
Innovative technology consulting for business.

THE NEW NORMAL
- På den anden side af COVID-19 – hvordan gør 
vi os klar, og hvad bliver ”The New Normal”?

På kinesisk består ordet 'krise' af to tegn - det 
ene står for fare, det andet står for 
muligheder

Troels Astrup troels.astrup@devoteam.com



DIGITALE
indspark

VELKOMMEN

FORSKELLIGE
emner

SKIFTENDE
oplægsholdere

20 + 10
minutter

LIDT PRAKTIK 
INDEN START Har du spørgsmål

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

Vil du gerne gense 
slides
bliver denne DevoTalk
optaget og gjort 
tilgængelig på sitet 
devotalks.dk 

Generer ”video-vinduet”
af dagens taler i fht. at se 
slides, kan du selv 
drag’n’drop’e vinduet til 
et passende sted



The New 
Normal

Som vi i en digital 
verden altid bør 

forholde os til

The New Next
Normal

Som følge af COVID-
19

Efter CODID-
19

På den ”anden side” 
af COVID-19, hvad 
skal vi fokusere på



Inspirationskilder 
I forhold til
The New Normal



The New Normal
Som vi i en digital verden altid bør forholde os til



Digital transformation 
forandre verden

Teknologi udvikler sig 
eksponentielt

Data er det nye olie

Kundecentrisk og Alting 
som en service

Skaber værdi med 
samarbejdspartnere

Enhver virksomhed er en 
teknologi virksomhed

Bæredygtighed



Teknologi(er) ændre vores 
verden (1998)

20152007
Teknologi(er) ændre vores 

verden (2015)

To Microsoft direktører i forskellige 
tider



Social Media

Er i konstant udvikling. Nye 
platforme  kommer og går, men 
sociale medier forbliver en del af 

det nye normale arsenal

Multichannel Marketing

Standard platform til at forstå 
kunder og udløse handlinger 

med ønskede kunderesultater

Mobil

Mobile enheder er blevet vores 
grænseflade til verden og vores 

kilde til information

Platforme

Platformmekanismen er blevet 
en standard økonomisk model 

for vækst

Cloud

Tillader os at skalere vores 
databehandlingsbehov næsten 
øjeblikkeligt og kun betale for 

det, vi bruger

Agil

Er blevet den udbredte filosofi til 
at takle alle mulige projekter i 

nystartede- og store 
virksomheder

Big Data

Standard teknologi til forståelse 
og forudsigelse af kundernes 

opførsel i the New Normal

API

Tillader hurtig opbygning af 
applikationer ved forbindelser til 

eksisterende tjenester

The New Normal Værktøjskasse



Hvad er din 
virksomheds eller 

organisations 
New Normal?

Hvad er din baselinje? 

Hvad er the New Normals? - Ja flertal!

Hvad vil du gøre, hvis du var et startup?

Hvad skal din baselinje være i fremtiden?

Kig på din sektor, dit marked, din forretning - spørg dig selv:

Søg mere inspiration i en af Devoteams mange artikler
Så lav dog en disruptionanalyse

https://dk-managementconsulting.devoteam.com/artikler/saa-lav-dog-en-disruptionanalyse/




The New Next Normal
Som følge af COVID-19



Personlig
hjemmetræning

via remote



Hvordan ser 
vejrudsigten ud 
som følge af 
COVID-19?

MON TUE WED THU FRI

Bundlinjen 
- hver 

krone og 
øre tæller. 

Nye vaner 
og 

muligheder

Salg falder, 
stress 
stiger

Genevaluer
ing af 

projekter 
for højere 

ROI.

Finansiel 
disciplin til 

digitale 
initiativer.

30% 
Chance for 
ændring i   
prioriterer

50% 
Chance for 
ændring i   
prioriterer

60% 
Chance for 
ændring i   
prioriterer

30% 
Chance for 
ændring i   
prioriterer

100% 
Chance for 
ændring i   
prioriterer



Langtidsprognosen



COVID-19 konsekvenser for din virksomhed – ikke 
kun negativt

Top 3 NEGATIVE konsekvenser Top 3 POSITIVE konsekvenser- +

1. Manglende evne til at besøge kunder

2. Betydeligt fald i salgsresultatet

3. Manglende evne til at genoptage 
produktionen

1. Forbedret virksomhedsevne til at 
samarbejde på lang afstand

2. Anerkendelse af værdien af digital 
transformation og informationsteknologi

3. Fået evnen til online forretningsudvikling

COVID-19 har betydet gennemførelse af det største digitale kursus nogensinde.
Det vil forandre forbrugeradfærd for evigt.

Kilde: IDC Media Center. CXO Surveys: IT and Digital Transformation Show 
Growing Value as the COVID-19 Epidemis Takes its Toll 





Efter CODID-19
På den ”anden side”  af COVID-19, 

hvad skal vi fokusere på



Frys ikke din virksomhed – arbejd hårdt på at 
skabe den virksomhed, som the Next Normal 

kræver at du er

En nedfrosset dinosaur vil hurtig 
uddø i den nye virkelighed

En dinosaur der hurtigt tilpasser 
sig den nye virkelighed



Efter-krisen
Livet går ikke bare tilbage til 
normal – så forbered dig og 
forestil hvad næste normal 

bliver

Ring til dine kunder, før de 
ringer til dig. Direkte 

relationer med kunden er et 
af dine vigtigste aktiver. 

Reducer omkostningerne 
for transformation og 

effektivisering

Play the long game. 
Lav en ny plan, som 
ikke er en plan – det 
er et sæt af 
scenarier, tænk 
ecosystemer/Nye 
samarbejder

Gode råd til den nye virkelighed som følge af COVID-19 

Væk med 2025 strategien 
som sikkert var mere, 

bedre, hurtigere men af det 
samme – Start fra ground 

zero!



Forbedring af Data 
Management

Supply Chain 
Optimering Proces Automation Kunde Selvbetjening

Gør folk i stand til at dele data 
på en nem og effektiv måde og 
bruge disse data til at skabe 
forretningsværdi gennem 
bedre og hurtigere 
beslutninger

CIO'er skal samarbejde for at se 
ud over omkostningsreduktion 
for at muliggøre øget salg. 
Fokus bør være på at bruge en 
blanding af konventionelle og 
ukonventionelle teknikker til at 
optimere IT- og 
forretningsomkostninger

Virksomhedsledere er nødt til at 
se udover nuværende brug af 
automatisering af robotter og 
udnytte Internet of Things og 
smarte maskiner til at bygge 
intelligente 
forretningsprocesser

Skab en strategi til håndtering 
af selvbetjeningsteknologier. 
Den skal løbende opdateres og 
baseres på kundens perspektiv 
og oplevelse

Forbedring af 
forretningseffektivitet 

gennem Analytics 

Digitalisering af 
forretningsprocesser

Forbedring af 
Lagerstyring

Kontinuerlig forbedring 
af Kultur

Avanceret analyse hjælper med 
at reducere kunden churn og 
gøre udstyr sikrere. Brug af 
analytics hjælper også med 
fastholdning af kunder eller 
forbedring af 
markedsføringssvar, som igen 
kan have en stor indflydelse på 
virksomheden

Udvikle en integreret tilgang, 
der samler de nødvendige 
kompetencer og ekspertise 
sammen med buy-in fra det 
udøvende lederteam

Da lagerbeholdning er et 
arbejdende kapitalaktiv, vil 
reduktion af beholdning 
bidrage direkte til bundlinjen

CIO'er skal samarbejde med 
virksomhedsledere for at 
fokusere på lean 
forbedringsindsats

Teknikker til omkostningsoptimering



Dimension
Score

1 2 3

Strategisk værdi Lav Medium  Høj

IT kontrol Lav Medium Høj

Potentiel omkostning og 
fordele Lav Medium  Høj

Kundepåvirkning Negativ Neutral Positiv 

Tid før gevinstrealisering <18 Måneder 6-18 Måneder < 6 Måneder

Grad af forretningsrisiko

Omlægning af nuværende 
processer og 

organisationsstruktur. 
Afskedigelser af personale.

Begrænset forandring i 
roller og organisatoriske 

strukturer

Minimal organisatorisk 
forandring og personale 

påvirkning

Graf af teknisk risiko Påvirke operativsystem, 
database og middleware

Moderat påvirkning af få 
tekniske komponenter

Mindre påvirkning af 
tekniske komponenter

Sandsynlighed for 
omprioritering og annullering Høj Mellem  Lav

Krav til investering Høj Mellem Lav

Total Score
Afvis

9

Evaluer Accepter

18 22 27

Når du skal prioritere i den kommende tid



For mere inspiration se tidligere Devotalk omkring 
Omkostningsreduktion under/efter Cortona-krisen 
af Per Eeg

https://zoom.us/rec/share/zNJqDJWt1iRJeJ3oy2vuXr4hOau8eaa8gXQe8_BbmEaUNzEpYJIST2LcVgBb0JQ2?startTime=1587022971000


Konklusioner

Tre hovedbudskaber Spørgsmål
Digitale transformation ændre verdenen – vælg 
hvilken dinosaurs I vil være (nedfrossen eller 
den der tilpasser sig?)

Forandringer er kommet for at blive. Barrierer 
er blevet brudt. Udnyt det for tiden er nu

Play the long game. Hvis muligt så foretage 
Cost cutting for transformation og The Next
Normal

Hvad ville du gøre, hvis du var en startup?

Hvilke forandringer forårsaget af COVID-19 vil i 
holde fast i? 

Fokuserer du eller din organisation nok på ”The 
Day After Tomorrow”?
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