
  
IT-IMPLEMENTERINGSSTØTTE TIL MINDRE VIRKSOMHEDER 
    
Er I en mindre virksomhed, der ønsker at skifte it-platform, men som i den travle hverdag mangler overskud til at kaste sig ud i det?  
DitProjekt kan hjælpe jer med at komme godt igennem skift til ny it fra start til slut, så I føler jer trygge ved hvad der skal 
ske, og bedre kan fastholde fokus på både den daglige drift og skiftet til den nye it.  
 
I bliver støttet i at få udført de nødvendige opgaver, justeret og optimeret jeres arbejdsgange og ikke mindst at I får holdt 
fast i de gode ting som skal give jer gevinsterne ved skiftet. Når I har valgt leverandør, står DitProjekt gerne for kontakt til 
denne i implementeringsperioden, til I er overgået til drift.  
 
Der tages udgangspunkt i at I deltager aktivt i de praktiske implementeringsopgaver, og at I selv står for valg af det nye 
it-system. Men hvis I har behov for mere støtte, f.eks. sparring om valg af løsning eller hjælp til det praktiske, finder vi 
sammen ud af det. Vi tager udgangspunkt i jeres kompetencer og behov, så I føler jer trygge hele vejen. 
 Priseksempel for virksomhed med 20-40 ansatte: Nedenstående ses et eksempel på en standard implementeringspakke, til en ny it-platform "i skyen" hvor standard 
funktionalitet bruges uden special-tilpasninger. I udfører selv "benarbejdet", da det giver det bedste kendskab til systemet 
og de nye arbejdsgange*: 
 

  
Projektopgave (modul) 

Estimerede 
konsulentdage Uddybning 

Behov, arbejdsgange/gennemgang af 
virksomhed, prioritering, overordnede krav til system 1 

Gennemgang af jeres arbejdsopgaver og it understøttelse nu og 
fremadrettet, herunder evt. behov for integrationer. Prioritering og målsætning for projektet.  

Leverandørvurdering og valg 0,25 

I mødes med leverandører og vælger system. Når I har lagt jer fast på et 
system, afholdes møde med leverandøren for at planlægge implementeringen, og vurdere evt. ekstraleverancer fra leverandør (f.eks. 
opsætning af systemparametre, datakonvertering, uddannelse). 

Rammer og planlægning, 
projektledelse 1 

Fastlæggelse af forventede resultater, planlægning og organisering af 
implementeringen.  

Afprøvning af nyt system og tilpasning 
af arbejdsgange 3 

Assistance til jeres afprøvning af system samt opsamling på denne. 
Workshop for justering af arbejdsgange. Evt. kontakt til leverandør 

Forberedelse til implementering, herunder uddannelsesplanlægning 1,5 Forberedelse af implementeringsforløb og uddannelse i samarbejde med jer. Støtte til jeres opsætning af system og planlægning af uddannelse. 
Implementering og datakonvertering 1,75 

Støtte til at I får udført datakonvertering og undervist medarbejdere. Evt. 
kontakt til leverandør. 

Overgang til drift og driftstøtte 1,5 
Overgang til drift, fokus på nedlukning af det gamle system, fastholdelse 
af de gode takter og gevinstrealisering. Månedlige møder over en 3 
måneders periode.  

 
 
Implementeringspakke med ovenstående moduler, i alt 10 konsulentdage, kan købes samlet til rabatpris 55.000 kr. 
ekskl. kørsel. Alternativt kan projektet leveres på timebasis til standard pris (950 kr/time), og afregnes løbende efter 
forbrug eller per modul (kontakt DitProjekt for pris på de enkelte moduler).  
 
* Ved køb af implementeringspakken vil der være mulighed for at tilkøbe tid til ”benarbejdet” til en fordelagtig pris, hvis 
der opstår behov og ønske i løbet af projektet.  
  
Om DitProjekt:  Mit navn er Lisette Jalking, og jeg er ejer af DitProjekt. Jeg er 44 år, og har arbejdet professionelt med projekter og 
effektivisering i mere end 15 år. Jeg er yderst loyal over for jer og jeres projekt – og vil derfor også udfordre jer af og til, 
for at I kommer godt igennem og opnår de planlagte gevinster.  
 
Kontakt mig gerne for en uforpligtende drøftelse af jeres virksomheds behov, og hvordan I kommer videre. 
 
 KONTAKT: 
  DitProjekt 
Villa Gallinavej 10 
DK-4690 Haslev 
tlf.: (+45) 3031 9733 
mail: info@ditprojekt.dk 

Behovsanalyse, valg af 
system
(1-2 måneder) 

Planlægning, test, 
implementering
(1-3 måneder)

Drift og opfølgning på 
gevinster
(3 måneder)


