
ERP-projekter og 
procesmodeller 

Procesmodeller skaber struktur og overblik i ERP-
projekter 
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Hvorfor procesmodeller? 

Procesmodeller skaber overblik i ERP-projekter på en lang række 
områder: 
• Giver med et struktureret overblik over samtlige processer og 

aktiviteter i virksomheden input til strategiske beslutninger 
– Bruges til overskueligt at afgrænse eller scope projektet. Hvilke 

processer skal understøttes af et nyt forretningssystem? 
– Bruges i en koncern med datterselskaber og business units til at 

skabe en fælles, global procesmodel, dvs. indføre fælles sprog. 
– Bruges til at definere procesejeres ansvarsområde og til at 

udvikle og effektivisere virksomhedens forretningsprocesser  
• Fungerer som praktisk værktøj i projektet 

– Definerer indholdsfortegnelsen, hvis der skal udarbejdes en 
kravspecifikation 

– Viser, hvilke processer, der kommer både FØR og EFTER ERP-
løsningen 
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Hvordan ser en procesmode ud? Her værdikæden 
i en branchemodel 
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Her aktiviteterne i branchemodellen 



5 1. februar 2014 

Her støtteprocesserne i branchemodellen 
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Eksempel på projektafgrænsning (‘scoping’) 

• Brug procesmodellen til at 
afgrænse og prioritere hvilke 
processer og aktiviteter, der 
skal understøttes af ERP – og 
hvilke ikke. 

• Skravér de delprocesser, der er 
’in scope’ og giv aktiviteterne 
rød farve. 



7 1. februar 2014 

Eksempel på bemanding 
af nøgleposter 

• Implementeringsprojektet skal 
bemandes med 
nøglemedarbejdere, der går forrest 
og er ambassadører for 
forandringer 

• For hver proces bemandes et 
procesteam 

• Procesejere 
– Ansvarlige for komplette, 

globale processer og for 
integrationen på tværs af 
processer. Løser konflikter. 

• Subprocesejere 
– Ansvarlige for koordinering 

mellem enheder, for ledelse 
af teammedlemmer, for at 
kortlægge nuværende 
arbejdsaktiviteter og for 
udformningen af nye, fælles 
processer. 

– Ansvarlige for 
styreparametre og 
masterdata i subprocesser. 

• Team-medlemmer 
– Ansvarlige for at 

dokumentere de nye, fælles 
arbejdsgange og for at 
dokumentere nødvendige 
tilretninger. Vil blive 
superbrugere. 
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Hvordan udarbejdes en procesmodel? 

• Med den rigtige bemanding af ledere og nøglemedarbejdere 
fra hele værdikæden henholdsvis støtteprocesserne kan 
procesmodellen udarbejdes på få, effektive arbejdsmøder. 
 

• Hovedprocesserne nedbrydes i delprocesser, der igen 
nedbrydes i arbejdsaktiviteter. 
 

• Man tror det ikke, men en helikoptertur, der sætter spotlys 
på processerne, kan gennemføres på få dage og med stort 
udbytte for deltagerne, - det er en sjælden lejlighed til at 
samle alle virksomhedens ledere og nøglemedarbejdere i 
samme rum til drøftelse og forståelse af struktur og processer 
i den fælles virksomhed. 
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Hvordan ser tilblivelsen af en procesmodel ud? 

Sådan!  
 
Her er vi et sted i 
Europa, i et blandt 
mange datterselskaber. 
 
Vi kom hjem fra andre 
døtre med tilsvarende, 
men anderledes 
modeller. 
 
På koncernniveau blev 
der udarbejdet en 
fælles, global 
procesmodel for hele 
koncernen.  
 
Nu klar til een fælles, 
integreret ERP-løsning!  
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KONTAKT 

 
 
 
First Consulting ApS 
Strandparken 41 
DK-4000 Roskilde 
 
 
70 236 230 
www.firstconsulting.dk 

 
 
 
Peter Trudslev 
pt@firstconsulting.dk 
40 30 39 43 
 
 
Erik Buchwald Christensen 
ebc@firstconsulting.dk 
40 56 80 25 
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