TEST & PROTOTYPING
Test & Prototyping giver mulighed for at gennemføre tests af prototypeprodukter i et fuldskala miljø. Hos AquaGlobe – Water Solution Center
stiller vi Skanderborg Forsynings anlæg til rådighed for prototypetest. Vores
erfarne specialister hjælper med at overvåge testene og vurdere resultaterne.

INFO
Ønsker du et uforpligtende
møde omkring Water Visits
for jeres virksomhed, så kontakt:

Prototypetest i et fuld-skalamiljø kan give hurtigere og mere detaljerede testresultater end tests i et mere afgrænset miljø. Samtidig kan Skanderborg Forsynings
specialister sikre, at viden fra den daglig drift indgår som et vigtigt element i
testen.
Konceptet
Hos AquaGlobe kan I teste produkter og løsninger i Skanderborg Forsynings vandværker, på rensningsanlæg eller i ledningsnettet. Jeres produkter og løsninger vil blive testet i
omgivelser, som i størst muligt omfang svarer til kommende kunders produktionsmiljø.
Det er velegnet til fx performance test, integrationstest og stresstest.
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Når prototypen er installeret, supporterer Skanderborg Forsyning med løbende overvågning af produktet, og performancedata kan blive videresendt til analyse i jeres udviklingsafdeling. AquaGlobe kan også tilbyde at levere supplerende data, som giver jer et
vigtigt indblik i, hvordan jeres produkter og løsning spiller sammen med andre produkter.
Det giver mulighed for at få helhedsbilleder, som ikke kan opnås i eget udviklingsmiljø.
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Fokus på kunden
AquaGlobes professionelle medarbejdere deler gerne viden og synspunkter, der er
vigtige for at forstå kundens synsvinkel i forhold til produkter og løsninger. Tekniske tests
bør altid kombineres med specifik viden om kundens behov og arbejdssituation for at
sikre, at produktet har et markedsmæssigt potentiale.
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Test & Prototyping kan gennemføres i fortrolighed eller I kan invitere kunder på besøg
i AquaGlobe og præsentere dem for de state-of-the-art vandteknologiske løsninger,
som er på vej til markedet. Det kalder vi et Water Visit, som er et spændende besøg i
AquaGlobe med mulighed for at give kunden en generel introduktion til AquaGlobe
samtidig med at kunden ser jeres prototypeprodukt. Præsentation i et livemiljø med
live performancedata giver et godt indtryk.

TEST & PROTOTYPING
Grundpakke
• Installation af produkt/løsning i AquaGlobe Water Solution Center
• Løbende support til overvågning af produkt/løsning
• Videresendelse af performancedata for produktet

Valgfri tillæg
• PR/Branding af produkt/løsning og virksomhed via digital
markedsføring, fx ved afslutning af test

Aftale om Test & Prototyping løber i en fleksibel periode,
så I har tid til at indsamle nødvendig viden om produktet/løsningen.
Test & Prototyping kan kombineres med Demo Site og/eller Water Visits.
Pris afhænger af det konkrete projekt.

AquaGlobe is part of:

C2C

Coast to Coast
Climate Challenge

www.aquaglobe.dk

AquaGlobe – Water Solution Center – connects the most innovative and ambitious players in the water industry to provide
solutions delivering access to clean water and sanitation for all. By developing and testing new, innovative and sustainable water
technology directly in the operational supply net of Skanderborg Utility – while measuring its performance in real time
– we contribute to increase export, create new jobs creation and to solve the global water crisis.

