
 

 
Select - e-værktøj til idevurdering 
Beslutningsgrundlaget for igangsætning af 
produktudviklingsprojekter kan i mange virksomheder gøres 
væsentligt bedre og mere struktureret. Der er ganske enkelt for 
mange fejlskud og for få succesfulde udviklingsprojekter. 
Select er designet til de tidlige faser af innovationsprocessen og 
styrker evnen til at vælge og satse på de mest attraktive nye 
produktidéer. 
Select er baseret på et fire-trins system, som nøje er knyttet til 
planlægningsfasen i de såkaldte Gateway systemer, og hjælper 
ledergruppen med metodisk at filtrere nye produktidéer gennem et 
antal 'Go' / 'No go' beslutninger. Gateway systemet nedbryder 
produktudviklingsprocessen i et forud bestemt antal trin, som hvert 
består af på forhånd definerede, multifunktionelle og parallelle 
aktiviteter. Indgangen til hvert trin er en 'beslutningsport' (Gate), 
som et check-punkt for en 'Go’ / 'No go' beslutning. 
 
På hvert trin i processen arbejder et tværfagligt team sammen om 
projektet, og de fremskaffer ny og stadig bedre information til 
vurdering af projektets kvalitet. 
 
Særlige fordele ved at bruge Select: 
Det et rigtigt godt værktøj for travle ledere og specialister som er 
beskæftiget med produktudvikling indenfor områderne: 
 
    * Ide udvikIing 
    * Filtrering 
    * Evaluering 
    * Beslutningstagning 
  
Select hjælper med at identificere og opbygge konceptet for 
projektidéer. Select er et PC-program, der bruges i de tidligste faser 
af et produktudviklingsforløb. 
PC-programmet hjælper på en systematisk måde med at beskrive 
og vurdere projektidéers stærke og svage sider. 
Dette gøres indenfor nøgleområderne markedsbehov, 
kundeudbytte, konkurrenter, teknologisk kunnen og økonomi. 
Select er bygget op af flere scoringsmoduler, praktiske checklister 
og eksperthjælp. Eksperthjælpen kommenterer dit input og giver 
forslag til næste skridt. 
Select har indbygget et økonomimodul, med opstilling og beregning 
af likviditets- og investeringsanalyser, for 
produktudviklingsprojektet. 
Select hjælper dig med at : 

• Gennemgå og vurdere produktidéer tidligt i forløbet 



• Forudsige projektets mulighed for succes 
• Foretage en prioritering af projekter 
• Erkende stærke og svage sider i projektet 
• Komme med forslag til hvad næste skridt bør være  
• Skabe konsensus mellem projektbedømmerne. 

Select hjælper med at udskille og forbedre lovende produktidéer. 
Select-rapporten danner baggrund for en mere detaljeret 
projektevaluering. Select er PC ekspert-programmer, baseret på 
empiriske data bygget op på erfaringer fra flere hundrede 
produktudviklingsprojekter. PC-programmerne fokuserer på netop 
de faktorer, der er afgørende for succes eller fiasko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


