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Fordele for Sampension 

 Agil og billig implementering 

 Brugervenlig løsning 

 Færre udgifter til konsulenttimer 

 Understøttelse af nye produkter til 

kunder 

 Stabil løsning med nem 

datavalidering 

 Standardløsning, som er nem at 

vedligeholde og opdatere 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi fik den rette løsning 

til den bedste pris og 

med en god 

implementering – det 

ville vi afgjort gøre 

igen.” 

 

Thomas Skræddergaard, IT-chef med 

ansvar for udvikling og projekter hos 

Sampension. 
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educerede konsulenttimer. Agil og billig 

implementering. Understøttelse af nye produkter til 

kunderne. Fordelene er mange for Sampension, der 

nu har en dataconverter leveret af CGI. 

Du har 7 forskellige systemer, der leverer data til din ERP-løsning. Alle 

integrationerne er tilpasset din løsning, ingen er standardløsninger. Forstil 

dig nu, at du skal justere datastrenge fra kildesystemerne, fx fordi du skal 

lancere nye produkter eller efterkomme nye lovkrav. Det er normalt en tung 

og besværlig proces. Men ikke for livsforsikringselskabet Sampension. Her 

kræver det hverken månedlange it-projekter, internt it-mandskab eller 

eksterne konsulenter. Økonomiafdelingens egne medarbejdere klarer det 

meste selv på kort tid ved hjælp af deres dataconverter. 

NY LØSNING NØDVENDIG 

Specielt tidsforbruget var en udfordring, når Sampension tidligere skulle 

tilpasse de forskellige kildesystemers integrationer til ERP-systemet fra 

Oracle. 

- Hver gang, vi ville foretage større ændringer, krævede det konsulenter, 

der kunne arbejde med vores Oracle-løsning, og ofte også konsulenter, der 

kunne arbejde med kildesystemerne. Det var tidskrævende og dyrt, siger 

Thomas Skræddergaard, der er IT-chef med ansvar for udvikling og 

projekter i Sampension.  

- Det kunne fx være integrationen mellem vores ERP-system og 

investeringsmodulet, forsikringsadministrationssystem eller vores 

ejendomsadministrators system, forklarer Elisabeth Petersen, der er 

økonomichef i Sampension. 

Ændringer i lovkravene til bogføring kommer med øget hastighed. Derfor 

var en mere fremtidssikker løsning nødvendig. Også fordi Sampension 

samtidig var på vej med et nyt produkt, der krævede, at de hurtigt kan 

investere i nye områder og oprette nye konti og datastrenge for at investere 

kundernes pension bedst muligt. 

HURTIG IMPLEMENTERING AF FLEKSIBEL LØSNING 

Sampension havde brug for en dataconverter, også kendt som en broker, 

mellem ERP-løsningen fra Oracle og de forskellige kildesystemer. 

Løsningen blev en dataconverter baseret på Microsoft Dynamics NAV 2013 

implementeret af CGI. Løsningen er integreret med 7 kildesystemer, 

omsætter al indkommende data til det samme format og sender det videre i 

én enkelt integration til ERP-løsningen.  

Fremfor at arbejde med hver enkelt integration, når du tilretter data, kan du 

via en brugerflade, der minder om andre Microsoft-brugerflader, nemt og 

hurtigt administrere og ændre i datastrømmen. 
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Få yderligere information på 

www.cgi.dk. 

CGI er grundlagt i 1976 og er en global udbyder af it og forretningsprocesser. Vores 68.000 medarbejdere i 

40 lande leverer forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services af høj kvalitet. Vi tager 

udgangspunkt i kundens forretningsstrategi for at opnå de bedste resultater, og vi leverer til tiden og inden 

for budget. Derfor er vi blandt branchens bedste.. 

- Økonomiafdelingens medarbejdere kan nu ved hjælp af løsningen selv 

foretage de fleste ændringer. Det medfører, at processen er hurtigere, og 

det reducerer omkostningerne til eksterne konsulenter, siger Thomas 

Skræddergaard.  

Løsningen blev implementeret med en agil udviklingsproces, hvor 

Sampension definerede cirka 50 pct. af kravene til løsningen og begyndte 

implementeringen. Derefter besluttede de sig løbende – i såkaldte sprints – 

for, hvilke funktioner løsningen skulle indeholde.  

MERE TID TIL KERNEOPGAVERNE 

Den agile proces betød, at implementeringen ikke gik i den forkerte retning 

undervejs. 

- Derfor var implementeringen af løsningen hurtigere og dermed også 20% 

billigere, end vi havde regnet med, siger Thomas Skræddergaard. 

Efter dataconverteren blev implementeret, er flere af kildesystemerne blevet 

integreret løbende. Den videreudbygning har ligeledes været hurtigere og 

billigere end beregnet. 

- Løsningen giver samtidig en stor gennemsigtighed i forhold til, hvor data 

kommer fra, og vi kan hurtig og nemt validere vores data. Sammen med en 

høj stabilitet, betyder det, at der sjældent er behov for at håndtere data 

manuelt. Vi kan i stedet bruge vores ressourcer på vores kerneopgave: 

analysearbejdet, siger Elisabeth Petersen. 

EFFEKTIV PROCES 

Intet af det havde kunne ladet sig gøre, hvis ikke CGI både havde 

indgående viden om Microsoft Dynamics NAV 2013 og forstod 

Sampensions forretning.  

- Under hele forløbet var CGI fagligt kompetente, hvilket afspejles i, at der 

ikke er problemer med løsningen. Vi fik den rette løsning til den bedste pris 

og med en god implementering – det ville vi afgjort gøre igen, siger Thomas 

Skræddergaard.  

CGI servicerer i forvejen Sampensions ERP-løsning, så projektet betød, at 

to forskellige afdelinger i CGI skulle arbejde sammen. 

- Projektet bar præg af en tæt dialog imellem afdelingerne, hvor de var gode 

til at gå direkte til hinanden, fremfor at gå gennem os. Det gav en effektiv 

proces, siger Elisabeth Petersen. 

 

VIGTIGT 

Denne boks er kædet sammen med 

Heading 1 i teksten. Hvis du sletter 

Heading 1, mister du denne boks.  

"Indsæt et citat fra kunden" 

Brug typografien Sidebar - Quote 

Navn, Titel, Kunde 

OM SAMPENION 

Sampension er Danmarks 

tredjestørste livsforsikringsselskab, 

der administrerer pensionsordninger 

for knap 300.000 danskere, har aktiver 

for mere end 211 mia. kr. og et afkast i 

gennemsnitsrente for 2012 på 11,9%. 

Virksomheden har cirka 260 ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Kontakt Paw Steffensen hos CGI på: 

T. +45 30765315 

E. paw.steffensen@cgi.com 


