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Motus in brief
• A technology-driven supplier of Cranes and Lifting Solutions

• 100+ highly skilled employees, all disciplines in-house

• Main owner IP Huse

• Long-term agreements with Kongsberg Maritime and Equinor
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MOTUS LOCATION

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Skriv head quarter på Molde 



Motus product range
• Marine Cranes

• 3D compensated Cranes

• Offshore, Subsea and AHC cranes

• Rail cranes

• Pipe handling cranes

• Anchor handling cranes in cooperation with Kongsberg Maritime

• Modifications and Upgrade



Examples of ongoing/delivered projects

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
 EXAMPLES OF ONGOING PROJECTS



Typical system delivery



Modifikasjons prosjekt
Snorre A Levetidsforlengelse

• Snorre A har vært i drift siden August 1992

• Snorre A er en strekkstagsplattform (TLP) 

• Fire (4) strekkstag gruppert i hvert hjørne 

• Snorre Expansion Project 2040 (SEP) godkjent våren 2018 

• Kraner og handteringsutstyr i søyler skal overhales og robustgjøres til å utøve de funksjoner de er designet for

• Kranenes forutsetninger i originalt løftesertifikat endres ikke

• Kraner og handteringsutstyr i søyle 2 er valgt for første oppgradering 

• Kraner og handteringsutstyr i søyle 1,3 og 4 må være klar til bruk i løpet av 6 måneder fra beslutning fattes



ETO Project Execution

Sales Design Purchasing Production Assembly Testing Logistics Start up 

• Kontrakt
• TS
• Grunnlag for 

design
• Regelverk

• Design basis
• Teknisk dok
• Tegningspakk

e
• BOM
• Manualer

I henhold til:
• Tegninger
• Spesifikasjon

er
• Regelverk fra 

klasse

• Innkjøp fab
• Innkjøp komp
• Logistikk

I henhold til:
• Tegninger
• Spesifikasjon

er
• Regelverk
• Prosedyrer

I henhold til:
• Regelverk
• Prosedyrer 

FAT
• Klasse

I henhold til:
• Regelverk
• Prosedyrer 

HAT
• Klasse

I henhold til:
• Kontrakt 

betingelser

Engineering

Purchasing

Production/assembly

Testing

Start up

Sales
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Service, overhaul and upgrades
• Technical support

• Service technicans / procedures / instructions

• Replacements of parts/systems

• Replacement of control system, hardware and software

• Extended liftetime – overhaul and upgrades

• Remote monitoring

• Certifications



Aftermarket
• Service and maintenance

• Engineering and operational support

• Online monitoring and support

• Parts

• Singel point of contact

• Emergency 24/7 call service

• Open book policy – data sharing



Motus Smart Business System



Utfordring ved videre vekst

• Liten eller ingen integrasjon mellom systemer
• For mange feilkilder
• Mange manuelle operasjoner
• Mangler integrert prosjektstyringsverktøy
• Lite gjenbruk av oppsett
• Erfaringsoverføring fra operation til salg
• Datatilgang til AM
• Ressursstyring og effektivitet
• Dokumenthåndtering
• …



Hva er målet?

• Mer effektiv gjennomgang av konsept i tidlig fase
• Mer nøyaktig prising i konseptfasen
• Bedre flyt mellom Engineering og innkjøp
• Modulbasert design
• Raskere gjennomløpstid i designfasen
• Minimalisere manuelle operasjoner
• Redusere feilkilder
• Gjenbruk av data
• Kontroll i prosjektene fra salg til ettermarked
• Life cycle management (fra design til ettermarked)



We use the latest technology to improve the design of our products,
and to offer an improved collaboration with our customers

• VR Technolgy
• Remote operation
• Conditions monitoring
• Digital twin

VR Technology as design tool
+



Motus Value Chain



Nytt ERP, hvordan går vi frem?

• Forstudie

• Definere avgrensning av prosjektet – hvilke disipliner 

og prosesser som blir berørt

• Definere formål og mål for et nytt ERP system

• Kartlegging av prosesser og utfordringer i dag

• Kartlegging av fremtidige prosesser med nytt ERP-

system

• Utarbeide beslutningsgrunnlag



Forstudie

Høsten 2019 til februar 2020 - kartlegging

As is To be Spesifikasjon/RFQ



Kravspec og RFQ As is

To be



Fokusområde i valgprosessen
# Område Beskrivelse

1 Evaluering av løsninger i forhold til tilsendt 
prosess- og støttebeskrivelser.

Her ønsker vi at dere kommenterer hvert enkelt prosesspunkt med tanke på deres løsninger og muligheter. Vi vil at 
dere kommenterer spesielt de punktene som ligger utenfor deres standard løsning. Beskriv da eventuelt alternativ 
løsning for dere. 

2 Implementeringsmetodikk - prosjektoppgaver Ber her om at dere beskriver hvordan dere ønsker å implementere deres ERP system hos Motus. Ønsker da at dere 
beskriver en typisk prosjektplan – inklusiv faser og milepæler. Beskriv hvordan dere vil gjøre det rent praktisk mot 
Motus. 

3 Implementeringsperiode – tid, varighet og estimert 
tidskrav fra Motus internt.

Ønsker å vite hvor lang tid dere bruker på en ERP-implementering for en typisk industriell bedrift av denne størrelse. 
Hva krever dere fra Motus i implementeringsfasen i form av personell og tidsbruk.

4 Pris på system og implementering Vi ønsker en indikasjon på kostnaden på HELE implementasjonen. Dette må inkludere prosjektkost og årlige lisens- og 
vedlikeholdskostnader (SaaS) og eventuelt hardware kostnader.

5 Drift, vedlikehold og support Med dette mener vi drift, hosting og support. 
Gi en beskrivelse på dette inklusive eventuelle krav til hardware og software og linjekapasiteter mm.

6 Referanser Beskrive kort noen relevante referanseprosjekter som dere har gjennomført og som er 
sammenlignbare/representative for Motus.



Kartleggingsfase RFQ

System og 
leverandør 

oversikt

Første 
henvendelse

Oppfølging 
og 

presentasjon
Anbudsrunde

Presentasjon 
og 

forhandling
Case Valg

7 leverandører av 5 systemer var med i denne runden



Kartleggingsfase RFQ
Basert på skriftlige svar og presentasjoner ble listen redusert til to 
system og tre leverandører som fikk et case

System og 
leverandør 

oversikt

Første 
henvendelse

Oppfølging 
og 

presentasjon
Anbudsrunde

Presentasjon 
og 

forhandling
Case Valg



Case

System og 
leverandør 

oversikt

Første 
henvendelse

Oppfølging 
og 

presentasjon
Anbudsrunde

Presentasjon 
og 

forhandling
Case Valg



Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation

Nyeste teknologi «dynamisk»

God integrasjon mot Office 

Alt-i-en pakke, Office, ERP, CRM, Sharepoint, 

Teams Apper etc. 

Power apps

Bluestar PLM 

System og 
leverandør 

oversikt

Første 
henvendelse

Oppfølging 
og 

presentasjon
Anbudsrunde

Presentasjon 
og 

forhandling
Case Valg



Microsoft Dynamics 365

• Skybasert ERP
• Integrert mot office

365
• Microsoft plattform 
• Tilgang via PC, pad

og mobil
• Brukerdefinerte 

grensesnitt
• 3.  part PLM 

integrert (Bluestar)



ePLAN project

Bluestar project

Top assembly



Videre prosjektplan

HovedprosjektForprosjekt Test
G
/
N

Jan 21 Okt 21 Sep 22

Go 
Live

Kick
off

G
/
N



Spørsmål



Thank you

Max Inge Julbø

COO

max.inge.julbo@motustech.no

+47 92645755
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