
Varför ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar?

Javisst, men hur?

Små steg - regelbundet

Konkreta mål - och vägen dit

Enkelt att staka ut - svårare att nå

Standardisera - skapa vana

Mätningar ger feed-back

Därför att det förenklar och förbättrar i en organisation. Och det
skapar . Det ökar arbetstrivsel, motivation och
ger framförallt synliga (mätbara) resultat. För alla.

Enklast, snabbast och lönsammast - är att använda den egna
personalen och Innovationwindow . Här och nu! Kunskap finns.
Tid finns. Ledningens engagemang finns. Kort sagt - grunden till
framgångsrikt förbättringsarbete finns. Men måste tas fram.

Idén är enkel - förbättringar ska göras och dagligen -
eftersom det oftast är bättre än stora svårkontrollerade “projekt” ibland.
Ur en stor mängd genomförda idéer skapas innovationer. Små och stora.
Det är inget konstigt.

nya innovationer

®

systematiskt

Vi har inte gjort något nytt. Vi har bara
anpassat en gammal japansk filosofi “Kaizen” till ett enkelt och lönsamt
svenskt arbetsverktyg - som inom 3 månader är en integrerad del i
vardagen.

1. Här är vi nu!
2. Hit ska vi gå!
3. Så är visionen!
(Känns det bekant?)

När strategier och mål ska in i vardagen
och genomföras - då står man inför den
verkliga utmaningen. Att få saker gjorda!

Ständiga förbättringar kräver ett rutinmässigt
beteende. Med Innovationwindow skapas
rutin och vana. Nya innovationer utvecklas när
många upptäcker all dold kreativitet. Ett nytt
tankemönster stimuleras. Personal blir orädd
och törs ställa frågan: "Varför gör vi inte så här
istället?" Aha-känslor stimulerar!

Gruppen sina förbättringar

visar i arbetet

ger företagsledning

Innometern

Trafikljuset
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mäter själva

framgångarna

överblick

Enkelt och lönsamt
- alltid i minnet
- kreativitet här och nu
- ofta

- sällan
- nästa dag i bruk

- per år och anställd

- mindre än 6 månader
En förbättring kan värderas till lägst 3000:-

Alltid synlig
Inga datorer
Korta möten
Långa sammanträden
En dags utbildning
5-10 förbättringar
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Så har vi utvecklat Innovationwindow®

Vårt företag arbetar med visuell kommunikation. Produkter som
kommunicerar med människor i en mängd olika miljöer -
både internt i företag och externt på mässor och i butiker.
Något vi gjort sedan 1988. Se www.kfc.se. Vi utvecklar även färdiga
koncept genom att sammankoppla våra produkter och vårt kunnande
inom visuell kommunikation. Under utvecklingen av Innovationwindow
har vi inspirerats av företag med lång erfarenhet av ständiga
förbättringar (Toyota m fl ) Vi använder LEAN, 5S, och 3T i vår
egen verksamhet. Vi har presenterat vårt koncept för ISO 9000
certifieringsföretag - hur viktigt ständiga förbättringar är.

Innovationwindow gör det möjligt att snabbt genomföra förbättringar
i varje organisation, stor som liten. Läs mer på vår produktwebb
www.innovationwindow.se

förkortar inlärningen, men är inget måste. En
instruktionsvideo och detaljerad manual ingår i produkten.

®

vilka betonat

®

Utbildning

Innovationwindow är en arbetsmetod - kombinerad med
en skräddarsydd tavla. Metoden gör det enklare att arbeta
systematiskt med ständiga förbättringar.

Innovationwindow ger företag och team 4 viktiga fördelar:
1. Ökat antal vardagsförbättringar
2. Ökat antal nya innovationer
3. Ökad arbetstrivsel och motivation
4. Ökad lönsamhet
Metoden är enkel att lära sig och går snabbt att tillämpa.
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KfC AB
Box 46, 736 21 Kungsor

T:
F:

info@kfc.se www.kfc.se

0227 2929 0
0227 2929 1

INNOVATIONWINDOW ®
- innovationer via
ständiga förbättringar

www.innovationwindow.se


