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PROJECT 
REVIEW
Derfor giver 
det mening

VELKOMMEN

FREMGANSMÅDE
Kom hele vejen 
rundt

RESULTATET
Dette kan hjælpe 
dig videre

ERP 
Directions
2021

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 

Kontaktinfo:
Erik Lennings
+45 22 20 21 21
erik.lennings@devoteam.c
om
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Derfor giver det 
mening at foretage 
et ERP review…

” Meget kan gå galt!”
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Formål og rammer for et ERP Project review

• Formålet med et ERP review er at sikre, at dit ERP 
projekt får de bedste betingelser for at ende som en 
succes

• Et review giver dig muligheden for at komme op i 
helikopteren og vurdere helheden i projektet 
sammenholdt med de enkelte elementer i projektet, 
som der ikke nødvendigvis er så meget fokus på i selve 
projekteksekveringen.

• Et Projekt review er en relativ hurtig gennemført 
aktivitet, som kan give dig værdifulde pejlemærker for 
den videre fremdrift i projektet. 

• Selv et tilsyneladende velkørende ERP projekt kan 
have gavn af et review – der kan ligge skjulte 
udfordringer som først sent i projektforløbet dukker op 
til overfladen.



… og de kan stamme fra såvel anskaffelsesprocessen som fra selve implementeringsforløbet
Årsager er der nok af…
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KOM HELE VEJEN 
RUNDT OM 
PROJEKTET..

”Udfordringerne kan ligge skjult i 
detaljen”



1. Gennemgang af 
projekt-
dokumentation

2. Interview med 
projekt 
interessenter

3. Udarbejdes 
stadevurdering

4. Katalog med 
anbefalinger/roa
dmap

De 4 trin i vores anbefalede Project 
review model

Hvordan kan man gribe det an…

Projektforslag Business case
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Resultaterne der 
kan hjælpe dig 
videre…

”Leverancerne afhænger af scope’et
for opgaven – men et roadmap for 
det videre forløb skal altid være 
inkluderet!”



Eksempler på Review leverancer
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Key take away

• Anskaffelsesfasen er vigtig! Fejl og mangler 
der, kan følge projektet i hele dets levetid. Ved 
tvivl genbesøg den indgåede aftale/kontrakt 
sammen med leverandøren

• Identificer og følg op på jeres risici i projektet. 
Er der hele tiden fokus på det samlede 
risikobillede undgås ofte ubehagelige 
overraskelser

• Husk også at se indad – alt er ikke 
nødvendigvis leverandørens skyld 

• Er du det mindste i tvivl, om dit ERP projekt er 
på sporet, bør du absolut stoppe op, og 
gennemgå dit projekt for 
optimeringsmuligheder og korrigerende 
handling.



ERP Directions 2021 
samt konklusioner 
fra dagens 
præsentation

”Mødes vi i operaen til august?”



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

https://www.erp-
directions.dk/

Erik Lennings
Business Director
ERP advisory
Mail: erik-
lennings@devoteam.dk
Phone: +45 22 20 21 21

mailto:erik-lennings@devoteam.dk


Konklusioner

Spørgsmål
Brug tid på et Project Review – den investering 
kan vise sig meget værdifuld i det lange løb!

Inkludér alle relevante interessenter i reviewet, 
interne såvel som eksterne!

Husk at slutleverancen skal indeholder et 
roadmap for det kommende projektforløb, så man 
sikre at konklusioner og anbefalinger fra det 
afviklede review bliver implementeret!

Tre hovedbudskaber
Vil et Project review være 
relevant for dig og dit 
igangværende ERP 
projekt? Og er du nu klar 
på hvordan du vil gribe det 
an?
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