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BUSINESS MODEL CANVAS
Til understøttelse af denne case kan værktøjet findes som skabelon med tilhørende vejledning på
Digitale-forretningsmodeller.dk
Den fiktive virksomhed Dimseriet er benyttet i værktøjet nedenfor.
Den fulde beskrivelse af Dimeseriet kan findes her : https://digitale-forretningsmodeller.dk/dimseriet/

For at kunne levere værdi-tilbuddet
skal Dimseriet:
• Producere maskindele/værktøj.
• Designe og udvikle
maskindele/værktøj.
• Modtage bestillinger.
• Levering af produkter.
• Holde sig informeret
om nye materialer.
• Rådgive i forhold til valg
af materialer mm.

For at kunne levere
værditilbuddet, er Dimseriet
afhængige af en
transportleverandør, som kan
levere varerne til kunderne,
hjemmesideleverandører i
forhold til drift og vedligehold af
hjemmesiden og videns
institutioner i forhold til udvikling
og implementering af nye
materialer.

For at kunne udføre aktiviteterne
er følgende ressourcer
nødvendige:
• Hjemmeside til bestilling.
• Produktionsanlæg.
• Designere af værktøj og
maskindele.
• Råvarer til produktionen.
• Lager
• Operatører mm.

Dimseriets omkostninger er bl.a.:
• Bygninger
• Medarbejdere
• Levering af maskindele og værktøj
• Hjemmesiden
• Maskiner mm.

Dimseriet kan levere de maskindele
og værktøj som du har brug for.
Kunderne vælger Dimseriet fordi de
har stor viden på
forretningsområdet og har stor
viden om nye materialetype.

Dimseriet er i kontakt med
kunderne ved bestilling,
specificering af
maskindele/værktøj og
sparring/rådgivning i forbindelse
med valg af nye materialer.

Dimseriets kunder er operatører,
produktionschefer og
indkøbsafdelinger.

Dimseriet bruger hjemmeside og
sociale medier til at komme i
kontakt med kunderne. Kunderne
kan bestille produkter på
hjemmesiden, men hjemmesiden
fungerer ikke optimalt i forhold til
bestilling af gentagne ordrer,
derudover er der kontakt med
kunderne gennem mail og telefon.

Dimseriet tjener penge på salg af maskindele og værktøj.

Oversat fra “Business Model Canvas” af Strategyzer.com under licensen CC BY-SA 1.0.

Konklusion:
For at optimere og opdatere forretningsmodellen kan Dimersiet undersøge mulighederne for at kunne levere
produkterne hurtigere og mere gnidningsfrit, opdatere hjemmesiden så den bliver mere brugervenlig og det bliver
nemmere og gentage bestillinger samt at sætte sensorer på egne maskiner for at kunne optimere produktionen og
levere hurtigere.
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