
Et ERP-system er grunnmuren

En metaforisk  
fremstilling av et  
ERP-system

Strøm + internett = integrasjoner 
 

Fag- og bransjesystemene
deres tilsvarer allrommet  

En solid grunnmur med regnskap, lønn og logistikk er en 
forutsetning for alle de andre fagsystemene i firmaet. Det gjelder 
uansett om du har en egen datamaskin (server) «under trappen», 
eller om du har flyttet alt til «skyen». Akkurat som et vanlig hus – 
du kan ikke bygge det uten en grunnmur å plassere det oppå.

Her inviterer du kundene inn i din  
virksomhet – på samme måte 
som du bruker stue og allrom til 
å møte gjestene dine hjemme. 
Eksempel på fagsystem kan være 
tegne - og CAD-system, prosjekt-
system og timesystem.

Integrasjonene sørger for at alt er knyttet sammen, 
slik at eksempelvis prosjektnummer, ansatte og 
fakturaer flyter fritt mellom alle systemene dine. 
Akkurat som strøm og internett hjemme: 
Du forventer at det er tilgjengelig der du har 
bruk for det, når du trenger det. 
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Et ERP-system er kort fortalt programvare som støtter 
opp om flere av virksomhetsområdene til bedriften. 
En grei huskeregel er at det dreier seg om ting du ikke 
viser kunden. De to viktigste områdene her er ofte 
regnskap og logistikk, men det kan også dreie seg  
om for eksempel salg og innkjøp.

Det å ha et godt, helst skybasert, ERP-system er kritisk 
for enhver bedrift i dag. Vi kan sammenligne det med 
grunnmuren på et hus. Uten grunnmur vil huset,  
om du i det hele tatt klarer å bygge det, rase  
fullstendig sammen i løpet av kort tid. 

Det er oppå grunnmuren du bygger huset med alle de 
fine rommene – fagsystemene dere bruker til daglig. 
Huset får strøm og WIFI, slik at ressurser automatisk 
flyter på tvers av alle rommene – det som i  
programvareverden kalles integrasjoner. 

På samme måte som man lar fagfolk 
sette opp grunnmuren på huset, kan 
det være lurt å rådføre seg med noen 
som kan ERP-system. Proplan bygger 
grunnmuren som gjør din bedrift i 
stand til å digitalisere, effektivisere  
og ta neste steg!

Bygg med oss! 
Alt kan integreres 
 


