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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 
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Erik Lennings
+45 22 20 21 21
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ERP 2020
Kort om rapporten

” Giver det samlede overblik!”



10 måneders intensivt 
arbejde på tværs af 

Danmark, Sverige og 
Norge

Giver samlet overblik over ERP 
markedet i Danmark (18 systemer)  

Viser forskelle – men kåre 
ikke 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
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Eksempel fra rapporten – Skaber et hurtigt overblik 

Kilde:  Devoteam ERP Rapport 2020
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Corona –
påvirkes ERP 
projekterne?

” Input fra såvel kundeprojekter som 
leverandører”



Vores ”Corona” 
analyse

01 Input fra 40 igangværende ERP- og HR-
projekter indenfor for forskellige industrier

Data indsamlet i de første uger efter 
Danmark/verden lukkede ned

Mere eller mindre ligeligt fordelt projekter i 
Danmark, Sverige og Norge

Input fra en god håndfuld leverandører
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https://www.devotalks.dk/er-erp-projekterne-blevet-smittet-
med-corona



Overordnede resultater af analysen

Ca. 10 % af projekterne er lukket helt ned, de 90% kører 
videre men på andre ramme betingelser.

Alle kørende projekter er med få dages varsel blevet 
omlagt til en virtuel arbejdsform, ved hjælp af diverse 
samarbejdsværktøjer.

Projekter i strategifasen gennemføres, men business 
casen skal være endnu stærkere end før

Flere projekter i anskaffelsesfasen, er enten udskudt 
eller vil for nogens vedkommende møde et stop 
indenfor et par måneder!

Implementeringsprojekter indenfor de brancher som 
har størst forretningsmæssige negative konsekvenser 
af Corona krisen er stoppede.

For at spare omkostninger, ser vi flere virksomheder 
som forsøger at gennemføre flere aktiviteter med 
interne ressourcer.

Alle salgsaktiviteter hvor kunden er direkte berørt af 
krisen er stoppet eller sat på pause. 

Udfordringer med virtuelle salgsaktiviteter –
Kunderne er endnu ikke helt tryg med det medie 
endnu.

Frygt for mindsket pipeline i den kommende tid.

Større implementeringsprojekter i ikke-berørte 
brancher er villig til at skrue op, mens 
mindre/mellemstore virksomheder er forsigtige.

Der er kunder som tænker langsigtet og derfor 
ønsker at udnytte denne særlige periode til at 
opstarte eller accelerere projekter.

Virtuel arbejdsform ved implementeringsprojekterne 
er markant anderledes – flere har hurtigt vænnet sig 
til den ”nye normal”

Status på 
kundeprojekter

Leverandørernes 
oplevelser



ERP INITIATIVER

”Trends og muligheder Post-Corona”



Et par Post-Corona ERP trends

Større krav til 
målbart 

forbedringspotentia
le

(Business casen 
bliver vigtigere)

Mere digitalisering 
med ekstra fokus på 

Cost cutting 
(Administrative 

robotter (RPA), AI, 
IOT,  

talegenkendelse 
mm.)

Review af 
igangværende 

projekter og 
grundigere  

forberedelse til nye 
ERP tiltag

Licensgennemgang/re
view!

Audit/Compliance over 
for leverandør, samt 
generel styring og 
overblik over egne 

licenser!  

”Corona priser” !

Kunderne forventer 
”skarpere priser” eller 

flere ydelser til 
samme pris! 

Mere virtualitet!

Vi har nu lært at 
være virtuelle – og 
det vil vi fortsætte 

med!



Foretag review på igangværende ERP projekt – kan gøres helt 
virtuelt!

Udarbejd ERP strategi – klargøring til fremtidige tiltag!

Brug ”den stille tid” fornuftigt!



Konklusioner

Spørgsmål
Fokus vil være på optimering, 
besparelsespotentiale og automatiseringer

Overvej indkøb nu – der kan være både tid og 
penge at spare

”Ventetiden” kan bruges fornuftigt – meget 
værdifuldt arbejde kan med fordel foretages nu!

Tre hovedbudskaber
Hvor står I selv med jeres 
ERP projekter?
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Kontaktinfo:
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