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Introduktion
Står I foran en ERP-implementering, så har I en interessant
opgave foran jer, som kan skabe stor værdi på tværs af hele
organisationen.
Det er en omfattende udfordring, som kun ganske få kan
løse selv, fordi den finder sted med års mellemrum – hvor
der altid vil være sket meget teknologisk nyt siden sidst.

kaastrup|andersen er etableret i 2001, og har siden da hjulpet danske og internationale kunder til at opnå
markante teknologiske og digitale fordele. Vores tilgang bygger altid på dyb forretningsforståelse.
Med 1000+ it-projekter bag os, og Danmarks allerstørste virksomheder på kundelisten, er vi en sikker og
erfaren samarbejdspartner.
Vi er uafhængig af systemer og kan derfor tilbyde et uvildigt fokus på jeres forretning. Vores 80 medarbejdere arbejder i teams med nem adgang til relevante kompetencer. kaastrup|andersen leverer derfor præcis de
ressourcer, som den enkelte virksomhed har behov for.
Det er vores erfaring, at en vigtig nøgle til succes i ERP-projekter ligger gemt i processens første stadier. Det
er her, vi sammen bygger et stærkt fundament, som bærer jer sikkert igennem resten af processen.
Vores metodiske tilgang sikrer synlig værdiskabelse. Afsættet er en strategisk tilgang til de første faser af
jeres ERP-implementering, som leder op til valget af systemleverandør.
I denne guide præsenterer vi dig for foranalysen.
Derefter ser vi på, hvordan denne omsættes til en kravspecifikation, som fører jer sikkert frem mod det endelige valg af systemleverandør.
Som afslutning fortæller vi om forandringsledelse og forankring i organisationen.
Rigtig god fornøjelse
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Foranalyse
Klarlæg jeres strategi
og vision
Enhver ERP-implementering bør drives af
en klar vision for at sikre en effektiv proces
og den rette gevinstrealisering; mest muligt i form af standardløsninger – eventuelt
suppleret med tilpasninger, hvis de er centrale for forretningen.
Ambitionen er selvfølgelig at levere et
ERP-system, som matcher jeres behov.

Vores strategi og metode
En proces med kaastrup|andersen
bygger på en klar strategi og
gennemtestede metoder, som sikrer,
at I når godt i mål.
Derfor starter vi med en foranalyse,
som klarlægger vision og strategi.
Her lægges fundamentet, som resten
af processen skal bygge på.

Sådan skaber du et stærkt fundament
for en effektiv proces
Foranalysen er et meget vigtigt første trin i den komplekse proces, som en ERP-implementering er.
Her lægges et solidt fundament for resten af processen med disse tre grundsten:
1.

Afklar strategi og vision for projektet

2.

Identificér forretningskritiske behov i organisationen

3.

Udarbejd det første grundlag til en business case, der retfærdiggør investeringen
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Vision og strategi
Der er mange forskellige indgangsvinkler til en
ERP-implementering. Måske er I vokset ud af jeres
eksisterende system. Måske har I brug for at konsolidere flere forskellige systemer i ét samlet. Eller måske sidder I med et legacy-system, der ikke længere
opdateres og supporteres.
Uanset hvad, så er det helt afgørende at opstille en
klar vision for projektet, som beskriver mere end
blot en teknisk opgradering. Det er vigtigt allerede
her at forholde sig til den transformation af virksomhedens arbejdsgange, som en ERP-implementering
bør være, så en værdiskabelse kan opnås.
Rent strategisk er det også vigtigt på dette stadie at
identificere de interne stakeholders, der skal drive den
forandringsproces, som en ERP-implementering er.

Forretningskritiske behov
Øvelsen i denne første fase af jeres ERP-projekt går
i høj grad ud på at danne overblik over forretningskritiske behov.
ҫ Hvor opstår der flaskehalse?
ҫ Hvilke arbejdsgange er problematiske?
ҫ Hvilke konsekvenser har disse arbejdsprocesser for virksomheden?
ҫ Er der muligheder, som I går glip af?
Her er målet altså at definere, hvad der er brug for
i organisationen for at kunne løse problemerne og
indfri uudnyttet potentiale.
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Business case
Det sidste led i foranalysen er at udarbejde grundlaget for
en business case, der retfærdiggør omkostningerne til jeres
ERP-implementering. På den måde kan I sikre, at I opnår den
forventede gevinstrealisering.
Målet er at give en indikation af, hvordan vi sammen kan skabe ekstra værdi med effektiviseringer, optimeringer, ekstra
services eller nye arbejdsgange.
Med fundamentet på plads er vi herefter klar til at dykke dybere ned i behovsanalysen og valg af systemleverandør.
Det trin ser vi nærmere på i næste afsnit.

”Det tætte
samarbejde mellem
East Metal A/S og
kaastrup | andersen
er centralt for
projektets succes og vi står nu med et
solidt fundament for
implementeringen af
ERP-systemet”
Michael Kaalund,
Projektsponsor, CFO, East Metal A/S

Vil du have en indikation på omfanget af
en foranalyse for dit ERP-projekt?
Book et gratis og uforpligtende afklaringsmøde, hvor vi hjælper dig med at vurdere
omfanget af de første trin i dit ERP-projekt.
Sammen tager vi de første skridt på vejen mod en succesfuld ERP-implementering.
Vi guider dig til den rigtige måde at gribe projektet an på. Og vi vil rigtig gerne høre,
hvilke udfordringer og behov, I leder efter løsninger på.

Bestil et gratis afklaringsmøde
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Kravspecifikation
og valg af systemleverandør
Omsæt vision og strategi til klare
krav med en behovsanalyse
Næste skridt på vejen til en succesfuld ERP-implementering er en analyse, der omsætter jeres forretningskritiske behov til en kravspecifikation.
Undervejs på en vækstrejse kan lokale work-arounds og alternative processer være nødvendige for at
holde hastigheden tilpas høj. Et skridt på den succesfulde vækstrejse er derfor også, at disse midlertidige arbejdsprocesser revideres og optimeres.
Kommer I fra et ældre legacy system, kan der være meget at hente ved en opgradering til et moderne
system, der er fulgt med den teknologiske udvikling og kan håndtere flere og mere komplekse processer digitalt.
Uanset årsagen er målet i denne fase at omsætte vision og strategi til en præcis kravspecifikation, som
stiller de rette krav til potentielle systemleverandører.
Efter foranalysen anbefaler vi en fælles behovsanalyse, hvor vi:
1.

Kortlægger jeres proces og systemlandskab

2.

Definerer de nøgleprocesser, som stiller særlige krav til jeres systemleverandør

Dette arbejde bliver til kravspecifikationen, som danner grundlag, når der skal indhentes tilbud fra relevante systemleverandører.
En stor fordel ved en præcis kravspecifikation er desuden, at I får nemt ved at sammenligne indhentede tilbud.
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Vælg en systemleverandør,
der lever op til jeres
forretningskritiske behov
At vælge det rette system og den rigtige leverandør er
en svær opgave.
Tilretninger og customizations kan være virkelig dyre,
imens et stort system med mange unødvendige funktioner som standard også koster derefter. Derfor er
det så vigtigt at vælge rigtigt fra start.

Find balancen mellem to yderpunkter
For at finde den rette løsning til lige præcis jer, starter vi med at få et godt overblik over relevante systemleverandører- og de systemer, de arbejder med.
Næste trin er at udvælge leverandører til at lave en Fit-Gap-analyse, hvor de definerede behov i kravspecifikationen evalueres i forhold til forskellige implementeringer og ERP-systemer.
Her vil målet altid være at vælge den leverandør, der matcher jeres behov bedst muligt. Samtidig er det
ikke nødvendigvis en god idé at gå op i et dyrere og større system, bare fordi et mindre system kræver
enkelte tilretninger.
Det er med andre ord en balancegang, hvor resultaterne af Fit-Gap-analysen afvejes over for budget
og tidsramme.
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Den billigste løsning
kan blive den dyreste
Det kan være en bekostelig affære at vælge den forkerte løsning på dette stadie.
For I risikerer, at løsningen ikke tilfredsstiller jeres behov på den lange bane.
Når vi anbefaler system og leverandør,
lægger vi altid op til, at I træffer en beslutning, der tør satse på mere end blot
at løse nuværende behov - det er her gevinstrealisering på lang sigt sikres. Løsningen skal kunne foregribe og dække
behov, som uundgåeligt vil opstå på jeres
videre vækstrejse.

Vil du vide mere om budgetrammen
for en foranalyse af dit ERP-projekt?
Så bestil en budgetindikation via knappen herunder.
Sammen ser vi på de vigtigste parametre, der definerer
budgetrammen for den første fase i dit projekt.

Få en budgetindikation og kom i gang her
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Kom rigtigt
i mål
Forøg værdiskabelsen
med forandringsledelse og
forankring i organisationen
Nu har vi sammen klarlagt jeres vision og lagt en strategi
for at nå i mål. Vi har foretaget en behovsanalyse, udformet konkrete mål og vurderet systemer.
De indledende trin er taget, så I nu er i stand til at
vælge den rette systemleverandør.
Næste skridt er at sikre, at I faktisk kommer i mål
med projektet.

Succesfuld forandring er ikke bare noget, der sker - den skal ledes.
kaastrup|andersen er også på dette
felt en uvildig samarbejdspartner med
stor erfaring i at facilitere forandringsprocesser ved ERP-implementeringer.

Også her skal I huske, at jeres systemleverandør har
andre end jeres interesser at tage hensyn til.
Vi anbefaler, at I tager et aktivt valg omkring, hvordan
I gerne vil nå i mål. Sørg samtidig for at have interne
stakeholders, som er motiverede for at føre processen hele vejen.
God forandringsledelse er nødvendig, hvis I vil sikre, at ERP-implementeringen bliver en succes på alle
virksomhedens niveauer; I skal være bevidste om, at
den også kræver meget af intern leverance.

“kaastrup|andersen hjalp til
at sikre den rette balance
mellem projektarbejdet og
den daglige drift. Uden det
kunne projektet ikke lykkes i
en travl hverdag”
Heidi Bøckel Häuser, HD-R
Økonomichef, R2Agro

Læs hele casen her
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Skal vi tage en snak?
Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi hjælper
dig og din virksomhed med en succesfuld ERP-implementering.
At indfri forskellige virksomheders behov og krav er vores kernekompetence. Vi er altid klar til en uforpligtende samtale om at
skabe den ønskede gevinstrealisering hos jer.

Ring eller skriv til
Flemming Middelhede
Jensen
Sales Manager
+45 2018 0957
fmj@kaastrupandersen.dk

Om kaastrup|andersen
Vi leverer forbedrede arbejdsprocesser
Med 1000+ it-projekter bag os, ni gazeller i vinduet og Danmarks allerstørste virksomheder på kundelisten, er kaastrup|andersen din sikre og erfarne samarbejdspartner.
Vores gennemtestede metoder gør kunderne i stand til at opnå markante fordele i en teknologisk og
digitaliseret verden.
Som uafhængig partner er vi ikke knyttet til hverken leverandører, producenter eller interne politiske
og organisatoriske forhold i din organisation. I stedet fokuserer vi på målet og sørger for rettidig, klar og
tydelig formidling undervejs i forløbet.

Tjek os på kaastrupandersen.dk
Her finder du blandt andet cases og referencer fra en lang række danske og internationale virksomheder.
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