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Lidt introduktion væsentlige forhold
som karakteriserer
”ERP-projekter”
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”ERP-projekter” er mange ting – Fra store brede
forretningssystem implementeringer til mindre ”best-ofbreed” (fx HR, apps mm).
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Alle system projekter gennemgår samme livscyklus –
Strategi, Anskaffelse, Implementering/udrulning
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Projekterne er forretningsprojekter mere end IT-projekter.
Samarbejde imellem kundens forretnings repræsentanter
og leverandør er et must og begge parter skal levere
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ERP-projekter ”koster spidsen af en jetjager” både hvad
angår eksterne som interne ressourcer. Hvis første års
licenser fx. koster 1.000 kr./bruger/måned, så beløber
eksterne implementeringsomkostninger sig ofte op i
mere end fem gange første års licenser.

Om Corona
analysen
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Input fra 40 igangværende ERP- og HRprojekter indenfor for forskellige industrier
Data indsamlet indenfor den seneste uge –
så krisen er fortsat ny – og vi ved ikke hvor vi
ender
Mere eller mindre ligeligt fordelt projekter i
Danmark, Sverige og Norge
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Input fra en god håndfuld leverandører også

Hvor ”smittet” er
ERP-projekterne
så ?
Corona har “smittet” alle projekter
Ca. 10 % af projekterne er lukket helt ned, de 90% kører videre men på
andre ramme betingelser
Alle kørende projekter er med få dages varsel blevet omlagt til en
virtuel arbejdsform, ved hjælp af diverse samarbejds værktøjer
Projekter i strategi fasen gennemføres, men business casen skal være
endnu stærkere end før
Projekter i anskaffelsesfasen, hvor man ikke har gennemført
prekvalifikationsmøder endnu, er enten udskudt eller vil for de fleste
møde et stop indenfor et par måneder, hvis tingene ikke bløder op

Implementeringsprojekter som er stoppet, er indenfor de brancher som
har størst forretningsmæssige negative konsekvenser af Corona krisen
Især HR-projekter er stoppet, hvilket skyldes at HR-projekter ikke ses som
værende forretnings kritiske og fordi “HR-folket” har fået vigtigere ting at
fokusere på I disse dage
For at spare omkostninger, ser vi flere virksomheder som forsøger at
gennemføre mere med interne resourcer
Der igangsættes initiative til at udskyde betaling til leverandører
Der ses ingen signifikante forskelle imellem Danmark, Sverige og Norge

Fem kunde eksempler
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Mindre fødevare
virksomhed som står
overfor at igangsætte
ERP-projekt:

Stor international
producent af
pakkematerialer som er
i gang med stort globalt
(30-lande) ERP-projekt
pt. i anskaffelses fasen:

International logistik
virksomhed som er i
gang med at
implementere ERP og
HR:

”Vi kører i gang, men
leverandøren skal levere en
præ-konfigureret løsning
hjemmefra, og alle
projektmøder skal køre
virtuelt. Betaling udskydes til
efter krisen”

Har en lang række gamle
egenudviklede systemer med
begrænset levetid.
Nødvendigt at køre videre,
men alle møder afholdes
virtuelt.

Program ledelsen vurderer at
det bliver for dyrt at stoppe
projektet, og deres gamle
ERP er en brændende
platform, så de skal have den
skiftet.

Risiko for at stoppe
op/trækkes ud når der skal
køres prækvalifikationsmøder om en
måned.

De fleste opgaver/møder kan
klares ved brug af Teams.
Man satser på at overholde
de milestones der er sat
inden Corona krisen startede.
Dog har ledelsen meldt ud at
der skal minimeres brug af
konsulenter
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Hotelkæde som
implementerer ERPsystem:

Alt er stoppet og lagt i
”mølposen”
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Virksomhed indenfor
bilindustrien med mere
end 2.000
medarbejdere i gang
med HR-system
projekt:

”Projektet er udskudt på
ubestemt tid”

Hvordan oplever ERP-leverandørerne Corona krisen 1/2 ?

Nysalg

Igangværende projekter

Alle salgssager, hvor virksomheder er direkte berørt af
krisen er stoppet eller sat på pause. Alle andre
salgssager fortsætter

Større virksomheder i ikke-berørte brancher er villig
til at skrue op, og mindre/mellemstore virksomheder
er forsigtige

Flere kunder er utrygge med at tage salgsmøder
virtuelt

Der er forsat meget travlt dvs. at nedgang hos nogen
kunder opvejes af forøget efterspørgsel hos andre

Svært at gennemføre indledende salgsmøder virtuelt

Der er kunder som tænker langsigtet og derfor
ønsker at udnytte denne særlige periode til at
opstarte eller accelerere projekter

Forventning at helt nye leads vil stoppe lidt op, og det
giver en udfordring efter sommerferien pga mindre
pipeline og sommerperioden, hvor aktivitetsniveauet i
forvejen falder

Virtuel arbejdsform er en markant anderledes måde
at implementere på – Flere har hurtigt vænnet sig til
den ”nye normal”
Manglende fysisk tilstedeværelse gør at man ikke
”opsamler” nye projekter ude i kundeland

Hvordan oplever ERP-leverandørerne Corona krisen 2/2 ?
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Organisation

Omfordeling af
ressourcer fra
mest berørte
kunder over til de
mindst berørte

01

Økonomi

Det vil kunne
mærkes i de første
seks måneder,
men flere har en
god økonomi og
likviditet

02

Lille nedgang i
utilisation

02

Indstillet på at
udvide kreditten
til de berørte
kunder

03

Yderligere
ansættelser sat
på pause

03

Interne
strategiske
investeringer er
sat i bero

04

Ønsker ikke at
fyre folk

Forandringsledelse
•

Endnu mere vigtigt i disse tider. Er man godt nok ”klædt på” til styring af
forandringerne ? Hvilke virtuelle redskaber skal tages I brug ?

Business casen
•

Er der fortsat den samme case for change og er der nok fokus på at opnå det
forretningsmæssige udbytte, er projekterne tilstrækkelig forretningskritiske ?

Tids- og ressourceplaner
•

Driver man et
igangværende
ERP-projekt –
Hvad bør man
som ledelse
overveje på den
korte bane ?

Er der ændringer i ly af den ændrede arbejdsform og ressourcetilgang ? Er der
i øvrigt tilstrækkelig med fremdrift ? Kommer man til et punkt, hvor det
simpelthen er nødvendigt at mødes face2face ?

Scopet
•

Bør det ændres ? Er der noget som bør fremrykkes eller tages ud ??

Projekt risici
•

Er der nye risici som skal mitigeres ? Hvad hvis Corona situationen forbliver
uændret i længere tid ?

Projekt kvalitet
•

I lyset af en ændrede arbejdsform, overvej om projektleverancer måske også
bør gennemgås, mhp. at sikre den fornødne kvalitet

På den mellem lange bane Hvad bliver Corona effekten
på ERP-markedet ?

I bund og grund så afhænger det af hvor lang og dyb krisen bliver – og hvis

Vi taler her fra sommer
og resten af 2020

nedlukningen fortsætter og der ikke kommer gang i økonomien, så bliver det mere
alvorligt.
Vi vil se flere projekter som må lukke ned – interne project folk vil blive fyret og de
eksterne sendt hjem ligeså.

På den lange bane Hvad bliver Corona
effekten på
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 hovedbudskaber
Corona har smittet alle ERP-projekter, men kun 10%
er stoppet helt op
Er man i gang med et ERP-projekt er der forhold der
bør overvejes på den korte bane
Corona vil få en langsigtet effekt på ERP-markedet

Spørgsmål
Hører gerne andre
erfaringer og synspunkter ?

