
Med et intelligent it-system i skyen har Københavns Kommune opnået en sikker og kontrolleret styring 
af deres interne sagsbehandling. Projektet er gennemført inden for tid, scope og budget – og med Devo-
team som væsentlig spiller på sidelinjen

Københavns Kommune vil være på forkant med den 
digitale udvikling. 

Derfor har kommunens Koncernservice erhvervet en 
ny Serviceplatform, der fungerer som fælles portal for 
de administrative processer. Systemet er baseret på 
ServiceNow – en fleksibel standard-løsning, som løfter 
ambitionen om mere enkle og overskuelige arbejds-
gange på tværs af de syv forvaltninger.

”Vi havde brug for et system til at understøtte rigtig 
mange elementer i sagsbehandlingen, hvilket vi ople-
ver, at ServiceNow kan. Derudover er det oplagt til 
at løse vores opgaver, fordi man kan bygge stort set 
hvad som helst i det på en måde, som gør, at man 
også kan varetage driften fremadrettet,” siger kontor-
chef og projektleder Susanne Hansen, der har stået i 
spidsen for implementeringen.

MODERNE TEKNOLOGI                                               
Kommunen gik live med Serviceplatformen i efteråret 
2018, og med langt mere moderne teknologi står sy-
stemet i skarp kontrast til en tidligere utidssvarende 
Microsoft Dynamics-løsning, som var vanskelig at til-
passe kommende behov og ønsker.

”Inden vi fik Serviceplatformen, arbejdede vi i en del 
forskellige systemer på det administrative område. 
Blandt andet havde vi 100 indberetningsløsninger, et 
CRM-system samt integration og automatiseringer,” 
forklarer Susanne Hansen og tilføjer:

”Vores udfordring var, at det ikke hang godt nok sam-
men, ligesom videreudviklingen heller ikke var stærk 
nok. Vi havde brug for at kunne optimere og sikre en 
end-to-end, og derfor besluttede vi os for at udskifte til 
et andet system, som i højere grad levede op til dette.”

CASE
Serviceplatformen gør, at processerne er 
blevet effektive og sammenhængende.
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Til mærkbar værdi                                                          
Med ServiceNow har kommunen fået en simpel og 
agil cloud-løsning, som er skræddersyet ned i mindste 
detalje, og hvor cirka 30 større administrative proces-
ser er lagt ind og automatiseret – til mærkbar værdi 
for de ansatte rundt om i hele organisationen.

”Serviceplatformen gør, at processerne er blevet ef-
fektive og sammenhængende. Samtidig har systemet 
øget vores automatiseringer af arbejdsgangene, og 
det har også givet nogle entydige spor i sagsbehand-
lingen,” siger Susanne Hansen.

”Det er med Serviceplatformen blevet lettere at være 
medarbejder i kommunen, fordi man har bedre mulig-
hed for at få overblik over ens sager. Derudover kan 
vi opfylde behovet for, at brugerne bliver rådgivet og 
hjulpet i deres indberetninger for derigennem at øge 
kvaliteten på vores administration.”

ET INTUITIVT SYSTEM                                                
Resultatet af det halvandet år lange, komplekse og 
omfattende projekt er et fuldt ud konfigurérbart Ser-
vice Management-værktøj i skyen, der virker efter 
hensigten, og som på yderst tilfredsstillende vis opfyl-
der de mål, kommunen havde planlagt til at begynde 
med. 

”Serviceportalen kører rigtig godt, hvilket skal ses i ly-
set af, at det pt kun har været anvendt i tre måneder. 
Der er nogle børnesygdomme, som vi retter løbende 
op på, men det er et intuitivt system, som understøt-
ter vores hverdag, og brugerne er også i gang med at 
vænne sig til det, forklarer Susanne Hansen og fort-
sætter:

”Da vi satte projektet i gang, stod vi over for en ræk-
ke udfordringer, og her på den anden side kan jeg 
konkludere, at udfordringerne, vi havde identificeret, 
er blevet løst. Vi har også indhentet en ret stor ef-
fektiviseringsgevinst på vores drift, ligesom de kvali-
tative mål i forhold til brugeroplevelsen og kvaliteten 
i sagsbehandlingen er blevet opfyldt. Det er ikke ens 
betydende med, at vi er færdige, men vi har helt klart 
nået det, vi ville.”

DYGTIGE UDVIKLERE                                                  
Serviceplatformen er blevet realiseret i et tæt part-
nerskab med Devoteam, som har bidraget med spe-
cialiseret viden og kompetencer inden for ServiceNow, 
og der skal ikke herske tvivl om, at den eksterne as-
sistance undervejs har været investeringen værd.

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Devoteam. 
De har nogle virkelig dygtige udviklere, som har sat sig 
ind i vores forretning, og som derigennem har været i 
stand til at rådgive os i forhold til de kravspecifikatio-
ner, vi har haft,” siger Susanne Hansen. Hun suppleres 
af Henrik Madsen, CEO i Devoteam: 

”Opgaven har for os gået ud på at skabe den bedst 
mulige systemunderstøttelse af kommunens admini-
strative processer, og det må man sige, at vi er lyk-
kedes med. Hvor det førhen var et meget stort antal 
portaler, som man skulle tilgå for at rette henvendel-
ser eller bestille serviceydelser, har kommunen i dag 
en samlet platform, som gør, at der kan arbejdes så 
effektivt som overhovedet muligt”.

Innovative technology consulting for business

Devoteam er et af Danmarks førende konsulenthu-
se og rådgiver i feltet mellem forretning og tekno-
logi. Rådgivningsområderne omfatter bl.a. strategi, 
procesoptimering, projekt- og forandringsledelse, 
anskaffelser (herunder EU-udbud), it-arkitektur, 
business intelligence, it-sikkerhed, it-governance, 
telerådgivning samt implementering af it service 
management værktøjer.

info.dk@devoteam.com I www.devoteam.dk

Koncernservice er Københavns Kommunes fælles center for Shared service. Vi løser 
fælles administrative opgaver for kommunens syv forvaltninger inden for økonomi, 
personale og løn. På disse områder er vi også med til at modernisere og effektivi-
sere kommunen. Der er vores mission, at vi sammen med forvaltningerne skaber 
bedre og billigere administration. Vi udvikler effektive, betryggende og sammen-
hængende administrative processer og sikrer et højt serviceniveau, så vores cirka 
45.000 kolleger kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til 
Københavns borgere.

Koncernservice er ét af Danmarks største Shared service centre med godt 700 
ansatte. Vi er en professionel serviceorganisation, der fokuserer på at optimere den 
administrative service for Københavns Kommune, så forvaltningerne og brugerne 
oplever, at vores service giver værdi for dem. Koncernservice gik i drift i 2007 og er 
en selvstændig enhed under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.
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