idea
management
- når innovation bliver en del af jeres DNA
8ideas er en web-baseret platform, der motiverer og accelererer
videndeling og idégenerering ved at inddrage medarbejdere, kunder,
borgere, eksperter, samarbejdspartnere m.fl. aktivt i processen.
8ideas er særligt velegnet til organisationer, hvor medarbejderne er
geografisk spredt over flere afdelinger eller større afstande.
I dagens konkurrenceprægede erhvervsklima, er det nødvendigt at være
i stand til at udnytte den kollektive viden og praktiske erfaring i og omkring organisation hurtigt og effektivt, når der er behov for at løse større
udfordringer, som virksomheden står med eller udvikle ideer til de nye
produkter og services, som virksomheden skal leve af i fremtiden.
Med 8ideas reducerer I omkostningen pr. idé eller input markant, fordi
behovet for at bringe medarbejderne fysisk sammen og dermed omkostningerne til rejser, ophold m.m. minimeres.

8IDEAS KAN BL.A. ANVENDES TIL AT

• Udvikle løsninger på større strategiske udfordringer
• Afvikle korte intensive tidsbegrænsede idé kampagner/events
• Faciliterer og dokumentere fysiske møder, workshops og
konferencer
• Dele viden, når der skal samarbejdes omkring større projekter
• Skabe en ’Open Ideation’ kanal for medarbejdere og kernekunder
• Udveksle ideer og viden i online netværksgrupper
• Brug 8ideas i workshops, hvor man kombinerer plenummøder
med gruppearbejde
• Anvend 8ideas som frontend til din Stage Gate
• Mobil idéformular til 8ideas fra I/OS, Android eller Windows Mobile

8ideas motiverer og
accelererer idéudvikling
og innovation i din
organisation ved at inddrage
medarbejdere, kunder,
netværk, eksperter m.fl.
Læs mere på
www.8ideas.dk.
Kontakt
8ideas
Scion DTU - Science and
Technology Park
Venlighedsvej 6
DK-2970 Hørsholm
Denmark
E: info@gemba.dk
W: www.gemba.dk
W: www.8ideas.dk

8IDEAS USP’ER:

• Nemt, intuitivt, inddragende og transparent
• Let at bruge for deltagere og administratorer
• Enkel licensmodel hvor du kun betaler for registrerede og
aktive brugere
• Brugerne kan vælge sprog mellem dansk, engelsk, tysk,
fransk, spansk og italiensk
• Indbyggede algoritmer hjælper med at identificere de mest
innovative brugere og teams
• 8ideas kan grafisk tilpasses jeres eksisterende designlinje

8IDEAS FEATURES INKLUDERER BL.A.:

• Rating af ideer
• Udvikling af ideer op i mod strategiske og forretningsmæssige
kriterier
• Interaktiv SWOT analyse
• Summary rapport til Ledelsen
• Sammensætning af de bedste udviklingsteams
• Struktureret dokumentation af alle idékampagner og events

”Det tager kun
5 minutter at igangsætte
en udviklingsproces
med 8ideas”
KONTAKT

Søren Kielgast, Partner
GEMBA Innovation og 8ideas
+45 40365501
sk@gemba.dk
Max Stern Dahl, Partner og Systemansvarlig 8ideas
+45 26155102
max@8ideas.dk

