
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Det rette værktøj er den hele løsning
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Dygtige medarbejdere
      med de højeste standarder
Det kræver dygtige medarbejdere og høje standarder at løfte 
”best in class to higher levels” og skabe attraktive outsourcing 
løsninger. Det har Elfac. Og derfor kan vi forenkle produktion og 
lagerhåndtering samt spare mange ressourcer for vores kunder.

Define – Design – Deliver
Elfac har implementeret vores vigtigste værktøj, ”Define – 
Design – Deliver”, i hele organisationen. Det giver os et fælles 
udgangspunkt og sikrer, at vi bruger alle vores kræfter på at 
skabe hele løsninger til gavn for vores kunder.

Besøg maskinrummet
For Elfac er Business Process Outsourcing således mere
end en metode. Det er en holdning til opgaveløsning, der 
gør vores kunder mere konkurrencedygtige.

Tag et kig ned i maskinrummet, og se hvordan vi bidrager 
til kvalitetsforbedringer og større omkostningseffektivitet 
for vores kunder i ind- og udland. 



       Uddannelse, systematik 
              og kvalitet på alle hylder

Elfac har sit eget akademi, hvor alle medarbejdere bliver uddannet, så alle
har en fælles arbejdsmetode trods forskellige arbejdsområder og kompetencer. 

Vi arbejder efter internationale standarder og har indarbejdet dem i vores eget
BPO-koncept, så vi kan levere “harness without the hassle” i den ønskede 
mængde og færdiggørelse.

3

LEDNINGSSÆT

KITS

UNITS



10

Elfacs mission er at levere ”harness without the hassle”. Og det kendetegner 
alle vores leverancer, uanset om det er ren rådgivning, ledningssæt, kits eller units
med og uden montage.

Nye niveauer
Vi stiller vores ekspertise til kundens rådighed og er klar til at fjerne alt det bøvl, 
som kan outsources og indgår gerne i et tæt samarbejde om både udvikling, 
dokumentation og logistik. 

LEDNINGSKONFEKTION – uden bøvl
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Hvad skal vi lave?
Fra rådgivning over ledningssæt, kits og units til 
plug and play og montering. Kunden vælger selv 
omfanget af samarbejdet og effektiviseringen.



Sammen kan vi tage ”best in class to higher levels” og nå nye mål.

Kits  Ledningssæt Units 
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DEFINE 
        – gør opgaven klar fra start
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Early involvement er hemmeligheden bag succesfuld  
outsourcing. Derfor indleder Elfac ethvert samarbejde med  
en fælles gennemgang af kundens produktionsgange,  
produktspecifikationer og ønsker til færddiggørelse.

Planlægning i detaljer
Herefter analyseres produkter og dokumentation i alle  
detaljer, så hele processen kan planlægges i bund og  
relevante fejlmuligheder bliver afdækket og undgået.

Effektivisering fra start af
Dette forarbejde gør det muligt – allerede
i denne fase – at komme med bud på effek-
tiviseringer og forslag til en samarbejdsform, 
der matcher forventningerne og skaber nye 
muligheder for kunderne.



Godt begyndt er 
     den første gevinst
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Ved at involvere Elfac så tidligt som muligt, bliver det muligt at opnå effektiviseringer
og besparelser allerede før produktionen starter. Vi er derfor klar med sparring, 
rådgivning og ideer allerede i udviklingsfasen, så kunden og Elfac sammen fungerer 
som ét team.



DESIGN
          – tilrettelæg produktionen
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Når Elfac designer en produktion af units, kits eller ledningssæt 
er nøgleordene omhu og sammenhæng. Derfor udarbejdes der 
en detaljeret beskrivelse af processen (APQP) fra forespørgsel  
til kvalitetskontrol, færdig levering og eventuel montage.

Veltrænede medarbejdere
Processen tager udgangspunkt i kravspecifikationen og 
omfatter grundig medarbejdertræning i konkrete opgaver, 
en endelig produktionsplan samt levering af 0-serie, review 
og verifikation.

Undgå fejl og faldgruber 
Mange års erfaring fortæller os, at djævlen stadig bor i 
detaljen. Der bliver derfor ikke gået på kompromis, men taget 
højde for produktionsmæssige udfordringer før produktionen 
sættes i gang. Det er den bedste måde at undgå fejltrin.



Planlæg de 
        gode resultater

Et ordsprog siger, at der aldrig er tid til at gøre tingene rigtigt første gang, men der er altid tid til at gøre dem om. 
Det er en dyr metode. Derfor kombinerer Elfac træning, gennemprøvede systemer og sund fornuft. Det skaber 

sammenhæng, sikrer forståelse af formålet hos alle involverede og skaber gode resultater – uden ups’er og hovsa’er.
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DELIVER – den rette kvalitet hver gang

Maksimal gevinst
Define – Design – Deliver er kundens  
sikkerhed for at outsourcing af opgaver  
til Elfac resulterer i en attraktiv og 
pålidelig løsning.

Her er fordelene
•  konstruktiv sparring og bedre  

dokumentation 
• færre fejl og og ressourcebesparelser
•  rettidig levering samt mindre kapital-  

og lagerbinding

Det første skridt 
Vi opfordrer vores kunder til at involvere os så 
tidligt som muligt i opgaven, da det giver de 
største besparelser og muligheder. Derfor er 
det første skridt klart: Lad os sammen kigge på 
opgaverne og i fællesskab afdække de første 
fordele og besparelser i processen.



Det bedste af det hele

Teknik, systemer og metoder er aldrig bedre end de folk, der bruger dem. Hos Elfac vægter 
medarbejdernes kompetencer og forståelse af opgaven lige så højt som logistikken og 
processerne, og det gælder uanset opgavens karakter og omfang. 11
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Se og læs mere om Elfac og den 
arbejdsmetode, der gør Business 
Process Outsourcing til et vigtigt
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