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UDFORDRING 
- Behov for effektivisering af 
interne processer, herunder en 
stærkere differentiering af 
forskellige ordretyper. 

LØSNING 
- At udvilke og indføre nye 
processer, forankring af nye 
arbejdsgange, værktøjer og rutiner 
i dagligdagen. 

NØGLERESULTATER 
- Generel forbedret effektivitet i 
projekter. 
- Øget kapacitet i et marked med 
stor efterspørgsel. 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY 

 ENTERPRISE DYNAMICS 

Effektivitet og driftssikkerhed i de 
interne processer giver bedre økonomi i 
projekterne hos Time Danmark. 
Det er ofte alt det, der er foregået før 
produktionen starter, der bestemmer 
om projektet eller ordren giver god eller 
dårlig økonomi efter endt arbejde. 
Time Danmark er blandt verdens førende 
inden for produktion, salg og service af 
mandskabsbetjente lifte monteret på 
køretøjer. Opgaverne spænder bredt fra 
de helt kundespecifikke special-
opbygninger til det mere standard-
iserede liftprogram, som kan monteres 
på kendte køretøjsmodeller. 

Time har igennem de sidste par år 
arbejdet målrettet med at udvikle og 
effektivisere de interne processer med 
henblik på at forbedre indtjeningsevnen 
samt sikre en hurtigere og mere sikker 
gennemførelsesproces for de ofte 
komplekse ordrer. 
 
”Gennem en klar differentiering mellem 

forskellige ordretyper og en tilsvarende 
klar, effektiv og i mange tilfælde 
forenklet arbejdsproces for hver af 
ordretyperne, er det lykkedes os at 
skabe en højere grad af stabilitet og 
effektivitet i arbejdet. Sagt på nordjysk 
er der blevet meget længere mellem de 
dårlige sager, og de sager, som vi er 
vant til at håndtere, håndterer vi nu 
endnu bedre end før”, fortæller teknisk 
chef Frands Kristensen fra Time.  

Han fortsætter, ”Integrate har været 
aktivt involveret i hele processen fra 
analyse til udvikling, implementering og 
forankring af de nye arbejdsgange, 
værktøjer og rutiner i dagligdagen. At 
tilknytte Integrate som konsulent til 
opgaven har sikret den nødvendige 
faglighed og kvalitet i arbejdet, ligesom 
det har medvirket til at holde processen 
på sporet i en travl dagligdag. En aktiv 
involvering af hele organisationen i at 
designe fremtidens processer har også  

"...Og de sager, som vi er vant til at håndtere, håndterer vi nu 
endnu bedre end før." 

- Frands Kristensen, Teknisk Chef 
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haft en væsentlig indflydelse på 
effekterne.” 

”Resultaterne er mange og positive. For 
det første oplever vi en generel 
forbedret effektivitet i projekterne, og 
hvad der er lige så vigtigt, så gør 
arbejdet med proceseffektivisering os i 

stand til at øge kapaciteten i et marked 
med stor efterspørgsel. Arbejdet 
stopper dog ikke her. Vi bliver aldrig 
færdige med at optimere på vores måde 
at gøre ting på – målet om at 
gennemføre løbende forbedringer skal 
vi have med os på arbejde hver dag”, 
afslutter Frands Kristensen. 

TIME 
TIME sælger, monterer og 
servicerer mandskabslifte 
monteret på køretøjer samt 
bilindretning. 

FAKTA 
Hovedkontor Farsø 
Grundlagt 1965 
Medarbejdere > 200 

Hjemmeside     
www.time-danmark.dk  
 

 

 


