
Grundfos
Procesværkstøjskasse samt designelementer til brugerflader

Et produkts brugerflade er på mange måder produktets ansigt. Herfra bliver der 
kommunikeret mellem menneske og maskine, og det har dermed stor betydning 
for oplevelsen af en virksomheds brand. 
For at styrke konsistensen og kvaliteten i både udviklingsprocesser og 
produktudtryk, har 3PART i tæt samarbejde med Grundfos udviklet en 
procesværktøjskasse og designelementer til brugerflader, som skal anvendes i 
virksomhedens afdelinger rundt om i verden. 

3PART A/S  let’s innovate  Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behovwww.3PART.com  Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus, Danmark  +45 86 13 40 14  Bernstorffsvej 123, 2900 Hellerup, Danmark   +45  22 13 13 43



Resultat af opgaven:

• Stærkere brand

• Større værdi for brugere og kunder i form af forbedret 

monitorering og diagnostisering.

• Forkortet udviklingstid og lavere pris for udvikling af 

udviklingsprojekter.

Inge-Lise Volsgaard Jakobsen fra Grundfos
udtaler: “ Hvad det særlige ved 3PART er? 
Det er helt klart jeres dataindsamling og transformering 
i forhold til brugerbehov. Det bliver jeg bekræftet i gang 
på gang. Den måde I anvender brugerinformation og 
statements på er unik og beundringsværdig.”

Grundfos har valgt at implementere en række 
designelementer i nye produkter for på den måde at skabe 
konsistensitet.

3PART leverede:

• Analyse af produktportfolio.

• Vurdering af fremtidige teknologier og trends.

• Undersøgelse og mapping af brugernes behov og 

udfordringer i forbindelse med produkter og udstyr på 

markederne.

• Strategi for user-interface baseret på brugernes behov.

• Udvikling, kommunikation af designmanual for user-

interface, guidelines og principper.

• Validering af designstrategi og designmanual med for-

retningsinteressenter og direktører.

• Validering og implementering af designstrategi gennem 

fortsatte udviklingsprojekter.

Opgaven: At designe et fremtidigt Grundfos user-interface 
og interaktionsoplevelse, som er konsistent fra produkt til 
system, som dækker et kæmpe produktprogram og som skal 
skabe ægte værdi for brugere og kunder på tværs af mange 
lande, uanset de individuelle teknologiske platforme. 

Opgaven bød på stor kompleksitet. Man skulle forholde sig 
til en meget stor og fragmenteret produktportfolio, delt op 
på mange forskellige afdelinger, en udefineret teknologisk 
platform, et utal af applikationsområder og globale 
forskellligeheder, fx forskelle i mange landes infrastrukturer, 
kulturer og teknologisk formåen.

I alt dette skulle 3PART skære ind til benet og finde de 
mangeartede brugeres egentlige behov.

Procesværkstøjskasse samt designelementer til brugerflader

Maskinens menneskelighed
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