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%
 af danske virksom

heder har høj eller m
eget høj digitaliseringsgrad

60% af danske virksomheder har øget deres brug af digitale arbejdsformer

Hvad er fordelene ved at arbejde cloudbaseret?



Overvejer du at udskifte dit ERP-system? 

Indenfor få år vil op mod 60% af danske virksomheder tage 

deres regnskab i skyen og kun bruge cloud-tjenester. Det 

viser en undersøgelse foretaget af Dell Boomi. 

Med COVID-19 er digitalisering nemlig blevet sat højt på 

dagsordenen - både når det kommer til arbejdsgange, men 

også for at styrke virksomhedens salgskanaler og vækst.

Der er mange konkurrencemæssige fordele ved at skifte 

til et cloudbaseret ERP-system - og du gør dig selv en 

bjørnetjeneste, hvis du ikke kender til dem.



Flere er online dagligt

Digitalisering i Danmark ses helt tydeligt i en undersøgelse fra 

Livikdo, hvor 94% svarer, at de er online dagligt, mens 84% er 

det flere gange dagligt.

Flere bruger mobil og tablet
Samme undersøgelse viser, at stadig flere bruger nettet til at 

kommunikere - og 88% svarer, at det sker fra mobil og 

tablet. Det slår fast, hvor vigtige mobile enheder er blevet i dag.

Flere virtuelle møder
Brugen af virtuelle møderum, det vil sige møder afholdt online 

og på tværs af byer og landegrænser, er steget fast de sidste 

år. I 2020 er tallet steget fra 14% til 42%. 

Flere handler online 
I 2019 brugte danskerne for 146 milliarder på internettet - 

hvilket var en stigning på 13% i forhold til 2018. 

Undersøgelsen er lavet af Dansk Erhverv, og den slår fast, at 

e-handel er kommet for at blive.

– Hvor almindeligt er
det at bruge cloud-
tjenester?
Jo større virksomhed du har, desto større chance er der for, at du bruger en 

cloud-tjeneste. 60% af danske virksomheder angiver, at coronakrisen har fået 

dem til at øge deres brug af digitale tjenester - og 6% overvejer at gøre det.



– Hvad er forskellen på
cloudbaseret og
lokalinstalleret ERP?



Lokalinstalleret ERP

Ældre ERP-systemer kendetegnes af at være 

lokalinstalleret med servere og kompleks 

hardwarestruktur. Løsningen kræver, at et 

teknisk IT-team overvåger og vedligeholder 

strukturen for optimal funktionalitet.

Mange virksomheder vælger at outsource 

driften til et ASP-center, som betyder at soft-

ware og data befinder sig udenfor virksom-

hedens bygning. Ved opdateringer og vedlige-

hold pålægges omkostninger til konsulenttimer. 

Investeringer

En lokalinstalleret løsning fører en række 

opstarts- og driftsomkostninger med sig. Du 

skal betale for hardware, server, licenser for 

software med mere.

Hardware

Du skal selv have din egen hardware, når du 

bruger et traditionelt system. Du kan også vælge 

at få hostet din løsning hos en leverandør. 

Vedligeholdsansvaret ligger hos dig. 

Sikkerhed

Du er ansvarlig for sikkerheden, når du bruger 

et lokalinstalleret ERP-system. I praksis betyder 

det, at når du har egen server med dine 

personoplysninger, så er det selskabet som er 

ansvarlig for at beskytte personfølsomme data.

Mobilitet

Der er begrænset eller ingen tilgang fra mobile 

enheder til dit system.

Vedligehold og opdateringer

Vedligehold og opdateringer til dit sys-

tem udføres manuelt,  eventuelt ved hjælp 

af konsulenter, som kan tage lang tid og 

medføre store omkostninger.

Cloudbaseret ERP

Ved cloudbaseret ERP menes der, at tjenesten 

drives i skyen. Opdateringer sker automatisk og 

omkostningsfrit. Du betaler per måned for at 

benytte dig af systemet, som er tilgængeligt via 

en browser.

Et cloudbaseret ERP-system gør det enkelt for 

dig at integrere med andre løsninger. Måske 

bruger du et lønsystem eller en løsning indenfor 

lagerstyring, salg, HR osv. På den måde 

opnår du en kompleks løsning til netop din 

virksomheds behov.

Investeringer

Med en cloudbaseret løsning vil der være 

udgifter knyttet til opgraderinger, drift og 

support mv. - men du betaler kun for det 

faktiske brug.

Hardware

Cloudbaseret ERP frigiver både plads og tid til at 

fokusere på værdiskabende arbejdsopgaver, 

fordi leverandøren har alt ansvar for servere 

samt hard- og software.

Sikkerhed

Med et cloudbaseret system er det leveran-

døren, som sørger for datasikkerheden. Det 

betyder, at din leverandør skal sikre, at alle 

indgange til dit system er beskyttet.

Mobilitet

Data er tilgængelig fra alle slags enheder, så 

længe du er tilkoblet nettet, har du adgang.

Vedligehold og opgraderinger

Løbende opdatering og opgradering foretages 

automatisk af leverandøren. Der kan ofte 

forventes kort eller ingen nedetid.



– Hvad hvis jeg ønsker
en kombination af
installation og cloud?

I dag har mange virksomheder en hybrid-  

løsning dvs. de har et lokalinstalleret 

ERP-system, mens de integrerer til cloud-  

baserede tillægsløsninger for at skabe 

større brugervenlighed. På den måde 

får de ansatte for eksempel mulighed for 

at foretage rejseafregning ude i byen 

eller timeregistrere på mobilen. 



Hvordan ved jeg om 
min virksomhed er klar til 
et cloudbaseret ERP-
system?
Der er hovedsageligt tre grunde til, at virksomheder vælger at konvertere til 
et cloudbaseret ERP-system:

0
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Øget rentabilitet Bedre likviditet Højere produktivitet

ERP-systemet er kernen i virksomheden. Mange oplever, at deres system gennem årenes løb er 

blevet udviklet og tilpasset til virksomhedens behov.

De virksomheder, som bruger lokalinstalleret systemer oplever, at de fungerer fint og lever op til 

virksomhedens driftsbehov – i hvert fald indtil videre. Men når virksomheden vokser er det 

naturligt, at  der opstår nye behov, et ønske om mere kompleksitet, specielle flows eller flere 

integrationer.

På et tidspunkt vil I mærke, at jeres nuværende ERP-system ikke kan tilpasses eller skræddersys 

yderligere. Din virksomhed er simpelthen vokset ud af sit eksisterende ERP-system, og I må 

beslutte, om I vil skifte over til en løsning, som matcher jeres nye situation bedre.



Nedetid på grund af opdateringer
Det er vigtigere end nogensinde, at virksomhedens systemer er opdateret og brugervenlige. 

Ældre IT-systemer og installationsløsninger er ofte præget af mere nedetid grundet 

opdateringer og vedligehold af nye brugergrænseflader. I det lange løb kan dette påvirke 

virksomhedens produktivitet.

Godt nok er ikke længere "godt nok"
Er "godt nok", virkelig godt nok for dig? Er systemerne bæredygtige for virksomhedens 

rentabilitet og vækst? Det er vigtigt at zoome ud for at opdage om flere processer i din 

virksomhed i virkeligheden er administrativt besværlige og tidskrævende.

Systemer som ikke snakker sammen
Mange bruger flere systemer for at administrere forskellige dele af virksomheden. Problemet 

opstår, når disse ikke snakker sammen. Er det tilfældet for jeres virksomhed, er du 

højst sandsynligt nødt til at dobbelttjekke eller bruge tid på at finde data forskellige steder. 

Dette kan gøre, at kritisk information forsvinder, og at vigtige beslutninger tages på et fejlagtigt 

grundlag.

Det er på tide med cloudbaseret ERP
Ofte er der forskellige behov for et nyt ERP-system. Hvis virksomhedens medarbejdere bruger 

alt for meget tid på manuelle og administrative processer, er det et klassisk tegn. Stil dig selv 

disse spørgsmål:

1. Benytter I flere systemer for at administrere forskellige afdelinger, men systemerne

snakker ikke sammen?

2. Benytter I forskellige typer software, som I opgraderer med jævne mellemrum?

3. Har I høje vedligeholds- eller licensomkostninger?

4. Har I lidt eller ingen oversigt over jeres faktiske IT-omkostninger?

5. Bruger I en leverandør, som ikke leverer tilfredsstillende opgraderinger eller service?



10 grunde til at du bør
skifte til et cloudbaseret 
ERP-system
1. Du får kontrol over virksomhedens omkostninger

...fordi et abonnement på cloudbaseret ERP er forudsigeligt, da du betaler et fast månedsbeløb for 

software, backup, opdateringer og drift. Selve konverteringen vil indebære en engangsomkostning til 

opstart, implementering samt oplæring i brugen af systemet.

Omkostninger vil variere fra virksomhed til virksomhed, baseret på behov og nødvendighed. Bed 

ERP-forhandleren om et estimat under de indledende samtaler, før tilbuddet udarbejdes.

2. Du vil opleve øget effektivitet

...fordi gennem automatisering kan systemet tilpasses til din virksomheds workflow og 

forretningsprocesser. Dit nye ERP-system er tilgængeligt på alle enheder, når og hvor som helst. 

Produktiviteten øges på den måde, fordi de ansatte kan udføre opgaver med sikker adgang, mens de 

er på farten.

Behandling og godkendelse af dokumenter/fakturaer kan automatiseres, så det passer til din 

virksomhed med mulighed for kontrolpunkter og øget sikkerhed.

3. Du kan pensionere ordet "opgraderinger" fra jeres sprogbrug

...fordi servere, backup-rutiner og installationer i de fleste tilfælde ligger hos leverandøren. 

Du skal derfor ikke længere forholde dig til traditionelle udfordringer, som følger med at have din 

løsning på egen server. Sig farvel til opgraderinger, konsulenttime efter konsulenttime og store 

investeringer. I tillæg vil de ansatte altid arbejde i den nyeste version.



4. Du kan stole på, at din data altid er i sikre hænder

...fordi IT-sikkerhed i dag er forretningskritisk og komplekst; datasikkerhed handler om mere end 

lange passwords, som udskiftes hver tredje måned. Systemleverandørerne bør have skyhøje 

IT-kompetencer. De tester kildekoder og tredjepartskomponenter samt sikrer, at systemerne er sikre 

mod eksterne trusler.

Som medarbejder bør du være optaget af, hvor virksomhedens data bliver behandlet og lagret. Når 

du skal vælge din IT-leverandør, så vælg nogen som bruger datacentre med højeste grad af sikkerhed 

og med gode backup-rutiner. I tillæg er det vigtig, at der foreligger en beredskabsplan ved kritisk 

datalæk.

Kravene til håndtering af data bør være de samme, om systemet er cloudbaseret eller ej. Når du har 

et cloudbaseret system, er du dog altid sikker på, at datahåndteringen til enhver tid er opdateret og 

vedligeholdt i forhold til gældende regler for datasikkerhed.

5. Du kan arbejde i en fleksibel og skalerbar løsning

...fordi når virksomheden vokser og får nye behov, kan ERP-systemet udvides med få klik. Behøver 

du flere integrationer, kontakter du din leverandør, som kan give dig et indblik i hvilke muligheder 

som findes og dækker dine behov.

Gode integrationer gør, at du kan arbejde smidigt og fleksibelt. På den måde kan du hurtigt 

tilpasse dig den løbende markedssituation og udnytte mulighederne.

6. Du sparer ressourcer og tid

...fordi automatisering af administrative processer fjerner det manuelle arbejde ganske enkelt. Et 

cloudbaseret ERP-system letter automatisering af både fakturering, ind- og  udbetalinger, 

fakturagodkendelse, rejseafregning, påmindelser og inkasso. Alt i én og samme løsning.  

Automatisering frigiver tid og giver de ansatte tid til mere værdiskabende opgaver. 



Kundepleje og kortlægning af salgspotentialet hos eksisterende og nye kunder er opgaver, som 

ofte ikke får nok opmærksomhed. Her får du en gylden mulighed for at udvikle dine ansatte og 

øge væksten i din virksomhed.

7. Du får uovertruffen indsigt i din data

...fordi cloudbaseret ERP-systemer giver dig tilpassede rapporter og dashboards med tal i 

realtid. Medarbejderne kan dermed træffe vigtige forretningsbeslutninger baseret på 

opdaterede og ajourførte data.

Når medarbejderne arbejder i skyen, kan de samarbejde uden at være i samme rum eller 

samme land. Det er ikke kun skyens tilgængelighed, der gør det så vigtig, men også det faktum, 

at ændringer og opdateringer af et projekt eller et dokument vises i realtid.

8. Du får systemer som snakker sammen

…fordi cloudbaseret ERP-systemer giver stor mulighed for at integrere op mod andre systemer 

med avanceret funktionalitet. I samråd med din leverandør kan du vælge de funktioner, som du 

ønsker. På den måde får du den rigtige og bæredygtige funktionalitet på både administrations-, 

leder- og medarbejderniveau.

9. Du arbejder i én løsning

...fordi virksomhedsdata ikke længere behøver at være spredt mellem Excel-dokumenter og 

forskellige logins. Både ledere og medarbejdere kan arbejde smartere, og i tillæg få indsigt i 

eget arbejdsforhold.

10. Du opruster til en digital og bæredygtig fremtid

...fordi at vælge et cloudbaseret ERP-system er et skridt i retningen mod at udnytte de mange 

konkurrencemæssige muligheder, som digitaliseringen giver. 



Om Visma Software

Hvem er Visma Software

Visma Software er et IT-selskab, som effektiviserer små og mellomstore 

virksomheder gennem at tilbyde administrative softwareløsninger og cloud-

baserede tjenester.

Digitalisering er en forudsætning

Vi tror på, at digitale løsninger er en forudsætning for at kunne arbejde smart i 

en verden, som er i konstant udvikling. Derfor leverer vi fleksible og komplekse 

systemer, som automatiserer manuelle processer og håndterer repetitive 

administrationsopgaver – for alle virksomheder, som ønsker at reducere 

omkostninger og i stedet øge deres vækst.

Et stærkt partnernetværk

Hos Visma har vi et stærkt netværk af partnere over hele landet, der står klar 

til at tage et indledende møde med dig om et cloudbaseret ERP-system er det 

rigtige valg for jer. Vores partnere har mange års erfaring med implemen-

tering og support af kunder. Derudover har flere af dem speciale indenfor for-

skellige brancher, og Visma kan altid hjælpe din virksomhed med at finde den 

rette partner for jer.
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