
 

 

Comdia Innovation – Integrer innovation i organisationens anskaffelsesprocesser. 

Comdia Innovation er OPS-management systemets nyeste modul. Baggrunden for modulet er en tilbageven-

dende udfordring for den ordregivende myndighed: At skabe det fornødne overblik over, hvad markedet kan 

levere inden for innovative områder som velfærdsteknologi, Smart City eller Cleantech. Disse markeder er 

ofte sammensat af meget små virksomheder, som ikke altid besidder ressourcerne til at synliggøre sine gode 

idéer og produkter over for offentlige ordregivere. 

Comdia Innovation gør det nemmere for virksomheder at komme i dialog med den offentlige sektor og der-

med skabe den indgang, som har været efterspurgt længe. 

Omdrejningspunktet er basismodulet til opsætning af behovs- og fokusområder. Her kan den ordregivende 

myndighed tydeliggøre, hvilke innovative områder man forventer at arbejde med frem over, og dermed åbne 

op for at virksomheder kan give deres bud på, hvordan konkrete behov løses.  

 
Funktioner og opsætningsmuligheder kan variere alt efter abonnementstype. Basismodulet er dog altid en del af grundpakken. 

Hvorfor anvende Comdia Innovation? 

 Synliggørelse af behov og fokusområder over for markedet: Modulet giver ordregivere en samlet plat-

form, hvor de kan præsentere deres behov overfor markedet. Herved skabes bedre muligheder for at 

markedet kan imødekomme disse behov med nye løsninger.  

 Optimering af det strategiske arbejde med innovative indkøb: Modulet giver leverandører mulighed for 

at præsentere nye og innovative produkter overfor ordregiver. Dette kan efterfølgende føre til samar-

bejde omkring test og videreudvikling mellem den offentlige og private aktør.  

 Dokumenterede processer og arbejdsgange: Gennem Comdia Innovation kan leverandører få én samlet 

indgang til den offentlige ordregiver, hvor de kan præsentere nye og innovative produkter og løsninger. 

Alle processer og arbejdsgange dokumenteres i log.  

 Let adgang til at dele innovationsmuligheder med relevante medarbejdere i organisationen: 

CRM-funktion giver ordregiver mulighed for at håndtere kommunikation på tværs af brugere i organisa-

tionen. Forslag fra leverandører deles let, og sikrer at log vedligeholdes.   

 

 

 
 


