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Sådan vælger du det
rigtige ERP-system
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Velkommen
-lidt praktik først
Har du spørgsmål?

Vil du gense talk’en?

Er billedet i vejen?

Stil dem i chatten, og de vil
blive besvaret efter ‘talk’en’

Denne DevoTalk bliver
optaget og gjort
tilgængelig på devotalks.dk

Du kan frit flytte billedet,
hvis det generer.
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Lidt om mig
Nanna Rosendal Kejser
• Løser opgaver indenfor systemstrategi, proceskortlægning, systemvalg,
samt projektledelse ved systemimplementeringer
• 8 års erfaring som ERP-Konsulent
• Uvildig rådgiver indenfor forretningssystemer
• Tidligere Funktionel Konsulent

Lead Consultant
ERP/Forretningssystemer

0045 4178 1304
Nanna.kejser@devoteam.com
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Tre gode grunde til at det er vigtigt at vælge det rigtige ERP-system

For at opnå de fulde
forretningspotentialler
og gevinster

Det er en stor
investering

Det er en langsigtet
investering

Vi har været med til at vælge det rigtige system for mange kunder, vi har derfor en stor erfaring og velafprøvede
metoder, som vi skal kigge lidt nærmere på i dag.

Vi zoomer ind på strategi og anskaffelse af ERP i denne DevoTalk
ERP-strategi
› Strategi
› For analyser
› Business Case
› Forretnings- og ITsystemarkitektur

ERP-anskaffelse
› Behovsafdækning
› Kravspecifikation
› Leverandør
udvælgelse
› Anskaffelse / udbud
› Kontraktindgåelse

Implementering
›
›
›
›
›

Projektledelse
Styregruppe støtte
Projekt reviews
Leverandørstyring
Forandringsledelse

Optimering
› System healthcheck
› Optimering og benefit
realisering
› Opgradering
› Videreudvikling
› Outsourcing

ERP-strategi
”Det veldokumenterede grundlag for nyt ERP”
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ERP-strategi
Overordnet set er formålet med systemstrategien, at danne et sagligt veldokumenteret grundlag for valget
af fremtidig systemplatform for kunden.

Formål

›

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

›

Systemstrategi 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.

›

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.

.
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ERP-strategien som den gode platform for valg af system
Overordnet set er formålet med ERP-strategien, at danne et sagligt veldokumenteret grundlag for valget af
fremtidig systemplatform for kunden.

Der er et par overordnede steps som vi anbefaler, dog vil tilgangen variere lidt fra kunde til kunde:

01

02

03

04

Først laves en vurdering af asis med fokus på nuværende
processer, teknologiser,
applikationer og
systemlandskab.

Efterfølgende tages der afsæt
i fremtidige trends, ønsker,
muligheder og behov for den
fremtidige platform samt
målarkritektur.

Ovenstående leder til en
række mulige scenarier for
den fremtidige
systemplatform inkl. et
prisestimat og risici samt
overordnet roadmap for
realisering.

Scenarierne gennemgås på et
workshopforløb, for
herigennem af beslutte den
fremtidige retning for
systemunderstøttelsen.

.

Faser

Typiske aktiviteter når man skal lave en ERP-strategi
Projektopstart og
indsigt i forretningsstrategi, mål og
behov
• Fastlægge projekt omfang,
indhold og afgrænsning
• Tids- og ressourceplanlægning for projektet

Aktiviteter

• Identificere interessenter
• Introduktion til kundens
nuværende
forretningsmæssige
strategier mål og behov
(Mission og visioner)
• Gennemgang af relevant
dokumentation

Vurdering af
nuværende
systemlandskab
• Vurdering af nuværende IT
landskab, herunder
applikationer og databaser
• Kortlægning af nuværende
procesområder og
tilhørende
systemunderstøttelse
• Teknologiplatforme og
datamodel
• Vurdering af igangværende
projekter og planer

Fastlægge
overordnede krav til
fremtidig
system/teknologi

Prioritering af
forretningsbehov og
vurdering af system
muligheder

• Identifikation af fremtidige
teknologiplatforme

• Vurdering af
applikationsalternativer

• Fastlæggelse af fremtidige
IT/system visioner

• Vurdering af
teknologialternativer

• Fastlæggelse af fremtidige
krav til sikkerhed

• Fastlæggelse af
prioriteringer for fremtidige
teknologibehov og
muligheder

• Fastlægge tværgående ITog integrationsmæssige
behov
• Afdække
applikationsmæssige- og
teknologiske Gaps

• Prioritering af
forretningsbehov
• Dokumentation af
prioriterede krav og behov
til forretningsprocesser og
systemer/teknologi

Udarbejdelse af
strategiske
scenarier, samt
vurdering af disse
• Estimering af
omkostninger, risici og
fordele ved de prioriterede
krav og behov
• Udarbejdelse af strategiske
alternativer for hhv.
teknologi og applikationer
• Præsentation og diskussion
af de opstillede strategiske
alternativer
• Præsentation af anbefaling
til ledelse

Udarbejde roadmap
for systemstrategi

• Roadmap for implementering af
de valgte initiativer
• Udarbejde high level
projektplaner

Eksempler på analyser i forbindelse med udarbejdelse af ERP-strategi
Proces overblik

Risikoanalyse

System ovefblik

Nuværende system
understøttelse

Analyserne vil lede over til to-be scenarier samt anbefalinger til as-is.

Valg af ERP-system og leverandør
”Flere veje til målet – men hvilken er den rigtige?”
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ERP-systemvalgsprocessen
Valgprocessen skal sikre en struktureret og veldokumenteret proces mod
valget af ny teknologiplatform for fremtidige forretningsprocesser.

Formål med anskaffelse
›

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.

.
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Hvordan vælger kunderne systemer i dag?

”Den hurtige”

”Den passende”

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter

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

•

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)

Fordele/ulemper

•
+

Tid
• Konkurrence udsættelse

-

• Manglende beslutningsgrundlag
• Risiko for at skulle starte forfra

”Den alternative”
Hovedaktiviteter

•

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

•
+
•
+
•
+

Konkurrence udsættelse
Objektivt grundlag baseret på kriterier
Man ved hvad man får / ikke får
Kan tage lidt tid (fra 3 mdr.)

•- Kræver mere arbejde og støtte udefra
•

Fordele/ulemper

•
+
•
+

Meget involverende
Tid

-• Får først konkrete tilbud for sent/ikke kontrakt
-• Risiko for at vælge den forkerte/overraskelser

NB! Muligheden ”Den omstændelige” fremgangsmåde anvendes stort set ikke mere – bortset fra udvalgte offentlige udbud.
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Faser

Eksempel på ”den passende” proces for valg af ERP-system
Projektopstart

• Endelig fastlæggelse af
projektets formål,
indhold og
afgrænsning

Aktiviteter

• Tids- og
ressourcemæssig
planlægning af
projektet
• Fastlæggelse af
interessenter

Fastlæggelse af
forretningsmæssige behov

• Opnå nærmere kendskab til
virksomhedens aktiviteter
og forretningsmodel
• Gennemgå eksisterende
dokumentation som
beskriver krav og
forretningsproces-ser
udarbejdet tidligere i
processen
• Fastlægge de relevante
procesområder samt at
skabe en ramme for
kravspecifikation
• Workshop/Interview med
nøglepersoner omkring
forretningsmæssige behov
• Dokumentation af
forretnings- og IT-behov
• Gennemføre samlet
vurdering/review af krav

Fastlæggelse af
leverandører

Udarbejdelse af
tilbudsGrundlag og
indhentning af
tilbud

• Identifikation af mulige
leverandører

• Sammenskrivning af
materiale fra fase 2

• Kontakt til mulige
leverandører

• Fastlæggelse af aftale
grundlag (vi foreslår
VIRK17)

• Afholdelse af indledende
prækvalificeringsmøder
med mulige leverandører
• Endelig beslutning
omkring de 3
leverandører der skal
deltage i udbudsrunden

• Udarbejde
tilbudsgrundlag og
tilbudsskabelon
• Præsentation af
tilbudsmateriale til
leverandører
• Dialog med leverandører
omkring besvarelse af
tilbud

Evaluering af
tilbud

Udarbejdelse af
beslutningsgrund
lag

Forhandle
kontrakt

• Gennemgang og
evaluering af
leverandør tilbud

• Udarbejdelse af
anbefaling til valg af
system og leverandør

• Afholdelse af
forhandlingsmøder med
leverandør

• Valg af maksimalt 2
leverandører som skal
deltage i workshops

• Eventuel præsentation
af anbefaling for
virksomhedens ledelse

• Underskrivelse af aftale

• Afholdelse af 1-2 dages
evalueringsworkshop
med hver af de
relevante leverandører
• Indhente reviderede
tilbud fra
leverandørerne
• Gennemføre
opfølgende leverandør
workshop

Markedet for ERP
”Det danske markedet er stort og der er mange valg”
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ERP-markedet i Danmark

Kompleksitet af forretningsmæssige behov

Systemernes målgruppe

Virksomhedsstørrelse

.

Devoteams ERP-markedsanalyse
10 måneders intensivt arbejde
Samlet overblik over ERP-markedet i
Danmark
Sammenligner de forskellige systemer
Skaber gennemsigtighed i et
uigennemsigtigt marked

NB: vi kårer ikke vindere eller tabere, da det altid er virksomhedens egne behov
som afgøre hvad der er godt og skidt

.

Opsamling
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Konklusioner
3 hovedbudskaber
Vi har et bredt favnende ERP-marked med
mange velfungerende systemer. Valget er ikke
altid så enkelt, da der er mange ting at tage
stilling til. Her er tre gode råd:
• En ERP-anskaffelse skal planlægges ordentligt
og struktureret
• Det er vigtigt at have fokus på
procesunderstøttelse
• Brug lidt tid på flere, og meget tid med få –
Både når det glæder system og leverandører.

Spørgsmål:

Er der noget, I savner svar på?
Efter seancen er I meget velkommende til
at kontakte mig, hvis der opstår
spørgsmål.
0045 4178 1304
Nanna.kejser@devoteam.com
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HCM systems in Denmark

Ny HR
markedsanalyse
på vej

.

