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10 måneders intensivt arbejde på
tværs af Danmark, Sverige og
Norge
Give overblik
Vise forskelle – ikke kåre vindere
og tabere
Altid virksomhedens egne behov
som afgør hvad der er godt eller
skidt
Et forsøg på at skabe
gennemsigtighed i et uigennemsigtigt
marked
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Leverandørerne
Markedsføres i Danmark
Målgruppe mellemstore og store
virksomheder
Forventes af være på markedet i årene
fremover
Ikke fokus på enkeltstående brancher
Dække en bredde af forretningsprocesser
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Hvordan har
markedet
udviklet sig?

ERP markedet i få ord

›

Den brede ”væg til væg” løsning er døende – undtagen produktion

›

Smallere ”ERP løsninger” skal leve sammen med en lang række mindre BoB
løsninger – fra ERP leverandøren selv og eksterne

›

ERP-Leverandører rebrander og samler dekoblede suiter i en samlet
løsning

›

Cloud ERP er nået til et ”tipping point”

›

Emerging teknologier (AI, Blockchain, RPA, IOT, Datascience, Digitale
assistenter Chatbots) driver udviklingen også på ERP

Productivity

Data
Science

Et voksende antal start-ups – født i skyen – udfordrer big-time på
enkeltstående processer

›

›

Industrial &
manufacturing

HR & Talent

Logistics

Engineering
& IT

Complicance
& Legal

Customer
Management

B2B Sales &
Marketing

Business
Intelligence

Security &
Risk

Fokus skiftet - fra funktionalitet til intelligens

Consumer
Market

Digital
Commerce
Finance &
Operations

›

Generationsskifte fra on-prem til cloud (og udløb af support) skaber behov
for at tage nye strategiske valg hos vores kunder

›

Arkitektur, masterdata, sikkerhed, tværgående datascience er blevet
endnu vigtigere

Landskabet

Se rapporten for mere information

Hver leverandør har sine nicher
– og markedet skifter
› Klart dominerende blandt top 100 virksomheder – kæmper med at konvertere kunderne til S/4

› Vinder få -men store kunder- og har fokuseret på deres BOB produkter – Dette fokus er ved at skifte igen med Oracle Cloud

› DynamicsFO med deres + 25 partnere er dominerende i midt-markedet og udfordrer SAP i den øvre del af markedet - Mange AX kunder overvejer migrering til
Dyn365/FO
› Begynder at tiltrække kunder udenfor HR

› Har fundet hver deres lukrative markeds niche i mid-markedet – typisk brancher – og vinder alle nye kunder

› Er fortsat dominerende i den nedre del af mid-markedet

› ASPECT4 : Den gamle traver som fortsat lever
› Visma : Har opkøbt big time og som nu kan levere to produkter
› Boblerne : Monitor, Netsuite, Odoo og Uniconta

10

On a page
The ERP suite with focus on
asset-, project-, and Service
Management

Se rapporten for mere information

Vi lever jo i en Corona verden
lige nu – opsummering på,
hvad det betyder for
ERP-markedet ?

Vi kan øjensynlig komme langt uden at mødes – Vil den arbejdsform blive mere
udbredt ”på den anden side” ? Måske et større mix imellem fysisk og virtuelt ?
Vil kunderne i endnu højere grad efterspørge løsninger som hurtigere kan
implementeres ? Eksempelvis flere smalle løsninger og mere pre-opsatte
løsninger
Vil vi som en konsekvens af ovenstående, se færre store, langvarige og dyre
ERP-projekter ?
I samme forbindelse, vil implementeringsomkostningerne falde dramatisk ?
Vil ERP-leverandørerne blive presset ? Såvel færre face2face salgsmøder, færre
konsulent timer mm. ?
Vil vi se en øget fokus på effektiviseringer og dermed styrket interesse for
optimering af den operationelle backbone (ERP mm). Få mere ud af de
systemer man allerede har, få det bundet bedre sammen og for dermed at
kunne optimere processer og ressourcer ?

Konklusioner

Tre ”take aways”
En opdateret oversigt over det danske ERP-marked er nu
tilgængelig (og kan købes)
ERP-markedet udvikler sig hastigt med nye teknolgier
Alle leverandører har ”et space” de arbejder i – men det er ikke
blevet mere gennemsigtigt

Spørgsmål
Hører gerne andre erfaringer og
synspunkter ?
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https://dkmanagementconsulting.devoteam.com/nyhe
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