
Vi står midt i den digitale tidsalder, hvor innovation kan ændre en organisation 
eller en hel branche hurtigt. Ledelsen mærker presset fra den digitale forandring 
og er altid på udkig efter nye veje til hurtigere vækst og øget produktivitet. Virk-
somheder og myndigheder må derfor finde de bedste partnere i markedet at sa-
marbejde med.  I dette miljø er sourcing og anskaffelse af de bedste teknologiske 
services og produkter afgørende for evnen til at realisere de digitale strategier, der 
kan skabe de nødvendige forretningsmæssige resultater.

PwC’s Consulting

Sourcing og anskaffelse af it

Vores kunder oplever en række udfordringer, når de sourcer it-services 
eller -produkter:

Strategi, projekter og services Viden og kompetencer

Høje driftsomkostninger til it

Services af lav kvalitet og med lav kunde- 
tilfredshed

Uklar vision og strategi for digital transformation

Leverandør-lock-in; fastlåsning i forhold til  
legacy-systemer

Efterspørgsel efter hurtigere time to market

Uacceptable forsinkelser i forbindelse med 
sourcingprojekter og overgang til ny leverandør/ 
implementering af leverandørs produkter

Utilstrækkelig viden om leverandørmarkedet

Begrænset implementering af cloud- eller 
DevOps-teknologi (fokus på legacy-systemer)

Begrænset implementering af ny teknologi 
såsom AI, ML og IoT

Manglende sourcing- og indkøbsressourcer

Begrænset evne til at gennemføre kontrakt- og 
leverandørforhandlinger 

Utilstrækkelig leverandørstyring og -kontrol

Succes skaber vi sammen ...



PwC tilbyder følgende ydelser inden for sourcing og indkøb af it

Realiser- 
barhed

Strategi

Revurdering og 
genforhandling

Optimering og  
transformation

Transition og 
implementering 

Udbud og 
kontraktind-

gåelse

Programstyring

Forandrings- 
ledelse

Gevinstledelse

Forbedrer samarbejdet med strategiske  
leverandører med fokus på relationer i  
stedet for kontrakter

Gennemgår eksisterende legacy
it-landskaber og flytter fokus fra infrastruk-
tur til data

Skaber mulighed for implementering af  
nye teknologier fra de bedst egnede  
leverandører

Øger gevinstrealiseringen og sikrer rettidig 
implementering

Et effektivt leverandør-
samarbejde opnås bedst 
gennem ændringer i jeres 
nuværende organisering 
af it-området. Vi kan teste 
eksisterende værktøjer og 
metoder med henblik på at 
hjælpe jer med at vurdere 
jeres modenhedsniveau 
på sourcingområdet, og 
vores omfattende erfaring 
gør os til en værdifuld 
sparringspartner i forhold 
til design af en ny digitalt 
understøttet driftsmodel, 
der muliggør et effektivt 
samarbejde med jeres 
strategiske leverandører. 

Indkøbsprocessen kan 
være dyr, tidskrævende 
og ineffektiv, hvis den 
ikke styres ordentligt. Vi 
har den rette ekspertise, 
værktøjer og modeller til at 
hjælpe jer gennem anskaf-
felsesprocessen, fra start 
til slut; dette gør jer i stand 
til at vælge den rigtige 
leverandør af den rigtige 
service og til den rigtige 
pris.

Markedsanalytikerne er 
ikke nødvendigvis enige om 
størrelsen på udgifterne til 
cloud, men de er alle enige 
om følgende: de er høje, de 
er her for at blive, og de vil 
stige yderligere. Sourcing af 
de rigtige cloud-services er 
nøglen til både at reducere 
jeres it-omkostninger og 
indføre nye teknologier. 
Vi kan hjælpe jer med at 
vælge den rigtige cloud-le-
verandør og effektivt hånd-
tere og styre jeres samlede 
udgifter til cloud. 

Sourcing- og indkøbs- 
landskabet har ændret sig 
betydeligt i det sidste årti, 
som har været domineret af 
omfattende outsourcing af 
infrastruktur. Vi kan hjælpe 
jer med at source eller 
indkøbe den rette teknolo-
gi (data, applikationer, 
DevOps, services, digital 
teknologi) til at realisere 
jeres forretningsstrategi.

Kontakt os:
Torben Leth
Partner,
IT Management

T: +45 5183 7958
E: torben.leth@
pwc.com

Kasper Schnell
Manager
IT Management

T: +45 3945 3667
E:kasper.schnell@
pwc.com

Target operating 
model

Rådgivning gennem 
hele indkøbsprocessen

Rådgivning om  
cloud-sourcing 

Sourcing og  
anskaffelse

Dimitris 
Mitromaras
Senior Manager,
IT Management

T: +45 2928 6686
E: dimitris.x.
mitromaras@pwc.
com

Peter Godiksen
Director,
IT Management

T: +45 2271 2852
E: peter.godiksen@
pwc.com

PwC’s metode Sådan tilfører vi værdi


