
 

FÅ UDBYTTE AF ERP-INVESTERINGEN FRA DAG 1 
 
Vi har givet den traditionelle ERP-anskaffelsesmetode et kritisk eftersyn og ud-
viklet en alternativ fremgangsmåde. 
 
Produktet hedder ’ERP Hurtigruten’ og er kendetegnet ved,  

• at kunderne sparer betydelige personaleressourcer under gennemførel-
sen af et ERP-projekt 

• at selve anskaffelsesprisen for et nyt eller opgraderet system ligeledes 
reduceres 

• at forretningsfordelene - og dermed investeringens udbytte - allerede 
kommer fra dag 1 

 
Kunden får samtidig den rigtige ERP-løsning, nemlig den, der er fremtidssikret 
efter forretningsstrategien og som optimerer virksomhedens forretningsproces-
ser. 
 
Kunden, ERP-leverandøren og First Consulting gennemfører i fællesskab en ef-
fektiv foranalyse efter en fastlagt drejebog. Det resulterer i en kortlægning af 
kundens fremtidige behov for ERP-dækning af sine forretningsprocesser sammen 
med en vurdering af de forretningsfordele, der ønskes opnået. Rækkefølgen, 
systemet skal implementeres i, bestemmes derfor ud fra forretningsmæssige 
prioriteringer.  
 
Der implementeres først et nyt system, som i starten egentlig ikke tilfører ny 
funktionalitet, men blot giver virksomheden et moderne og mere fremtidssikret 
ERP-system. Systemet it-understøtter blot de arbejdsopgaver, der allerede er it-
understøttede i dag - nu bare med en moderne løsning og med nye arbejdspro-
cesser, der er forbedrede efter de opstillede forretningsmål. 
 
Denne implementering kan begynde med det samme - lige efter foranalysen - 
da den ikke belaster organisationen med noget nyt, - der er tale om kendte ar-
bejdsopgaver, der i forvejen var understøttede af it. 
 
Det betyder  

• implementering fra dag 1 
• benefit capture fra dag 1 
• procesoptimering fra dag 1 

 
Hurtigruten er i sig selv innovativ, men det, at it-leverandør og vi som manage-
mentkonsulenter går sammen om at sikre og maksimere kundens ERP-
investering, er et godt, praktisk eksempel på både at tænke og ikke mindst at 
eksekvere ud af boksen. 
 
Denne nytænkning mener vi, at markedet efterspørger i dag. 
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Det, at implementeringen begynder med det sam-
me, kalder vi ’Vi kan 100 i dag - vi får 100 med det 
samme’. 
 
Men virksomhederne er ambitiøse og ønsker at 
komme op på ’150’ med det nye system. Det sker 
hurtigt, idet de forretningsmæssige prioriteringer 
fra foranalysen omsættes til små, overskuelige 
implementeringsprojekter i agile sprint. I hvert af 
disse fokuseres indsatsen på to-be og på best prac-
tice for at implementere effektive arbejdsgange. 
 
Det kalder vi ’Vi kommer hurtigt på 150’. 

 
Betalingen for en ny ERP-løsning er efter Hurtigruten lige så enestående som implemen-
teringsmetoden. Der betales nemlig i takt med de enkelte implementeringer, og da hver 
implementering giver benefits med det samme, hænger investering og afkast tæt sam-
men. 
 
Og den samlede anskaffelsespris bliver lavere, fordi hele implementeringen er fokuseret. 
På kundens virksomhed og på dennes forretningsmæssige behov. 
 
Samlet set er Hurtigruten derfor kendetegnet ved: 
 

 
 

• Kort og billig proces 
• Kun en leverandør er involveret 
• Foranalyse giver sikkerhed for forventede behov og erstatter kravspecifikation 
• Implementering begynder med det samme 
• Benefit capture med det samme 
• Procesoptimering med det samme 

 
ERP Hurtigruten bygger på vores erfaringer fra man-
ge ERP-projekter og effektiviseringsopgaver. Derfor 
er produktet også metode- og værktøjsunderstøttet 
med bl.a. en drejebog over gennemførelsen af de tre 
projektfaser ’Foranalyse’, ’Få dagens til at virke 
(100)’ og ’Få fremtidens til at virke (150)’. 
 
Alle projektfaserne er yderligere dokumenteret med 
detaljerede projektplaner inkl. estimeringsguides for 
vores, leverandørens og kundernes ressourceindsats.  
 
Dette er med til at kvalitetssikre projekterne og til at 
gøre gennemførelsen hurtig og sikker. 
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