
DriveWorks sikrer at ti lbud
på døre er klar på få minutt er 

Når kunder henvender sig hos JELD-
WEN Danmark for at købe en ny dør 
eller et nyt glasparti , kan de nu få 
minutt er eft er sidde med en færdig  
kundetegning i hånden.

Ved at anvende CAD-modeller fra SolidWorks 
kombineret med produktkonfi gurati on med 
DriveWorks kan sælgerne  hos JELD-WEN Danmark 
blot indtaste kundens specifi kke ønsker i ERP-
systemet. Så genererer DriveWorks automati sk 

den ønskede tegning. Sælgeren modtager 
dereft er tegningen pr. e-mail i PDF-format og kan 
omgående sende den videre ti l kunden.

JELD-WEN Europe med 6.000 medarbejdere er 
en del af den amerikanske JELD-WEN-koncern. 
Virksomheden er den førende leverandør af døre 
ti l det europæiske marked. Sorti ment består 
af standarddøre, eksklusive højkvalitetsdøre, 
specialdøre samt projektdøre.

JELD-WEN Danmark producerer og distribuerer 
døre ti l hele Europa. Produkterne omfatt er 
indvendige døre, yderdøre, skydedøre, 
lyddæmpende døre, sikre døre, energivenlige døre, 
ståldøre samt specialfremsti llede døre.
Virksomheden beskæft iger over 600 medarbejdere 
i afdelingerne i Løgstør, Herning og Sdr. Felding. 
Afdelingerne i Løgstør og Herning er specialiseret 
i standarddøre og Sdr. Felding-afdelingen i 
projektdøre.

Med produktkonfi gurati on med DriveWorks har dørfabrikanten JELD-WEN Danmark 
forkortet sin produkti on af tegninger ti l kunder fra dage ti l minutt er.

www.jeld-wen.com

Casestudy

FAKTA JELD-WEN er en af ver-
dens førende producen-

ter af døre og vinduer. JELD-WEN har 20.000 
ansatt e på 100 lokati oner over det meste af 

verden: USA, Europa, Asien og Australien. 
Produkterne omfatt er indvendige døre, 
yderdøre, skydedøre, lyddæmpende døre, 
sikre døre, energivenlige døre, ståldøre samt 

specialfremsti llede døre. JELD-WEN har 
været Energy Star Partner siden 1998.
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Tidligere var produkti onen af tegninger i 
forbindelse med kundespecifi kke døre en 
omstændelig proces, og virksomheden ønskede at 
speede processen op forklarer Dennis René Jacob 
Hvam, der er intern CAD- og PDM-konsulent hos 
JELD-WEN: “Det kunne tage op ti l tre dage at gøre 
tegningen klar ti l kunden. Nu tager det nu blot fem 
ti l 10 minutt er før sælgeren får tegningen og kan 
sende den ti l videre ti l kunden ti l endelig vurdering 
og godkendelse.” 
Dennis Hvam ti lføjer, at sælgerne er utroligt glade 
for systemet, fordi de med få indtastninger af 
kundens ønsker ti l mål og øvrig udformning af en 
dør eller et vindue lynhurti gt kan specifi cere det 
nye produkt og få generet tegninger, styklister og 
skærelister. 

Først udviklede JELD-WEN Danmark selv et system 
ti l at automati sere opgaven, men i 2009 beslutt ede 
virksomheden i stedet at standardisere på 
DriveWorks, fordi man ikke ønskede både at skulle 
vedligeholde konstrukti onerne i det egenudviklede 
program og selve programmet.
“Vi har mange døre, der ligner hinanden, og vi 
tænkte at produkti onen af tegninger af nye døre 
mått e kunne gøres smartere. Derfor udviklede 
vi vores eget system, der var både simpelt og 
eff ekti vt, men vi var nødt ti l at opgradere, og i den 
forbindelse beslutt ede vi at stoppe udviklingen af 
systemet og i stedet satse på et standardsystem,” 
forklarer Dennis René Jacob Hvam.

JELD-WEN gennemtestede DriveWorks meget 
grundigt. Ved at sætt e en række af projekter op 
i systemet og gøre dem ti lgængelige for alle via 
DriveWorks eller virksomhedens ERP-system. Målet 
var at få skabt et system, som kan understøtt e 
komplet produkti on af et nyt design.

I dag  dækker DriveWorks 75-80 procent af 
kundeordrerne på specielle udskæringer i døre 
og komplett e glasparti er. Siden maj 2010 er der 
lagt omkring 24.000 tegninger af forskellige typer 
døre og glasparti er ind i systemet. Disse tegninger 
danner grundlaget for lynhurti gt at kunne 
konfi gurere nye produkter og generere ti lhørende 
tegninger, der opfylder kundernes præcise ønsker 
ti l nye døre eller vinduer.

Selv om fokus primært lå på ti dsbesparelser og 
dermed besparelser på omkostninger og generel 
eff ekti visering, har JELD-WEN Danmark også 
opnået andre gevinster med DriveWorks. Hvor det 
ti dligere krævede fi re personer at lave den daglige 
registrering af ordrer, så er to af medarbejderne 
nu rykket over ti l udviklingsprojekter samt ti l at 
løse opgaver, der ikke umiddelbart kan løses med 
DriveWorks.

Dennis René Jacob Hvam pointerer desuden, at 
DriveWorks også har forbedret kommunikati onen 
med kunderne. Det gælder både fordi kunderne 
modtager tegningerne hurti gere, og også fordi 
tegningerne i dag er fuldstændig standardiserede 
og layout-mæssigt fremtræder ens.

JELD-WEN Europe råder i dag over 30 SolidWorks-
licenser samt PDM-systemet SolidWorks Enterprise 
PDM (EPDM). På en række af fabrikkerne, som 
udfører ordreprodukti on anvendes DriveWorks 
desuden i stor sti l. Det gælder eksempelvis i 
Danmark og Østrig. 

“Det kunne tage op 
til tre dage at gøre 
tegningen klar til 
kunden. Nu tager det nu 
blot fem til 10 minutter 
før sælgeren får 
tegningen og kan sende 
den til videre til kunden 
til endelig vurdering og 
godkendelse.”

Specialfremsti llede døre og glasparti er på Rosborg Gymnasium, Vejle – Danmark.


