
INDSTILLING TIL FORRETNINGSSYSTEM PRISEN 

FORRETNINGSsystem Prisen uddeles i forbindelse med konferencen af samme navn, og er en årlig pris tidligere kaldet ERP Prisen. 

Prisen gives til det projekt som fortjener at blive hædret for at have gjort en særlig indsats for at opnå en succesfuld implementering 

eller re-implementering af et forretningssystem. Der lægges vægt på den gode historie og de gode erfaringer, som kan bruges til 

inspiration for andre leverandører og virksomheder, der står overfor at skulle implementere et nyt system. Projektet skal være 

gennemført i 2016-2017, og skal omfatte valg og implementering af et forretningssystem baseret på standard software eller BOB. Det 

kan altså være tale om en fuld ERP-løsning (business suite), eller implementering af en administrativ løsning til HR, CRM el.lign. Alle 

oplysninger om projektet i forhold til omsætning, projektbudget og omkostninger vil ikke blive offentliggjort, og holdes fortroligt 

mellem jer og juryen.  

Vores uvildige jury, udvælger tre projekter bland indstillingerne, som nomineres. Deadline for indlevering af indstilling til årets 

FORRETNINGSsystem Pris 2017, er 29 september. De nominerede offentliggøres på vores hjemmeside i oktober. Se vinderen af 

sidste års pris her 

Kunde 

Virksomhedens navn: 

Branche: 

Omsætning: 

Kontaktperson: 

E-mail:

Tlf.:

Leverandør 
Leverandørens navn: 

Kontaktperson: 

E-mail:

Tlf.:

Basis Projekt Information 
Forretningssystem – navn på software / system som er implementeret: 

Teknologi – hvilken teknologi blev valgt (Cloud, Mobility, On premise etc.): 

Projektets navn: 

Kort resumé af hvad projektet gik ud på: 

Projektperiode 

Implementerings periode (dato fra/til): 

Go-live dato: 

Projekt størrelse 

Antal projektdeltagere: 

Projektbudget: 
Realiseret tid og omkostninger til projektet: 

Projektomfang 

Hvilke processer: 
Antal brugere: 

Organisation: 

https://www.youtube.com/watch?v=WrcBg_qfA6U&t=26s


Implementerings metode 

Hvilken metode blev anvendt til implementeringen: 

Hvordan blev der sikret implementering til tid og budget: 

Hvordan blev der sikret høj kvalitet i alle leverancer: 

Hvordan blev der sikret forandringledelse og inddragelse af alle relevante interessenter: 

Succeskriterier 

Hvad var de oprindelige mål med projektet: 

Opnåede benefits 

Hvad blev opnået: 

Erfaringer og gode råd 

Hvilke primære erfaringer og råd kan videre gives til andre: 

Hvorfor er det netop jeres projekt som bør vinde årets pris? 

Hvad var det særlige I gjorde som skabte et succesfuldt projekt: 
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