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Overblik over det danske 
HR system marked



Grundlag for dagens DevoTalk 



1 års intensivt arbejde på tværs af 
Danmark, Sverige og Norge

Giver samlet overblik over HR system 
markedet i Danmark (26 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

HR system analysen



Om markedet for HR-systemer



HR -
hovedprocesser



Om markedet for HR-systemer



Eksempel på HR system On a Page 



TRENDS & BUSINESS CASE



Hvad driver udviklingen – seks udvalgte trends (1/2)?

Effektivisering af on-boarding

Mere effetive on-boarding med on-boarding-portal, digitaliserede 
check-lister og online introduktionsmateriale før og efter 

ansættelsesstart.
1

Data-dreven rektruttering

Større brug af dataanalyse og Artificial Intelligence i 
rekrutteringsprocessen.2

Fleksibel arbejdsstyrke

Freelancere og korttidsansættelser bruges mere og mere. De 
kræver nogle af de samme services som medarbejdere, f.eks. 

persondataregistrering, udlevering af udstyr, tilknytning i 
organisationshierarkiet.
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Hvad driver udviklingen – seks udvalgte trends (2/2)?

Micro e-learning

Det klassiske kursusforløb bliver suppleret af små e-learning 
moduler – gerne på mobilen.4

Databeskyttelse

Indførelsen af GDPR var kun begyndelsen – udviklingen fortsætter.5

Kontinuerlig ”pulsmålinger” frem for årlig MUS

Den traditionelle årlige medarbejder-udviklingssamtale erstattes 
eller suppleres af løbende evalueringer fra team’et.
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Forretningsværdien af et HR-system

Strategic Benefits

Process Efficiency

Decision Support

Cost Savings



Eksempel på business benefits 

Business benefits of improved HR system support for Company X. 

Business value

• Have more coherency and consistency across Company and minimize the GDPR risks.
• Lower the risk of access to sensitive data/security breach with more compliant master data processes.
• A more streamlined and structured way to develop competencies
• Possibilities to identify talents within Company and take action based on facts.

Strategic advantages

• Have “one source of truth” and improved data accuracy. 
• Streamlined automated master data processes will establish time savings for HR, IT and Managers.
• Have an on-line up to date overview of the organization.
• Be able to trust our data and spend less time looking for the data.

Higher efficiency

• Spend less time on manual administration.
• Reduce administrative overhead for managers, employees and HR.
• Have higher productivity faster with improved on-boarding process.
• Faster speed and GDPR compliant recruitment processes in all countries incl. contact signing.

Process optimization

• Decrease in time spent in recruting, on-boarding off-boarding etc).
• Have better cost control, forecasting and budgeting process..
• Spend less money on external trainings through cross company/ cross country overview of development

needs.

Cost
savings

• Easier to plan for re-organizations with on-line updated data in a single source of truth.
• Ability to spend time on analyzing the data instead of gather it.
• Easy access to strategic data supporting talent management and performance management processes.
• Alignment and overview of goals and objectives on all levels in the organization.

Decision support



Den moderne HR system  
anskaffelse

”Flere veje til målet – med hvilken er den 
rigtige?”



Hvordan vælger kunderne systemer i dag?

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

”Den hurtige” ”Den passende” ”Den alternative”

Hovedaktiviteter

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

Fordele/ulemper

Tid

- Konkurrence udsættelse

- Manglende beslutningsgrundlag

- Risiko for at skulle starte forfra

Hovedaktiviteter

› 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)

Hovedaktiviteter

› Udvælg to systemer/leverandører

› Udarbejd materiale til leverandør workshops 

› Gennemføre 1-2 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
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Hvilke kriterier afgør typisk valget af HR-system?

• Pris

• Processer og funktionalitet

• Teknologi

• Leverandør

• Implementering

• Systemstrategi



Eksempel på HR-systemvalgsproces

› Endelig fastlæggelse 
af projektets formål, 
indhold og 
afgrænsning

› Tids- og 
ressourcemæssig 
planlægning af 
projektet

› Fastlæggelse af 
interessenter

› Opnå nærmere 
kendskab til 
virksomhedens  
aktiviteter og 
forretningsmodel

› Gennemgå 
eksisterende 
dokumentation som 
beskriver krav og 
forretningsprocesser 
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

› Fastlægge 
evalueringskriterierne 
for valgprocessen 

› Identifikation af 
mulige leverandører

› Kontakt til mulige 
leverandører

› Afholdelse af 
indledende 
prækvalificerings-
møder med mulige 
leverandører

› Endelig beslutning 
omkring de 3 
leverandører der skal 
deltage i 
udbudsrunden

› Afholdelse af 
forhandlingsmøder 
med leverandør

› Underskrivelse af 
aftale

› Sammenskrivning af 
materiale fra fase 2

› Fastlæggelse af aftale 
grundlag (vi foreslår 
VIRK17)

› Udarbejde 
tilbudsgrundlag og 
tilbudsskabelon

› Præsentation af 
tilbudsmateriale til 
leverandører

› Dialog med 
leverandører omkring 
besvarelse af tilbud
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Projektopstart
Fastlæggelse af 
forretnings-
mæssige behov

Fastlæggelse af 
leverandører

Udarbejdelse af 
tilbuds-
Grundlag og 
indhentning af 
tilbud

Forhandle 
kontrakt
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› Gennemgang og 
evaluering af 
leverandør tilbud

› Valg af maksimalt 2 
leverandører som skal 
deltage i workshops 

› Afholdelse af 1-2 
dages 
evalueringsworkshop 
med hver af de 
relevante leverandører

› Indhente reviderede 
tilbud fra 
leverandørerne 

› Gennemføre 
opfølgende leverandør 
workshop

Evaluering af 
tilbud

› Udarbejdelse af 
anbefaling til valg af 
system og leverandør

› Eventuel præsentation 
af anbefaling for 
virksomhedens ledelse

Udarbejdelse af 
beslutningsgrundl
ag



ERP Directions 2021 samt 
konklusioner fra dagens 
præsentation

”Mødes vi i operaen til april?”



Invitation til ERP Directions 2019 (www.erp-directions.dk)



Konklusioner

Spørgsmål

Vi har i Danmark et bredt favnende HR system marked med 

mange velfungerende systemer. Valget er ikke altid så enkelt!

Anskaffelse af nyt HR system skal planlægges ordentligt – hvad 

er mål, scope, krav og integrationsbehov 

Gennemfør en struktureret anskaffelsesproces med fokus på 

procesunderstøttelse og leverandørkompetencer. Og husk: 

”Brug lidt tid med flere, og meget tid med få!”

Tre hovedbudskaber

Er der noget I savner svar på 

vedrørende HR system markedet i 

Danmark ?


