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• Fullskala ERP - også for SMB med ambisjoner
• Digitalisering, fra papir og komplisert IT-

portefølje til skybaserte systemer
• 4 måneder prosjekt under 3 MNOK kostnad
• Daimex frem som ledende i segmentet i bruk 

av IT-verktøy



Sopra Steria i Norge
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«Vi sørger for at 
alt går på skinner»

• Stiftet i 1997
• Ca 40 årsverk – og fortsatt i vekst

Daimex leverer:
• Reparasjon i felt
• Reparasjon og utvikling på eget verksted
• Salg av reservedeler
• Utleie av personell



Historien om en green-field ERP 
implementasjon.



Men - hvordan finne den 
riktige løsningen?



Hvordan finne rett løsning… ?



SAP ERP i LCC-perspektiv - tradisjonelt

LITEN

MEDIUM

STOR

Investering $
• SAP Business One

Investering $$
• SAP Business by design
• SAP S/4 HANA Cloud
• SAP S/4 HANA

Investering $$$$
• SAP S/4 HANA



SAP ERP i LCC-perspektiv – Daimex AS

LITEN

Investering $$
• SAP S/4 HANA

MEDIUM

STOR
Tidlig overgang til fullskala ERP
• Relativt liten kostnadsdelta i forhold 

til mellomløsning

• Vekst med prosess- og datakontroll

• Bedre prosess-støtte på tidlig punkt

• Tidlig adaptering av best practice
prosesser

• Man vokser “aldri” ut av systemet

• Man sparer den typiske 
kjempeinvesteringen ved overgang 
til fullskala ERP



Dagens IT situasjon
• Mamut
• Tidsbanken
• Regnskapssystem
• Finale
• CW+
• Compello
• Diverse Excel
• Annet småtteri
• MASSE papir

Systemportefølje før prosjektet
- med god gammeldags arbeidsflyt

Dagens IT situasjon
• Bygget sten på sten
• Utdaterte systemer –

ikke support
• Manglende 

integrasjoner
• Mange lokale prosesser 

og prosedyrer
• Manglende 

funksjonalitet
• Kombinasjon 

varer/tjenester

• Sporing av kundeassets
med servicehistorikk

• Manuelle rutiner



Konklusjon – SAP S/4 HANA
Et moderne ERP system rustet for fremtiden, 
- til en liten bedrift (SME) som reparerer og

vedlikeholder mekanisk og elektronisk utstyr for 
skinnegående transportmidler. 



Men for å komme dit måtte det banes vei
gjennom litt upløyd mark..



Med god forankring hos
ledelsen.



Et sterkt og erfarent
implementasjonsteam.



Positiv stemning i prosjektet
– så ble dette et spennende
og meget lærerikt prosjekt!



• 5 erfaringer

• Nye verktøy som ga mye verdi

S/4HANA – Lessons learned



Planlegg med mer tid enn man tror



Ha en klar fordeling av
roller og ansvar



Kjør fit-gap analyse 
med demo



Test løsninger i skyen



Gjør de riktige
valgene: Fiori app vs. 

standard transaksjoner



• Screen Personas - Forenkling
• Embedded Analytics og KPI Tiles –

Kraftige analyser i sanntid
• Enterprise Search – S/4HANA sitt svar på

“Google”
• S/4HANA Migration Cockpit – Rask og

enkel migrering

Nye verktøy som ga mye
verdi



Daimex - SaaS using On-
prem licenses

Svein Kolden - Sales Manager



✓ Founded in 1999
✓ Specialized in SAP hosting (private cloud) and SAP 

technical consulting
✓ 25 employees – All SAP techno-oriented specialists
✓ 4 X SAP certified: Cloud, Hosting + HANA + TDI 

(tailored datacenter integration) 
✓ ISO27001 and ISAE3402 certified

About Basis Consulting



Daimex cloud requirements

Requirements before project started
• Use SAP on-prem licenses as SaaS
• Solution published on internet
• No SAP GUI - Only Fiori and mobile apps
• Predictable maintenance cost and price structure for the future

New requirements during project
• Print solution (through cloud)
• Integration to Office365

New requirements after project
• Self service for user creation and maintenance

Solution has been in stable operation since September 2018



SAP S/4HANA Private Cloud (Basis Consulting)
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Delivering Transformation. Together.

Q&A

nils-einar.nilsen@soprasteria.com
kristoffer.strand@soprasteria.com

svein@basis-consulting.com


