
Skab mere værdi for dine 
brugere og kunder gennem 
cloud innovation

Cloud åbner helt nye muligheder for at nytænke 
den måde, vi driver forretning på og frigører os 
fra begrænsninger om, hvad der kan lade sig gøre. 
Avanceret teknologier som kunstig intelligens, Big data 
og IoT er til rådighed uden store anlægsomkostninger 
og teknologi risici. Alt er muligt.

Løsningen er en 
Innovation workshop
timengo Innovation workshop består af:

• Onsite workshop 

• Afdækning af potentialer i forretningen 

• Prioritering af potentialer 

• Workshop rapport med løsningsforlag 
og muligt næste skridt

Potentialer
Vi identificerer potentialerne. I fortæller om jeres forretning og 
vi oversætter jeres mål, visioner og udfordringer til potentialer.
Potentialerne beskrives tydeligt i jeres sprog og sammen med 
jer prioriteret efter behov og kritikalitet.

Innovation
Med afsæt i de identificerede potentialer beskriver vi konkrete 
innovationsmuligheder i en opfølgende rapport. Herefter 
vurderer I, hvilke muligheder der skal arbejdes videre med.
På basis af mere end 100 innovationsprojekter har vi udviklet en 
effektiv model, der sikrer en kort og risikofri vej fra potentiale 
til løsning. timengo har igennem de sidste 5 år rådgivet danske 
virksomheder på netop dette område.

Næste skridt: Business case eller løsning
Når et innovationspotentiale er valgt, er næste skridt enten 
en business case eller et teknisk bevis (PoC). Der udarbejdes 
separate tilbud på disse opgaver.

Praktisk information







Onsite

25.000 kr.

For personer med  
forretningsmæssigt  
ansvar eller brugere  
af forretningsprocesser

timengo Innovation workshop
Innovationsprojekter behøver hverken at være kaotiske eller 
uhåndterbare. På timengo Innovation workshop tilbyder 
vi et håndgribeligt og koncentreret forløb, hvor målet er at 
identificere hurtigt realiserbare optimeringsmuligheder og en 
målbar værdi af cloud teknologi i jeres forretning.
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Cloud innovation
Løsningen er kun en drøm væk

Innovation


