
ERP Strategi 

Hovedelementerne i implementering af 
virksomhedssystemer 
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Hvem er vi? 

Vi effektiviserer forretningsprocesser og implementerer ERP-løsninger. 
 
Vi lægger vægt på resultater, der kan bruges, på helhed og på at gøre 
tingene enkelt.  
 
Det var visionen for First Consultings grundlæggelse i 2001 – og den 
følger vi stadig. 
 
Vi er en dynamisk netværksvirksomhed med kompetencer, der passer til 
kompleksiteten i et ERP-projekt: ERP-rådgivning, projektledelse, 
procesoptimering, it-jura, it-strategi, outsourcing, digitalisering, web-
portaler mv. 
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 Virksomhedens 
værdikæde 

 Lean potentiale 
 Strategisk IT-

planlægning 

 Klassisk udbud 
 Nøglekravsmetoden 
 Proof-of-concept 

 ERP projektledelse 
 Lean administration & 

service 

Forretningsprocesser og ERP-systemer 

Forretningsprocesser og ERP hænger uløseligt sammen og skal ses i den 
rigtige helhed. Vi skaber et helhedsbillede af virksomheden for at 
komme ind til problemstillingens kerne, så den rigtige løsning kan findes 
og tages i brug. 
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Projektstrategi 

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Forandringsledelse 

Brugeruddannelse 

ERP-løsning 

Projektorganisation 

Ressourcer 

IT 

Projektplan 

Forretningsdrevet 

IT-drevet 

• Ejerskab hos 
topledelsen 

• Gå efter 
forretningsfordele 

• ERP som 
forandringsagent 

• Ejerskab hos IT-
afdelingen 

• Gå efter mest 
funktionalitet 

• ERP som 
driftssystem 
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Grundelementer i en ERP Strategi 

Projekt-
model 

Hvorfor 
gør vi 
det? Hvad 

laver vi? 
Hvordan 
får vi det 

til at 
virke? 

Projekt-
strategi 

Proces-
model 
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Forretningsmål Forretningsmål 
 

Omstillingskrav 

• Forstå virksomhedens strategi 
& mål samt begrundelse for 
omstilling 

• Omsæt dette til  forretnings-
mål & forventninger til ERP-
projektet, f.eks.: 
– En fælles, integreret løsning for 

hele virksomheden 
– Professionalisering af 

virksomheden med standard 
ERP arbejdsgange 

– Bedre ledelsesinformation, 
bedre ledelse og bedre 
forretning 

• Opstil herefter operationelle 
mål og projektpolitikker 

• Eksempel på mål & politikker: 
– Gør det 80% perfekt 
– Skær i projektet hvis 

nødvendigt for at overholde 
deadlines 

– Løs komplicerede forretnings-
processer og undtagelser 
udenfor ERP-systemet 
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Projektafgrænsning. Procesmodellen. 

En virksomhed har normalt ganske få – måske 6 til 8 -  
processer i værdikæden 

Disse operationelle processer defineres i logisk rækkefølge 

Værdikæden er en vital del af den samlede supply chain 
(forsyningskæden), der forbinder indgående og udgående 
processer med virksomhedens leverandører og kunder 

Kunde Leveran- 
dør 

Supply Chain 
Indgående 
processer 

Udgående 
processer 

Niveau 1 = Proces 
 
Niveau 2 = Delproces 
 
Niveau 3 = Aktivitet 

Hver proces i værdikæden nedbrydes i delprocesser 

Delprocesser defineres i tilfældig orden 

Delprocesser nedbrydes i aktiviteter 

Delprocesser kan diagrammeres i procesflows (hvad vi gør) 

Aktiviteter kan diagrammeres i workflows (hvordan vi gør 
det) 

Delprocesser 

En proces 

Værdikæde 
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Projektafgrænsning. Værdikæden. 

Produkt- 
udvikling 

Salg & 
marketing Produktion Kunde- 

løsninger 

Værdikæde 

Delprocesser 

Ide- 
udvikling 

Kunde 
support &  

service 

Produktions 
plan 

Leverance 
kæden 

Forsendelse 

Operationelle 
processer 

Etc. 

D1 

D2 

D4 

Værdikæden viser, hvordan virksomhedens operationelle arbejde er struktureret 
 

 ’Vi skanner markedet for at få nye ideer’ – det er ’Ide udvikling’ 
 ‘Vi forsker og designer nye produkter og frigiver dem til produktion' – det er ’Produktudvikling’ 
 ‘Vi skriver marketingplaner, forfølger leads og lukker ordrer' – det er ’Salg & Marketing’ 
 'Vi planlægger og producerer ordrerne, leverer og fakturerer kunderne' – det er ’Produktion’ 
 'Vi leverer totalprojekter, tilknytter ressourcer og holder styr på omkostningerne' – det er ’Kundeløsninger’ 
 'Vi driver en kundeservice, løser kundeproblemer og reparerer' – det er ’Kundesupport & service’  
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Projektafgrænsning. Forretningsprocessen. 
Hvad er en forretningsproces? 
• Der er et antal operationelle processer eller arbejdsgange, der 

tilsammen kaldes værdikæden, fordi det er her, værdierne i 
virksomheden skabes. De udføres som regel i en bestemt 
rækkefølge, i en kæde af operationer. 

 
• Hver af processerne nedbrydes i delprocesser. ‘Produktion’ 

har for eksempel otte delprocesser: 
– D1 Produktionsplan 
– D2 Leverancekæden 
– D3 Lagerstyring 
– D4 Forsendelse 
– D5 Produktionsprocesser 
– D6 Dokumentation og kvalitetstyring 
– D7 Repeterende ordreproduktion 
– D8 Konfigurer til ordre 

 
• En delproces kan yderligere nedbrydes i aktiviteter. Det er det 

laveste niveau. D4 ‘Forsendelse’, kan fx. have disse 
aktiviteter: emballering, produktregistrering, import/export, 
transportøraftale og kundefakturering  

 
• En proceskæde bliver aldrig bedre end det svageste led – alle, 

der arbejder med processen, bliver afhængige af hinanden 
 
• ERP-systemet er lavet, så det modtager input fra én 

medarbejder, bearbejder data og sender dem videre til den 
næste 

– Data indtastes kun én gang 
– Data kan så bruges af alle andre 
– Data får færre fejl 
– Data og dataflow er tilgængelige for alle 

 
• 'Vi erstatter massevis (hundreder!) af gamle systemer med 

en, fælles løsning' 

 

Input
Customer

value
(quality)

Delproces D4 ’Forsendelse’ 

Import/Export 

Transportøraftale 

Produkt- 
registrering 

Emballering 
Fakturering 



10 2. februar 2014 

Projektafgrænsning. Værdikæde i en 
branchemodel. 
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Projektafgrænsning. Aktiviteter i 
branchemodellen. 
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Projektafgrænsning. Støtteprocesser i 
branchemodellen. 
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Projektafgrænsning. Projekteksempel. 

• Brug procesmodellen til at 
afgrænse og prioritere hvilke 
processer og aktiviteter, der 
skal understøttes af ERP – og 
hvilke ikke. 

• Skravér de delprocesser, der er 
’in scope’ og giv aktiviteterne 
rød farve. 
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Implementeringsstrategi 

• Udrulning 
– Hvilken 

rækkefølge? 
• Implementering 

– Hvilket 
ambitions-
niveau? 

• Business case 
– Hvad koster 

det? 
– Hvilke fordele 

får vi? Hvor 
hurtigt? 

Udrulningsstrategi 
- Kernemodel ? 
- Pr. lokation ? 
- Pr. proces ? 
- Pr. modul ? 
- Big Bang ? 

Implementeringsstrategi 
- Systemudskiftning ? 
- Procesforbedring ? 
- BPR ? 

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 
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Procesforbedring 

• Benyt standardsystemet til 
procesforbedringer (ingen eller 
få tilretninger) 

• Virksomheder opsamler over 
tid uforholdsmæssigt mange 
systemer og spreadsheet-
modeller 
– Erstat så mange som muligt 

med integrerede løsninger (slå 
skuffesystemer ihjel) 

– Slip for dataporte 
– Få bedre arbejdsgange 

Finans XAL

1

Anlæg XAL

6

Timesag XAL

5

Lager XAL

4

Debitor XAL

2

Kreditor XAL

3

Anlægsnote

17

BBB rapporter

12

Lager
specifikation

15

Intercompany

18

Unitel

20

Bank
Konverteringspr

ogram

22

Danske Bank

21

Spec af
Indgangsbog

16

Udarb
råbalance

7

Spec af Omk.

8

Timesag/WIP-
Spec

9

R/D - aktivering

10

LønafstemningTimesedler

28

Paradox

24

Multiløn

25

FDC

26

Navision UK

27

UK
Banksystem

29

Cash-Flow filer

13

Corporate Finance

14
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Brugeruddannelse 
• Projektdeltagere deltager 

i systemoverblikskurser 
og i design workshops 

• Superbrugere udpeges til 
at forestå uddannelse af 
slutbrugere 

Design 
dokumentation 

Systemoverblik, design workshops 
og slutbrugeruddannelse  

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Brugeruddannelse 



17 2. februar 2014 

Forandringsledelse Et ERP-projekt er en 
læringsproces 

• Kommunikation er 
nødvendig – i rigelige 
mængder 

• Topledelse og 
nøglemedarbejdere på 
tværs af organisationen 
skal mobiliseres 

• Workshops til opstilling af 
en fælles procesmodel 
skal afholdes med alle 
forretningsenheder 

• Styregruppemøder skal 
gennemføres regelmæs-
sigt 

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Forandringsledelse 

Brugeruddannelse 
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ERP-løsning 

• ERP-markedet skal undersø-
ges og et system skal vælges 
– Licenser skal anskaffes  
– Implementeringspartner skal 

vælges 
– Implementeringskontrakt skal 

forhandles 
• Der er tre principielle 

fremgangsmåder 
• Klassisk udbud 

– Der skal anskaffes et mission 
critical virksomhedssystem. 
Udgangspunktet er et 
standardsystem, men unikke 
processer, der giver 
virksomheden konkurrence-
fordele, kræver specialudvik-
ling og tilretninger. 

• Nøglekravsmetoden 
– Forretningen skal bruge et 

standardsystem indenfor 
traditionelle driftsområder. Det 
skal virke og leve op til en 
række veldefinerede nøgle-
krav. Styrede leverandør-
demoer gennemføres. 

• Proof-of-concept 
– Ofte er standardsystemet valgt 

eller givet på forhånd. F.eks. 
som følge af en koncernstrategi 
eller fordi opgaven er at 
opgradere det nuværende 
system. Fit/gap workshops 
gennemføres som grundlag for 
at indhente tilbud fra flere 
systempartnere. 
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Projektplan 

• Hovedtidsplan med datoer 
for de vigtigste milepæle 
skal udarbejdes ud fra 
forretningshensyn 

• Udrulninger og efterfølgende 
projektfaser skal forudses  

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Forandringsledelse 

Brugeruddannelse 

ERP-løsning 

Projektplan 
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Projektorganisation 

• Projektorganisationen skal 
udpege såvel globale som 
lokale procesejere  

• Procesejerne er ansvarlige 
for procesvision samt for 
formulering og opfyldelse af 
resultatmål (KPI) 

Støtteprocesser 

Ref Gruppe 
Styr 

PM 

Unit 1 Unit 2 Unit 3 

Værdikæde 

Global 
proces- 
ejer 

Proces 
team Forret- 

ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Forandringsledelse 

Brugeruddannelse 

ERP-løsning 

Projektorganisation 

Projektplan 
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Ressourcer 

• Implementeringsprojektet skal 
bemandes med 
nøglemedarbejdere, der går forrest 
og er ambassadører for 
forandringer 

• For hver proces bemandes et 
procesteam 

• Procesejere 
– Ansvarlige for komplette, 

globale processer og for 
integrationen på tværs af 
processer. Løser konflikter. 

• Subprocesejere 
– Ansvarlige for koordinering 

mellem enheder, for ledelse 
af teammedlemmer, for at 
kortlægge nuværende 
arbejdsaktiviteter og for 
udformningen af nye, fælles 
processer. 

– Ansvarlige for 
styreparametre og 
masterdata i subprocesser. 

• Team-medlemmer 
– Ansvarlige for at 

dokumentere de nye, fælles 
arbejdsgange og for at 
dokumentere nødvendige 
tilretninger. Vil blive 
superbrugere. 
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Informationsteknologi 
• IT-afdelingen har 

vigtige opgaver i 
implementeringen 

– Deltager i 
projektledelsen  

– Bidrager med viden 
om virksomhedens 
processer 

– Definerer og køber 
ERP-licenser 

– Dokumenterer 
nuværende 
systemer & data 

– Teknisk ansvarlige 
for 
datakonvertering og 
interfaces 

– Tilvejebringer den 
tekniske 
infrastruktur 

– Ansvarlige for 
fremtidig support 

Forret- 
ningsmål 

Projektafgrænsning 

Implementeringsstrategi 

Procesforbedring 

Forandringsledelse 

Brugeruddannelse 

ERP-løsning 

Projektorganisation 

Ressourcer 

IT 

Projektplan 
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Holdninger 

• Brug standard 
– Tilpas til standardsystemet 
– Undgå rettelser 
– Gør det 80% perfekt 

• Indfør fælles sprog 
– Fælles procesmodel 
– Fælles data 

• Konvertér så få data som 
muligt 
– Frys de gamle systemer 

Provokation 
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Dokumentation 

• Projektstrategien 
dokumenteres i en 
Projektspecifikation (PID) 

• Dette dokument udbygges og 
vedligeholdes gennem hele 
projektforløbet og indeholder 
bl.a. projektets  
– Vision og mål 
– Succesfaktorer 
– Politikker 
– Afgrænsning 
– Plan 
– Bemanding 
– Budget 
– Mv. 
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