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Projektplanlægning – opgave 1 
Jeres virksomhed ønsker at implementere et nyt IT-system til brug på lageret. Det nye system skal bruges til at 

registrere, hvilke produkter der er på lageret (typer og antal). Indtil nu har I brugt et manuelt system. Der har 

været foretaget en analyse fra en konsulent der har peget på, at det nye system kan bruges til at give en bedre 

lagerstyring i virksomheden. 

Konsulentrapporten, der i øvrigt medførte en regning på 75.000,- kr., har peget på en række mulige 

forbedringer når IT-systemet implementeres: 

1) 3,76% af ordrerne virksomheden modtager bliver afvist med henvisning til, at et eller flere 

komponenter ikke kan leveres, inden for den tid kunden ønsker. 50% af disse ordre afvises fejlagtigt, 

idet det manuelle system ikke er opdateret. Dette vurderes at give en besparelse på 1,25 mio. DKK pr. 

år 

2)  Salgsafdelingen tager i dag imod bestillinger på varer, som virksomheden ikke har på lager. Der er 

årligt 756 af denne slags ordre [ antag at der kommer det samme antal hvert år ]. I 75% af tilfældene 

betyder det, at virksomheden skal betale en bod på 10.000,- kr. pr. ordre. Det vurderes, at det nye 

system vil medføre en reduktion i den årlige udgift på 50% det første år og når indkøringen af systemet 

er slut vil det betyde en besparelse på 100% af denne omkostning 

3) Lageromsætningen forventes øget, hvilket vil medføre en lavere kapitalbinding og derved en reduceret 

rentebyrde på 500.000,- kr. pr. år 

4) Det forventes, at der er behov for færre kubikmeter på lageret. I dag lejer virksomheden 150 

kubikmeter hos et lagerhotel. Virksomheden har derudover 567 kubikmeter i en lagerhal, der er ejet af 

virksomheden. Den månedlige leje for den eksterne lagerplads er 80.000,- kr. og det forventes at 

denne lejeaftale kan opsiges efter et år efter implementeringen af systemet. 

5) Virksomheden har indgået en rammeaftale med en stor kunde. Denne rammeaftale kræver, at 

virksomheden leverer 100% rigtigt på alle ordre. På grund af det manuelle system har det ikke været 

muligt. Lykkes det at implementere IT-systemet, så vil dette være muligt og virksomheden kan spare 

en årlig bod på 750.000,- kr.. Rammeaftalen udløber et år efter IT-systemet tages i brug. Der er derfor 

tale om en engangsbesparelse. 

Det antages, at konsulenten har lavet sit arbejde så godt, at der ikke er usikkerhed forbundet med disse 

estimater. 

Salgschefen har på et ledermøde anført at han vurderer, at det nye system vil medføre en ”betydeligt større 

kundetilfredshed”. Tilsvarende forventer lagerchefen en øget medarbejdertilfredshed. 

Det forventes, at systemet har en levetid på 5 år efter, at det er blevet implementeret. 

Opgave 1) Opstil en oversigt de ”benefits”, der er ved at implementere projektet. Opstillingen skal være år 

for år. 

I får som projektledere nu til opgave at planlægge projektet. 

For at estimere såvel budgettet som tidsrammen har I afholdt møder med konsulenten, lagerchefen og IT-

leverandøren. Møderne har resulteret i følgende oplysninger (der er ingen usikkerhed i estimaterne): 
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Medarbejderne på lageret skal på et eksternt kursusophold, når det nye system er klar til at 

blive taget i brug (aktivitet F i konsulentens opgaver). De skal lære at bruge systemet. Kurset 

tager en uge. Alle medarbejderne skal af sted på samme tid. Kurset koster i alt 50.000,- kr.. For 

at alle kan komme af sted på samme tid skal der ansættes en række vikarer til en omkostning på 

60.000,- kr. i den uge, hvor medarbejderne er på kursus. 

Når medarbejderne har været på kursus kan systemet tages i brug. 

Konsulenten skal i alt bruge 150.000,- kr. på at implementere IT-systemet hos virksomheden. 

Konsulenten har identificeret nedenstående arbejdsopgaver, men har ikke ønsket at oplyse, 

hvad den enkelte arbejdsopgave koster. 

ID Opgave Forgænger Varighed 

A ”Blue print” af processer  2 
B Redesign af processer A 3 
C Køb IT-system  1 
D Test af IT-system C;E;I 4 
E Indtastning af data H;B 3 
F Klargøring til ibrugtagning D 2 
G Dokumentation F 2 
H Implementer IT-system C 5 
I Forbered usecases til test J 3 
J Find test ekspert  2 

Tid er angivet i uger 

IT-leverandøren har i forbindelse med konsulentens undersøgelser afgivet et tilbud på 500.000,- 

kr. for IT-systemet. De 500.000,- kr. er et engangsbeløb. Ud over engangsbeløbet skal der 

betales 15% af kontraktsummen pr. år. Betalingen starter 1 år (dvs. i år 2) efter IT-systemet er 

taget i brug. 

Lagerchefen har påpeget at han skal bruge en 1 uge på at finde alle de nødvendige data inden 

konsulenten kan få dem tastet ind i systemet (konsulentens aktivitet E). 

Opgave 2a) Tegn netværksdiagrammet med angivelse af ES, EF, LS, LF og slack. Når netværksdiagrammet 

(uden ES, EF, LS osv) er tegnet kontaktes underviser. 

Opgave 2b) Hvor mange uger vil det tage virksomheden at implementere IT-systemet, hvis det startede med 

det samme? (tip: Husk at der er flere end konsulentens opgaver) 

Virksomheden har lejet et projektrum til projektet, der er tilgængelig i hele dets løbetid. Projektrummet 

afregnes pr. påbegyndt måned. Hver måned koster 50.000,- kr.. 

Antag at projektet startes op præcist det antal uger før et nyt år begynder, som du har beregnet i opgave 2b. 

Opgave 3) Med udgangspunkt i opgave 1 bedes I lave en fuld cost/benefit analyse baseret på de tilgængelige 

aktiviteter 
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Vejledende løsning: Projektplanlægning – opgave 1 
 

Opgave 1) Opstil en oversigt de ”benefits”, der er ved at implementere projektet. Opstillingen skal være år 

for år. 

Baseret på oplysningerne i teksten er det muligt at opstille nedenstående tabel.  

 

Foruden ovenstående, så er det oplyst at implementeringen vil medføre en stigning i såvel kundetilfredsheden 

som medarbejdertilfredsheden. Dette skal med i betragtningen, men ud fra de oplysninger der er tilgængelig 

er det ikke muligt at kvantificere værdien heraf. 

  

Gruppe Post År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Benefits ved projektet

Ordre afvises ikke 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Mindre bod 2,84 5,67 5,67 5,67 5,67

Kapitalbinding 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Ekstern lager (leje) 0,96 0,96 0,96 0,96

Rammeaftale bod 0,75

Total 5,34 8,38 8,38 8,38 8,38
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Opgave 2a) Tegn netværksdiagrammet med angivelse af ES, EF, LS, LF og slack. Når netværksdiagrammet 

(uden ES, EF, LS osv) er tegnet kontaktes underviser. 

Diagrammet er angivet nedenfor. Bemærk specielt at der er to aktiviteter, der ikke fremgår af tabellen i 

opgaven, men derimod af teksten: 

 Indsamle data. En aktivitet der tager en uge og skal udføres inden aktivitet E 

 Kursus for lagermedarbejdere. En aktivitet der skal udføres efter aktivitet F 

 

Den kritiske vej er markeret med gult. 

Opgave 2b) Hvor mange uger vil det tage virksomheden at implementere IT-systemet, hvis det startede med 

det samme? (tip: Husk at der er flere end konsulentens opgaver) 

17 uger – det højeste antal uger der er at finde i netværksdiagrammet. 
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Opgave 3) Med udgangspunkt i opgave 1 bedes I lave en fuld cost/benefit analyse baseret på de tilgængelige 

aktiviteter 

 

 

Bemærk her at udviklingsomkostningerne til projektet er lagt i år 0, og projektet er sat til at starte i år 1. Dette 

da det direkte oplyses at vi kan antage at projektet starter 17 uger inden implementeringen. Dette sættes så til 

år 1. 

 

 

Gruppe Post År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Benefits ved projektet

Ordre afvises ikke 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Mindre bod 2,84 5,67 5,67 5,67 5,67

Kapitalbinding 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Ekstern lager (leje) 0,96 0,96 0,96 0,96

Rammeaftale bod 0,75

Total 5,34 8,38 8,38 8,38 8,38

Hvad koster det så?

Kursus (lager) 0,05

Vikar (lager) 0,06

Konsulent 0,15

IT-system 0,5

Projektlokale 0,25

IT-drift 0,075 0,075 0,075 0,075

Total 1,01 0 0,075 0,075 0,075 0,075

"Bundlinje" -1,01 5,335 8,305 8,305 8,305 8,305

Akk -1,01 4,325 12,63 20,935 29,24 37,545


