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Udnyt mere end 14 års 

erfaring... 
… og undgå overraskelser med disse gode råd fra en 

aktør, der selv producerer og implementerer software. 

 

Igennem mere end 14 år har vi i TimeLog produceret og implementeret 

software for mere end 1.000 kunder.  

 

Derfor har vi masser af erfaring i at afdække behov – uanset om der er tale 

om en nystartet enkeltmands-virksomhed eller større organisationer i privat 

og offentligt regi.  

 

Dette whitepaper er resultatet af al den viden, vi har samlet os igennem 

årene, som vi håber tjener som inspiration for jer, der står overfor at skulle 

købe ny software – uanset virksomhedsstørrelse eller ståsted i 

købsprocessen. 

Før I køber 

forretningssoftware 

Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af 

forretningssoftware. 
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1 Introduktion 

1.1 Software er ikke bare software 

At investere i et nyt softwaresystem, som påvirker hele organisationen, er en stor 

beslutning. Der er mange interessenter og processer at tage hensyn til.  

De fleste er kun ude at købe forretningssoftware 1-2 gange i løbet af deres liv, så det 

kan være svært at gennemskue præcis, hvad man skal vide og gøre, inden man 

tager en beslutning.  

 

Vi bliver derfor nogle gange spurgt, hvordan best practice er i forhold til at købe et 

system, fordi mange er interesserede i at høre, hvordan andre virksomheder bærer 

sig ad.   

 

Formålet med dette whitepaper er derfor at give gode råd til denne proces. Vi har 

været indblandet i tusindvis af salgsprocesser og har derfor set forskellige måder, 

hvorpå disse er blevet håndteret. Vi har derfor samlet en masse gode råd baseret på 

vores erfaringer, som vi håber, kan hjælpe jer med at finde det rigtige system.  

 

1.2 Hvornår er deadline? 

Vi møder virksomheder forskellige steder i købsprocessen, og her er der selvfølgelig 

forskel på, hvor præcis virksomheden er i forhold til de krav, der stilles til et fremtidigt 

system. Men det er vigtigt at være realistisk, når det gælder ens deadline.  

 

Det er sjældent, at de virksomheder vi møder, når det til den ønskede deadline, fordi 

de har undervurderet, hvor lang tid købsprocessen egentlig tager – medmindre de 

har en dedikeret ressource med indkøb af software som sin primære opgave. Ofte er 

det en proces, der sker sideløbende med alle de andre dagligdagsopgaver, og så 

går tiden hurtigt, da kundeopgaver skubber interne opgaver frem i tiden. 

 

Med godt forarbejde og realistiske intentioner lykkes det at komme i mål til den 

ønskede dato. 
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Her er et eksempel på en realistisk tidsplan til en virksomhed på ca. 25 mand: 

 

Måned 1 og 2: interne undersøgelser omkring behov og krav, som udmøntes i en 

kravspecifikation. 

 

Måned 3: Invitation til leverandører om at besvare kravspecifikationen. 

 

Måned 4: Indsnævring af leverandører og endelige kontraktforhandlinger. 

 

Måned 5: Implementering af nyt system. 

 

Måned 6: Nu er hele organisationen i gang med at bruge det nye system. 

 

Det kan virke som en lang tidshorisont, men vores erfaringer viser, at det som regel 

tager længere tid, end man troede, at komme i mål med implementeringen af et nyt 

system. 

 

1.3 Hvor i købsprocessen befinder I jer? 

Tidsplanen kommer selvfølgelig også an på, hvor man er i købsprocessen. Nogle 

virksomheder har taget en ledelsesbeslutning om, at der er brug for et nyt system, 

andre er i overvejelser.  

 

Vi deler disse virksomheder ind i tre hovedgrupper: 

 

1. Dem som blot skal undersøge markedet og ikke har besluttet, om de 

overhovedet skal have et system. 

2. Dem som ved, de skal have et nyt system, men som endnu ikke har en 

deadline. 

3. Dem som har en specifik deadline for at implementere et nyt system. 

 

Alt efter hvor seriøst man leder efter et nyt system, er der selvfølgelig også forskel 

på, hvor meget forberedelse man gør sig, men man bør som minimum overveje, 

hvad det egentlig er, man er på udkig efter - ellers er det svært at få den rigtige 

hjælp. 

 

Uanset hvor i processen I befinder jer, kan dette whitepaper hjælpe jer med at 

formulere kravene til jeres nye tidsregistrerings- og projektstyringssystem. 
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2 Lav en kravspecifikation 

For at være sikre på, at I får opfyldt jeres behov, så er det en god idé at lave en 

kravspecifikation, hvor I lister de forskellige krav til og formål med systemet. Her er 

der selvfølgelig forskel på detaljegraden alt efter hvilket stadie, man er på i 

købsprocessen. Man gør sig selv en stor tjeneste ved at have et overblik over, hvad 

mindstekravene til et nyt system er. Man skal kunne svare på spørgsmålet: "Hvad er 

vores overordnede mål med at implementere et nyt system, og hvilke processer skal 

det kunne understøtte?". 

 

Er man i gruppe tre, bør man som virksomhed lave en intern 

workshop/undersøgelse, hvor de forskellige interessenter i virksomheden inddrages 

og definerer, hvad de har brug for i en optimal løsning. Her er det dog vigtigt at holde 

sig for øje, at projektlederen for indkøbet af det nye system skal være med til at 

definere, hvad der er ”business critical”, "need to have" og "nice to have" i forhold til 

det overordnede mål med løsningen.  

 

Hvis alt står som ”business critical”, så bliver det ofte svært at finde et system. Man 

skal huske på, at alle systemer har hver deres speciale, og medmindre man vil 

implementere en kæmpe SAP-løsning, skal man være klar over, hvilke funktioner 

man i princippet kan leve uden – men som vil være et plus, hvis de også kan 

håndteres. 

 

Ved at lave en indledende undersøgelse, slipper man også for slemme overraskelser 

senere hen, når man er i gang med at implementere det valgte system. Der er ingen, 

som efterfølgende kan bebrejde, at projektlederen ikke havde taget højde for en 

specifik situation, fordi alle interessenter har været med til at definere listen af krav. 

 

2.1 Undgå overraskelser 

 

Ved at have en kravspecifikation, er man også sikret, at leverandøren (formentlig) 

forstår, hvad behovet er - i hvert fald dem, som er beskrevet. Og hvis leverandøren 

svarer på den skriftligt, har begge parter et godt ståsted for en videre dialog. 

 

Der er ingen krav om, hvor lang en kravspecifikation skal være. Vi har set 

kravspecifikationer, der fyldte én side og en anden, der fyldte 30 sider. Det er meget 

forskelligt. Men jo mere præcis den er, jo bedre er forudsætningen for, at man får 

taget den rigtige beslutning med hensyn til valg af leverandør. Det er dog en fordel,  

 



 

6  

Whitepaper 

 

 

 

 

 

 

Én ting, 

som vi ofte 

oplever, er, 

at krav-

specifikation

erne 

fokuserer på 

de ind-

lysende 

krav, men 

ofte ikke 

inkluderer 

alle de små 

undtagelser 

i daglige 

processer.

 

 

at kravspecifikationen er forholdsvis kort og fokuserer helt overvejende på, hvad der 

som sagt er ”business critical”, "need to have" og "nice to have". 

 

Én ting, som vi ofte oplever, er, at kravspecifikationerne fokuserer på de indlysende 

krav, men ofte ikke inkluderer alle de små undtagelser i daglige processer. I gør jer 

selv en stor tjeneste, hvis I tager jer tid til at tænke over hvilke administrative ting, 

som I støder på engang imellem, men som også skal kunne håndteres nemt og 

smidigt. 

 

Det kan fx være: 

 

 Kan man flytte tidsregistreringer uden besværet med at kontakte 

medarbejderen? 

 Er der en nem måde at flytte opgaver fra en medarbejder, der stopper? 

 Kan man tidsregistrere for medarbejdere, der er syge uden at kende deres 

log-in? 

 Hvad sker der hvis man ændrer på timepriserne? Ændrer det også for 

historiske data? 

 Vi har en speciel kontrakttype, som vi sælger en sjælden gang i mellem, men 

til store krævende kunder – understøttes den til fulde? 

 

Disse eksempler er ikke noget, I vil opleve hver dag, men hvis der ikke tages højde 

for disse scenarier i jeres kravspecifikation eller undersøgelse, så kan I risikere først 

at finde ud af det, når systemet ER købt og betalt - og ER implementeret. 

 

3 Gå i dialog med forskellige leverandører 

 

Når I sonderer terrænet, finder I sikkert en favorit – måske fordi det er en leverandør, 

der er blevet anbefalet, eller fordi I godt kan lide beskrivelserne på deres 

hjemmeside. Uanset hvad, så anbefaler vi, at I finder minimum 2-3 leverandører, 

som skal besvare jeres kravspecifikation. På den måde kan I være sikre på, at I 

træffer den rigtige beslutning – selvom det skulle være jeres favorit, I alligevel ender 

med at vælge. 

 

3.1 Få en præsentation tidligt i forløbet 

Vi oplever ofte en tilbageholdenhed med at få en præsentation af produktet tidligt i 

processen. Mange vil selv se sig omkring og få en fornemmelse af, om systemet kan 
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det, de leder efter. Men hvis man går efter at finde en mere kompleks løsning end de 

helt simple systemer som fx Basecamp eller Harvest, så er vores anbefaling at tage 

en dialog omkring, hvad det er for et behov, man skal have dækket - også selvom 

man er i stadie 1 og bare vil sondere markedet for at få lidt inspiration. 

 

I en præsentation har man en unik mulighed for at få lidt sparring omkring, hvad man 

skal lægge vægt på i den ønskede løsning, og ofte er det også tidsbesparende at få 

svar på sine spørgsmål direkte i stedet for at skulle lede efter svarene på 

hjemmesiderne og i de offentlige demoer. 

 

Man skal huske på, at mange sælgere også er gode rådgivere, som har snakket med 

mange andre i lignende situation, og derfor ofte kan rådgive om best practice. Tit 

oplever vi, at når man først er i dialog, så kommer der flere behov frem, som 

virksomheden ikke havde tænkt over i den indledende fase, og på den måde kan det 

være en hjælp til at udbygge kravspecifikationen. 

 

Er man stadig lidt beklemt ved den direkte kontakt med en sælger, så tilbyder de 

fleste leverandører en gratis prøve-version af deres system, hvor der nogle gange 

også er videoer og whitepapers, som beskriver processerne. Men det kan dog være 

uoverskueligt, hvis man ikke har prøvet det før – for hvor skal man starte, og hvad er 

vigtigst? Så udnyt situationen, at I kan få al den hjælp, I kan ønske jer i den 

indledende fase, så I er bedst muligt klædt på til at tage en beslutning senere hen. 

 

4 Evaluering 

 

Når kravspecifikationen er færdig, og man har fået en præsentation af de forskellige 

systemer, som valget står mellem, så er det tid til at lave en overordnet evaluering. 

 

Er man ikke den overordnede beslutningstager, og er der forskellige interessenter, 

der har en mening om systemet, kan det være en god idé at sætte sig sammen og få 

fremlagt fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Er der steder, hvor man er i 

tvivl om, hvorvidt leverandøren kan løse dette eller ej, så er vores erfaring, at det 

hjælper at sætte et kort møde op med den interessent, som har den største viden 

omkring dette emne samt leverandøren. 

 

Det kan for eksempel være en projektleder, der har nogle specifikke spørgsmål til 

nedbrydninger af et projekt, eller regnskabsafdelingen der har spørgsmål til 

integrationsmulighederne til ERP-systemet. Et møde kan give disse interessenter "ro 
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i maven" så de ved, at systemet kan leve op til deres behov. Processen skal dog 

stadig styres af projektlederen, som skal have det overordnede mål for øje, så en  

enkelt interessent ikke pludselig laver sin egen dagsorden og kører projektet ud på et 

sidespor. 

 

Et andet aspekt er også, at jo flere møder man holder med leverandører, desto 

klogere bliver man på, hvad man ønsker af løsningen. Nogle gange kan der komme 

nye krav på listen efter møde med fx leverandør nr. 3. Derfor er det en god idé at 

sende de ekstra krav til de to andre leverandører for at høre, om de også kan løse 

disse ønsker. Ellers kan man risikere, at leverandør nr. 1 faktisk ikke kan løse det, 

fordi de aldrig har hørt om kravet før - eller omvendt at man tror, de ikke kan løse 

det, selvom man aldrig har fået italesat de nye behov over for leverandøren. Det kan 

fx vise sig, at man i sin tidsregistrering har behov for en opgavestruktur i 5 niveauer. 

 

5 Processen step by step 

 

1. Lav en kravspecifikation 

 

 Find ud af hvilke krav der er ”business critical”, "need to have", og "nice to 

have". 

 Inkluder de forskellige interessenters behov. 

 Vær realistisk omkring, at alle behov formentlig ikke kan opfyldes præcist, 

som I vil have det - eller i ét samlet system. 

 

2. Gå i dialog med forskellige leverandører 

 

 Vær ikke bange for at bruge dem som rådgivere. 

 Få en præsentation. 

 Stil mange spørgsmål. 

 

3. Evaluer de forskellige leverandørers løsninger 

 

 Få eventuelt sat et møde op, hvor de forskellige interne interessenter samt 

beslutningstagere kan få svar på deres specifikke spørgsmål inden for deres 

fagområde. 

 Projektlederen skal holde det overordnede mål med indkøb af nyt system for 

øje. 
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 Er der dukket nye krav op i løbet af processen, så få dem samlet og sendt ud 

til alle leverandører for at være sikker på, at de kan løse det, inden der tages 

beslutning. 

 

Hvis forarbejdet er gjort godt, er man godt klædt på til at finde den bedste løsning for 

virksomheden - og sandsynligheden for at have overset fundamentale behov er 

meget lille. 

 

6 Hundrede spørgsmål til jeres 
kravspecifikation 

For nogen kan det være en uoverskuelig opgave at gå i gang med at lave en 

kravspecifikation. Vi har derfor listet mange af de spørgsmål, man bør stille sig selv 

for at finde ud af, hvilke behov det nye system som minimum skal kunne opfylde. 

 

Der er mange andre spørgsmål end disse – det er kun fantasien, som sætter 

grænser. Disse spørgsmål tager selvfølgelig udgangspunkt i, hvad vi i TimeLog 

oplever i salgsprocessen ift. indkøb af nyt tidsregistrerings- og 

projektstyringsværktøj.  

 

6.1 Tidsregistrering 

1 ☐ Hvad vil I gerne have forbedret ift. jeres nuværende måde at tidsregistrere 

på? 

2 ☐ Vil I registrere alt jeres tid (intern og ekstern) eller kun projekttid (ekstern)? 

3 ☐ Har I brug for at skrive en eller flere kommentarer til jeres 

tidsregistreringer? 

4 ☐ Laver medarbejderne mange forskellige ting i løbet af dagen, eller arbejder 

de koncentreret på ét projekt i flere timer ad gangen? 

5 ☐ Skal jeres medarbejdere kunne tidsregistrere via deres smartphone? 

6 ☐ Skal I tidsregistrere på andre mobiltelefoner end smartphones? 

7 ☐ Ønsker I at tidsregistrere i minutter (01:30) eller centiminutter (1,5)? 

8 ☐ Bruger jeres medarbejdere Outlook meget, og vil de gerne have mulighed 

for at tidsregistrere fra Outlook? 

9 ☐ Har I behov for at kunne tidsregistrere for andre medarbejdere? 

10 ☐ Har I behov for at kunne flytte forkerte tidsregistreringer mellem 

projekterne? 
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11 ☐ Har I behov for at kunne splitte en tidsregistrering op i to forskellige 

registreringer? 

12 ☐ Har I brug for offline tidsregistrering? 

13 ☐ Har I brug for en godkendelsesproces til afrapportering af timer? 

14 ☐ Skal både projektledere og afdelingsledere godkende timer? 

15 ☐ Lukker I jeres tidsregistrering månedsvis eller ugevis? 

16 ☐ Hvordan håndterer I flex i dag? 

17 ☐ Hvordan vil I gerne registrere fravær? 

18 ☐ Har I brug for at styre ferie? 

19 ☐ Vil I gerne understøtte lønberegningen til jeres lønsystem? 

20 ☐ Har I overenskomstansatte, som skal have beregnet flex? 

21 ☐ Hvis ja, hvilke flexregler arbejder I med? 

22 ☐ Er der forskellige regler for forskellige medarbejdergrupper? 

 

6.2 Udlægshåndtering 

23 ☐ Har I brug for at registrere indkøb/udlæg? 

24 ☐ Har I brug for at registrere rejseafregninger? 

25 ☐ Har I brug for at registrere diæter? 

26 ☐ Har I brug for at registrere kørsel? 

27 ☐ Har I brug for at registrere i forskellige valutaer? 

28 ☐ Skal I fakturere udlæg videre til kunden? 

29 ☐ Vil I have mulighed for at lægge en avance på jeres udlæg? 

30 ☐ Har I brug for et godkendelses-flow for medarbejdernes 

udlægsregistreringer? 

31 ☐ Har I brug for at skelne mellem udlæg på firmakort/fakturaer og personlige 

medarbejderudlæg? 

32 ☐ Har I brug for at importere/eksportere indkøb/udlæg mellem forskellige 

systemer? 

 

6.3 Projektstyring 

33 ☐ Hvilke kontraktformer benytter I (medgået tid, fastpris, acontofakturering, 

klippekort, serviceaftaler, volumenfakturering)? 

34 ☐ Blander I nogle gange forskellige kontraktformer på samme projekt? 

35 ☐ Har I forskellige kostpriser per medarbejder? 

36 ☐ Har I forskellige timepriser per medarbejder? 
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37 ☐ Har I kundespecifikke timepriser? 

38 ☐ Regulerer I jeres timepriser fx årligt? 

39 ☐ Bruger I forskellige timepriser på samme projekt? 

40 ☐ Ved fastprisprojekter - er I interesserede i at se værdiberegningen ud fra 

en gennemsnitlig timepris, eller hvor meget I kunne have solgt projektet til på 

medgået tid? 

41 ☐ Hvordan budgetterer I jeres projekter i dag? 

42 ☐ Budgetter I både i timer og værdi? 

43 ☐ Har jeres medarbejdere et personligt budget for deres arbejde på de 

forskellige projekter? 

44 ☐ Budgetterer I på faseniveau eller kun på overordnet projektniveau? 

45 ☐ Kan værdien/timerne på jeres projektbudget og projektkontrakt være 

forskellige? 

46 ☐ Budgetterer I jeres projekter i forskellige valutaer? 

47 ☐ Hvor mange faseniveauer bruger I på jeres mest komplekse projekter? 

48 ☐ Vil I gerne allokere specifikke ressourcer til jeres projekter eller skal alle 

have lov til at se alle projekter? 

49 ☐ Vil I gerne beregne igangværende arbejder? 

50 ☐ Er det vigtigt at kende op- og nedskrivninger på projektfaktureringen? 

51 ☐ Vil I gerne have Gantt-kort? 

52 ☐ Arbejder I med milepæle på jeres projekter? 

53 ☐ Arbejder I med princippet ETC (Estimated Time to Completion)? 

54 ☐ Har I brug for projektskabeloner, idet nogle af jeres projekter er ens? 

55 ☐ Har I Microsoft Project og vil gerne kunne importere projektplaner ind i 

systemet? 

 

6.4 Ressourcestyring 

56 ☐ Har I brug for en oversigt over, hvor belastede jeres medarbejdere er? 

57 ☐ Planlægger jeres medarbejdere deres tid på dags- eller ugebasis? 

58 ☐ Følger I aktivt op på, om personlige planer indfries? 

59 ☐ Har I behov for ferie/fraværsoverblik i jeres ressourceplan? 

60 ☐ Vil I gerne tilknytte ressourcer baseret på kompetencer? 

61 ☐ Vil I gerne kunne se fremtidigt indtjeningspotentiale baseret på jeres 

planlagte projekter? 

62 ☐ Har I behov for at se, om I har plads til yderligere projekter frem i tiden? 
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63 ☐ Har I behov for nemt at kunne flytte planlagte opgaver til andre ressourcer, 

som er mindre belastede? 

 

6.5 Fakturering 

64 ☐ Fakturerer I jeres kunder per projekt eller samlet på én faktura? 

65 ☐ Har nogle af jeres kunder en anden fakturaadresse end besøgsadresse? 

66 ☐ Vil jeres kunder have en detaljeret faktura eller en meget simpel faktura? 

67 ☐ Faktureres der i forskellige valutaer? 

68 ☐ Har I brug for fakturaskabeloner på forskellige sprog? 

69 ☐ Har I brug for flere fakturaskabeloner? 

70 ☐ Gør I nogle gange brug af op- og nedjusteringer på fakturaen? 

71 ☐ Har I behov for at gøre registreringer ikke-fakturerbare? 

72 ☐ Har I et specielt workflow for godkendelse af fakturaer og 

faktureringspotentiale? 

73 ☐ Sender I fakturaer til offentlige institutioner? 

74 ☐ Har I overblik over planlagte betalinger frem i tiden? 

75 ☐ Har I brug for flere fakturanummerserier? 

 

6.6 Rapportering 

76 ☐ Hvilke nøgletal arbejder I med i dag? 

77 ☐ Hvilke medarbejderrapporter har I brug for? 

78 ☐ Vil I gerne kunne afdække dækningsgraden per 

projekt/kunde/medarbejder? 

79 ☐ Vil I gerne kunne se medarbejdernes faktureringsgrad og  

ekstern %? 

80 ☐ Vil I gerne kunne se en analyse af, hvad I har brugt jeres ressourcer på? 

81 ☐ Vil I gerne vide, hvilke kunder der har taget mest af jeres tid, og hvilke der 

har været mest rentable? 

82 ☐ Vil I gerne vide, hvilke forretningsområder der har taget mest af jeres tid, 

og hvilke der har skabt størst værdi? 

83 ☐ Vil I gerne sammenligne jeres projektperformance uagtet projektstørrelse? 

84 ☐ Vil I gerne vide, hvilke projekter der har taget mest af jeres tid, og hvilke 

der har været mest rentable? 

85 ☐ Vil I gerne kunne rapportere på afdelings- og teamniveau? 

86 ☐ Hvis ja – hvor mange niveauer er jeres afdelingsstruktur på i dag? 

87 ☐ Arbejder I med EU-projekter, og har I brug for EU-rapportering?  
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6.7 Organisationen 

88 ☐ Vil I gerne inddele systemet i afdelinger på flere niveauer? 

89 ☐ Har I internationale medarbejdere eller kontorer i udlandet, og har I behov 

for at skifte mellem flere sprog per medarbejder? 

90 ☐ Har de internationale kontorer deres egne specifikke ydelser, og har I brug 

for forskellige prislister i forskellige valutaer? 

91 ☐ Gør I brug af bonus i jeres organisation - hvis ja, hvilke key performance 

index-tal udregner I bonussen ud fra? 

 

6.8 Yderligere overvejelser 

92 ☐ Har I brug for integration til andre systemer, fx økonomi eller lønsystem? 

93 ☐ Har I brug for at kunne trække data ud i Excel, Word, XML eller .txt? 

94 ☐ Kan I selv kode mod et API eller har I brug for hjælp? 

95 ☐ Har I et CRM-system i forvejen, eller vil I gerne have, at salgsafdelingen 

skal kunne styre deres pipeline? 

96 ☐ Vil I gerne kunne segmentere jeres kundedatabase ved brug af jeres egne 

kriterier? 

97 ☐ Supporterer I jeres kunder i dag ved hjælp af et helpdesk-system? 

98 ☐ Vil I gerne dele information med jeres kunder via et ekstranet? 

99 ☐ Har I behov for dokumenthåndtering via Office365, SharePoint, Dropbox 

osv.? 

100 ☐ Ønsker I at have en kopi af jeres produktionssystem til at teste nye 

processer og funktioner? 


