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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/

Dimseriet er afhængig af en transport-leverandør,
som er i stand til at hente og levere værktøjer og
maskindele til kunderne til tiden. Dimseriet er
ligeledes afhængige af en hjemmeside og ERPleverandør, for fremadrettet at kunne tilbyde en
gnidningsfri online kundeoplevelse ved
specificering og bestilling af maskindele/værktøj.
Dimseriet er afhængige af at kunden selv kan
installere maskindelen eller værktøjet, eller at
kunden har kontakt til en montør.

Dimseriet producerer maskindelene og
værktøjet, kan hjælpe med specificering af
værktøjet samt bestilling af
maskindele/værktøj. Dimseriet vil på sigt
tilbyde en gnidningsfri kundeoplevelse ved
specificering og bestilling af
maskindele/værktøj samt sikre en hurtig
produktion så maskindelen/værktøjet kommer
hurtigst muligt ud til kunden.

Dimseriets kunder er indkøbsafdelinger og
produktionschefer. Produktionschefen får værdi,
ved at have en produktion som kører optimalt og
har minimum af nedetid.

Kundens kunde/brugeren i dette tilfælde er
operatøren. Operatøren får sparring i forhold til
specificering af værktøjet og hurtig levering af
værktøjet, så operatøren er i stand til at tilbyde
den performance og oppetid som
produktionschefen kræver. Dimseriet tilbyder på
nuværende tidspunkt ingen service i forhold til
installation af maskindele og værktøj.

Den komplette løsning som kunden køber er køb og montering af maskindele eller værktøj,
og har til formål at sikre optimal performance af maskinen samt mindske risikoen for nedbrud.

Den komplette løsning består bl.a. af delelementerne: specificering af element, bestilling af
maskindel/værktøj, produktion af maskindel/værktøj, levering og modtagelse af
maskindelen/værktøjet og installation af maskindel/værktøj.

Dimseriets konkurrenter er virksomheder der, som Dimseriet, specificerer og producerer maskindele/værktøj, samt konkurrenter som tilbyder hjælp til installation af nye dele.
Nye konkurrenter i værdikæden er 3D print-virksomheder, som hvis virksomheden har en 3D printer, er i stand til at sælge maskindele og værktøj uden leveringstid.
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