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Automatisk beslutningsgrundlag

DBIZ Cockpit

Salg

Produktion

Sales & Operation Planning

Lager & sortiment

Finans

Indkøb

HR

Tailored

DBIZ gør din data operationel
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Tema: Fundament for sikker drift i krisetider
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Hvem er Vi

www.dbiz.dk
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Hvad arbejder vi med
ERFARING

• indenfor Supply Chain, lagerstyring, 
planlægning, indkøb, production, strategi
og ledelse. 

• med operationel ledelse af fabrikker og
forsyningskæder. 

• som ledelelseskonsulenter med fokus på
digitalisering og data-drevne
beslutningsprocesser til understøtning og
udvikling af både nuværende og fremtidige
forretningsprocesser.

EKSPERTER
• indenfor dataanalyse og kobling af 

automatiseret databehandling og
dashboards.

• Vi har skabt robuste løsninger i mange 
brancher lige fra planter til tandhjul

• Vi kobler strategi, mennesker, 
forretningsprocesser og teknologi
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Hvad har ramt os i de seneste år
Covid-19 Supply Chain propper Shipping cost EU - China

Gaspris udvikling Stål pris udvikling Inflation DK
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Hvad skal vi holde os for øje

• Vores forretningsmodel skal være skarp og 
kendt af alle medarbejdere

• Prioritere – hvad skal vi og hvad skal vi ikke

• Vores forretningsprocesser skal kunne agere 
med en meget kortere horisont: Måneder -> 
uger -> dage

• Vi skal kunne konsekvensberegne på det der 
påvirker vores virksomhed
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Hvis vi skal vende forretningen på hovedet

Så er vi nødt til at:

• have en klar strategisk retning, og tilpasningsevne

• lære at sige nej

• prioritere tid og ressourcer til de vigtigste opgaver

• tilpasse vores måde at arbejde på og vores 
støtteværktøjer

• beslutninger skal væk fra mavefornemmelse og være 
mere baseret på data

• Have fokus på data, adfærd og systemunderstøttelse
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Vores oplevelse
• Mange Excel ark
• Meget ikke-værdiskabende tid
• Reaktiv beslutningstagning
• Høj kompleksitet
• Mange sandheder
• Ekspertdrevet
• Personafhængig
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Vores ambition
• Få eller ingen Excel ark
• Minimeret befor for 

bruger databehandling
• Én ”sandhed”
• Brugerdrevet
• Automatisk
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Decisions Powered by Data

Decisions by Feelings

Vend pyramiden
ERP

Planning

Flip pyramiden
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Fokus
• Forretningsmodel kobles sammen 

med styringskoncept og 
lagerstrategi

• Med udgangspunkt i 
styringskoncept kategoriseres  
varerne automatisk ud fra deres 
aktuelle afsætningsprofil og der 
beregnes et target lager på de 
enkelte varer

• Vi kan herefter sammenligne det 
nuværende lager og det ønskede 
target lager

• Et lager kan godt have den korrekte 
totale lagerværdi men en forkert 
sammensætning af varer

• Vi giver kunderne mulighed for et 
præcist overblik over på hvilket varer, 
hvor lageret bør reduceres og øges 

Hvad kunne være en datadrevet beslutning?

DBIZ Demo site
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Vores ambition
• Binde strategi og drift sammen vha. 

data

• Datakvalitet skal være i fokus

• Forretningsprocesser skal tilpasses

• Kompetencer skal udvikles

• Skabe ét fælles sprog på tværs af 

organisationen

Vigtigt at huske
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Hvad tænker i?
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Tak!

DBIZ Kontaktpersoner

www.dbiz.dk


