


Bytte fra IFS til 
MD365 Business Central



Kort om NEAS

• Hovedkontor i Kristiansund
• Ca 130 ansatte
• Fisjonerte til 3 selskaper parallelt med ERP

prosjektet (fra 1.1.2021)
• Netteier, Kraftprodusent og leverandør av

strøm, bredbånd og TV til kunder på
Nordmøre

• Eierinteresser i andre selskaper innenfor
Elektro, IKT, Bredbånd/TV, Energi

• Ca 1 mrd i omsetning 2019
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NEAS sine strategiske føringer for
valg av system

•Skybasert system
•Brukervennlig
•Ta eierskap til systemet
•Sikre og effektive integrasjoner med

fagsystemer og M365
•Muliggjøre forbedringer og forenklinger



Bakgrunn
• Kostbart og «tungt» ERP system.
• Krevende integrasjoner mot fagsystemer
• Fisjon medførte uansett alternativ omlegging av ERP
• Utredning av alternativer
Prosess
• Knapp tid
• Workshop med ekstern kompetanse for å sikte oss inn på færrest mulig alternativer
• = To alternativer: MD365 Business Central og Oracle Netsuite
• Valget ble BC

->  NEAS ser stort potensial innenfor Microsoft sin arkitektur med forretningssystemer,
Dateverse, Power Platform og Office.

->  Oracle kunne ikke vise til referansekunder innen energibransjen i Norge

Prosess frem til valg av BC



• Effektiv måte å utarbeide en kravspesifikasjon.
• Viktig for å få bekreftet tidsrammen
• Foranalysen ble gjennomført av Oseberg Solutions over to

dager hvor NEAS stilte med fagpersoner og prosesseiere.
• Foranalysen ble i slutten av Mars –pandemien «tvang oss»

til å gjennomføre digitalt (Teams)

Foranalyse



For NEAS var det viktig å finne en partner som kunne dokumentere:
• Kompetanse
• Bransjeerfaring
• Kapasitet til å levere innenfor NEAS sitt tidsperspektiv

Det ble gjennomført en foranalyse som dannet grunnlaget for 
anbudsrunde.

Anbudsrunden resulterte i at Oseberg Solutions ble valgt som 
leverandør.

I denne prosessen var det også viktig for oss å få bekreftet «god kjemi», 
at leverandøren satte fokus og prioriterte vårt prosjekt samt konkrete 
beskrivelser av løsning og gjennomføring av prosjekt.
 

Valg av Microsoft Partner

Business
Central



Beskrivelse av NEAS løsning
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Idriftsetting og erfaringer så langt

• Oppleves brukervennlig
• «Tidlig ute», noen løsninger bærer preg av å ikke være utprøvd
• For knapp tid til testing førte til behov for justeringer
• Viktig å sette av tilstrekkelig kapasitet både internt og hos

leverandører
• Har satt systemet i drift og opprettholdt normal produksjon
• En del justeringer gjenstår, spesielt innenfor

økonomifunksjonen


