Strategisk SAP-review
Hvorfor er et SAP healthcheck fra
HerbertNathan & Co. unikt?
•H
 erbertNathan & Co. har ingen leverandør
interesser, der kan påvirke rådgivningen
• S ikkerhed for et 100% uvildigt og objektivt
resultat
•A
 dgang til sammenligning med benchmarktal fra andre danske virksomheder, der anvender
SAP
• E t struktureret og afprøvet projektforløb, der
sikrer høj kvalitet og minimalt tidsforbrug
•M
 ulighed for at udnytte erfaring og viden fra
andre ERP- og Best-of-Breed systemer til at 
sætte løsningen i relief og tjene som inspiration.

Formålet med et strategisk
SAP-review er at besvare følgende:
• Hvor godt understøtter den eksisterende SAPløsning virksomhedens forretningsmæssige
behov?
• Hvilken stand befinder virksomhedens eksisterende SAP-løsning sig i?
• Hvilken værdi giver ERP-løsningen i forhold til
de forbundne omkostninger (realiseret cost /
benefit)?
• Hvad koster virksomhedens SAP-løsning i
forhold til andre virksomheders tilsvarende
løsninger?
• På hvilke områder kan man med fordel foretage
forbedringer for at nedbringe omkostninger
og/eller forøge værdien af løsningen?
• Hvad er den optimale ERP-strategi i fremtiden?

Når man som CPH har anvendt SAP i mange år vil der typisk være sket en
betydelig forretningsmæssig udvikling fra systemet blev implementeret,
og det kan være svært at afgøre om
systemet fortsat fungerer optimalt
i forhold til de forretningsmæssige
behov, selv om der naturligvis løbende
Vi har haft stor glæde
udvikles på systemet. Tilsvarende kan
det være svært for interne øjne at
af resultatet og rapporvurdere, hvad der fungerer godt, og
tens konklusioner og
hvad der kan forbedres, herunder om
omkostningerne ved drift og udvikling anbefalinger indgår nu
af systemet er høje eller lave, og om de som grundlaget for vores
står mål med systemets værdiskabelse. videre udvikling af vores

“

Vi bad derfor HerbertNathan & Co om
SAP-system.
at gennemførte et strategisk review
at vores SAP løsning. Vi fik herved en vurdering af forretningsunderstøttelse, brugertilfredshed, system arkitektur, driftsforhold og organisering.
Herudover blev der skabt et overblik over den samlede økonomi omkring
løsningen og denne blev sammenholdt med en række eksterne benchmark tal, fra såvel SAP som ikke-SAP virksomheder.

Vi valgte HerbertNathan & Co på grund af deres uvildighed og mangeårige erfaring indenfor ERP-området. Det har været vigtigt for os at anvende
en uvildig rådgiver, for at sikre at vurderinger og anbefalinger til indsatsområder ikke farves af en leverandørs interesser eventuelle efterfølgende
projektaktiviteter.
Vi har haft stor glæde af resultatet og rapportens konklusioner og anbefalinger indgår nu som grundlaget for vores videre udvikling af vores
SAP-system.

Kontakt
Herbert Nathan
Telefon : +45 40 35 55 50
E-mail : hn@herbertnathan.com
Torben Iversen
Telefon : +45 40 58 71 43
E-mail : ti@herbertnathan.com

HerbertNathan & Co A/S
Kongevejen 365
2840 Holte

Case: Københavns Lufthavne A/S

Tlf. +45 70 20 82 00
www.herbertnathan.com

Christian Poulsen,
Vice President & CIO, Copenhagen Airports A/S

Københavns Lufthavne A/S
CPH var en af de første danske virksomheder som implementerede SAP R/3.
SAP løsningen har gennemgået en lang række forandringer i takt med CPHs
forretningsmæssige udvikling. SAP løsningen anvendes i dag bredt i CPH af ca.
1.000 brugere. Anvendte SAP applikationer: FI/CO, SD, MM, SRM, PM, PS, RE, HR

