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ubstitute

Millise osa protsessist saab asendada, ilma et see
mõjutaks kogu projekti?
Keda või mida saab asendada ilma protsessi
mõjutamata?
Millise osa protsessist saab asendada paremate
alternatiividega?
Kas projekti aega või kohta saab asendada?
Mis juhtub, kui asendame osa projektist teisega?
Kus mujal saaksite toodet müüa?
Kas saaksime kasutada mõnda muud Xi alternatiivi?
Kas me saame praeguse seadme asendada mõne
teise paremaga?
Kas saame protsessi asendada lihtsamaga?
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Kas me saame ühendada protsessi kaks etappi?
Kas me saame rakendada kahte protsessi korraga?
Kas meie ettevõte saab ühendada ressursse teise
turul tegutseva partneriga?
Kas me saame segada kahte või enamat komponenti?
Kas me saame ühendada X- ja Y-tehnoloogiaid?

ubstitute

C

ÜHENDA

KOMBINEERI

Üks idee ei pruugi üksi töötada,
kuid võite ühendada mitu ideed,
protsessi või toodet üheks
tõhusamaks väljundiks.

eserve

Mis juhtuks, kui protsessi ümber pöörata?
Kuidas saaksime praegust olekut parema väljundi
saamiseks ümber korraldada?
Mis siis, kui me arvestame seda tagurpidi?
Kas me saame elemente vahetada?

KOHANDA

M

MUGANDA

Mõnikord võib idee, mis töötas ühe
probleemi lahendamiseks,
sobida ka teise probleemi
lahendamiseks.

protsessi järjekorda. Protsessi või selle
osa ümberpööramine võib aidata
probleeme lahendada või luua
uuenduslikumaid väljundeid.

PÖÖRA
ÜMBER
eserve
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See seisneb
ebatõhusate protsesside
("raiskamine") kõrvaldamises
eesmärgiga neid sujuvamaks
muuta.

VÄLISTA

E

Mõnes olukorras pakuvad tarbetud ressursid või protsessi etapid projektile lisakoormust, et saavutada uuendusi ja loovust.
Mis juhtuks, kui selle osa eemaldaksime?
liminate or Kuidas saavutada sama väljund ilma konkreetse projekti osata?
Kas me vajame seda konkreetset osa?
laborate
Mida me teeksime, kui peaksime töötama poole ressursiga?

E

dapt

MUUDA

ofify
inify
agnify

VÄHENDA

TÄPSUSTA
liminate or
laborate

ofify
inify
agnify

Kuidas protsessi muutmine
tulemusi parandab?
Mis oleks, kui meil oleks topelt
tarbijabaas?
Kui turg oleks erinev, milline see
protsess välja näeks?
Kas saame muuta protsessi
efektiivsemaks töötamiseks?
Mis siis, kui toode on
praegusest kaks
korda suurem?

SUURENDA

Muutke aspekti ja vaadake, kas see
annab teile uue ülevaate
või lisab mingit väärtust.
Aitab tuvastada kõige
olulisema.

S.C.A.M.P.E.R

Keskendub toote, teenuse,
protsessi jne osadele, mida saab
teisega asendada. Leidke mõni
osa, mille võiksite teisega
asendada, et näha, kas selle
Eesmärk on uurida
tulemuseks on
innovatsioonipotentsiaali,
parandused.
kui muudetakse tootmisjärjestuses
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Ajurünnak kohandamistehnikaga võib hõlmata järgmisi küsimusi:
Mida peaksime paremate tulemuste saavutamiseks muutma?
Mida saaks selle konkreetse ülesande täitmisel veel ära teha?
Kuidas saaksime olemasolevat protsessi parendada?
Kuidas saaksime olemasolevat toodet kohandada?
Kuidas saaksime protsessi paindlikumaks muuta?

ombine

ASENDA

LÄHTEPUNKT

A

LAHENDUS

See tähendab
olemasoleva idee või
kontseptsiooni muul otstarbel
kasutamiseks, st kasutamist
teisiti kui algselt oli ette nähtud.
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KASUTA MUUKS
OTSTARBEKS

ut to another
use

P

Millised muud ettevõtte osad saavad toodet kasutada?
Millised on toote eelised mujal kasutamisel?
ut to another
Mis oleks, kui sihite praeguse toote teist
use
turusegmenteerimist?
Kas me saame protsessi asendada mõne konkreetse sammu teise asendamiseks?
Mis on muid võimalusi, kuidas seda kasutada?
Kas me saame jäätmeid taaskasutada muuks kasutamiseks?

