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I takt med, at markedet for ERP i skyen
er blevet mere diversificeret og
nuanceret, er der en række forhold,
omkring f.eks. sikkerhed, fleksibilitet og
ikke mindst økonomi, som der bør blive
stillet spørgsmål ved. 
 
Forståeligt nok, er der en vis
berøringsangst i mange virksomheder
over for at lægge sine data, ja på mange
områder virksomhedens digitale
virkelighed, på en identitetsløs og
fjerntliggende platform. Forståeligt nok.
 

Det er ikke denne definition af sky, vi
forholder os til. Og så alligevel, for
metaforen er faktisk meget præcis, idet
den digitale sky, som vi forholder os til,
ligeledes, kan antage et utal af former. 
 
Traditionelt er vi vant til, at
virksomhedens ERP ligger på en server,
som enten er hostet hos virksomheden
selv eller er hostet hos en partner.
Begge løsninger ligger inden for den
begrebsverden, som vi betegner for
”On-Premise” løsninger. 

Men den digitale verden flytter mod
skyen, og forretningsverdenen er
tvunget til at flytte med. Behov for
platformsuafhængighed, mobile
arbejdspladser, individuel tilpasning
samt digitalisering og endda GDPR,
trækker alt sammen mod skyen.

Fra server til ”true cloud”

En sky er som bekendt en
meteorologisk fortætning af damp
i atmosfæren, som kan antage
uendeligt mange former.
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H V A D   B E T Y D E R  D E T
F O R  D I G  O G  D I N
V I R K S O M H E D ?  



Jeg skal ikke yderligere gå ind i disse
spørgsmål hér, men blot konstatere at,
uanset branche, er beslutningen om
virksomhedens fremtidige IT-platform
stadig mere presserende. Alle markeder
er i dag nådesløse i deres krav efter
f.eks. leveringssikkerhed, fleksibilitet,
hurtighed,  og præcision osv. Osv.

Hosting partner med videre er en
usynlig, integreret del af leverancen.
Ligesom f.eks. netbank spiller
hostingen en anonym, men
naturligvis vigtig rolle i baggrunden.
Løsningen er generelt tænkt ind i en
fremtid, hvor funktionalitet, dynamik,
tilknyttede App’s, fleksibilitet, EDI,
API’er er i højsædet. Ja,
omstillingsparatheden og disruption
er en præmis i markedet, og denne
bør modsvares i ERP system.

Lad det være sagt med det samme: On-
premise løsninger er ikke et fy-ord, men
et positivt tilvalg for mange
virksomheder, ud fra en række
argumenter om bl.a. sikkerhed og
økonomi. Det skal dog indskydes, at on-
premise løsninger i dag mere kan
karakteriseres som hybridløsninger,
idet der i stigende grad tilknyttes
tilgængelighed, services og app’s fra
skyen
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Sammensætningen af

virksomhedens ERP er én

af de afgørende

beslutninger for, hvorledes

man ønsker at

virksomheden skal se ud

om 2, 5 eller 10 år ud i

fremtiden.
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Løsningen er initieret og udviklet
som en sky-løsning, dvs. med det
formål for øje, at løsningen kan tilgås
og opereres fra en browser. F.eks.
Google Chrome.
Løsningen er baseret på ”alle for én”
og det vil sige, at der ikke
forekommer tilpasninger for den
enkelte kunde, men at udvikling
retter sig mod alle kunder på
portalen.

Men for at en løsning kan betegnes som
en ”sand” løsning i skyen, som - ”true
cloud”, - er der en række forhold, som
gør sig gældende:
 

Der er en række indsigelser mod ERP
i skyen, eller med en mere
professionel betegnelse, ERP som
SaaS (Software as a Service). Får man
den fleksibilitet og understøttelse af
sine specielle krav, der er behov for?
Bliver man ikke blot endnu mere
afhængighed af én eller flere IT-
leverandører? Er det ikke en
abonnementsfælde, som blot kan
skrues op? Er det ikke blot varm IT
IT-luft?

Indsigelser og krav fra det offentlige



I hvor høj grad kan systemet indgå i
netværk med andre (webbaserede)
systemer. På baggrund af emnet i dette
indlæg: "Bør jeg lægge mit ERP i skyen
?”, må svaret være: ”Det kommer an på
en række forhold:” Herunder branche,
virksomhedens forretningsmæssige
situation med videre. Det rigtige
spørgsmål er nok snarere: ”Hvilket ERP-
system er det rigtige som
understøttende og vitaliserende
platform for din virksomhed i dag og
fremover”. 
 
Når det er sagt, er det væsentligt at
pointere, at skyen og SaaS, er kommet
for at blive,  - også inden for ERP-
verdenen. Nogle vil måske argumentere
for, at ERP i skyen kun er
understøttende for det mindre
kundesegment. Det vil jeg klart anfægte.
ERP som SaaS over for SMB segmentet
og det større kundesegment er på
hastig fremmarch, og hér er såvel
Visma.net ERP og Microsoft Business
Central nogle af de væsentlige spillere.
 

I dag er ERP næppe et system, men et
netværk af platforme, hvor kun
kreativiteten sætter grænse for,
hvorledes disse sammensættes. Ofte –
og i stigende grad – arbejder
medarbejdere, som f.eks. sælger,  og
account manager med videre slet ikke i
selve ERP-systemet, men i tilknyttede,
integrerede systemer, som f.eks. CRM-
system, andre SaaS baserede systemer
eller egenudviklede web platforme.

Læg hertil medarbejdere, som i stigende
grad har krav til mobilitet,
tilgængelighed og
platformsuafhængighed. Og endnu en
interessent, nemlig det offentlige, som
ikke alene vil have afregnet moms og
afgifter, men også stiller krav i form af
f.eks. GDPR med videre. Alt sammen
beslutninger, hvor ERP systemet
spiller en nøglerolle.
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Det er vigtigt at adressere, hvad et ERP
system egentligt er. Tidligere var ERP
systemet en afgrænset applikation til
håndtering af få funktioner primært
fakturering, bogføring og regnskab. Det
er naturligvis stadig grundlæggende
funktioner, men ERP systemet er i dag
under hastig forandring til at blive en
anden størrelse. En størrelse, som i
stigende grad skal betragtes som en
diversificeret platform, som kan tilgås
af andre platforme, som oftest vil være
baseret på skyen. 

Som solen og planeterne i 
sol-systemet 

Når dette er pointeret, er ERP
systemet som regel den centrale
fødekilde, og funktionsplatform i
dette netværk. Ofte bruges
metaforen, at ERP-systemet er solen
og tilknyttede applikationer er
planeterne i solsystemet. Hermed
bliver systemets intergrérbarhed,
herunder systemets API (Application
Programming Interface) en afgørende
parameter.



EN PLATFORM
FOR LIVET 

Hvis jeg afslutningsvist skal komme med et råd til dig,
som er i IT vildrede, eller dig, som allerede er i
anskaffelsesprocessen, må det være, at man
forud for alle møderne med potentielle leverandører samt
”long lists” og ”short lists”, afsætter tid til refleksion.
Refleksion, og vel at mærke kreativ, ikke-teknisk refleksion,
fra centrale interessenter, herunder kunder, leverandører,
medarbejdere og andre, i hvorledes ERP-platformen skal
orkestreres i fremtiden. 
Det er vanskeligt at konkludere ud fra ovenstående, men én
vigtig sandhed skal dog stå klart. Uanset om virksomheden
står lige for at vælge nyt ERP, eller om denne beslutning
ligger ude i fremtiden, er sammensætningen af
virksomhedens ERP, én af de afgørende beslutninger for,
hvorledes man ønsker at virksomheden skal se ud om 2, 5
eller 10 år ud i fremtiden. Hermed afgørende for
virksomhedens indplacering i den branche/virkelighed, som
man nu engang vælger at operere inden for. 
 
Har du brug for yderligere sparring, er du naturligvis altid
velkommen til at kontakte os på info@tellus-it.dk eller via
www.tellus-it.dk.

Tid til refleksion

V I S M A  N E T  E R P


