer gøres enklere.

Én procesplatform på
Azure med integration til
Office 365

https://www.gluu.biz/da/solutions/produktion/


Syv trin til digitalisering af fabrikken

Fabrikken lagde en plan for gradvis digitalisering via 

følgende trin:

1. Lav et proceshierarki 

2. Kortlæg alle vigtige processer og roller

3. Tilføj standard arbejdsanvisninger til hver 

aktivitet i hver proces

4. Opret alle formularer digitalt i Gluu

5. Definér og tilføj opgaver (med de nye formularer)

6. Afprøv og tilret

7. Sæt i drift – én proces af gangen

Det var afgørende, at implementeringen kunne 

foregå sideløbende med den daglige drift, da driften 

ikke måtte forstyrres eller have nedetid.

Oprettelse af værdikæden i Gluu

Teamet lavede først en oversigt over de primære 

processer i fabrikkens værdikæde. Dette dækkede 

alle de vigtigste aktiviteter fra ordremodtagelse til 

levering af det færdige produkt til kunden. Hvert 

hovedtrin blev til sin egen procesgruppe i Gluu. 

Herefter reviderede teamet alle nøgleprocesser, 

arbejdsgange og arbejdsanvisninger.

Hvor proceskortet i Gluu viser, ”hvem der har 

ansvaret for hvad", indeholder den enkelte aktivitet 

anvisninger, der forklarer "hvordan arbejdet skal 

gøres".

Fra tekst til videoanvisninger på app’en

Efter kortlægning og illustration af arbejdsgangene 

blev arbejdsanvisningerne tilføjet. Gode 

arbejdsinstruktioner var afgørende for at få hver 

enkelt medarbejder til at udføre opgaven på 

nøjagtigt samme måde hver gang.

Udfordringen lå i, at mange timelønnede 

foretrækker visuelle anvisninger over tekst. Med 

Gluu var det muligt at erstatte tekst på papir med 

billeder og video i Gluu app’en.

Digitalisering af formularer på papir

Hver enkelt papirformular blev nu oprettet digitalt i 

Gluu. Dette gjorde formularerne mere intelligente, 

kortere og fokuserede på hver opgave. De nye 

formularer er lettere at bruge, da medarbejderen 

ikke behøver at vurdere hvilke felter, der skal 

udfyldes. De digitale formularer kan ikke 

indsendes, før de er udfyldt korrekt. Dette fjernede 

arbejdet med at følge op på ukorrekte eller 

ufærdige formularer.
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Oprettelse af faste opgaver

Sidste trin var at føje alle faste opgaver til rette 

aktivitet i Gluu. Et eksempel på en fast opgave er 

”rengøring af maskine S-129 hver dag kl. 7.00 med 

frist til kl. 7.00 den følgende dag.”

Så snart en opgave er oprettet, så starter Gluu 

automatisk opgaven på rette tidspunkt og indtil den 

udløber. Medarbejderne bekræfter når hver opgave 

er udført opgaven med ét enkelt tryk på app’en (og 

måske et foto). Dette automatiserer 

opgavestyringen, og disse registreringer genererer 

solide data til grundlag for forbedringer besluttet af 

af hver procesejer.

Resultaterne begynder at gøre sig gældende

I løbet af 2018 begynder Superfos virkelig at se 

effekten af digitaliseringen. På dette tidspunkt er de 

helt kommet igennem den indledende modstand, 

som de ofte ser, når de introducerer ”et nyt IT-

system". Kvalitetschef Louise Hellmund forklarer:

“Gluus brugerflade er så enkel at navigere -

både på stationær computer og på appen - at vi 

fik god feedback, så snart vores medarbejdere 

begyndte at bruge platformen.”

Desuden sikrede den gradvise proces-for-proces 

fremgangsmåde en nær, løbende dialog med alle de 

vigtigste interessenter. Dette hjalp med løsning af 

problemer som Wi-Fi dækning, fejl, nødvendige 

procestilpasninger osv. i begyndelsen.

Én fælles standard for arbejdet

Nu har Superfos en fælles standard for faste 

opgaver. Dette betyder at alle arbejdsgange, 

instruktioner, roller og opgaver styres og vises i ét 

fælles format. Hermed er det meget lettere at gøre 

nye forbedringer til standard, så antallet øges.

Det har også givet medarbejderne ét sted at starte 

for hvordan, at arbejdet udføres.

Deres næste trin i digitaliseringen

Nu da selve produktionen er digitaliseret, fortsætter 

arbejdet med resten af fabrikken. Dette handler om 

at digitalisere alle aktiviteter fra ordremodtagelse til 

produktionsopstilling og hele vejen til levering på 

kundens lager.

I år (2019) har de også planer om at lade 

medarbejderne starte processer efter behov direkte 

fra Gluu, så lejlighedsvise opgaver startes af 

medarbejderne efter behov i stedet for, at systemet 

udelukkende starter opgaver til medarbejderne.

Kontakt os for en snak om, hvordan Gluu kan

hjælpe din virksomhed med at digitalisere jeres processer
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