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Masterdata management

Hvordan få orden i sysakene gjennom analyse av 
Master Data
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Bouvets visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn

https://www.bouvet.no/ting-vi-
kan/fagomrader/systemutvikling/Datakonvertering

https://www.bouvet.no/ting-vi-kan/fagomrader/systemutvikling/Datakonvertering


Om Bouvet



Vi tror på ærlighet. Det har vi tapt mer enn ett oppdrag på

6

Bouvet har som ambisjon å være det 
mest troverdige konsulentselskapet 

med de mest fornøyde 
medarbeiderne og kundene



Masterdata

o Det finnes mange definisjoner og begreper

• Masterdata, Metadata, Geodata, Transaksjonsdata,
Strukturerte data, Ustrukturerte data og ikke minst Big
Data

o Forutsetning for en god analyse er at du setter
opp et felles begrepsapparat

o Omfanget av oppgaven kan bli enorm siden alt
henger sammen med alt
• Tilnærming basert på Minimum Viable Product for å

unngå at omfang blir stort og uoversiktlig

• Analyse av et system om gangen for å holde kontroll på
omfang



Noen som kjenner seg igjen?



Hvorfor rydde nå?

Rapportering og 
oppfølging av det som 

skjer i huset.

Grunnmuren i ethvert SAP system er 
masterdata! 

Kunder, Leverandører, Materialer, Ansatte, 
Kontoplan, Organisasjonsstrukturer etc

Huset med alle sine rom, kriker og kroker
FI/CO, MM, SD, PM, PS etc.

Alle disse lager transaksjoner, år etter år. 

o Det er ALLTID greit å ha et ryddig SAP-system

• Jo lengre du venter, desto større jobb blir det!

o Migrering til S/4 HANA

• Obligatorisk med kunder og leverandører som business partners

• De som ikke er ryddet eller arkivert bort, må konverteres

• Et ryddet system minimerer risiko ved migrering 

• Ingen større overraskelser

• Påvirker databasestørrelse og dermed kostnader for S/4 HANA

o Mål om å bli en datadrevet organisasjon

• En forutsetning for å bli datadrevet er at datagrunnlaget er i orden

• Oversiktlige og ryddige data forbedrer forretningsprosessene



Bouvets tilnærming

o Bouvets team

• SAP arkitekter med lang erfaring fra ulike typer SAP 
prosjekt

• Inngående kunnskap om forretningsprosesser i mange 
bransjer

o Avgrensning av omfang, dvs omfang defineres

• For eksempel hvilke masterdata som benyttes i ERP-
prosessene

• Analyse av kilder for masterdata

o Agil tilnærming til oppgaven
• Definere omfang

• Prioritere oppgaver 

• Sette opp backlog

• Justeringer basert på løpende vurderinger av omfang



Oppstart Kartlegging Analyse
Overlevering 

Resultat

Forprosjekt Masterdata 

Hovedaktiviteter:
• Etablere prosjektorg.
• Interessentanalyse
• Modenhetsanalyse
• Forankre målbilde
• Konkretisere scope
• Prosjektkickoff
• Revidere prosjektplan

Hovedleveranser:
• Tydelig og forankret målbilde 

og scope
• Alle som er involvert vet 

hvorfor  og har eierskap til 
oppgavene

• Revidert prosjektplan

Hovedaktiviteter: 
• Kartlegge forretnings-

prosesser og behov for 
masterdata

• Kartlegge hvilke prosesser 
benyttes i hvilke firmaer

• Kartlegge hvilke systemer 
som ivaretar hvilke prosesser

• Overordnet kartlegging av 
datakvalitet

Hovedleveranser:
• God oversikt over relevante 

prosesser og og tilhørende 
data

• Oversikt over dagens 
eierskap til dataene

• Utfordringer avdekket under 
analyse  

Hovedaktiviteter: 
• Gjennomgå input fra 

kartleggingsfasen 

Hovedleveranser:
• Roadmap
• Tiltak

Hovedaktiviteter: 
• Overlevering av funn og 

forslag til en master-
datastrategi samt tiltak for å 
realisere

Hovedleveranser:
• Input til Blueprint
• Masterdata strategi
• Forutsetninger 
• Risikoanalyse for videre 

prosjekt
• Roadmap



o Verktøy? Se presentasjon fra vår kunde Statkraft 

Noen spørsmål?

Kontaktinformasjon Bouvet:
Espen Enger – espen.enger@bouvet.no

mailto:espen.enger@bouvet.no

