
Styrk kvaliteten i 
leverandørsamarbejdet
Betaler vi den rigtige pris for varen?
Får vi det vi har bedt om – når vi har bedt om det?
Er vi en malkeko eller en vigtig kunde?

Mange it-projekter ender med ikke at leve op til forventninger-
ne. Projekterne bliver ofte forsinkede, mangelfulde og betyde-
ligt dyrere end oprindeligt aftalt.

Et væsentligt problem i forbindelse med implementering af it er  
om leverandørerne kan overholde de indgåede aftaler, derfor 
er kvaliteten af samspillet med it-leverandøren afgørende for et 
succesfuldt forløb.

Det stiller krav til én selv om professionalisme i arbejdet med 
kontrakt- og leverandørstyring, som dermed bør være et priori-
teret udviklingsområde i alle virksomheder.

Det er en forudsætning for vellykkede implementeringsforløb 
at:
•   sikre kvalitet, i indgåelse og forvaltning af aftaler med 

leverandører
•   styrke bevidstheden i forhold til omkostninger  

– herunder licenser
•   styre kommercielle risici
•   sikre ensartet styring af leverandørerne
•   sikre at forretningsprocesser og arbejdsrutiner overholdes

Leverandørstyring er samtidig et godt værktøj til beskyttelse 
af virksomhedens brand og image imod dårlig presseomtale. 
Ansvarlig leverandørstyring kan også bruges aktivt til at styrke 
jeres brand og til at differentiere jeres virksomhed fra konkur-
renter.

Hvis virksomheden har et erklæret sæt af værdier, bør disse 
også forfølges i leverandørkæden, således at der ikke sker ting 
i leverandørkæden, som ikke svarer til virksomhedens værdier.
Her er det vigtigt at stille samme krav til egen virksomhed, 
som I stiller til jeres leverandører.
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Hvordan
Med en af ProMinds’ seniorkonsulenter som facilitator afhol-
des et seminar, hvor problemer og erfaringer med leverandø-
rer og leverandøraftaler/-kontrakter afdækkes. Herunder om 
virksomheden selv har en organisation der fagligt og ressour-
cemæssigt kan håndtere kontrakter og som kan matche leve-
randørens leveranceorganisation.

Derefter afholdes ProMinds’ leverandørstyringskursus, der er 
bygget op sådan at refleksion over den eksisterende praksis 
indgår som en integreret del af kurset.

På baggrund af seminar og kursus afholdes en workshop hvor 
mål, succeskriterier og konkrete handlingsplaner udarbejdes 
for at etablere en proces for leverandørstyring. Her planlægges 
også opfølgningsreview for at sikre at de ønskede resultater 
rent faktisk opnås.

Omfanget af seminar, kursus og workshop er afhængig af virk-
somhedens størrelse og karakter, og tilrettelægges og aftales 
derfor specifikt med virksomheden.

Vi vil gerne fortælle dig mere om vores koncept inden for  
Leverandørstyring og hvad ProMinds ellers kan tilbyde.  
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

For yderligere information, kontakt:
ProMinds A/S
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 4358 2458
mail@prominds.dk

Med professionel leverandørstyring opnår din virksomhed:

•   kvalitet i indgåelse og forvaltning af aftaler med leverandører. 
•   styrket bevidsthed i forhold til omkostninger – herunder licenser. 
•   sikkerhed for at I har den rigtige leverandør og betaler den  

rigtige pris for varen. 
•    fornuftige betalingsplaner og -betingelser med leverandørerne. 
•   at den valgte leverandør lever op til jeres forventninger ift. de krav  
I har opstillet, og sikrer dermed flow i jeres egne processer. 

•   at I ikke skal bruge unødige ressourcer på tvister med leverandører.
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Andre ProMinds koncepter
Ud over Leverandørstyring 
har vi også en række andre 
koncepter, baseret på vores 
seniorkonsulenters ekspertise 
og erfaring fra andre virksom-
heder. 

For eksempel: 
•   Strategisk  

kompetenceudvikling, 
•  Styregruppekørekort, 
•  Projektlederuddannelse, 
•  Projekt review, 
•  Test review, 
•  IT effektivisering, samt 
•  Kvalitet i softwareudvikling.


