GAMING
OPLEV LÆRINGEN PÅ EGEN KROP MED
FORRETNINGSSIMULATIONER

I vores simulationsspil overvinder du fælles udfordringer sammen
med dit team. Simuleringen er en meget intensiv form for læring, hvor
instruktøren fungerer som katalysator for deltagernes egne oplevelser.
Simulationsspil fremmer forståelse og indlæringsdybde, fordi man oplever
tingene på sin egen krop. I stedet for at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, fungerer instruktøren som facilitator for deltagernes egne oplevelser
– en meget intensiv læring.
Deltagerne vil gennem paralleller til det daglige arbejde få vilde aha-oplevelser og vil gå hjem med en konkret liste med forbedringspunkter, som kan
bruges til at udvikle hele organisationen.

SERIØS LÆRING GENNEM SIMULATIONER
RALLY
FART OVER FELTET!
I Rally får du og dit team ansvaret for at bygge og teste en racerbane, udvælge piloter
og gennemføre jeres første Formel 1-løb. Rally er et teambuilding-spil, hvor dit hold
bliver sat på prøve og får testet samarbejdet i alle dets facetter.
Deltagerne får styrket deres evne til at kommunikere og samarbejde og får indblik i
hinandens forskelligheder og styrker. Deltagerne kan ikke undgå at få øje på de sjove
og tankevækkende paralleller til det daglige samarbejde i hverdagen.
Workshoppen henvender sig til alle, der ønsker teambuilding! Der er ingen begrænsning
på deltagerantal.

SPILLER
IT-AFDELINGEN OG
FORRETNINGEN
SAMMEN?

GRAB@PIZZA™
BUSINESS-IT ALIGNMENT I PRAKSIS
Hvad sker der, når forretningen beslutter sig for et projekt, der involverer it-afdelingen?
IT oplever ofte at skulle gennemføre ændringer med begrænsede ressourcer og under
tidspres. Kravene kommer fra mange forskellige sider og er ikke koordinerede, hvilket
skaber risiko for fejl og løsninger, der gør mere skade end gavn.
I Grab@Pizza lærer du, hvordan I kan håndtere de mange modstridende behov, og I vil
på egen krop mærke effekten af et godt samarbejde mellem it-afdelingen og forretningen.
Grab@Pizza kan spilles af it-afdelingen alene eller af it-afdelingen
sammen med forretningen.

THE PHOENIX PROJECT
FOR IT-AFDELINGER, DER VIL UDFORSKE DEVOPS PRINCIPPER
Hvad sker der…?
Vi kender den typiske IT-adfærd med klager over udviklere, der kaster utestede løsninger over muren til Driften og overlader til Driften af samle stumperne. På den anden
side hører vi Udvikling klage over de barrierer, som Driften sætter op, og som forsinker
idriftsætningen.
I bogen “The Phoenix Project” møder vi en organisation, der står over for disse udfordringer. Dette simulationsspil er bygget op omkring denne banebrydende bog, og du
får i spillet nærkontakt med bogens dynamik

APOLLO 13™ - AN ITSM CASE EXPERIENCE
FOR IT-AFDELINGER, DER VIL ANVENDE ITIL BEST PRACTICE
“Houston, we have a problem”
Sådan lød det, da ilttank nummer 2 eksploderede cirka 55 timer inde i Apollo 13missionen. Apollo 13 var en rutinemission, som næsten udviklede sig til en katastrofe.
Deltagerne i spillet bombarderes med problemer fra den virkelige Apollo 13-rumfærd og
er nødt til at løse dem, for at besætningen kan komme sikkert ned.
Alle ITIL-processerne kommer i spil, og deltagerne oplever, hvordan gode processer og
godt teamwork kan være altafgørende under pres.
Kurset henvender sig til IT-ledelse og medarbejdere i IT-afdelinger.

THE CHALLENGE OF EGYPT
BYG EN PYRAMIDE OG LÆR PROJEKTSTYRING
Deltagerne i spillet får til opgave at planlægge og gennemføre byggeriet af den
storslåede Keops-pyramide.
Hvad gør I, når Nilen går over sine bredder, græshoppesværme invaderer markerne, og
Faraoen konstant ændrer på sine krav til byggeriet?
I lærer at jonglere med alle væsentlige aspekter af projektstyring, når I skal sikre, at
pyramiden bliver bygget efter planen og overholder budgettet.

CUSTOMER DRIVE
ET SIMULATIONSSPIL FOR MEDARBEJDERE I SERVICEFUNKTIONER
I dette simulationsspil dykker deltagerne ned i nye omgivelser, hvorde i realistiske
situationer kan afprøve og udvikle deres evne til athåndtere de kunder, som de møder i
hverdagen i deres egen servicefunktion.
Customer Drive er et biludlejningsfirma, og når deltagerne træder ind i denne verden,
kan de slippe hverdagen og starte på lige fod.
Spillet er for alle medarbejdere i kontaktcentre, IT ServiceDesks, borgerservicefunktioner,
field service m.m.

“I hear and I forget,
I see and I remember,
I do and I understand”

EN NØGLE
TIL SERVICE
EXCELLECE

		

Confucious

PC FACTORY
En PC’s vej fra producent til slutbruger
PC Factory er et simulationsspil, der bringer hele værdikæden fra en PC forlader distributøren til den rammer slutbrugeren i spil. Som deltager spiller man realistiske roller,
f.eks. distributør, 3. line workplace arkitekt, 2. line konfigurationsspecialist, 1. line
supporter i Service Desk, supportchef, projektleder m.m., og man arbejder med både
enkeltstående leverancer/problemer og store deployments.

MARS LANDER
GØR ITSM AGILE OG LEAN
At lande et fartøj på Mars er komplekst. En masse software, komplekse systemer og et
behov for at reagere hurtigt på uforudsigelige begivenheder. Samme billede tegner sig
for nutidens komplekse IT-løsninger, og IT-afdelingens reaktionstider og IT service management processer skal være fleksible og agile – agile service management, agile ITIL!
Marslander er et simulationsspil, som træner dig i lige netop det. Din udfordring i spillet
er, at du skal understøtte Mission Centre med at opfylde alle missionens mål. På rejsen
mod Mars bliver missionen udsat for en række udfordringer, som kræver både service
management og agilitet for at lykkes med forehavendet.

info@metierwestergaard.dk
+45 45 88 12 16
God service er blevet en grundlæggende forudsætning for kundernes oplevelse af din
virksomhed. MetierWestergaard kan hjælpe dig med at skabe den optimale serviceoplevelse
for dine kunder og brugere. Gennem konsulentydelser, kurser, konferencer og værktøjer
tilbyder vi vores assistance til alle typer af serviceorganisationer.
Vi brænder for vores kunder og har skabt et videnshus fyldt med service management
specialistkompetencer, som vores kunder kan drage nytte af.
Vi er frontløbere, og det vil vi fortsat være. Vi er de eneste, der samler alle disse
specialistkompetencer under ét tag.

FIRMAFORLØB
Alle simulationsspillene tilbydes som firmakurser. Et firmaforløb giver erfaringsmæssigt en dyb
forankring af det indlærte stof – og er på den måde særdeles adfærdsregulerende i forhold til den
enkelte medarbejder og afdelingen som helhed.

KONTAKT
OS HER

