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Lidt praktik inden start
Har du spørgsmål

kan du stille dem i chatfunktionen, og de vil blive
besvaret efter ‘talk’en’
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Vil du gerne gense slides

bliver denne DevoTalk optaget
og gjort tilgængelig på sitet
devotalks.dk

Kontaktinfo:

Erik Lennings
+45 22 20 21 21
erik.lennings@devoteam.com

Overblik over det danske
ERP marked
(Virksomhedssystemer)

” Det samlede overblik!”

Virksomhedssystemer

Der er grundlæggende tre kategorier af standard virksomhedssystemer

ERP

BoB

Branche

Enterprise Ressource Planning

Best-of-Breed

Brancheløsninger

(HR, CRM, SCM, POS, BI, Løn,…)
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ERP markedet i Danmark

Kompleksitet af forretningsmæssige behov

– Systemernes målgrupper

Virksomhedsstørrelse
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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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ERP STRATEGIEN

” Det veldokumenterede grundlag for nyt ERP”

ERP strategi og systemvalgsprocessen bør hænge sammen
Start med et indledende ERP strategiforløb, og lad resultatet af dette, være grundlaget
for hvilke(t) efterfølgende system- og/eller leverandørvalg der skal igangsættes.
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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.

›

›

ERP strategi fasen omfatter indledningsvis 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.

›

›

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

Processen omfatter udarbejdelse af kravspecifikation
som bl.a. skal indeholde krav til procesunderstøttelse,
teknologier, systemløsninger, samt i høj grad
kompetencerne hos de mulige leverandører af den
fremtidige systemplatform. Dette opnås bl.a. igennem
interne workshops, samt indledende inspirationsmøder
med en række udvalgte systemleverandører.

›

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

›

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

Eksempler på strategileverancer
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Den moderne ERP
anskaffelse

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

Hvordan vælger kunderne systemer i dag?

”Den hurtige”
Hovedaktiviteter

›

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

Fordele/ulemper
+

Tid

--

Konkurrence udsættelse

---

Manglende beslutningsgrundlag
Risiko for at skulle starte forfra

”Den passende”
Hovedaktiviteter

”Den alternative”
Hovedaktiviteter

›

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

›

›

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

›

›

Gennemføre formel tilbudsproces inkl.
kontraktgrundlag

›

Gennemføre 1-2 dages workshops med to
leverandører

›

Vælg en og skriv kontrakt (Ex. VIRK17)

›

Udvælg to systemer/leverandører
Udarbejd materiale til leverandør workshops
Gennemføre 2-3 dages workshops pr. leverandør

›

Forhandl parallelt hovedterms (priser, kontrakt
forhold mm)

›

Vælg en til detaljeret foranalyse

›
›

Gennemfør foranalyse med leverandør
Udarbejd kontrakt som resultat af foranalysen

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

NB! Muligheden ”Den omstændelige” fremgangsmåde anvendes stort set ikke mere – bortset fra udvalgte offentlige udbud.
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ERP Directions 2021 samt
konklusioner fra dagens
præsentation

”Mødes vi i operaen til april?”

Invitation til ERP Directions 2019 (www.erp-directions.dk)

Konklusioner

Tre hovedbudskaber
Vi har i Danmark et bredt favnende ERP marked med mange
velfungerende systemer. Valget er ikke altid så enkelt!
Anskaffelse af nyt ERP skal planlægges ordentligt – meget
gerne med udgangspunkt i en ERP-strategi
Gennemfør en struktureret anskaffelsesproces med fokus på
procesunderstøttelse og leverandørkompetencer. Og husk:
”Brug lidt tid med flere, og meget tid med få!”
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Spørgsmål
Er der noget I savner svar på
omkring den ”moderne”
anskaffelsesproces?

