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Hovedkonklusion
er fra rapporten

VELKOMMEN

Systemernes 
forskellighed

Spørgsmål

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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Pernille Stege Geil
+45 2913 8485
Pernille.Geil@devoteam.com



Markedet for Contract 
Management system-
understøttelse

Markedet for Contract Management-systemer er bredt og 
udefineret  samt præget af en stor diversitet,
hvor leverandører såvel som kunder i stor stil er
med til at definere funktionalitet ud fra en konkret
behovsbaseret tilgang. 

Devoteams vurdering er, at ét system ikke kan
anses for bedre end et andet, da det er afgørende,
hvordan systemet ønskes anvendt. 

Devoteam har i år valgt primært at sætte fokus dedikerede 
Contract Managementsystemer
- altså systemer hvis primære formål er at
understøtte Contract Management.
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Hvad er Contract 
Management-systemer 
gode til:

• Metadata og relationer

• Synlighed

• Rettighedsstyring

• Fjerner 
personafhængighed

• Forpligtelsesstyring

• Compliance

• Udvikling af organisationen

• Giver ensartethed

• Overblik over egne forpligtelser og 
økonomi

• Ledelsesværktøj



Vurderingskriterier 
- den nødvendige 
funktionalitet

Kontraktinitiering og 
dokumentstyring

• Generere dokumenter
• Versionsstyring
• Masse-tilretning
• Check in/ud
• Deling
• Samredigering

Arkiv • Arkivering
• Overblik over kontrakter

Notifikation og 
workflow

• Notifikationer og workflow

Risikovurdering • Økonomistyring

Porteføljestyring
• Eksport af data/rapporter
• Rapportering & analyse
• Sammenhæng

Forpligtelsesstyring

• Frister, påmindelser
• Løsningens egne 

samarbejdsforum
• Noter,
• Notifikationer
• Opgaver
• Overblik

• Fraser
• Blanketmotor
• Dokumentskabeloner
• Fletning
• Kopiering
• Rendering
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VURDERING AF 
SYSTEMERNE
Gennemsnitlig, max- og min-
score for de analyserede 
systemer

Gennemsnit/Max/Min



Standardsystem
• med mulighed for enkelte tilpasninger

• For organisationer, der ønsker en velafprøvet 
standardløsning som plug-and-play, hvor der er 
fokus på relationer mellem flere kontrakter i 
porteføljen, er Complete Control værd at 
undersøge.

Complete Control



Standardsystem
• der primært fokuserer på pre-signatur processer

• Organisationer, der ønsker en stærk løsning 
indenfor kontrakttilblivelse med stort 
skabelonbibliotek, kan med fordel se nærmere 
på ContractBook

Contract Book



En del af GetOrganized
• Et højt konfigurerbart modul med et princip om 

low code/no code.

• For organisationer, der ønsker en 
standardløsning med højt konfigurationsniveau 
og mulighed for tilkøb eller egentilpasning, er 
GoApp: Contract Management relevant at 
undersøge.

GoApp: Contract 
Management



Standardværktøj
• uden mulighed for specialtilpasning

• For organisationer med højt ambitionsniveau 
indenfor forpligtelsesstyring og høj 
modenhedsgrad er Pactius relevant at 
undersøge.

Pactius



CM-modul
• der i høj grad er baseret på understøttelse af 

kontraktens livscyklus

• For organisationer, der har ambitioner om en 
forbedret porteføljestyring med mulighed for 
visuelt overblik og konkret segmentering med 
tilhørende handleplaner, er RakatX
Kontraktstyring en god løsning.

RakatX
Kontraktstyring



Platformbaseret standardløsning
• der er højt konfigurerbart

• For organisationer, der ønsker en 
standardløsning med højt konfigurationsniveau 
og mulighed for tilkøb eller egentilpasning, er 
Solusi et system, der er værd at undersøge.

Solusi



Standardsystem
• der vedrører administration og drift af kontrakten

• Organisationer, der har behov for en løsning med 
særligt fokus på processerne efter 
kontraktunderskrift og stærk funktionalitet 
indenfor forpligtelsesstyring, kan med fordel se 
på TrueTrade Contract Management.

TrueTrade Contract 
Management
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Contract Management 
Rapporten 2021
Vi laver tre nedslag i rapporten

Kom godt i gang med at anskaffe et 
Contract Management-system

Organisatorisk implementering af 
Contract Management-systemer

Sådan bidrager Contract Management til 
den grønne omstilling

6. Maj 2021

18. Maj 2021

1. Juni 2021



thank you.
#TechforPeople.
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