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Et ERP-projekts 
mål og succes er 
en fælles opgave
EV Momentum er Elbek & Vejrups 
metode, som vi anvender i forbindelse 
med implementering af et ERP-projekt. 
Projektmetoden er udviklet på baggrund af 
talrige IT-projekter i både det private og det 
offentlige igennem de sidste 20 år og bygger 
på best practice. 

En projektmetode kan i sig selv ikke gøre 
forskellen, men EV Momentum sikrer, at vi 
sammen får en fælles referenceramme og en 
fælles forståelse for, hvad der skal lægges vægt 
på, og hvad der er projektets succes. 

Med EV Momentum bevæger dit ERP-projekt 
sig kontrolleret fremad, samtidig med at der er 
fuldstændig klarhed over ansvarsfordelingen, 
at der er overblik igennem hele processen, og 
at projektets mål opfyldes inden for den aftalte 
tidsramme og budget.

Når projektet når sin afslutning, har vi i 
fællesskab systematisk været igennem alle 
nødvendige faser og derigennem også afklaret 
og gennemgået projektets mange komponenter. 
Alle aktiviteter og handlinger er nøje tilrettelagt, 
så vi sammen kan udvikle den ideelle løsning for 

dig. Det er denne metode kombineret med tæt 
samarbejde, der gør, at dit færdigudviklede ERP-
system understøtter din virksomheds processer 
og arbejdsgange. En gennemtænkt digitalisering 
som denne er grundlaget for den optimering 
og effektivisering, der er essentiel for at være 
konkurrencedygtig på markedet. Det er sådan 
Elbek & Vejrup skaber værdi gennem IT.

Dette materiale har til formål at vise dig, hvordan 
Elbek & Vejrup sikrer dit projekts fremdrift, uden 
at det løber løbsk.

Vi havde meget glæde af analyseprocessen, hvor vi blev tvunget til at sætte klare 
mål og succeskriterier for, hvad vi ville. Vi syntes, det var meget irriterende og 
måske også direkte unødvendigt, men vi måtte efterfølgende konstatere, at det 
var den rigtige måde at gøre det på. 

Så da vi skulle evaluere forløbet, gennemgik vi alle målene og succeskriterierne for 
at se, om vi var kommet i mål med dem. Efter fire måneder var vi i mål med 78 % 
af 74 definerede punkter. Ved halvdelen af det, vi manglede, måtte vi konstatere, 
at vores ambitioner var alt for høje, eller vi var nået frem til andre løsninger, end 
hvad vi havde regnet med. Og den sidste halvdel, vi manglede, er vi i mål med nu.

Gert Thomsen, økonomidirektør, 
Hedensted Gruppen A/S
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Vi. Tager. Én. Ting.
Ad. Gangen.
Det sikrer, at vi ikke overser noget.

Vores fremgangsmåde er sekventiel, hvilket betyder, at vi aldrig 
går videre til næste fase i processen, før den foregående er 
grundigt afsluttet. Hele processen er nøje faseinddelt for at 
sikre, at vi kommer hele vejen rundt og samler alle detaljer i 
implementeringsprocessen.

Processen sættes i gang ved vores indledende møder, hvorefter vi tager 
ét skridt ad gangen og går igennem projektafgrænsningsfasen, analyse- 
og designfasen, udviklings- og implementeringsfasen for til sidst at sætte 
systemet i drift. 

Vi lægger stor vægt på løbende at afstemme rammer og budgetter samt 
fastlægge omfang og indhold for at løfte både kvaliteten og overblikket. 
Vores mange ERP-implementeringer har gang på gang vist, at det er 
sådan, vi bedst får afdækket alle behov, kommer helt til bunds i analysen 
og driver projektet planmæssigt fremad inden for de fastsatte rammer.

Ved at tage én ting ad gangen skaber vi 
et naturligt momentum, der resulterer 
i konstant fremdrift i projektet.
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Vi afklarer projektet 
sammen
Allerede fra vores indledende møder lægger vi fokus på at fastlægge dine behov til ERP-løsningens 
funktioner samt afstemme omfang, rammer og budget. Dette fokus fastholdes gennem hele processen, 
og vi bevarer samtidig en forståelse for, at nogle elementer først afklares senere i forløbet. For under 
implementeringen af ERP-systemer bliver alle behov sjældent afdækket fra starten. Derfor inkluderer 
vi en grundig analysefase, som er essentiel for den afklaring, der er grundlaget for at skabe digital 
optimering og effektivisering. Sådan går både du og vi langt mere strømlinede videre til udviklingsfasen, 
hvor vi er helt oplyste i forhold til, hvilke krav der er til de nye funktionaliteter, som bliver implementeret. 

Slutresultatet er en køredygtig, driftssikker ERP-løsning, der understøtter og optimerer dine 
arbejdsgange og forretningsprocesser. Herefter hjælper vi naturligvis også med vedligehold, support 
samt eventuel videreudvikling. 

Indledende møde

Projektafgrænsning

Analyse og design

Udvikling og implementering

Drift

UafklaretAfklaret
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Med en grundig afklaringsproces som denne undgår 
vi at bevæge os frem og tilbage mellem faserne.  
Processen forbliver lineær og sekventiel, og dermed 
holder vi også tidsplanen.



Projektomfang, der 
justeres efter dine 
behov
Hos Elbek & Vejrup udvikler vi standard ERP-
løsninger til specifikke brancher. Fordi vi allerede 
har udviklet ERP-systemer for vidt forskellige 
brancher både i det private og det offentlige, skal 
vi ikke starte forfra hver gang. Vi er dermed i stand 

til at varetage projekter af varierende omfang 
og kompleksitet. Det betyder, at vi kan tage 
udgangspunkt i standardløsninger, som derefter 
kan justeres op og ned alt efter din forretnings 
behov. 

Uanset dit behov tager vi altid udgangspunkt i vores 
gennemarbejdede processer, der sikrer en grundig 
og fyldestgørende proces med overblik fra start til 
slut. Vores processer er en af de centrale parametre, 
der sikrer dig et ERP-system, der giver dig værdi fra 
dag et.

Er din første prioritet at få analyseret og 
optimeret dine forretningsprocesser? Eller 
har du brug for et system, der blot skal sættes 
i drift hurtigst muligt? Måske sidder du i en 
situation, der kræver specifikke funktioner, der 
kan styrke din konkurrencedygtighed? Uanset 
projektets størrelse lægger vi altid stor vægt på 
projektafgrænsning samt proces- og kravanalyse 

for at opnå en udførlig forventningsafstemning. 
Når vi nærmer os projektets afslutninger 
overlader vi dig ikke teten, før du er helt klar. 
En god opstart og en blid overgang er for os 
afgørende, og derfor vil du få både driftsstøtte 
og brugeruddannelse i forbindelse med 
idriftsætningen.
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3 essentielle metoder, 
der skaber tryghed

Estimering, der sikrer realistisk prissætning
Vores estimering deler grundigt processen op i alle de eksisterende faser, hvorudfra vi tager afsæt i 
projektets budget og økonomiske ramme. Vi undlader ikke noget og tænker alle detaljer ind, selv en 
mindre fejlmargin. Vi forsøger at tage højde for eventuelle projektafvigelser, og det er din sikkerhed for, 
at prissætningen er realistisk. 

Skabeloner, der fungerer som sikkerhedsnet
Vi arbejder ikke ud fra hukommelse men efter afprøvede skabeloner og tjeklister. Vores fokus 
på detaljerne gør, at vi bevarer kontrollen og styringen gennem hele projektet samt overblikket i 
hverdagen. På samme måde er det tydelig fastlagt og fremvist, hvad din rolle og proces er i projektet. 
Denne grundighed og øje for detaljerne er med til at sikre, at vi griber alle bolde. 

Procedure- og rollebeskrivelser, der skaber 
strømlining
Alle projekter har tilknyttet en projektleder, som gennem en tidsplan sikrer, at projektaktiviteterne både 
skabes, vedligeholdes og kommunikeres, samt at der opnås en effektiv udnyttelse af alle ressourcer. 
Der er ligeledes altid tilknyttet en faglig og teknisk ansvarlig, som er specialister på hver deres område. 
De har hver især klare kompetencer og roller i projektet, mens det i sidste ende er projektlederen, der 
har det endelige ansvar for, at projektet kommer i mål til tiden og inden for de givne rammer. 

Det, at vi har strømlinet vores arbejdsgange, betyder, at alle 
ERP-projekter starter op og bliver gennemført ens til fordel for vores 
kunder.

EV
 M

om
en

tu
m

12



Du holder dig dagligt 
opdateret med 
direkte adgang
Hos Elbek & Vejrup får du ikke udelukkende rapportering og statusrapporter tilsendt – vi giver 
dig direkte adgang til vores proces- og opgavesystemer.

Du kan til enhver tid selv logge ind og følge med i 
projektets forløb og enkelte faser. Således er der 
altid fuldkommen åbenhed omkring vores opgaver, 
kommunikation og tidsforbrug. 

Det gør vi, fordi vi prioriterer den værdi, det giver dig at have afklaring, overblik og åben 
kommunikation. Du vil aldrig være tvivl om, hvor i processen vi befinder os, og hvad der er 
næste skridt. Det vil ligeledes fra starten og gennem hele processen være klart, hvad vi skal 
levere, lige så vel som hvad du skal levere. På den måde har du mulighed for at planlægge de 
ressourcer, du skal afsætte til projektet. Denne forventningsafstemning og åbenhed giver den 
ro, der er fundamentet for at have overblik og fremdrift i et omfattende projekt.

”Jeg har været rigtig glad for samarbejdet med Elbek & Vejrup, fordi jeg under 
hele forløbet let kunne følge med i, præcist hvor langt vi var, og hvordan det skred 
frem. Jeg fik mit eget login til deres systemer, og den åbenhed omkring opgaverne 
og tidsforbruget har betydet, at jeg har følt mig tryg hele vejen gennem processen. 

Gregers Schack Olldag, IT Manager,
Jutlandia Terminal A/S
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Kontakt 
Elbek & Vejrup

Kontaktoplysninger:

Find din 
kontaktperson på
elbek-vejrup.dk

Forretnings-
rådgivning

Branche-
kendskab

Landets dygtigste 
Dynamics-hus

Hvis du vil have overblik, åbenhed og fremdrift 
i implementeringen af dit ERP-system. 


