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Kvalitetssikker digital 
innholdshandtering (KDI)
► PULS / KMB prosjekt 

► 12 deltakende bedrifter fra ”grafisk bransje”

► Alle hadde SkatteFUNN-prosjekt

► Kvalitetssikring
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RFSU reklame i Donald skaper bråk
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Grønn Cola selger dårlig

► Fargestyring
▪ Se på TV-rekka neste gang dere er 

hos ”AV-Eksperten”
▪ Hovedgrunnen til at varer kjøpt på

Internett sendes tilbake er at fargen 
ikke stemte

▪ Annonsøren blir greten og vil minst 
ha pengene tilbake hvis colaen er 
grønn
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Deltakere, grafiske bedrifter
Allkopi Hele verdikjeden

Capella Media Førtrykk, bilde, Internett

DagbladTrykk Førtrykk, trykkeri, dist.

Erik Tanche Nilsen Hele verdikjeden

GAN (Optimal) Hele verdikjeden, Internett

Hjemmet Mortensen Trykkeri Førtr. trykk, ferdiggjøring

Konsis Grafisk Førtrykk, Internett

Lundeby bokbinderi Ferdiggjøring, dist.

Mediateam Førtrykk, bilde, broker



www.nr.no

Deltakere, leverandører og FoU

Fileflow System for filhåndtering

Novasoft MIS leverandør, grafisk

MPSG MIS leverandør, grafisk

IGM FoU, prosjekteier 

HiG FoU, (doktorg. fargestyring)

NR FoU, prosjektledelse

VTT FoU
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Situasjonen i bransjen
► Moden teknologi

► Små enheter

► Konkurranse
▪ Pris (alles kamp mot alle)
▪ Time-to-market
▪ Kvalitet
▪ Språk

► ”Tjenestefisering”
▪ Dagbladet trykkes seks steder
▪ Dagblad-trykk trykker mange aviser
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Førtrykk Trykk Ferdiggjøring

http://194.234.194.54/pod/index.asp
http://www.mediateam.no/
http://www.etn.no/index.htm
http://www.gan.no/index.db2?id=1
http://www.mpsg.net/int/
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IGMs rolle

► Bransjeinstitutt

► Gode kontakter i bransjen

► Gode relasjoner til HiG

► Lokker og truer
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Forholdet til SkatteFUNN

► Bedriftens SkatteFUNN-prosjekt er knyttet opp 
mot arbeid i og benytter resultater fra KDI

► Arbeid i KDI inngår, der det er naturlig, som 
timer i bedriftens SkatteFUNN-regnskap
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Eksempler

► DagbladTrykk har SkatteFUNN-prosjekt relatert til 
fargestyring

► DagbladTrykks arbeid i KDIs fargestyringsnode er direkte 
relevant for og inngår som del av deres SkatteFUNN-
arbeid og -regnskap

► Deltakelse i KDIs fargestyringsnode er ikke relevant for 
Lundeby bokbinderis SkatteFUNN-prosjekt og de deltar 
ikke i denne noden
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Prosjektleders rolle

► KMB medfører at bedriftene må betale inn 
penger

► Bedriftenes arbeidstid inngår ikke i regnskapet

► Prosjektleder kan ikke ”tvinge” folk til å arbeide
▪ Production is King
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Spørsmål?
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