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Alexandra Instituttet er et GTS‐
institut med landest stærkeste 
og mest alsidige kompetencer 
inden for pervasive computing ‐ 
indlejret og kommunikerede IT i 
produkter og omgivelser. 

“Vi tilbyder din virksomhed 
konkurrencemæssige fordele, 
der er svære at kopiere.             

Ved at tilbyde avenceret viden i 
en unik cocktail, hjælper vi din 
virksomhed med at sikre, at de 
rigtige ting bliver gjort rigtigt 
første gang. “                                                   

Cluster Manager, Klaus Bolving

Innovationsnetværket for Produktion

Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) er et nyt innovationsnetværk, som styrker små og mellem-
store virksomheder, der producerer højteknologiske produkter.

Vi hjælper med at overføre forskningen til udvikling og derigennem styrke danske virksomheders konkur-
rencekraft. 

Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, mekatronik, specialiseret 
metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt 
andre højteknologiske forretningsområder. 

Partnerne i Innovationsnetværket, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, 
Alexandra Instituttet, FORCE Technology og CenSec har særlige kompetencer inden for en række fagområder, 
som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder.

Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder ekstraordinære høje kvalitets- og ma-
nagementkrav. Fælles for områderne er, at der er en nultolerance overfor fejl. 

“Vi bygger bro mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Vores mål er at skabe vækst og arbejdspladser 
gennem industriel konkurrencekraft.”

Partnerne i netværket Hvad kan vi gøre for dig?

Som medlem af Innovationsnetværket for Produktion får din virksomhed mulighed for at optimere virksomhe-
dens produktion og processer i samarbejde med Danmarks førende vidensinstitutioner. 

Innovationsnetværkets seks partnere kan som samlet netværk tilbyde en unik, stærk pakke af opgrade-
ringsmuligheder til styrkelse af din virksomheds position på markedet i fremtiden. 

Innovationsnetværket for Produktion er specialister på fem fagområder:

DTU er et teknisk universitet, der 
leverer internationalt førende  
forskning, uddannelse, inno-
vation og offentlig service. De 
5.000 ansatte udvikler viden og 
teknologi til at skabe innovative 
løsninger til samfundsmæssige 
behov. 

FORCE Technology omsætter 
højt specialiseret ingeniørmæs-
sig viden til praktiske og værdi-
skabende løsninger for et bredt 
udsnit af brancher og industrier 
over hele verden. 

Teknologisk Institut beskæf-         
tiger sig med videnformidling 
og teknologisk problemløsning i 
produktionsvirksomheder, samt 
produktionsplanlægning, opti-
mering og kvalitetssikring. 

Aalborg Universitet, Institut for 
Mekanik og Produktion, udvikler 
dybdegående, holistisk forskning 
inden for ’Multi Business Model’ 
og ’Technology Innovation’ med 
både praktiske og teoretiske ind-
gangsvinkler. 

CenSec er et videncenter, der 
understøtter et tværgående sam-
arbejde med henblik på at øge 
danske virksomheders direkte 
eller indirekte deltagelse i leve-
rancer til de forskellige industrier. 

 • Sikkerhed og riskostyring

 • Kvalitetsstyring

 • Human Factor

 • Teknologi og processer

 • Forretningsmodeller inden for højværdiproduktion

Udnyt udviklingspotentialet

Kort og godt drejer det sig om at udnytte din virksomheds udviklings-
potentiale fuldt ud. Løsningen kan være at få gennemgået processerne 
og få et samlet overblik over forbedringspunkter og innovationspo-
tentiale, samt muligheden for efterfølgende at indgå i udviklingsfor-
løb på ét eller flere områder. 


