ERVILSKAL
Digitalisering 2022

Digitaliseringsguide til
ledere og IT-ansvarlige
Find inspiration og værktøjer til
digitalisering i 2022.

Digitalisering er et ord med flere betydninger. For at
konkretisere det har vi sammensat begrebet ERVILSKAL.
Hvor er I, hvor vil I hen og hvor skal I hen?
Vi håber, at du på de følgende sider finder inspiration til
digitaliseringsrejsen og får nogle værktøjer til at tage hul
på ERVILSKAL.
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- ERVILSKAL

Digitalisering 2022
Hvad er digitalisering?
Digitalisering er groft sagt et levende begreb
for måden, vi agerer online, og de muligheder,
som følger ved at være digital.
For dig som virksomhed er det et strategisk
værktøj til at udvikle, optimere og effektivisere din forretning. Hvilket sikkert også er
grunden til, at du læser dette; du vil gerne
blive klogere på, hvordan din virksomhed kan
arbejde endnu bedre med digitalisering.
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Dine digitale muligheder
Få her overblik over de emner, I kan arbejde med i forhold til digitalisering.

Private Cloud

Public Cloud

Hybrid Cloud

Filer

Kommunikation

Sikkerhed

Video

Applikationer

Teknologi
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- ERVILSKAL

Hvor ER I?
Lad os starte med spørgsmålet: Hvor er I?
Hvad gør I og hvorfor? Simpelt? Måske. Men

Stil eventuelt jer selv spørgsmålene:
•

ikke desto mindre er det vores erfaring, at de
virksomheder, der arbejder aktivt med, hvor

Hvordan ser vores arbejdsprocesser
ud i dag?

•

de er og gerne vil hen af, også er dem, der

Hvilke data har vi – og hvor kritiske er
de for os?

har lettest ved at implementere flere digitale

•

Hvordan kommunikerer vi internt?

værktøjer i deres hverdag. Det er simpelthen

•

Hvilke udfordringer har vi?

en grundpræmis for at kunne digitalisere sig,

•

Hvad er vores fokusområder?

at du har taget stilling til, hvor du er og gerne
vil være.

”Jeg oplever ofte, at virksomheder køber ind på det flatterende
billede af digitalisering. Agiliteten, den flotte brugerflade osv. Men
det er vigtigt, at det ikke er her, rejsen begynder. Fokus bør være
på selve målet hermed – samtidigt med at man også er
opmærksom på, hvad der er for processer, som ligger bagved.”
- Danni Nørgaard, Cloud Presale Architech.
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Hvor VIL I hen?
Retningen. Målet. Ønskescenariet. Hvor er
det, I gerne vil hen i forhold til digitalisering?
•

Vil I gerne øge sikkerheden?

•

Vil I gerne forbedre samarbejdet på
tværs?

•

Vil I gerne optimere jeres arbejdsgange?

Virksomheder er forskellige, og derfor er
vejen til at blive digital også en individuel
rejse, som tager afsæt i svarene på de spørgsmål, som ERVILSKAL stiller.

”At sætte ord på, hvor man gerne vil hen ad,
handler om at få sået nogle frø, man kan
arbejde videre med.”
- Carsten Lund, Senior Consultant Digital Transformation
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- ERVILSKAL

Fem ERVILSKAL-steps
Med ERVILSKAL har vi udarbejdet en fem steps proces, som
skal gøre det lettere at få taget hul på den digitale rejse.

1: Definer strategien.
Hvad er jeres motivation, og hvordan kan I lykkes hermed?
2: Læg en plan.
Få konkretiseret, hvordan I helt praktisk vil realisere jeres ambitioner.
3: Sæt i gang.
Begynd forarbejdet og skab fundamentet for implementering.
4: Implementer.
Sørg for, at jeres tiltag indarbejdes og adopteres af medarbejderne.
5: Vedligehold.
I får størst succes, hvis I sørger for både at udvikle og
vedligeholde jeres indsatser.

Tip: Start fra bunden. For eksempel med jeres arbejdsredskaber. Hvor er I – hvor vil I hen? Og
arbejd så videre herfra. Husk også, at Rom ikke blev bygget på en dag – jeres tiltag kan sagtens
blive spredt ud over en længere periode. Faktisk er det ofte en fordel, så alle forandringer ikke
rammer på én gang.
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Hvor SKAL I hen?
SKAL tager i denne kontekst afsæt i, hvad I skal
eller ønsker at realisere i forhold til egne krav/
standarder, og hvad omverdenen/eksterne
aktører stiller af krav.
SKAL-punkterne definerer ofte i hvilken prioriterede rækkefølge, I skal arbejde med digitalisering.
Eksempler på SKAL-punkter kan være:
•

Øge sikkerheden. Krav fra ledelsen/
bestyrelsen at sikkerheden forbedres.

•

Filhåndtering. Lovlig behandling af persondata.

•

Samarbejde på tværs. To nye afdelinger
med forskellig geografi tilføjes om et
halvt år.

•

Adgangskrav. Nye sikkerhedskrav skal
indføres som følge af seneste terrorangreb.

Man kan herved sige, at digitalisering i
høj grad handler om at udforme en SWOTanalyse og få sat ord på den situation, som
virksomheden er I og ønsker at bevæge sig hen
mod.
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- ERVILSKAL

Fordelene ved at
arbejde med ERVILSKAL
Sikkerhed er den væsentligste grund til, at I
skal arbejde med ERVILSKAL – eller digitalisering om I vil. Sikkerhed er noget af det, der
fylder allermest i øjeblikket – både i officielle
rapporter, medier og virksomheder generelt.
Hertil kommer selvfølgelig infrastruktur og
brugeroplevelse.
Er du CFO, vil du sikkert gerne vide, hvad det
koster – og om I får pengene tilbage igen?
Hertil er svaret, at digitalisering af jeres processer typisk medfører optimering og besparelser i form af tid, ressourcer og lignende.
Er du IT-chef, vil du sikkert gerne sikre dig,
at denne digitalisering ikke påvirker jeres
oppetid eller undergraver jeres performance.
Og dette handler helt enkelt om den løsning,
I vælger, og de mennesker, I vælger at samarbejde med.
Er du medarbejder, er den vigtigste fordel, at
dine arbejdsgange både bliver smartere og
mere effektive. Du får mere fleksibilitet og
kan arbejde mere agilt.
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Digitalisering i tal
Norlys og Teknologisk Institut har i sommeren

Digital innovation styrker den generelle

2021, med hjælp fra Jysk Analyse, udarbejdet

innovation i hver femte virksomhed

tre rapporter om virksomheders digitalisering
Virksomhedernes brug af digitale teknologier

– og COVID-19s betydning herfor.

kan påvirke deres evne til at innovere på et
Nogle af højdepunkterne herfra – som under-

generelt plan. Hver femte virksomhed har

støtter vigtigheden af ERVILSKAL – finder du

nemlig i høj eller nogen grad oplevet, at

her.

brug af digitale teknologier har styrket deres
innovation. Disse virksomheder har formået

Hver fjerde virksomhed føler sig digitalt foran

at skabe nye indtjeningsmuligheder med

– lige så mange føler sig bagud

afsæt i digitale teknologier. På den måde har
virksomhedernes digitale innovation styrket

Digitalisering er et konkurrenceparameter.

deres forretning

Typisk er teknologierne nemlig forbundet

Kilde: Rapport fra Norlys/Teknologisk Institut,

med effektiviseringer og økonomiske bespar-

Digital Hverdag 2 af 3 2021

elser. Cirka hver fjerde virksomhed vurderer,
at deres virksomhed er digitalt foran. Men

Digital teknologi giver lavere udgifter i hver

næsten lige så mange vurderer, at de er

fjerde virksomhed

bagud i forhold til konkurrenterne.
Kilde: Rapport fra Norlys/Teknologisk Institut,

COVID-19

Digital Mindset 1 af 3 2021

i danske virksomheder og blandt andet
accelereret

har

påvirket

brugen

af

arbejdsgangene
onlinemøder

og

Digital teknologi har effektiviseret hver

hjemme-arbejde. Virksomhederne forventer,

syvende virksomhed

at denne udvikling også vil påvirke fremtidige
udgifter. Omkring hver fjerde virksomhed

Digitale teknologier har under COVID-19 øget

forventer, at de digitale teknologier vil sænke

effektiviteten i virksomheder på tværs af

udgifter til møder, rejser og diæter. Samtidig

brancher. Tilsammen svarer 15 procent af

forventer 64 procent, at udgifterne vil være

virksomhederne, at de digitale teknologier

uændrede, og seks procent forventer, at

har gjort dem mere eller meget mere effektive

udgifterne vil stige, så snart pandemien er

sammenlignet

ovre.

med

før

COVID-19.

Det

betyder, at omkring hver syvende virksom-

Kilde: Rapport fra Norlys/Teknologisk Institut,

hed har oplevet øget effektivitet takket være

Digital Hverdag 2 af 3 2021

deres brug af digitale teknologier. 78 procent
af virksomhederne svarer, at teknologierne
har hjulpet dem til at bevare samme effektivitet som inden pandemien.
Kilde: Rapport fra Norlys/Teknologisk Institut,
Digital Hverdag 2 af 3 2021
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- ERVILSKAL

Undgå teknisk gæld
Digitalisering er en vigtig rejse at få taget hul

Eksempel 1: Du har et arkivskab. Alt er printet

på, idet I opbygger teknisk gæld i al den tid, I

i ekstra eksemplarer – et til det almindelig

ikke gør noget.

arkivskab, et til det aflåste. Måske du endda
har en enkelt kopi på din computer, som du

Hvordan det?

ikke tager backup af. For hvorfor det? Du har
to fysiske kopier liggende? Men så kommer

Verden er blevet digital, og der sker i disse

der skærpede krav til persondata og opbe-

år rigtig meget i forhold til digitalisering. For

varing af data generelt. I er nu tvunget til at

eksempel er der et væld af services, I som

digitalisere jeres proces og skal nu håndtere

virksomhed skal tage stilling til, og gør I det

16.000 filer i stedet for 8.000, fordi I ikke er

ikke, risikerer I at blive sat bagud, indtil I ikke

gået i gang tidligere.

længere kan komme uden om.
Eksempel 2: I foråret 2020 rammes vi alle af
Problem?

COVID-19. For nogle virksomheder betød det
praktisk ikke det store. De var omstillings-

Det bliver et problem, fordi I herved får meget

parate og havde allerede de nødvendige

svært ved selv at definere, hvordan I ønsker

værktøjer i brug, som for eksempel hjemme-

at arbejde med digitalisering. Det bliver i

arbejde kræver. Andre blev sat til vægs og

stedet påkrævet, fordi du for eksempel ikke

måtte lynhurtigt omstille sig og erhverve de

kan fortsætte din nuværende arbejdsgange,

rette værktøjer uden egentlig forberedelse.

medmindre dele heraf digitaliseres.
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Kom godt i gang
Har du spørgsmål, eller er du det mindste i
tvivl om, hvordan du og dine kollegaer bedst
kommer i gang med jeres digitale rejse? Så sig
endelig til. Vi hjælper gerne med at skabe mere
sikre og digitaliserede arbejdsrammer.
God fornøjelse!

Mentor IT Esbjerg		

Mentor IT Kolding

Mentor IT København

Mentor IT Aarhus

Telefon +45 70 122 123

E-mail
12 info@mentor-it.dk

