
 

 
 

1 

Hvilke kompetencer og viden er der brug for i møbelindustrien for at implementere den digitale transformation? 

Hvem i virksomhederne skal designe transformationen? Og hvad har de bruge for at vide for at drive 

omstillingen?  

DITRAMA-projektet har bedt mere end 140 eksperter på tværs af Europa om at samle behovene fra forskellige 

interessenter, lige fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner til eksperter i digital teknologi og –information. 

 

 

DITRAMA - Pressemeddelelse #5 

 

DIGITAL TRANSFORMATIONS MANAGER: DIGITAL 

TRANSFORMATION I EN FORANDERLIG VERDEN 
 

Pandemien, som vi aktuelt oplever har accelereret og spredt den digitale transformationsproces, der har været 

undervejs i et stykke tid. 

Aldrig før, heller ikke i møbelindustrien, er teknologi blevet så uundværlig, som den er nu. Det er nødvendigt at 

integrere den organisk i virksomheder, da den er blevet en irreversible fremmer af den udvikling, der kommer til 

at ske fremover. 

 

Dette emne blev diskuteret af mere end 140 eksperter fra industrien, der blev bedt om en vurdering af DITRAMA-

projekt med hensyn til de nødvendige færdigheder og ekspertise, der aktuelt mangler i møbelindustrien. 

 

Et antal behov blev identificeret, bade tekniske og tværgående, som bør addresseres med henblik på at fokusere 

industrien ind I fremtiden. 

Pandemien har tydeligt fremhævet vigtigheden af at investerer i augmentet reality teknologier, som ifølge 

eksperter, vil levere så gode resultater, at de vil være svære at adskille fra personlige oplevelser, være 

tilgængelige omkring 2025. 

 

En anden udviklingsfaktor, som er blevet identificeret til fremtiden, og som allerede har vist sig at være et meget 

vigtig aspekt er bæredygtighed og effektiv brug af ressourcer.  
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Derfor synes en teknologisk transformation vigtigere end nogensinde. Idet naturressourcer bliver knappe, vil 

behovet for at blive mere teknologis avanceret og specialisere for at få mest mugligt ud af de tilbageværende 

naturressourcer.  

 

Det er derfor, at DITRAMA-projekt ønsker at understrege den konkrete viden og de færdigheder, der bliver 

nødvendige i fremtiden på det digitale felt for at være klar. 

 

Disse og mange andre idwer var udgangspunktet for pensum for  Digital Transformation Manager i DITRAMA, 

som berører forskellige emner og indhold, inklusive tekniske spørgsmål af stor relevans for virksomheder, som 

I dag ser teknologien som muligheden for at implementere en revolution. 

 

 

Teknikse færdigheder 

• Industriel internet of things

• Cybersikkerhed

• Cloud computing

• Additive manufacturing

• Autonome robotter

• Big data analytics

• Blockchain

• Simuleringer 

• Augmented reality

• Generelle tekniske kompetencer

• Horisontal og vertikal systemintegration

Ikke kompetencemsæssige færdigheder

• Innovation

•Kommunikation

• Ledelse og entreprenørskab 

• Følelsesmæssig intelligens

•Kvalitet, risiko og sikkerhed 

•Etik
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Afslutningsvis vil den foreslåede Digital Transformation Managers rolle bestå i at være klar til at designe, 

implementere, vedligeholde og forbedre virksomheders digitaliserings strategi gennem brug af passende 

teknologier, værktøjer og metoder. Han/hun vil sikre, at virksomhedens organisation og produkter svarer til 

kravene til den planlagte og definerede digitaliserings strategi. De vil facilitere løbende forbedringer inden for 

digitalisering af organisationen i overensstemmelse med kundetilfredshed. De vil opmuntre til og lede 

virksomhedens digitale forbedringer og projekter inden for digitalisering. De vil implementere handlinger og følge 

op på effekten af den digitale transformation med henblik på at gøre det muligt for virksomhedens ledlse at træffe 

de bedste beslutninger for forretningsudvikling. 

 

 

Projektleder: 

CENFIM - Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia - Spain) 

 

Project Consortium 

Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 

Woodwize (Brussels - Belgium) 

CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia - Spain) 

U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague (Czech Republic) 

AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 

CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugal) 

FederlegnoArredo - Italian federation of wood, cork, furniture, lighting and furnishing industries (Milan - Italy) 

OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 

Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 

HOGENT - (Gent - Belgium) 

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov - Romania) 

 

For mere information: 

http://ditrama.eu/ 
#ditrama 
 
 
 
 

http://www.federlegnoarredo.it/
http://ditrama.eu/
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"Den Europæiske Kommissions støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en anerkendelse af 
indholdet, som kun afspejler forfatternes. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug af 

informationen indeholdt heri” 


