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The Lean Design Solution Bart Huthwaite Hent PDF Forlaget skriver: Bogen giver svaret på hvordan det
sikres at produkt- og servicedesign gennemtænkes med kunderne i fokus. De otte primære værdier som alle

kunder gerne vil have er en god guide til succesfulde kundeoplevelser og i relation til virksomhedens
processer hjælper de onde processer med at finde designløsninger som bekæmper Six Sigma kvalitet og sikrer

lave omkostninger.

Flere og flere virksomheder har erfaret, at omkostninger kan relateres direkte til måden, produkter og service
er designet på. Fakta er at 80% af alle omkostninger samt kvalitet og udviklingshastighed skyldes

beslutninger fra den tidlige designfase.

Lean Design Solutions viser dig, hvordan du skaber Lean Six Sigma løsninger fra dag ét, og den giver dig et
målesystem, som viser og måler sammenhængen mellem de forskellige løsningsmuligheder.

Bart Huthwaite, som både er forfatter og stifter af instituttet for Lean Innovation, beskriver sin egen udvikling
og læring fra tusinder af projektteams gennem mere end 30 år. Huthwaite afslører hemmelighederne om,

hvorfor nogle projekter fejler, og andre opnår spektakulære resultater. Han viser læseren, hvordan design for
Lean og design for Six Sigma kan gøres på en både systematisk og målbar måde, og samtidig sikrer

kompetenceudvikling og gentagelseshed.

Denne bog giver dig trin-for-trin viden, og det detaljerede road-map, du har brug for til at skabe topresultater.
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