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1 200
Leverandører15 000 

Kunder



Konkurransedyktig 

verdikjede

Bærekraftig og

klimanøytral

Kundens førstevalg



NorgesGruppen

i korte trekk

2020 kort oppsummert

En effektiv,  

landsdekkende  

verdikjede

3,8
milliarder kroner

i årsresultat ekskl. IFRS 16

3,7
milliarder kroner

i investeringer

101,6
milliarder kroner

i driftsinntekter ekskl.

IFRS 16

1 820
dagligvarebutikker

52 %
kjøpmannseide

butikker

1,2
millioner

kundebesøk

hver dag

43 800
medarbeidere



Markedet og 

NorgesGruppen i

et annerledes år



Et ekstraordinært år med 
ekstraordinær omsetningsvekst.

Verdikjeden for mat viste seg 
robust og samarbeidet godt i 

unntakstilstand.

Stengte grenser og måltider hjemme ga 
rekordomsetning i dagligvare

2020



70%

25%

1%

4%

Dagligvare inkl. netthandel

Servering/Kiosk Bensin

Grensehandel

Multivare/Andre kanaler

61%
32%

4%
3%

Dagligvare inkl. netthandel

Servering/Kiosk Bensin

Grensehandel

Multivare/Andre kanaler

Korona påvirker 

matmarkedet 

betydelig 

9 Kilde: 2019 Virke Andhøy | 2020 SSB og estimater

• Kraftig vekst i dagligvare 

• Netthandel > doblet omsetningen

• Bortfall av grensehandel

• Stor nedgang innen servering 

• Nedgang for kiosk i by og ved 
trafikk-knutepunkt

• Vekst for bensin langs vei

• Vekst for multivarebutikker

Det totale matmarkedet > 300 mrd.

Omsetningen i matmarkedet har flyttet seg mellom salgskanalene 
i løpet av året med korona-tiltak

Effekt av 

COVID-19



Største bonus 
til kundene 
noensinne via 
Trumf

• 1,45 milliarder kroner i Trumf-bonus 

til kundene i 2020

• En økning på 225 MNOK fra 2019

1,45 mrd.
Opparbeidet Trumf-bonus blant kundene i 2020
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SAP Landskap hos Norgesgruppen 2021
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SAP CAR

SAP ECC

Human 
Capital 
Mgmt

Finance
Controll-

ing

Asset 
Accoun-

ting

Employee 
File Mgm

Sales & 
Distribu-

tion

Materials 
Manage-

ment

Project 
Systems

IS-Retail
Global 
Data 

Synch.

SAP CRM

Fiori Launchpad

Employee 
Self-

Service

Manager 
Self-

Service

Process & 
Forms

Learning 
Solution

Loyalty
Customer 

Service
Coupon 
Process

POS 
Inbound

Analysis 
for Office

KI Custom 
Dash-
board

Trumf - Loyalty Program for NG

HR / Payroll for all of NG

SAP Retail

Accounting for Wholesale

HANA Base 
Edition

Sales Data 
dashboard

SAP BW

CRM 
Reporting

Sales 
Reporting

Consumer 
Insight

Sharing insight 
with Vendors

SAP 

Concur

SAP 

Success

Factors

SAP 

Analytics 

Cloud
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Overordnet 

strategisk 

ambisjon

NorgesGruppens IT-strategi 
er å bygge en digital 
plattform som gir oss et 
konkurransefortrinn i 
markedet

Vår digitale plattform skal 
tilrettelegge for:

16

❑ tilgjengelig data gjennom hele verdikjeden i sanntid

❑ digital samhandling og automatisering

❑ fleksibilitet og omstillingsevne for å møte markedsendringer

❑ selvstendige forretningsområder 

❑ samspill med kunder, leverandører, myndigheter og andre 

partnere

❑ en sømløs kundeopplevelse



… med digitale produkter og digital kjerneHybrid modell for digital plattform….

Digitale produkter for forretningsnære løsninger:

• Hvert produkt er et autonomt område bestående av IT og 

forretning med ansvar for helheten av en IT leveranse

• Støtter e-handel og nye forretningsmodeller

• Agil arbeidsform for produkter der dette er hensiktsmessig

• Deler data i sanntid ved hjelp av APIer

• Fokus på fleksible løsninger

Digital kjerne

Digitale produkter
1. Innovasjon
2. Differensiering
3. Standard systemer

Digital kjerne for tilgjengeliggjøring av data:

• En digital kjerne skal dekke grunnleggende 

forretningsprosesser og tilgjengeliggjøre data i sanntid 

gjennom hele verdikjeden

• En standard, integrert kjerne reduserer kompleksitet og 

forenkler samspill med omkringliggende løsninger

• Fokus på stabile løsninger

NorgesGruppens Digitale plattform 

Trumf
Butikk-

drift

Grunndata, innkjøp, ordre og 

salgstransaksjoner, økonomi, 

varebeholdning, andre 

transaksjonsdata

Trumf

Trumf
Kunde-

dialog

TrumfHR

Trumf
Nett-

handel
Trumf

Lager-

styring

TrumfetcTrumf
ASKO 

Servering
TrumfNGFLYT
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… med digitale produkter og digital kjerneHybrid modell for digital plattform….

Digitale produkter for forretningsnære løsninger:

• Hvert produkt er et autonomt område bestående av IT og 

forretning med ansvar for helheten av en IT leveranse

• Støtter e-handel og nye forretningsmodeller

• Agil arbeidsform for produkter der dette er hensiktsmessig

• Deler data i sanntid ved hjelp av APIer

• Fokus på fleksible løsninger

Digitale produkter
1. Innovasjon
2. Differensiering
3. Standard systemer

Digital kjerne for tilgjengeliggjøring av data:

• En digital kjerne skal dekke grunnleggende 

forretningsprosesser og tilgjengeliggjøre data i sanntid 

gjennom hele verdikjeden

• En standard, integrert kjerne reduserer kompleksitet og 

forenkler samspill med omkringliggende løsninger

• Fokus på stabile løsninger

DOVRE betegner prosjektene for å etablere en digital kjerne

Trumf
Butikk-

drift

Nett-

handel

TrumfHR

TrumfTrumf

TrumfTransport Trumf
Lever-

andør

TrumfetcTrumf
Lager

styring TrumfNGFLYT

Finance

Supply 

Chain

Category

Master Data Økonomi

Ordre-

håndtering

Pris og 

Sortiment

Felles

Masterdata

Varebeholdning i 

butikk
Pris og Sortiment

Detalj
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Greenfield

approach

Hvorfor?

Starter på et nytt funksjonelt 
område som ikke er i SAP i 
dag

Ønsker å tenke helhetlig og 
ikke bli begrenset av 
tidligere moro



Prototypebasert 

tilnærming

«Bruker ikke nok tid på 
tilnærme seg best praksis»

Ønsker en protypebasert 
tilnærming

Evaluerer på SAP Model 
Company 

23
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Hva er RISE with SAP?

Tradisjonell modell SAP RISE

Eget datasenter

SAP

Outsources AO

FI MD Ordre

Infrastruktur

Software-lisens

SAP Basis

Forvaltning / Utvikling

Microsoft Azure

(ev. Google el. Amazon)

SAP

FI MD Ordre

Drift Outsourcet IO SAP / MS Azure

Omfang RISE-

avtale med SAP

Tradisjonell 

lisens-avtale

Prismodell for SAP-avtale:

Innkjøp lisens år 0 + 

årlig vedlikehold

Prismodell for SAP-avtale:

Fast (volumbasert) pris pr år

Microsoft er underleverandør til SAP

80% SAP



Investeringsanalyse – abonnement versus lisenskjøp

Software abonnement med stegvis innfasing … … gir en annen kostnadsprofil enn tradisjonell lisensmodell

• 1) Tradisjonell lisensmodell:

• forutsetter et betydelig kontantutlegg ved oppstart til 

lisenskjøp, samt  årlig vedlikeholdsavgift fra oppstart 

uavhengig om systemet er tatt i bruk

• forventet lavere årlig regnskapskostnad etter at initiell

lisenskjøp er avskrevet i år +- 7, men signifikant høyere 

regnskapskostnad enn RISE første 3-4 år

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tradisjonell lisensmodell

Tradisjonell

Regnskapskostnad



Investeringsanalyse – abonnement versus lisenskjøp

Software abonnement med stegvis innfasing … … gir en annen kostnadsprofil enn tradisjonell lisensmodell

• 1) Tradisjonell lisensmodell:

• forutsetter et betydelig kontantutlegg ved oppstart til 

lisenskjøp, samt  årlig vedlikeholdsavgift fra oppstart 

uavhengig om systemet er tatt i bruk

• forventet lavere årlig regnskapskostnad etter at initiell

lisenskjøp er avskrevet i år +- 7, men signifikant høyere 

regnskapskostnad enn RISE første 3-4 år

• 2) RISE with SAP software abonmmentsmodell:

• gir bedre nåverdi i et 10-15 års perspektiv -«dagens verdi av 

fremtidig kontantstrøm til SAP er lavere» - enn tradisjonell 

lisensmodell gitt identisk TCO

• gir gradvis økt kostnad med stegvis innfasing år 1-4 i takt 

med implementering av systemet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tradisjonell lisensmodell vs RISE

Tradisjonell

RISE

Regnskapskostnad



Refleksjoner 

RISE with

SAP

En ansvarlig

Abonnement

Tettere på SAP



Status

Siste finpuss 
tilbudsforespørsel 

Forhandlinger med SAP

Bygge organisasjon



Trygg matforsyning og positive 

ringvirkninger
NorgesGruppen konkurrerer i matmarkedet, og skal være en trygg leverandør av mat gjennom 

utsalgssteder over hele landet. I 2020 ble hele verdikjeden for mat testet hardt på grunn av

korona pandemien. Systemet viste seg robust og velfungerende, også i unntakstilstand.

Våre kjeder og konsepter

1 200
samarbeidspartnere

116 %
omsetningsøkning MENY netthandel

Varene folk 

vil ha
Effektiv levering 

til hele landet 

Butikker 

der folk bor

25 000
Varer i sortiment


