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” Giver det samlede overblik!”

ERP rapporten 2020
10 måneders intensivt arbejde på
tværs af Danmark, Sverige og
Norge
Giver samlet overblik over ERP markedet i
Danmark (18 systemer)
Viser forskelle – men kåre ikke
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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Eksempel fra rapporten – kan understøtte systemvalget

Kilde: Devoteam ERP Rapport 2020
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Hvor går det ofte galt ved
ERP systemvalg?

” For mange eksempler – desværre!”

Meget kan gå galt!!!
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Områder hvor det ofte går galt i anskaffelsesprocessen

1.

”Strategien er ikke tilstrækkeligt fastlagt fra starten”

2.

”Business case er ikke udarbejdet”

3.

”Projektet er ikke tilstrækkeligt forankret i forretningen”

4.

”Der bruges for lang tid på anskaffelsesprocessen”

5.

”Manglende kvalitet i beskrivelse af forretningsbehov”

6.

”Udvælgelse af leverandører sker på utilstrækkeligt grundlag”

7.

”For meget ”mavefornemmelse”, for lidt uvildigt beslutningsgrundlag”

8.

”Utilstrækkeligt aftalegrundlag med leverandøren”

Processen for valg af ERP
systemer

”Flere veje til målet – med hvilken er den
rigtige?”

Hvordan vælger kunderne systemer i dag

(Den ”omstændelige” fremgangsmåde anvendes stort set ikke mere – bortset fra udvalgte offentlige udbud)

”Den hurtige”

”Den passende”

”Den alternative”

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter

›

›

Udarbejde krav på et passende niveau – fokus på
de særlige forhold

›

Udvælg to systemer/leverandører

›

Prækvalificer tre leverandører (brug lidt tid med
mange og meget tid med få)

›

Udarbejd materiale til leverandør workshops

›

Gennemføre 2-3 dages workshops pr. leverandør

›

Gennemføre formel tilbudsproces inkl.
kontraktgrundlag

›

Forhandl parallelt hovedterms (priser, kontrakt
forhold mm)

›

Gennemføre 1-2 dages workshops med to
leverandører

›

Vælg en til detaljeret foranalyse

›

Gennemfør foranalyse med leverandør

›

Vælg en og skriv kontrakt (Ex. VIRK17)

›

Udarbejd kontrakt som resultat af foranalysen

”Vælg et system/leverandør og gå i gang med
foranalyse”

Fordele/ulemper
+

Tid

--

Konkurrence udsættelse

--

Manglende beslutningsgrundlag

--

Risiko for at skulle starte forfra

Fordele/ulemper

Fordele/ulemper

+
+

Konkurrence udsættelse

+
+

Meget involverende

+
+

Objektivt grundlag baseret på kriterier

+
+

Tid

+
+

Man ved hvad man får / ikke får

--

Får først konkrete tilbud for sent/ikke kontrakt

--

Kan tage lidt tid (fra 3 mdr.)

--

Risiko for at vælge den forkerte/overraskelser

--

Kræver mere arbejde og støtte udefra

ERP strategi og systemvalgsprocessen
Processen bør indeholde to faser: Først et indledende ERP strategi forløb og
efterfølgende en system- og leverandørvalgsfase.

1

2

ERP strategi

Valg af system/leverandør

Formål med ERP strategien

Formål med valgprocessen

›

Overordnet set er formålet med ERP strategien, at
danne et sagligt veldokumenteret grundlag for valget
af fremtidig systemplatform for kunden.

›

›

ERP strategi fasen omfatter en vurdering af
nuværende processer, teknologier og applikationer for
derefter at tage afsæt i fremtidige trends, ønsker,
muligheder og behov for den fremtidige
systemplatform.

Valgprocessen skal sikre en struktureret og
veldokumenteret proces mod valget af ny
teknologiplatform for kunden til understøttelse af de
fremtidige forretningsprocesser.

›

Processen omfatter udarbejdelse af kravspecifikation
som bl.a. skal indeholde krav til procesunderstøttelse,
teknologi, systemløsning og leverandør af fremtidige
systemplatform. Dette opnås bl.a. igennem interne
workshops, samt ved inspirationsmøder med udvalgte
systemleverandører.

›

Mulige systemleverandører udvælges og inviteres til at
afgive tilbud ud fra udarbejdet udbudsmateriale.

›

Processen skal sikre det ”rigtige” valg af fremtidige
systemleverandør.

›

En række mulige scenarier for den fremtidige
systemplatform opstilles og gennemgås på et
workshopforløb med kunden, for herigennem at
beslutte den fremtidige retning for
systemunderstøttelsen.

Forslag til ”den passende”proces for systemvalg

Eksempel på aktiviteter og tidsplan for strategi og systemvalg
Projektopstart
Vurdering af nuværende systemlandskab
Krav til fremtidig system/teknologi
Prioritering vurdering af system muligheder
Udarbejdelse af strategiske alternativer
Udarbejde system strategi roadmap

Systemstrategien

Systemvalgsprocessen

Projektplanlægning
Behovsafdækning
Leverandør prækvalifikation
Udbudsmateriale

Leverandører
udarbejder tilbud
Evaluering af tilbud
Anbefaling og beslutning
Forhandle kontrakt

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Hvad lægger kunder vægt på når de anskaffer nye forretningssystemer

› Kravspecifikation – fortsat, men fungerer mere som en
checkliste ved kvalificering
› Stort fokus på system præsentation - vise hvordan systemet
passer kundens branche og processer (seeing is believing)
› Stort fokus på ”standard” - ønsker ikke tilpasninger
› Stort fokus på fleksibilitet - det skal være enkelt at forandre
systemet over tid
› Øget fokus på ”platform” (tilgang af API’er, apps og digitale
services)

› Værktøj/støtte til analyse og beslutningsstøtte
› Støtte for mobilitet

› ”Self service” ved forandring af systemet (DIY)
› Cloud løsning – type af cloud, modenhed, tilbudte SLA
niveauer
› Leverandørforhold som kemi, troværdighed, kompetencer,
etc.

Konklusioner

Tre hovedbudskaber
Anskaffelse af nyt ERP skal planlægges ordentligt – meget
gerne med udgangspunkt i en ERP-strategi
Afsæt den nødvendige tid og de rette ressourcer. Det er ikke i
valgprocessen der skal spares – I skal nemlig leve med
resultatet i mange år!
Lidt trivielt men, sørg for at der er et ordentligt aftalegrundlag
med den valgte leverandør
Handling i tide kan reducere dødstallet med faktor 10

Spørgsmål
Er der noget I savner svar på
omkring den ”rigtige”
anskaffelsesproces?
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