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System-
understøttelse

VELKOMMEN

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 

Kontaktinfo
Hulda Gudmundsdottir
+45 3166 6202
hulda.gudmundsdottir@devot
eam.com

Organisatorisk 
implementering



Vurderingskriterierne

Kontraktinitiering og 
dokumentstyring

Arkiv

Notifikation og workflow

Forpligtelsesstyring

Risikovurdering

Porteføljestyring

Drift og deployment1

Sikkerhed og compliance2

Integration, dataudveksling 
og datafangst3

Datastruktur og metadata4

Søgning og navigation5

Brugergrænseflade6
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Kontrakt segmentering
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Kontraktrisiko, fx:

• Politisk risiko 
• Leverandørafhængighed 
• Ydelsens kompleksitet 
• Leveringssikkerhed 
• Leveringsfrekvens 
• Leverandørengagement
• Kontraktvarighed

Kontraktøkonomi, fx:
• Årlig økonomiske omk.
• Totalomkostning delt    
med løbetid
• Realiserede kontrakt 
omk.
• Faktureringsgrundlag
• Budgetgrundlag



• Ledelsesmæssig inddragelse

• Direkte eller indirekte interagerer 
med Contract Management

• Roller og ansvar

•  Mandat

• Organisationsdiagram

• Samspillet og snitfladerne

• Placering

Inddragelse af organisationen



Contract Management-håndbogen
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Skriv eller ring endelig!

Konklusioner

Spørgsmål
Tænk løsningen hele vejen rundt i forhold til 
organisationen og

Overvej nøje hvilken funktionalitet, der er vigtig for 
jer

Tænk sammenhæng til systemportefølje

Et CM værktøj kan som alle andre systemer ikke 
stå alene, men kræver organisatorisk 
implementering

Tre hovedbudskaber



Lad dig 
inspirere

1. Sådan bidrager Contract Management til den grønne 
omstilling tilmeld dig på 
https://www.devotalks.dk/talere

2. Findings fra ny Contract Management 
markedsanalyse Se den på 
https://www.devotalks.dk/afholdte-devotalks

3. Contract Management markedsanalyse 2018, 2020 og 
2021 hent dem på https://dk-
managementconsulting.devoteam.com/devoteam-
markedsanalyser/

4. Corona-krise? Der er guld gemt i jeres kontrakter Se 
den på https://www.devotalks.dk/afholdte-devotalks

5. Uddannelse og kurser i Contract Management – tag 
fat i pernille.geil@devoteam.com eller 29138485

https://www.devotalks.dk/talere
https://www.devotalks.dk/afholdte-devotalks
https://dk-managementconsulting.devoteam.com/devoteam-markedsanalyser/
https://www.devotalks.dk/afholdte-devotalks
mailto:pernille.geil@devoteam.com
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