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HVA DU SKAL SE
ETTER NÅR DU VELGER
ET ERP-SYSTEM

KAN LØSNINGEN UTVIDES ETTERHVERT
SOM BEHOVENE ENDRER SEG?
Et ERP-system er en plattform for forretningsutvikling over tid. Ved å
oppgradere sikrer du at du kan dra nytte av investeringen etterhvert som nye
produktfunksjoner blir utviklet og gjort tilgjengelig. Systemet skal også lette
forretningsutvikling uten driftsavbrudd slik at du kan ta i bruk nye komponenter
uten å påvirke de eksisterende. Avhengig av hvor kompleks endringen er, skal
du kunne bestemme om du ønsker å foreta endringen selv, eller med hjelp fra
leverandøren eller deres partnere.

SJEKKLISTE FOR VALG AV ERP-SYSTEM
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Dersom du planlegger å implementere et ERP-system, er dette områder du bør tenke nøye igjennom:
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Du bør vurdere om ERP-leverandøren har den kunnskapen, verktøyene og
erfaringen som trengs for å implementere ERP-systemet. Leverandøren bør
ha kjennskap til bransjen du opererer i og erfaring fra implementering av ERPsystem innen denne bransjen. Den leverandøren du vurderer bør også kunne
tilby ferdig pakketerte løsninger på prosesser per bransje, slik at du som
kunde kan spare både tid og penger. Partneren du velger bør kunne støtte alle
dine ERP-behov – ikke bare implementeringsprosessen, men også kunne bidra
på å forenkle, drifte og supportere løsningen i etterkant av implementering.

ER LØSNINGEN ENKEL OG KOSTNADSEFFEKTIV
Å TILPASSE OG VEDLIKEHOLDE, OG TILLATER DEN
GRADVIS IMPLEMENTERING?
Programvaren må kunne tilpasses bedriftens behov over tid, og kunne
oppgraderes og tilpasses uten at det forstyrrer driften. Implementering av
ERP-systemet kan være dyrt og forstyrrende samt innebære stor risiko. For
å unngå dette, kan du velge en programvare som tillater deg å velge bare
de komponentene du trenger, og tilføye nye etter hvert som du går videre.
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KAN ERP-SYSTEMET IMPLEMENTERES SOM EN
GLOBAL LØSNING PÅ EN ENKEL MÅTE?
Du kan oppnå store fordeler ved å styre din bedrift i en sentralisert løsning.
Dette reduserer kompleksitet og kostnader samtidig som det gir deg
større innsikt og grunnlag for analyse. ERP-systemet gjør det også mulig
å administrere ansatte rundt om i verden, uavhengig av plassering eller
rapporteringsstruktur.

I SAMARBEID MED

ERP-systemer kan settes opp som en sky-basert løsning, lokalt installert, eller
som hybridløsninger, som er en kombinasjon av løsninger i skyen og lokale
løsninger fra flere leverandører. Du bør overveie om ERP-løsningen du vurderer
støtter disse variantene.

ERP er et teknologisystem som integrerer en rekke forretningsfunksjoner som
økonomi, HR, innkjøp og CRM med driftsfunksjoner som produksjon og distribusjon, via
tette koblinger fra operative forretningstransaksjoner til regnskap.
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HAR ERP-LEVERANDØREN EVNE TIL
Å IMPLEMENTERE LØSNINGEN?

KAN LØSNINGEN DISTRIBUERES PÅ ULIKE MÅTER?

For å finne ut hvordan IFS Applications forbereder deg på hva som er på vei, laste ned vår E-book.

OM ADDOVATION

Addovation er en IFS Gold Channel Partner som leverer en sky-basert ERP-plattform for IFS Applications til
SMB-markedet i Skandinavia. Med mer enn 70 kompetente IFS-konsulenter leverer vi alle tjenestene du trenger for
en vellykket implementering av IFS Applications. Vi jobber utelukkende med IFS Applications og har en historie med
langsiktige partnerskap med våre kunder. Vi kan hjelpe deg med å redusere de totale eierkostnadene og tilføre verdi
til organisasjonen din gjennom økt effektivitet og lønnsomhet. Ta gjerne kontakt på sales@addovation.com

ABOUT
OM IFSIFS
IFS™ utvikler og leverer forretningssystemer til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer,
vedlikeholder anleggsmidler samt driver serviceorienterte virksomheter. Selskapets bransjekunnskap og løsninger
har sammen med bedriftens kundefokus gjort IFS til ledende innen sektoren. IFS sitt team på 3 500 ansatte støtter
mer enn 1 million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk.
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