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1. Baggrund
Den Danske Vedligeholdsforening - DDV - er et non-profit landsdækkende netværk for ledere og 
tekniske specialister. Netværket er drevet af høj faglighed, og medlemmerne bruger netværket til 
at tilegne sig og videregive viden, hvor videndelingen sker gennem konferencer, seminarer, 
netværksmøder og virksomhedsbesøg.

DDV er et professionelt etableret netværk, hvor medlemmerne får hjælp og støtte ved at 
Interagere med andre.

DDV tilbyder en række forskellige netværk med forskellige formål:
• Diskutere emner af fælles interesse fx; Driftsoptimering, energi og energioptimering, 
 EL og RCM (Reliability Centered Maintenance)
• Udviklingen inden for love og reguleringer
• Forretningsudvikling herunder ledelse, kompetenceudvikling, HR og IT etc.
• Udvikle og dele ideer, nyskabelser og viden om optimering af arbejdsgange
• Uddannelse og certificeringer

2. Afgrænsning
Denne Guide giver forslag til det samlede sæt af hovedaktiviteter når virksomheden har besluttet 
at igangsætte enten anskaffelse af en ny IT løsning eller væsentlige ændringer i eksisterende 
løsning, - dog med særlig fokus på udarbejdelse af Kravbeskrivelse.

3. Væsentlige trin i anskaffelse eller fornyelse af IT løsning
Uanset hvor der overvejes væsentlig fornyelse i virksomheds administrative og styringsmæssige IT 
løsninger, kan forløbet principielt ses på samme måde. Dvs. at opgaven løses i nogle 
hovedpositioner, - der typisk er de samme hver gang.

Hovedpositionerne, - og rækkefølgen heraf – kan se ud sådan:

a. Beskrivelse af funktionalitet for fremtidig løsning (Kravbeskrivelse).
Kravbeskrivelsen skal samle virksomhedens behov, og give potentielle leverandører mulighed for at 
udarbejde løsningsforslag med tilhørende tilbud på et faktuelt grundlag.
Se mere i punkt 4

b. Produkt- og leverandørproces
På baggrund af Kravbeskrivelsen udvælges produkt- og leverandør kandidater. En egen udvikling af 
ny funktionalitet kan også ses og vurderes som en kandidat. 
Se mere i punkt 5

c. Valg af leverandør(er) og kontraktindgåelse
De modtagne tilbud sammenholdes på en struktureret måde.
Se mere i punkt 6

d. Leveranceproces
Under Kandidatens, - som nu er blevet til Leverandør – udviklings- og leveranceproces skal der 
foregå en løbende styring.
Se mere i punkt 7
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e. Idriftsættelse og ibrugtagning
Alt efter løsningens karakter er Idriftsættelse og ibrugtagning af løsningen en stor opgave.
Se mere i punkt 8

f. Evaluering
Det anbefales at udarbejde en evaluering af det samlede forløb, og af det samlede resultat.
Se mere i punkt 9

g. Målopfølgning
Med reference til de forretningsmæssige mål der er formuleret i Kravbeskrivelsen anbefales det at 
følge op på disse mål i en længere periode frem, - og ikke slippe denne opfølgning inden målene er 
nået - - - - eller opgivet.
Se mere i punkt 10

4. Kravbeskrivelse
Formålet med at udarbejde en Kravbeskrivelse er tosidet.
Dels skal Kravbeskrivelsen give potentielle leverandører mulighed for at udarbejde løsningsforslag 
med tilhørende tilbud på et faktuelt grundlag. Dermed får virksomheden mulighed for at indhente 
2 eller 3 tilbud, - med sikkerhed for at kandidaterne har et ensartet grundlag for deres besvarelse, 
og at besvarelserne dermed er sammenlignelige.

Dels, - hvilket er en væsentlig, men ofte overset fordel, – er arbejdet i virksomheden med at 
udarbejde Kravbeskrivelsen det der sikre den interne afstemning af forventninger. Dermed undgår 
virksomheden at nøglepersoner står med helt forskellige opfattelser af hvad en ny IT løsning skal 
bringe af ny funktionalitet. Disse umiddelbart forskellige opfattelser vil blive synlige i løbet af 
arbejdet med at formulere Kravbeskrivelsen. Dermed opnås at forskellige holdninger til hvilke 
funktioner der er nødvendige, og hvad der skal til, afstemmes i løbet af skrivearbejdet.

Der er forskellige tilgange til en Kravbeskrivelse:
• Én mulighed er at holde beskrivelsen på et forretningsmæssigt niveau. 
 I dette tilfælde beskrives den ønskede funktionalitet beskrevet i 
 virksomhedens forretningsmæssige termer, - altså HVAD.
• Den anden mulighed er at udarbejde en detalje-orienteret beskrivelse. Her beskrives ikke  
 kun den nødvendige funktionalitet, men typisk også den underliggende detaljering. Med en  
 høj detaljeringsgrad går beskrivelsen – der da nærmere kan kaldes en Kravspecifikation –  
 ind og ’bider’ i HVORDAN en forretnings funktionaliteten skal opnås. 

Den samlede Kravbeskrivelse vil kunne omsættes til en tjekliste der med fordel kan bruges i 
forbindelse med en afleveringstest.

4.1. Indholdsfortegnelse for Kravbeskrivelse
I dette afsnit følger et forslag til indholdsfortegnelse for en Kravbeskrivelse, hvor der for hvert punkt 
er indsat et par sætninger for at sikre bedste forståelse.

I-1. Forudsætninger
Det er vigtigt at Kandidaterne bibringes en god forståelse af virksomheden.
Det anbefales derfor kort at resumere en overordnet beskrivelse af virksomheden. Selv om 
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forskellige forudsætninger for projektet umiddelbart kan synes uden betydning for Kandidaten, 
er det værd at skrive nogle af projektets forudsætninger ind i Kravbeskrivelsen.

I-2. Forretningens mål
Her resumeres de forretningsmæssige mål der skal opnås ved at anskaffe og implementere en IT 
løsning med karakteristika som beskrevet i de følgende punkter.

I-3. Generelle krav til funktionalitet 
Hvis Virksomheden har en holdning til om en ny løsning skal placeres på eget udstyr, i hosting 
center eller i skyen, skal dette noteres. På samme måde er det væsentligt for Kandidaten at 
vide hvilke terminaler der anvendes af brugerne, - Windows, Mac, tablets, Smartphone.

Der kan være en række andre generelle krav, f.eks. om brugergrænseflader og sikkerhed.

I-4. Forretningsbehov og særlige krav 
Med udtrykket ’særlige krav’ menes at Kravbeskrivelsen ikke indeholder ’almindeligheder’.
Den indeholder til gengæld beskrivelser af funktionalitet der er særligt vigtigt for virksomheden. 
Beskrivelsen anbefales holdt i virksomhedens normale sprogbrug, og kan med fordel opdeles i 
funktionsområder, eller måske på forskellige brugerprofiler.
Punkt I-4 er den absolutte kerne i Kravbeskrivelsen

I-5. Integration til andre løsninger
Integrationer kikser ofte, eller glemmes ofte. Samtidig kan integrationer høre til i den komplicerede 
ende af opgaven. Det anbefales meget at skrive 
hvilke(n) andre IT løsning(er) den nye løsning skal integrere til, på hvilket niveau, og med hvilket 
funktionelt formål for øje.

I-6. Løsnings kapacitet og servicegrader
Antallet af brugere, meget gerne opdelt på nogle forskellige brugerprofiler og deres brug af 
forskellige hovedområder i løsningen, er vigtige for Kandidaten. Omfanget af data, - i løsningen og 
til/fra løsningen -, er ligeledes vigtig information.

Selv om IT løsninger d.d. altid er tilgængelige i alle døgnets 24 timer anbefales det at præcisere 
behovet for tilgængelighed. Er løsningen meget data-tung eller indeholder det tunge beregninger 
anbefales det at adressere dette i forhold til løsningens responstider.

I-7. Test og implementering
Test
Alt efter IT løsningens størrelse og karakter anbefales at udarbejde en testplan. Virksomheden skal 
overveje om virksomheden selv vil påtage sig den opgave, eller om de vil bede kandidaten om at 
udarbejde testplanen. Umiddelbart anbefales Virksomheden selv at påtage sig opgaven 
(-alternativet er lidt at lade ræven vogte gæs), - men under alle omstændigheder skal Kandidaten 
inkludere tid til deltagelse i testen i deres tilbud. Testplanen bør bl.a. indeholde test af aftalt 
funktionalitet, Integrationer og Datamigreringer.

Datamigrering
Det skal overvejes hvilke data der skal flytte med over i en ny løsning, - og der kan være flere grun-
de til ikke bare at tage den lette løsning, - at flytte det hele. Overvej bl.a. om alle data der har den 
rette kvalitet, om der er mange data, etc. Ansvaret for at migrere de data som besluttes migreret 
bør placeres hos Kandidaten.
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Implementering
Hvis nødvendigt skal Kandidaten medvirke ved uddannelse af brugere og administrator, - tilbuddet 
skal inkludere dette. Det kan også anbefales at bede Kandidaten medsende et forslag til aktiviteter 
i en implementering, gerne summeret i en plan.

I-8. Referencer
Referencer til lignende opgaver bedes angivet, herunder integration og sameksistens med andre IT 
løsninger.

I-9. Vejledning til svar på Kravbeskrivelse
Under dette punkt kan skrives information til Kandidaten omkring deres besvarelse.
F.eks. noget så enkelt som hvornår Virksomheden gerne vil have besvarelsen i hænde, eller om 
krav til struktur i kandidaternes besvarelse.

I-10. Bilag
Reference til eventuelt medsendte bilag til Kravbeskrivelsen

5. Produkt- og leverandørproces
På baggrund af Kravbeskrivelsen udvælges produkt- og leverandør 
kandidater. Intern egen udvikling af ny funktionalitet kan også ses og vurderes som en kandidat. 

Alt efter opgavens karakter kan det næsten være givet at ny løsning skal baseres på et bestemt 
produkt, - og ofte kan flere kandidater tilbyde løsninger baseret på dette produkt.
Alternativt har leverandører egne produkter.

Der indhentes tilbud fra udvalgte kandidater, - og det anbefales meget at indhente 2-3 
sammenlignelige tilbud. Dels kan løsnings kvalitet være forskellig, dels kan prisen bestemt også 
være forskellig. Vær opmærksom på at der skal håndteres en del spørgsmål/svar fra kandidaterne 
under deres udarbejdelse af løsningstilbud. 

Modtagne tilbud regnes igennem og gøres sammenlignelige.

6. Valg af leverandør(er) og kontraktindgåelse
Der er en god ide at sammenholde de modtagne tilbud på en struktureret måde.
En vej frem er at udarbejde en tjekliste med udgangspunkt i Kravbeskrivelsen. Dermed kan 
Kandidaterne sammenholdes dels på en række punkter omkring den funktionalitet der er 
beskrevet i Kravbeskrivelsen, og de sammenholdes naturligvis også på omkostninger.

Det anbefales også at vurdere Kandidaternes med en helt anden vinkel, nemlig hvordan 
kandidaternes passer ind i egen virksomhed, - kultur, størrelse, personligheder, etc.

Ligeledes er det vigtigt at indhente referencer på den/de foretrukne kandidater. 

Alt efter situation og temperament kan man vælge at indlede kontraktforhandlinger med én eller to 
kandidater med det mål at indgå kontrakt med én af kandidaterne.
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7. Leveranceproces og -styring
Under Kandidatens, - som nu er blevet til Leverandør – udviklings- og leveranceproces skal man 
varetage ansvaret som rekvirent. Dvs. at der løbende skal følges op på Leverandørens fremdrift, 
og at der ligeledes skal foregå en styring af interne aktiviteter, - f.eks. at beskrive nye 
forretningsrutiner, styring ift. interessenter, samt være klar til løbende at håndtere en række 
spørgsmål/svar af mere detaljeret karakter fra leverandøren. Samtidig er det vigtigt at se til at den 
forestående leverance ikke skrider i forhold til Kravbeskrivelsen. Vær hér særlig opmærksom på at 
ikke bare Leverandøren kan foreslå ændringer, - ofte opstår der også en del ideer i virksomheden 
’kan vi ikke også bare lige’.

Det er særdeles vigtigt at holde fokus i Leveranceprocessen, - ellers er det hér at pris og 
leveringstid skrider.
 

8. Idriftsættelse og implementering
Alt efter løsningens karakter er Idriftsættelse og ibrugtagning af løsningen en stor opgave.
Opgaven kan indeholde elementer som: 

• Uddannelse af medarbejdere
• Migreringsaktiviteter fra nuværende løsning(er), herunder 
 håndtering af data
• Overgang til nye forretningsprocesser
• Problemhåndtering
• Generel opfølgning i løbet af de første uger
• Arbejdet kan afsluttet med udarbejdelse af en mindre udeståendeliste

9. Evaluering
Det anbefales at udarbejde en evaluering af det samlede forløb, og af det samlede resultat.
Evalueringen grupperes i flere dele, - det interne forløb, Leverandøren, den overordnede styring, 
resultatet ift. målsætningerne, omkostninger, etc.

10. Målopfølgning
Med reference til de forretningsmæssige mål der er formuleret i Kravbeskrivelsen anbefales det at 
følge op på disse mål i en længere periode frem, - og ikke slippe denne opfølgning inden målene er 
nået - - - - eller opgivet.
Vær opmærksom på mulighederne for at give medarbejdere og forretningsprocesser ét eller flere 
korte ’brush up’ over en periode for at nå den fulde gevinst.
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