
SpaceInvader  
prøvepakke
Sådan sikrer du den praktiske implementering og afklarer hvor  
meget værdi du kan hente. Vores proces og erfaring har  
vist sig at give effektive og solide resultater.



Find ud af, hvad I kan hente hjem 
med SpaceInvader 
Logistik- og transportoperatører er konstant på udgik efter 
indsatsområder og optimeringsværktøjer, der kan løse kapaci-
tetsudfordringer og forbedre bundlinjen og konkurrencedyg-
tigheden. Det handler både om at reducere omkostningerne 
og om at forbedre klima- og miljøprofilen. 

SpaceInvader er et enkelt transport- og logistiksystem, der 
løser flere af de nævnte udfordringer, fordi det er muligt at 
dobbeltstable paller i hele logistikkæden og dermed udnytte 
transport- og lagerkapaciteten langt bedre ved at stable i 
højden og dermed skabe plads til mere gods. 

Løsningen er et fysisk pallestativ, der indgår i den daglige 
logistikdrift. Det kræver naturligvis tilpasning af driften, der 
hvor stativet skal bruges.

Med vores prøvepakkeforløb kan I nemt afprøve SpaceInvader 
løsningen. Forløbet strækker sig typisk over to til tre måneder, 
hvor vi sammen med jer finder et konkret indsatsområde, 
sætter konkrete mål, planlægger og gennemfører en praktisk 
brugstest, som vi sammen evaluerer. Alt sammen til en fast 
aftalt pris.

Herefter modtager I en værdirapport og en business case på 
projektet, samtidigt med at vi giver anbefalinger på, hvor I kan 
opnå størst optimering ved at dobbeltstable pallegods i jeres 
logistikkæde. 

Efter forløbet kan I se, hvilke konkrete gevinster SpaceInvader 
skaber for jer på både kapacitets-, bundlinje- og klimasiden.

Proces for prøvepakkeforløbet
Sammen identificerer vi indsatsområder, hvor I vil effektivi-
sere, finde besparelser og skabe merværdi. Vi sætter mål og 
planlægger praktikken omkring forløbet.

For at komme godt fra start afholder vi et kick-off møde, hvor 
alle der er involveret i brugstesten får praktisk produkttræning 
og indsigt i forløbet.

Vi gennemfører den praktiske brugstest på det aftalte antal 
stativer og indsatsområde. Vi sikrer fremdrift, supporterer og 
følger løbende op.

Vi analyserer forløbet og evaluerer resultatet med jer. I får en 
værdirapport og en business case med konkrete anbefalinger.

Prøvepakke forløbet er en struktureret proces, som SpaceInva-
der styrer og projektleder. Vi har en række primære milestones 
gennem forløbet, der består af et planlægningsmøde, et 
praktisk kick off møde, selve brugstestforløbet og en række 
planlagte opfølgningsmøder. 

Nogle møder foregår ansigt til ansigt, mens andre vil foregå 
per telefon. Sammen med jer finder vi ud af, hvor og hvornår 
disse møder finder sted, og hvem der deltager på mødet, så 
vi sammen kan sikre det ønskede resultat og fremdrift. Som 
det ses i skemaet, vil der være repræsentanter fra forskellige 
funktioner og niveauer involveret i forløbet. 

Tidslinjen viser et typisk forløb af en brugstest.  Selve plan-
lægningsfasen, hvor vi sammen sætter mål for forløbet varer 
typisk to uger. Først herefter går den praktiske introduktion 
og træning i gang. 



M1 M2 M3
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12

Planlægning
Kickoff
Brugstest
Registrering af brug
Opfølgning Fysisk Fysisk Telco Telco Telco
Konklusion

Færdig 
projektplan
- Fastlagte KPI’er
- Hvem?
- Hvad?
- Hvor?
- Hvornår?
- Hvordan?

Stativer 
distribueres

Praktisk 
introduktion
og træning til
involverede

- Fysisk introduktion, 
- Vejledninger
- Manual
- Film
- Træningskit

Implementerings-
guide
- Guide til fysisk   
flowhåndtering
og korrigering

Registrerings-
guide
- Fysisk 
implementering 
af registrering 
og måling

Registrerings-
værktøj
- Automatisk 
tracking, scanning,
manuel registrering

Opfølgning
- Mødekalender
- Mødeagenda

SpaceInvader
rapport
- Business case 
model
- Brugsvurdering
- Værdiskabelsen
- Potentiale-

vurdering
- Next step

Værdien 
Når prøvepakkeforløbet er gennemført, kender I værdien af 
den effekt som SpaceInvader skaber, og som fremgår af den 
værdirapport I modtager. Værdien skabes både i form af øget 
kapacitetsudnyttelse, omkostningsreduktioner, mindre CO2 
udledning og en lavere miljøpåvirkning.  Generelt oplever 
vores kunder besparelser på både omkostninger og klima/
miljøpåvirkninger med 20-50%. 

Prisen
Vi tilbyder altid en fast pris for hele prøvepakkeforløbet. På 
den måde kender I prisen, inden vi igangsætter. Prisen base-
res på omfanget af testen, og hvor mange stativer vi sammen 
beslutter at sætte i drift under forløbet.

Varigheden
Forløbets varighed afhænger af, hvor omfangsrigt og kom-
plekst et indsatsområde vi aftaler. Som udgangspunkt skal 
I afsætte to til tre måneder til det samlede forløb for at få 
en god fornemmelse af SpaceInvader løsningens evne til at 
skabe værdi for jeres forretning.
 

Den samlede varighed af prøvepakke forløbet vil afhænge 
af brugstestens design, kompleksitetsgraden og omfanget 
generelt. 

Et typisk forløb strækker sig som nævnt over to til tre måne-
der. Vores erfaring viser, at de fleste virksomheder har brug for 
den tid til at få løsningen prøvet ordentligt af i hele værdikæ-
den. 

Det er vigtigt, at alle der får tildelt specifikke roller og ansvar i 
forløbet får den rette introduktion,  briefing og rapporterings-
pligt, så vi opnår den ønskede indsigt og kan indfri de mål, 
som vi sammen sætter for forløbet. 

De nederste farvebokse i tidslinjen markerer de faste milesto-
nes i forløbet, og viser hvilke værktøjer og måleredskaber vi 
bruger undervejs for at måle og dokumentere forløbet, og for 
at vi til sidst kan præsentere jer for både værdirapport og en 
konkret business case.  

Når vi når til afslutning på prøveforløbet, vil I have opnået et 
fuldt overblik over den værdiskabelse I kan indfri med Spa-
ceInvaderløsningen.  

Formålet med prøvepakken er, at I i egen drift og organisation 
oplever brugen og resultatet af løsningen i forhold til jeres 
konkrete behov og drift, og i jeres unikke logistikflow. 

Kontakt os på 70 70 72 28 eller hallo@spaceinvader.
com, hvis I vil vide mere om prøvepakken, selve forlø-
bet eller ønsker at igangsætte et prøvepakkeforløb. 



Om SpaceInvader
Transport- og logistiksystemet SpaceInvader er udviklet af 
den danske virksomhed, SpaceInvader, grundlagt i 2015. 
Med dets patenterede design gør systemet det muligt at 
dobbeltstable paller sikkert, hurtigt og effektivt og opti-
merer kapacitetsudnyttelsen i både transport og på lager. 
Løsningen består af pallestativer i flere varianter, er fremstil-
let i aluminium og er derfor både let, slidstærkt og nemt at 
genbruge. SpaceInvader skaber værdi i hele logistikkæden i 
form af store besparelser, forbedret ergonomi og reduceret 
CO2 og luftforurening fra transport. SPACEINVADER.COM

GEVINST


