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ERP Drejebogen 
 

I ERP Drejebogen finder du inspiration til projekter uden drama.  
 
ERP-systemer er virksomhedssystemer for økonomi, produktion, salg, marketing, personale 
osv. 
 
ERP Drejebogen er i to bind og anvendes i forbindelse med køb af nyt ERP-system eller opgra-
dering af det nuværende system. Del 1 af drejebogen omhandler anskaffelsesprocessen og del 
2 omhandler implementeringsprocessen. 
 
Med ERP Drejebogen har de forretnings- og IT-ansvarlige en oplagt mulighed for at få et fælles 
arbejdsgrundlag til at vælge den rigtige ERP-løsning til den rigtige pris, og efterfølgende ibrug-
tage den nye løsning uden drama. 
 
 

ERP Drejebogen I: Anskaffelse af virksomhedssystemer 
 
Du får 
 
 adgang til overblik, erfaring og forklaringer 
 en professionel metodik til brug i kontakt og forhandling med leverandører 
 et ringbind med 50 dias, der dokumenterer anskaffelsesmodellen - lige til at bruge hjemme i 

din egen virksomhed 
 8 gennemprøvede og gennemarbejdede værktøjer til brug i anskaffelsesprocessen. 
 
 
 

ERP Drejebogen I indeholder: 

Gennemgang af anskaffelsesprocessens 6 fa-
ser: 
 
• Behovsanalyse 
• Projektorganisering 
• Kravspecifikation 
• Udbudsmateriale 
• Tilbudssammenligning og forhandling 
• Kontrakt 
 

Du får også disse værktøjer: 
• Projektindstilling (skabelon). Anvendelse: 

Underbygning af investeringsbeslutning 
• Interessentanalyse (skabelon). Anvendel-

se: Internt til organisatorisk afklaring og 
kommunikation 

• Kravspecifikation (skabelon) med ek-
sempler på krav og formuleringer, lige 
til at bruge. Anvendelse: Opstilling af 
de forretningsmæssige krav og ønsker. 

• Udbudsmateriale (skabelon) med ek-
sempler på formuleringer. Anvendelse: 
Sendes til leverandører. En stor del af 
indholdet i kravspecifikationen indgår i 
udbudsmaterialet. 

• Tilbudssammenligning (skabelon). An-
vendelse: Arbejds- og beslutningsdo-
kument i beslutningsprocessen. Disse 
Excel-bilag hører til: 
- Leverandørens opfyldelse af krav  
- Specifikation af tilbudspriser 
- Oversigt over valgkriterier 
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Del II: Implementering af virksomhedssystemer 
 
Du får 
 
 adgang til overblik, erfaring og forklaringer 
 en professionel metodik til brug efter kontraktindgåelse 
 et ringbind med 75 dias, der dokumenterer implementeringsmodellen - lige til at bruge 

hjemme i din egen virksomhed 
 25 gennemprøvede og gennemarbejdede værktøjer til brug i implementeringsprocessen. 
 
 

ERP Drejebogen II indeholder: 

Gennemgang af implementeringsprocessens 5 
faser: 
 
• Design 
• Udvikling 
• Test 
• Overdragelse 
• Evaluering 

 
Du får også disse 25 værktøjer: 

1. Implementeringsmodel med projektleve-
rancer og projektplan 

2. Visuel projektplan 
3. Projektbudjekt 
4. Adminstration af klippekort 
5. Agenda, projektmøde 
6. Agenda, styregruppemøde 
7. Risikoanalyse 

8. Risikovurderingsskema 
9. Godkendelse af delleverancer 
10. Ændringsformular  
11. Issue log 
12. Kommunikationsplan 
13. Delproces/designworkshop 
14. Designspecifikation 
15. Prioritering af tilretninger 
16. Godkendelse af tilretninger 
17. Smid-væk analyse 
18. Procesejerdokument 
19. Procesflow 
20. Testdrejebog 
21. Cut-over plan 
22. Overtagelsesprøve 
23. Systemlog og driftseffektivitet 
24. Svartider 
25. Status-kommunikation 

 
 
 

Næste skridt 
Hør mere om First Consultings rådgivningskoncept på et uforpligtigende møde eller få gennem-
gået ERP Drejebogen på et seminar i din virksomhed, for op til 10 personer.  
 

 ERP Drejebogen I (”Anskaffelse”) inkl. seminar ½ dag koster kr. 15.000 
excl. moms. 

 ERP Drejebogen II (”Implementering”) inkl. seminar ½ dag koster kr. 
15.000 excl. moms. 

 ERP Drejebogen I+II (begge) inkl. seminar 1 hel dag er kun kr. 25.000 excl. 
moms. 
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