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Om rapporten

MARKEDET

Leverandør og
kundeperspektivet

NYE OMRÅDER
- der kræver
opmærksomhed

Lidt praktik inden start
Har du spørgsmål

Vil du gerne gense slides

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

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

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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Alle leverandører tilbyder Cloud
”Ejerboligen”
On-premise perpetual license

”Enfamiliehuset til leje”
Single tenant cloud

”Klyngehuset til leje”
Public community cloud

”Etageejendommen”
Public multi tenant cloud

på den ene eller den anden måde!

Mange kunder siger ”Cloud First”

Vi har passeret
”the tipping
point”, men der
kommer til at gå
nogen år inden
flertallet af ERPsystemer er i
skyen!
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Opgradering bliver Evergreen
Vores erfaring:
• ”Skyerne vokser ikke ind i himlen”
• Du vil fortsat skulle opgradere!
• I stedet for sjældne og meget store
opgraderingsprojekter får du hyppige og mindre
projekter.
• Der er arbejde, der skal laves i.fb.m. de små
opgraderinger – enten skal du selv gøre det eller så
skal du købe assistancen

• Det bliver ikke billigere – men du undgår at ende
med et gammelt og tilsandet ERP-system, hvor
eneste vej frem er udskiftning
• Når du er stået på toget, kan du ikke stå af igen!
Det er ikke længere dig der beslutter om og
hvornår du vil opgradere – det er leverandøren!

”Med cloud ERP har du lavet dit
sidste opgraderingsprojekt”

Sammen med Cloud følger en lang række nye problemstillinger!
Det er vigtigt at diskutere og afklare disse spørgsmål med din leverandør inden du lægger dit ERP-system i skyen
Long terms - serviceforpligtelse

Betalingsstart og up front commitment

Exit betingelser og services

Bindingsperiode

Hjemtagelse af drift

Dataadgang – hvad er muligheder?

Regler for op- og nedskalering af service

I skyen bygger du dit hus på en
lejet grund!

Persondatalovgivning – databehandleraftale

Prisregulering

SLA niveauer – tilgængelighed, performance, service responstider,…
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Konklusioner

Tre hovedbudskaber
Flertallet af kunderne har i dag en ”Cloud First” strategi – men
husk at overveje om Cloud er det rigtige for din virksomhed!
Cloud ERP er mange ting! Sørg for at forstå hvad du køber og
hvad der er med i prisen!

Du bliver mere afhængig af softwareleverandøren - Få styr på
de aftalemæssige forhold up front!

Spørgsmål
Hører gerne andre erfaringer og
synspunkter ?
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