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hvilken HR System leverandør har 
flest tilfredse kunder i Danmark

21: BEDSTE HR TECH 
 LEVERANDØR 2018
Vi stiller skapt på hele kundeople-
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38: DEN DIGITALE FREMDRIFT AF HR-UNIVERSET
Julie Maja Nielsen, HR Manager Talent Solutions: Som følge af GDPR er der nye tenden-
ser i digitalisering af processer. Julie Maja Nielsen sætter fokus på digitalisering og hvorfor 
virksomheder skal sikre sig, at deres nuværende løsning bliver optimeret, så de lever op til 
nye reguleringer.

50: YOU – THE SKILLED HR AND THE EMPLOYEE CHALLENGE
Anders Thorup, introDus: HR-medarbejdere, talenter, rekruttering og mennesket bag. 
I denne rapport fortæller Anders Thorup om at have mennesket som hovedfokus, om 
digitalt mentorskab og om at udnytte den nye unge gruppe af arbejdskraft på den bedst 
mulige måde. 

56: SÅDAN GØR VI PENSION NÆRVÆRENDE
Søren Lockwood, SEB Pension: Hvorfor er det også relevant at tænke på din pension, før 
du fylder 60? Hos SEB Pension oplever de, at der er svært at gøre folk interesseret i deres 
pensionsordning. Søren Lockwood fortæller her om e-pensionscheck, som gør det nem-
mere for den enkelte at tjekke sin pensionsordning igennem. 

64: SÅDAN SIKRER I JER EN GDPR-COMPLIANT REKRUTTERING!
Jesper Andersen, Elvium: Hvordan skal virksomheder forholde sig til de ny GDPR regler? 
Og hvad betyder det for deres systemer og processer? Jesper Andersen fra Elvium fortæl-
ler om, hvordan virksomheder skal forholde sig i rekrutteringsprocessen for at overholde 
de nye regler. 

18: ET SKRIDT FREM OG TO TILBAGE?
Jeppe Vilstrup Hansgaard, Innovisor: Jeppe Vilstrup Hansgaard varsler mod, at HR-Tech 
branchen er på vej mod et boble-stadie. Problemet er, at konklusioner bliver baseret på 
nemt tilgængelige data snarere end ekspertstøtte. I denne rapport kommer han med 5 
gode huskeregler, du kan benytte, når du overvejer HR-Tech.

ARTIKLER FRA BRANCHEN

Brancheanalysen nuanceres og perspektiveres af fem trendartikler som 
på hver sin vis adresserer problemer, muligheder og tendenser i HR Tech 
løsninger.
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FORORD & TRENDS

ADVARSEL – pas på med HR Tech
Flere og flere beslutninger baseres på datastyrede 
algoritmer som fx hjælper os med at navigere og 
håndtere store mængder af ansøgninger. Løsninger 
som disse er i nogle situationer så effektive at de 
selv screener ansøgninger og fortolke personlig-
hedstests på næsten 100% af ansøgerne. Resulta-
tet er, at kun et meget lille antal ansøgere evalue-
res af mennesker, hvilket er utroligt effektiv, men 
ikke helt risikofrit. 
 Vi kan alle regne ud, at algoritmernes udform-
ning her er nøglen til effektiviteten og dermed 
også til at forstærke evt. diskrimination i ansæt-
telsespraksis, da de blot er vores holdninger og 
politikker indlejret i kode. Algoritmerne afspejler 
derfor vores menneskelige fejl, forstyrrelser og for-
domme, der potentielt fører til fejlfortolkninger og 
fejlslutninger. Så når vi i stigende grad implemen-
terer algoritmer i HRs processer for at reducere 
omkostninger og afhjælpe fortravlede kolleger, så 
øger vi risikoen for, at vi systematisk diskriminerer 
ansøgere og ansatte på køn, race, alder, handicap, 
uddannelsesbaggrund. 
 Vores perspektiv er ikke at gå i mod alle de nye 
spændende HR Tech løsninger, men at det første 
skridt må være at acceptere, at algoritmer er 
ufuldkomne. Selv om der er gode algoritmer, der 
er blevet korrekt kalibreret til effektivt og præcist 
at måle resultater, skal man sikre at der er proces-
ser og personer som hele tiden evaluerer disse. 
Brugen af flere algoritmer kan også hjælpe med 
at begrænse blinde pletter. På den måde udeluk-
ker ingen enkeltmåling, som f.eks. SAT-score, en 
kvalificeret kandidat. På samme måde opfordrer vi 
jer til at læse Supana’s rapporter. Selv om vi gør os 
umage for at give jer det bedste billede af HR-le-
verandørerne, så er vores algoritmer også blot 

algoritmer. Så husk at have fornuften med jer, når 
I træffe beslutninger og overvejer nuværende og 
kommende leverandører.

Dig og dine HR-kolleger
Rapporten er baseret på input fra af dine kolleger. 
Formålet er at opdatere og inspirere dig på leve-
randørerne i HR Tech-området, men også at give 
dig en mulighed for at komme til orde. Vi håber, 
at du, ligesom vores mange andre læsere, vil dele 
rapporten og benytte den som et opslagsværk over 
HR Tech- branchen. 

Mere gennemsigtighed i branchen 
Brancherapporterne er Supanas initiativ for at gøre 
markedet mere gennemskueligt og sætte kundeop-
levelsen i fokus. Trenden er, at kunderne vil have 
indsigt i leverandørernes kvalitet og rådgivning. 
Rapporterne og online toplisterne er et stort skridt 
i denne retning. 
 Via rapporten øger Supana gennemsigtigheden 
i HR Tech-branchen, og når tilstrækkeligt mange 
personer bidrager, bliver resultatet større gennem-
sigtighed, mere viden, stigende konkurrence og 
bedre kvalitet. Ved at fokusere på kundeoplevelsen 
i målinger, benchmark og online vurderinger vil 
udviklingen for alvor accelerere. 

Kommerciel brug af rapporten 
Rapportens indhold er copyright beskyttet og 
tilhører Supana. Alle former for markedsføring, 
distribution og henvisninger af Supana’s branche-
analyser uden forudgående skriftlig aftale er i strid 
med ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at vide-
reformidle tekst eller figurer til kommercielt brug 
uden forudgående aftale med Supana.

HR TECH 2018 er Supanas seneste HR-brancherapport. Rapporten omfatter en detaljeret 
analyse af kundeoplevelsen af enkelte HR Tech-virksomheder, inddrager 389 telefoninter-
views samt næsten 300 spørgeskemabesvarelser. I analysen opdeles HR Tech løsningerne 
i 14 delområder, efter deres formål og virke. Forarbejdet til analysen har stået på i 18 
mdr. og vi har i processen interviewet og mødtes med mange af leverandørerne i bran-
chen. Desuden analyseres regnskaberne fra 64 leverandører. Sidenhen har vi identificeret 
endnu flere potentielle leverandører, hvorfor det med fordel kan betale sig at orientere 
sig på supana.com for at få det mest opdaterede billede af branchen.
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FAKTA OM 
HR TECH BRANCHEN
MARKEDSOVERBLIK
Det er svært at orientere sig i markedet for HR Tech løsninger. Derfor har vi 
analyseret markedsdata, så du lettere kan få et overblik over tendenserne i 
markedet, se markedslederne og være med til at spotte fremtidens vindere 
og tabere.

Markedslederne
Supanas markedsoverblik viser tydeligt, at 
HR Tech branchen er domineret af få meget 
store leverandører. Visma Bluegaarden og 
Silkeborg Data er nuværende markedslede-
re sammen med store globale virksomheder 
som Microsoft, Oracle og SAP. Størrelsen 
på disse virksomheder samt deres evne til 
at skabe vækst år efter år gør, at de også 
må forventes at dominere markedet i de 
kommende år.
 Figuren viser dog også, at HR Manager 
Talent Solutions og HR-Skyen har yderst 

tilfredse kunder og formår at skabe økono-
misk vækst. Derfor må de anses for at være 
fremtidige udfordrere til markedslederne.

 Forholdet mellem økonomisk perfor-
mance og kundernes vurdering kan uddy-
bes, når mere data er indsamlet.

Du kan selv undersøge markedsoverblik-
ket på supana.com

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN

Supana™

https://supana.com/da/top/2130/hr-tech-losninger/charts?utm_source=supana&utm_medium=pdf&utm_campaign=hr-tech-rapport-2018
https://supana.com/da?utm_source=supana&utm_medium=pdf&utm_campaign=hr-tech-rapport-2018


Økonomisk vækst (y-aksen) afhænger af leverandørens po-
sition i branchen på følgende parametre: Afkastningsgrad, 
vækst i økonomisk aktivitet og vækst i årets resultat.

Leverandør størrelse (x-aksen) afhænger af leverandø-
rens position i branchen på følgende parametre: Alder, 
antal medarbejdere, balance og økonomisk aktivitet.
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HR TECH LEVERANDØRER: MARKEDS OVERBLIK

Leverandør størrelse
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Microsoft Danmark ApS

Moch A/S

Mindkey Software A/S

Gavdi Group A/S

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling

Azets Employee A/S

Supersystems.dk ApS

Interresearch A/S

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

2People A/S

Ennova A/S

Successfactors Denmark ApSPeak Balance ApS

Duuoo ApS

Outzource ApS

Ontame.io ApS

Improvento A/S

Got Ethics A/S

Eloomi A/S

Box It Software IVS

Oracle Danmark ApS

Am-Gruppen A/SLearningbank A/S

Human Univerz Partner Byheart ApS

Mercer (Danmark) A/S

Symfoni Esm Denmark ApS

Dan Time ApS

Resultz ApS

Innomate A/S

Penneo ApS
Forlaget Edutasia A/S

Adp Employer Services Denmark ApS

Proløn A/S

Rambøll Danmark A/S

Crecea A/S

Real Data A/S

Benify A/S

Competencehouse A/S

It-Effect A/S

Musskema.dk ApS

Cybercom A/S

Kmd A/S

Zalaris Hr Services Danmark A/S
Frontavenue A/S

Timelog A/S

Evry Danmark A/S

Lisberg Dataservice ApS

Silkroad Nordic ApS

Eazysoft A/S
Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S

Xafir A/S - Sympa HR

Deltek Danmark A/S

Lumesse A/S

Talentsoft Nordic ApS

Logbuy Danmark ApS

Zend ApS

Plan2Learn ApS

Accountor Denmark A/S

Mark Information Danmark A/S

Hrtools A/S

Silkeborg Data A/S

Enalyzer Consulting A/S

Actimo ApS

Visma Labs A/S

Obisoft Danmark A/SDitaso ApS Elvium ApS

Sap Danmark A/S

Hr Solutions A/S

Lessor A/S

Signatur A/S

Plandisc ApS

Danske Lønsystemer A/S

Dansk Løn Service ApS

Emply ApS

Planday A/S

Visma Bluegarden A/S

HR-Skyen ApS

Cubes Software Danmark A/S

HR Manager Talent Solutions

Workday Denmark ApS

MarkedslederMarkedsudfordrer

Lille leverandør Stor leverandør

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN
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Leverandør størrelse

Ø
ko

no
m

is
k 

væ
ks

t

Økonomisk vækst (10 segmenter)

-62.2% -22.8% -8.1% -1.6% +3.3% +7.3% +13.4% +37.0% +137.7% +222.8%

It-Effect A/S

Sap Danmark A/S

Mindkey Software A/S

Ennova A/S

Benify A/S

Azets Employee A/S

Supersystems.dk ApS

Ontame.io ApS

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Eloomi A/S
Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S

Successfactors Denmark ApS

Peak Balance ApS

Gavdi Group A/S
Crecea A/S

Visma Bluegarden A/SHr Solutions A/S

Human Univerz Partner Byheart ApS

Obisoft Danmark A/S

Workday Denmark ApS

Improvento A/S

Forlaget Edutasia A/S

Silkroad Nordic ApS

Lisberg Dataservice ApS

Learningbank A/S

Dan Time ApS

Oracle Danmark ApS

Innomate A/S

Real Data A/S

Cybercom A/S

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling

Mark Information Danmark A/S

Rambøll Danmark A/S

Elvium ApS

Moch A/S

Got Ethics A/S

Competencehouse A/S

Microsoft Danmark ApS

Evry Danmark A/S

Penneo ApS

Interresearch A/S

Adp Employer Services Denmark ApS

Frontavenue A/STimelog A/S

Visma Labs A/S

KMD A/S

Dansk Løn Service ApS

Eazysoft A/S

Enalyzer Consulting A/S

Actimo ApS

Am-Gruppen A/S

Xafir A/S - Sympa HR

Talentsoft Nordic ApS

Logbuy Danmark ApS

Zend ApS

Plan2Learn ApS

Accountor Denmark A/S

Resultz ApS
Hrtools A/S

Outzource ApS

Musskema.dk ApS

Silkeborg Data A/S

Planday A/S

Zalaris Hr Services Danmark A/S

HR-Skyen ApSHR Manager Talent Solutions

Proløn A/S

Plandisc ApS

Signatur A/S

Emply ApS

Danske Lønsystemer A/S

Deltek Danmark A/S

Lessor A/S

Lumesse A/S

Mercer (Danmark) A/S

Cubes Software Danmark A/S

Leverandørerne er inddelt i segmenter, hvor de er gruppe-
ret efter ændringen af økonomisk aktivitet (nettoomsæt-
ning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat). 

De 10% med højest vækst i økonomisk aktivitet er gruppe-
ret i segmentet længst til højre.

Når vi ser på væksten indenfor HR Tech er der en 
række af de helt store aktører, som Oracle (-3,3%), 
KMD (-1,5%), SAP (-2%) og Visma Bluegarden 
(+1%), der står helt stille eller som mister markeds-
andele. 
 Leverandørerne Proløn (+17%), Silkeborg Data 
(11%) og Danmarks Bedste Arbejdspladser (+8% 
Great Place to Work) vokser moderat. 

I toppen stikker virksomheder som Learningbank 
(+282%), Cubes Software (+183%), Eloomi (+161%) 
og Workday (+93%) af fra resten af branchen, hvil-
ket vidner om at branchens 10% hurtigst voksende 
virksomheder i gennemsnit fordobler omsætning 
på et år. I modsætning mister de 10% langsomst 
voksende mere end halvdelen af omsætningen i 
samme periode.

HR TECH LEVERANDØRER: VÆKST
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Leverandør størrelse
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Finansiel risiko (soliditetsgrad)

Høj risiko

Lav risiko

Kmd A/S

Eazysoft A/S

Supersystems.dk ApS

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Signatur A/S

Rambøll Danmark A/S

Gavdi Group A/S

Peak Balance ApS

Plandisc ApS

Resultz ApS

Successfactors Denmark ApS

Ditaso ApS

HR-Skyen ApS

Danske Lønsystemer A/S

2People A/S

Real Data A/S

Visma Labs A/S

Microsoft Danmark ApS
Mercer (Danmark) A/S

Deltek Danmark A/S

Dan Time ApS

Cubes Software Danmark A/S
Musskema.dk ApS

Ennova A/S

Mindkey Software A/S

Mark Information Danmark A/S

Improvento A/S

Silkeborg Data A/S

Hrtools A/S

Oracle Danmark ApS

Competencehouse A/S

It-Effect A/S

Cybercom A/S

Box It Software IVS

Zend ApS

Human Univerz Partner Byheart ApS

Azets Employee A/S

Interresearch A/S

Frontavenue A/S

Timelog A/S

Sap Danmark A/S

Symfoni Esm Denmark ApS

Planday A/S

Am-Gruppen A/S

Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S

Dansk Løn Service ApS

Logbuy Danmark ApS

Plan2Learn ApS

Accountor Denmark A/S

Outzource ApS

Silkroad Nordic ApS

Enalyzer Consulting A/S
Got Ethics A/S

Penneo ApS

Duuoo ApS

Benify A/S

Innomate A/S

Obisoft Danmark A/S

Crecea A/S

Forlaget Edutasia A/S

Adp Employer Services Denmark ApS

Actimo ApS

Eloomi A/S

Ontame.io ApS

Lisberg Dataservice ApS

Talentsoft Nordic ApS

Hr Solutions A/S

Lessor A/S

HR Manager Talent Solutions

Emply ApS

Proløn A/S

Visma Bluegarden A/S

Moch A/S

Lumesse A/S

Elvium ApS

Learningbank A/S

Evry Danmark A/S

Zalaris Hr Services Danmark A/S
Xafir A/S - Sympa HR

Workday Denmark ApS

MarkedslederMarkedsudfordrer

Lille leverandør Stor leverandør

Soliditetsgrad udtrykker virksomhedens evne til at betale 
sin samlede gæld, og viser hvor meget egenkapitalen udgør 
af den samlede aktivmasse. En virksomhed med en lav soli-

ditet har en forholdsvis lille egenkapital. Der er dermed stor 
risiko for, at den går konkurs, når det er krisetider, og indtje-
ningen er under pres.

Det er ikke overraskende at en række af branchens 
nyeste selskaber også blandt de mest risikable 
leverandører at samarbejde med, da de jo er i op-
bygningsfasen. Eksempelvis har Penneo (-178%), 
Duuoo (-126%), og Ontame.io (-19%) en negativ 
soliditetsgrad. Men også tidligere veletablerede 
selskaber som Lumesse (-46%) og Garuda (-19%) 
også en negativ soliditetsgrad. Lessors soliditets-

grad er kun på 4%, hvilket ikke giver meget luft til 
ændringer i indtjeningen før egenkapitalen er væk. 
Nogle af de mest solide selskaber er Emply (86%), 
Mercer (86%), Supersystems (74%), Moch (67%) 
og Elvium (46%), der alle har meget høje soliditets-
grader, hvilket giver leverandøren et stærkt kapital-
beredskab, til at betale sin gæld i fremtiden.

 HR TECH LEVERANDØRER: RISIKO
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IT Branchen

HR Tech Branchen

AKTIVITETSNIVEAUET 
Efter en mindre stigning i det samlede aktivi-
tetsniveau sidste år, har der i år været tilba-
gegang i den samlede økonomiske aktivitet 
på 2%. Det står i kontrast til den samlede IT 
branche, som har oplevet en vækst på 8% i 
løbet af det seneste år. Endnu værre ser det 
ud, når der sammenlignes med de vold-
somme investeringer, som business angels 
og venturefonde i USA kanaliserer over i HR 
Tech. Alene i det første halvår af 2017 er der 
investeret for 5,5 mia. kr* (kilde: Bersin by 
Deloitte, 2017) i risikovilligkapital og efterføl-
gende er investeringerne blot steget.
 Ser man derimod på de seneste 3 
år, har de to brancher fulgt nogenlunde 

hinanden. Her har HR Tech vokset med 
12%, mens IT branchen har vokset med 
14%. I Danmark er udviklingen således 
meget langsommere end den globale 
trend, hvor halvdelen af store og mellem-
store virksomheder investerer massivt i at 
opgradere og udskifte deres centrale HR 
Tech løsninger (Kilde Sierra-Cedar, 2017). 
 De helt store leverandører som fx 
KMD, Sap Danmark og Microsoft adskiller 
sig markant fra resten af branchen ved, at 
de spreder sig over en lang række forret-
ningsområder. Derfor er deres økonomiske 
aktivitet ikke medtaget i beregningerne 
for den samlede branche.

Økonomisk aktivitet viser leverandørens 
nettoomsætning, bruttofortjeneste eller 
bruttoresultat. Hovedparten af leverandører-
ne er i selskabsklasse B og oplyser sjældent 
nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste 
eller bruttoresultat benyttes til at angive den 
økonomiske aktivitet.

HR Tech branchen IT branchen
Økonomisk aktivitet 1.285 mio. kr 88.410 mio. kr.

Årlig vækst -2% 8%
Medarbejdere 1075 84.670

Økonomisk aktivitet pr. medarbejder. 1,2 mio. kr. 1,04 mio. kr.

FAKTA
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IT Branchen

HR Tech Branchen

STØRSTE INDEN FOR HR TECH
Efter Visma’s opkøb af Bluegarden, er 
Visma Bluegarden A/S den største spiller 
på markedet med en markedsandel på 
hele 37%. De efterfølges af Silkeborg Data 
A/S, der har oplevet en positiv udvikling 
på næsten 7%. Top 3 afrundes af Deltek 
Danmark A/S, som dog har set en negativ 
udvikling på 9% i løbet af det seneste år. 
En stor del af den samlede økonomiske 
aktivitet, nærmere bestemt 71%, deles 
blandt disse tre virksomheder. Der tyder 

ikke på, at dette forhold ændrer sig fore-
løbigt, da to af de tre vokser med mere 
end branchemedianen på beskedne 4%, 
samtidig med at disse tre leverandører er 
væsentlig større virksomheder end resten 
af branchen.
 Omvendt ser vi den kraftigste vækst 
blandt de mindre virksomheder, men de 
har lang vej, før de når samme økonomi-
ske aktivitet som de helt store.
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Samlet	økonomisk	 aktivitet	HR	Tech	vs	IT-
branchen
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Økonomisk aktivitet er indekseret hvor 2012 er sat til 100.

HR Tech branchen IT branchen
2016 1.285 mio. kr. – *

2015 1.316 mio. kr. 88.410 mio. kr.
2014 1.300 mio. kr. 81.693 mio. kr.
2013 1.144 mio. kr. 77.338 mio. kr.
2012 1.114 mio. kr. 77.416 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2018 * Ikke offentliggjort

Udvikling i den samlede økonomiske aktivitet i HR Tech branchen vs IT branchen

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN
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Økonomisk aktivitet1
Udvikling  

(1 år)
Udvikling  

(3 år)
Udvikling 

(5 år)
Markeds-

andel

1 KMD A/S  5.073.800.000 kr. -2% 9%  

2 SAP Danmark A/S  1.430.407.000 kr. -2% 16%  

3 Microsoft Danmark ApS  1.128.347.000 kr. 3% 17% 29% 

4 Visma Bluegarden A/S  481.376.000 kr. 1% -6%  36%

5 Oracle Danmark ApS  389.710.000 kr. -3% 27%  

6 Silkeborg Data A/S  280.324.000 kr. 7% 12%  21%

7 Deltek Danmark A/S  157.292.000 kr. -8%   12%

8 Lessor A/S  67.208.270 kr. -19% -8%  5%

9 Azets Employee A/S  48.961.000 kr. 9% 36%  4%

10 Danske Lønsystemer A/S  44.114.202 kr. -7% 29% 76% 3%

11 Proløn A/S  36.248.449 kr. 9% 19% 26% 3%

12 Zalaris HR Services Danmark A/S  31.647.433 kr. -1% 8% 24% 2%

13 Improvento A/S  13.170.012 kr. 195% -71% -74% 1%

14 Visma Labs A/S  13.127.000 kr. -77% -75% -77% 1%

15 Planday A/S  12.980.111 kr. 72% 44% 168% 1%

16 Businessnow P/S  12.337.270 kr. 148%   1%

17 Cybercom A/S  11.639.000 kr. 4% -33% -62% 1%

18 Workday Denmark ApS  9.625.476 kr. 93%   1%

19 Lumesse A/S  9.045.130 kr. -22% -28% -20% 1%

20 Moch A/S  8.423.690 kr. 46% 53% 48% 1%

21 HR Manager Talent Solutions  7.148.104 kr. 38% 107% 407% 1%

22 Benify A/S  6.964.444 kr. 1% 43%  1%

23 Garuda A/S. Ledelse og Udvikling  6.846.078 kr. 19% 43% 46% 1%

24 Mindkey Software A/S  6.627.357 kr. 24% 55% -12% 0%

25 Talentsoft Nordic ApS  6.213.611 kr. 95% 121% 110% 0%

26 Xafir A/S - Sympa HR  4.960.979 kr. 17% 18% -27% 0%

27 Signatur A/S  4.530.459 kr. 2% 13% 12% 0%

28 Musskema.dk ApS  4.308.906 kr. 53% 224% 848% 0%

29 Innomate A/S  4.157.978 kr. -11% -24% -3% 0%

30 Cubes Software Danmark A/S  4.120.850 kr. 183%   0%

31 Actimo ApS  3.888.307 kr. 16% 1663% 32727% 0%

32 Peak Balance ApS  3.655.455 kr. 21% 105% 170% 0%

33 Eloomi A/S  3.616.629 kr. 161%   0%

34 Got Ethics A/S  3.494.815 kr. -13% 72% 204% 0%

HR Tech branchen målt på økonomisk aktivitet

1 Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. Hovedparten af 
leverandørerne er i selskabsklasse B og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttore-
sultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet.

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN
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Økonomisk aktivitet1
Udvikling  

(1 år)
Udvikling  

(3 år)
Udvikling 

(5 år)
Markeds-

andel

35 HR Solutions A/S  3.167.860 kr. -7% 2% 7% 0%

36 Human Univerz Partner Byheart ApS  2.897.244 kr. 47% 243% 227% 0%

37 HR-Skyen ApS  2.896.749 kr. 87% 1768%  0%

38 Learningbank A/S  2.882.392 kr. 287%   0%

39 Real Data A/S  2.538.438 kr. -9% -17% -31% 0%

40 Competencehouse A/S  2.368.635 kr. -5% 23% -9% 0%

41 Lisberg Dataservice ApS  2.166.027 kr. -19%   0%

42 Emply ApS  1.694.119 kr. 34% 16%  0%

43 Evry Danmark A/S  1.671.048 kr. -143%   0%

44 AM-Gruppen A/S  1.487.734 kr. -20% -52% -72% 0%

45 ADP Employer Services Denmark ApS  1.473.838 kr. -77%   0%

46 Penneo ApS  1.390.202 kr. 33%   0%

47 Supersystems.dk ApS  1.187.885 kr. 4% -29% 191% 0%

48 Obisoft Danmark A/S  1.017.152 kr. -23% -9% 583% 0%

49 Silkroad Nordic ApS  832.680 kr. 2915% 328%  0%

50 Plandisc ApS  206.783 kr. 1540%   0%

51 Resultz ApS  92.504 kr. 5810%   0%

52 Ontame.io ApS  45.153 kr. -83%   0%

53 Zend ApS  31.194 kr. 830% -93% 121% 0%

54 HRtools A/S  22.008 kr. 112% 415% -85% 0%

55 BOX IT Software IVS  5.793 kr.    0%

56 Gavdi Group A/S -10.276 kr. 31% -140%  0%

57 2People A/S -10.861 kr.    0%

58 Ditaso ApS -38.798 kr.    0%

59 Elvium ApS -283.051 kr. 387% 37%  0%

60 Duuoo ApS -498.321 kr.    0%

Største HR Tech Leverandører 1.317.605.225 kr. -3% 12%

IT Branchen 88.410.288.000 kr. 8% 14%
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KMD, SAP Danmark, Microsoft Danmark og Oracle Danmark er ikke medtaget i beregningerne for den samlede branche, 
fordi disse virksomheders aktiviteter spreder sig over en række områder, hvor HR Tech løsninger ikke kan betegnes som ker-
neforretningen. Desuden er størrelsen på de fire leverandører sådan, at deres regnskabstal ville skabe et forkert billede af HR 
Tech branchen som helhed. Derfor er de udeladt af de samlede beregninger, selvom de figurerer på listen over leverandører.

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN
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TABERNE OG VINDERNE
14 af de største HR Tech virksomheder 
udviser hypervækst. Dvs. at deres økonomi-
ske aktivitet er vokset med mere end 40% i 
løbet af det seneste år.
 Den mest voldsomme vækst finder vi 
blandt de små og mellemstore leverandører. 
Improvento ligger i top med en vækst på 
hele 195%, efterfulgt af Businessnow og 
Evry Danmark med en vækst på henholdsvis 
66% og 60%. Det kan altså tyde på, at der 
ændringer på vej i branchen, da de større 

virksomheder ikke formår at skabe vækst på 
samme niveau, som de mindre i branchen. 
Azets Employee og Silkeborg Data er de 
to store leverandører, som har oplevet en 
vækst på henholdsvis 9% og 7%.
 I den modsatte ende finder vi Adp 
Employer, som har oplevet et fald på hele 
77%. Herudover har Cubes Software Dan-
mark og Obisoft Danmark haft markante 
fald på henholdsvis 25% og 23%.

Økonomisk aktivitet Vækst

Learningbank A/S  2.882.392 kr. 287%

Improvento A/S  13.170.012 kr. 195%

Cubes Software Danmark A/S  4.120.850 kr. 183%

Eloomi A/S  3.616.629 kr. 161%

Talentsoft Nordic ApS  6.213.611 kr. 95%

Workday Denmark ApS  9.625.476 kr. 93%

HR-Skyen ApS  2.896.749 kr. 87%

Planday A/S  12.980.111 kr. 72%

Musskema.dk ApS  4.308.906 kr. 53%

Human Univerz Partner Byheart ApS  2.897.244 kr. 47%

Moch A/S  8.423.690 kr. 46%

HR Manager Talent Solutions  7.148.104 kr. 38%

Emply ApS  1.694.119 kr. 34%

Mindkey Software A/S  6.627.357 kr. 24%

Peak Balance ApS  3.655.455 kr. 21%

Azets Employee A/S  48.961.000 kr. 9%

Benify A/S  6.964.444 kr. 1%

Visma Bluegarden A/S  481.376.000 kr. 1%

SAP Danmark A/S  1.430.407.000 kr. -2%

Deltek Danmark A/S  157.292.000 kr. -8%

Real Data A/S  2.538.438 kr. -9%

Innomate A/S  4.157.978 kr. -11%

Got Ethics A/S  3.494.815 kr. -13%

Lessor A/S  67.208.270 kr. -19%

Lisberg Dataservice ApS  2.166.027 kr. -19%

AM-Gruppen A/S  1.487.734 kr. -20%

Lumesse A/S  9.045.130 kr. -22%

Obisoft Danmark A/S  1.017.152 kr. -23%

ADP Employer Services Denmark ApS  1.473.838 kr. -77%

FAKTA OM HR TECH BRANCHEN
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ANSATTE I BRANCHEN
HR Tech er en mindre del af den dan-
ske IT branche. Den udgør ca. 1,5% af 
branchen, hvis man ser på den samlede 
økonomiske aktivitet.
 De største HR Tech virksomheder 
målt på antal ansatte er Visma Bluegar-

den, Silkeborg Data og Deltek Danmark. 
En branche som primært er kendetegnet 
ved flest mellemstore virksomheder, 
men som er domineret af de større leve-
randører med 20+ ansatte.

HR TECH branchen målt på antal ansatte

Små virksomheder, der udgør hovedparten af leverandørerne i branchen, skal i modsætning til 
store virksomheder ikke oplyse det specifikke antal ansatte. Derfor baseres data på antal ansatte fra 
Erhvervsstyrelsens kategorisering, som igen bygger på tal fra SKATs eIndkomst.

13%

29%

21%

38%

HR Tech virksomheder målt på antal ansatte

1-4 ansatte

5-9 ansatte

10-19 ansatte

20+ ansatte
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PROFIT & TAB
Branchens afkastningsgrader er generelt 
steget fra sidste år. Virksomhederne er 
altså blevet bedre til at skabe overskud 
på trods af et fald i den samlede økono-
miske aktivitet. Branchemedianen for 
afkastningsgraden er på 9% (7% sidste år). 
Det er altså fortsat en lukrativ forretning 
at være HR Tech virksomhed i Danmark. 
Branchen består primært af mellemsto-
re virksomheder, og det gennemsnitlige 
overskud ligger på beskedne 199.388 kr.

De dygtigste til at skabe overskud er 
Evry, Silkroad Nordic og Resultz. Visma 
Bluegarden og Silkeborg Data leverer 
branchens to absolut største overskud på 
henholdsvis 79,7 mio. kr og 67,3 mio. kr. 
Branchens største underskud kommer fra 
Deltek Danmark som indkasserer et tab 
på 27,3 mio. kr. og dermed forrenter deres 
aktiver med -7%. Duuoo har branchens 
laveste afkastningsgrad på –125%.

Afkastningsgraden er det 
mest centrale af de regn-

skabsmæssige nøgletal. Det 
er velegnet til at sammen-

ligne meget forskellige 
virksomheder med, idet det 

er uafhængigt af virksom-
hedernes mission, størrelse 

(omsætning) og kapitalgrund-
lag (forholdet mellem gæld 
og egenkapital). Bemærk at 

det er resultat af ordinær 
drift og ikke årets resultat, 
der benyttes til at beregne 

afkastningsgraden.
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Afkastnings grad
Årets  

resultat
Udvikling 
i resultat

Proløn A/S 133  18.303.839 kr. 4%

Danske Lønsystemer A/S 125  24.728.864 kr. 22%

Silkroad Nordic ApS 104  632.180 kr. -788%

Resultz ApS 69  45.385 kr. 296%

Human Univerz Partner Byheart ApS 57  668.357 kr. 113%

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling 51  1.025.315 kr. 192%

Silkeborg Data A/S 41  67.271.000 kr. 230%

Lisberg Dataservice ApS 37  541.568 kr. 35%

Moch A/S 30  1.182.737 kr. 408%

Visma Bluegarden A/S 30  79.734.000 kr. 172%

HR Manager Talent Solutions 25  1.083.435 kr. 52%

SAP Danmark A/S 24  116.245.000 kr. 16%

Mindkey Software A/S 14  1.004.392 kr. 462%

Musskema.dk ApS 11  77.322 kr. 188%

Improvento A/S 8  1.072.193 kr. 262%

HR-Skyen ApS 4  33.074 kr. -42%

Peak Balance ApS 2 -61.161 kr. -208%

Benify A/S 1 -3.196 kr. -80%

Talentsoft Nordic ApS 1  64.646 kr. 17%

Eloomi A/S -3 -575.148 kr. 52%

Learningbank A/S -11 -1.085.302 kr. -570%

Obisoft Danmark A/S -11 -135.759 kr. -1947%

HRtools A/S -19 -131.070 kr. 54%

Planday A/S -19 -12.949.439 kr. -148%

Emply ApS -19 -1.497.785 kr. -3%

Actimo ApS -28 -3.196.769 kr. -223%

Elvium ApS -32 -840.473 kr. -1750%

Plandisc ApS -33 -72.240 kr. -276%

Ontame.io ApS -77 -2.571.388 kr. -555%

Penneo ApS -114 -7.834.847 kr. -59%

Xafir A/S - Sympa HR -231 -4.127.126 kr. -104%
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DANMARKS MEST EFFEKTIVE LEVERANDØR
Branchen er kendetegnet ved at have en for-
holdsvis lav grad af effektivitet. Brancheme-
dianen ligger på 116%. I andre brancher ser 
vi typisk en effektivitetsgrad på over 125%. 
Den suverænt mest effektive leverandør er 
Mindkey Software som har en effektivitets-
grad på 313%. De er efterfulgt af Lumesse 
og Lisberg Dataservice. Disse leverandører 
har øjensynligt fundet en organisering, hvor 
hver enkelt lønkrone bidrager effektivt til 
det ordinære resultat.

Flere leverandører har en effektivitetsgrad 
på under 100%, hvilket betyder at deres 
økonomiske aktivitet er mindre end deres 
personaleomkostninger.
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Effektivitetsgrad 
Tallet indikerer, hvor meget 
hver enkelt lønkrone bidrager 
til virksomhedens ordinære 
resultat. Det siger noget om 
effektiviteten. 

Økonomiske aktivitet
Lønomkostninger

 = Effektivitetsgrad

Personale-
omkostninger

Økonomisk  
aktivitet Effektivitet

SAP Danmark A/S  265.434.000 kr.  1.430.407.000 kr. 539%

Danske Lønsystemer A/S  11.470.065 kr.  44.114.202 kr. 385%

Mindkey Software A/S  2.116.208 kr.  6.627.357 kr. 313%

Lumesse A/S  2.983.477 kr.  9.045.130 kr. 303%

Proløn A/S  12.099.385 kr.  36.248.449 kr. 300%

Lisberg Dataservice ApS  770.205 kr.  2.166.027 kr. 281%

Silkeborg Data A/S  101.601.000 kr.  280.324.000 kr. 276%

Innomate A/S  1.865.875 kr.  4.157.978 kr. 223%

Deltek Danmark A/S  88.561.000 kr.  157.292.000 kr. 178%

Human Univerz Partner Byheart ApS  1.723.920 kr.  2.897.244 kr. 168%

Musskema.dk ApS  2.873.899 kr.  4.308.906 kr. 150%

Lessor A/S  48.970.899 kr.  67.208.270 kr. 137%

Signatur A/S  3.514.789 kr.  4.530.459 kr. 129%

HR Manager Talent Solutions  5.754.407 kr.  7.148.104 kr. 124%

Moch A/S  6.902.716 kr.  8.423.690 kr. 122%

Improvento A/S  10.867.113 kr.  13.170.012 kr. 121%

Zalaris HR Services Danmark A/S  27.343.367 kr.  31.647.433 kr. 116%

HR Solutions A/S  2.993.774 kr.  3.167.860 kr. 106%

Peak Balance ApS  3.472.738 kr.  3.655.455 kr. 105%

HR-Skyen ApS  2.852.439 kr.  2.896.749 kr. 102%

Obisoft Danmark A/S  1.171.375 kr.  1.017.152 kr. 87%

Learningbank A/S  3.319.522 kr.  2.882.392 kr. 87%

Azets Employee A/S  67.268.000 kr.  48.961.000 kr. 73%

Emply ApS  2.593.280 kr.  1.694.119 kr. 65%

Actimo ApS  5.995.314 kr.  3.888.307 kr. 65%

Planday A/S  24.270.123 kr.  12.980.111 kr. 53%

Penneo ApS  8.686.108 kr.  1.390.202 kr. 16%

Ontame.io ApS  2.958.634 kr.  45.153 kr. 2%

Duuoo ApS  2.904.026 kr. -498.321 kr. -17%

Elvium ApS  659.441 kr. -283.051 kr. -43%
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En analogi: Du skal måle det rette – 
ikke nødvendigvis det lette!
I begyndelsen af anden verdenskrig rykkede 
tyskerne frem med stor hast på alle fronter. 
I luften fejede tyskerne al modstand til side. 
De allierede led store tab af både fly og piloter. 
Spørgsmålet var, hvornår de allierede måtte 
opgive modstanden. 
 De allierede mente dog, at de store tab i 
luftkrigen kunne stoppes ved at tykne flyenes 
armering, så de var bedre beskyttet mod tysk 
beskydning. Under krigen var der ikke langt fra 
tanke til handling. En analyse af blev igangsat 
– og hurtigt var konklusionen klar. Der var et 
entydigt system i, hvor de allieredes tilbage-
vendte fly blev ramt. 
 De allierede besluttede derfor at forbedre 
armeringen de steder, hvor flyene havde man-
ge skudhuller. 

”Tilgængelig data kan 
være misvisende”

Statistiker greb ind
Det lyder fornuftigt! – og som en beslutning 
baseret på data. Heldigvis blev beslutningen 
stoppet af den statistikeren Abraham Wald. 
Wald gjorde opmærksom på, at de alliere-
de kun havde analyseret det tilgængelige 
datamateriale - de fly, der var vendt tilbage til 
England – og at de derfor havde et misvisende 
datagrundlag. 
 De fly der ikke vendte tilbage til England 
måtte jo være blevet ramt de sårbare steder, 
mens de fly der vendte tilbage var blevet ramt 
de ikke-sårbare steder. 
 Den rigtige beslutning ifølge Wald var 
derfor at armere flyene netop der, hvor de 
tilbagevendte fly ikke var blevet ramt.

”Der skal være et forret-
ningsbehov”

Falder HR Tech i den samme fælde?
HR Tech befinder sig tæt på boble-stadiet; og 
det betyder desværre at basale principper for 
gode målinger og analyser risikerer at blive 
sat ud af kraft. Konklusioner baseres på nemt 
tilgængelige data og uden støtte fra eksperter. 
Lad mig give tre eksempler, jeg har set inden-
for for de sidste måneder.

”Ulemper i forhold til tro-
værdighed, anonymitet og 
anchoring bias”

Eksempel 1: Real-time medarbejdertilfred-
shedsmålinger
Inden for de sidste år er berettigelsen af de tra-
ditionelle årlige medarbejdertilfredsmålinger 
blevet kraftigt udfordret. Senest er det blevet 
muligt at måle medarbejdertilfredsheden 
real-time så ofte, du har lyst.
 Metoden indeholder store ulemper i 
forhold til troværdighed af data. Når du måler 
medarbejdertilfredshed f.eks. hver 14. dag, så 
kan du forvente lavere svarprocent end ved 
den traditionelle medarbejdertilfredshedsun-
dersøgelse. Ofte taler vi om 30% i forhold til 
80%. 
 Da anonymiteten er bibeholdt, ved du ikke, 
hvilke 30% der har svaret. 
 Er det dine nøglemedarbejdere, som du 
vil gøre alt for at fastholde? – Eller er det dem, 
der sidder og triller tommelfingre?
Løsningerne giver også mulighed for at kigge 
på resultaterne i et dashboard ”real-time”. 
Umiddelbart smart, men derved udsætter 

ET SKRIDT FREM  
OG TO TILBAGE?

Artiklen er skrevet af 
Jeppe Vilstrup Hansgaard, 
Adm. direktør i Innovisor

HR Tech kan levere fantastisk værdi til virksomheder hvis anvendt korrekt. 
Til at måle og analysere det rette. Fremfor alt, hvis der støttes op om reelle 
forretningsbehov! HR Tech er et felt i eksplosiv vækst – og det er på høje 
tid! Men ordet boble trænger sig på. Desværre!
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man sig selv for det såkaldte ”anchoring bias”. 
De første svar bliver ankerpunkt for konklusio-
nerne – også selvom de ikke nødvendigvis er 
repræsentative.

”Gode relationer giver god 
data, kontekst og analytisk 
erfaring og indsigt”

Organisatoriske netværksanalyser baseret 
på e-mail data
Et af de hotteste emner indenfor HR Tech er 
Organisatorisk Netværksanalyse. En analyse 
af netværk og relationer internt i virksomhe-
den for at optimere organisationsstrukturer, 
accelerere forandringer og generelt eliminere 
organisatoriske risici. 
 Organisatorisk netværksanalyse er 
udfordret af adgangen til data, der beskriver 
relationer mellem medarbejderne. 
 Den ”lette” løsning er at finde data, der 
allerede eksisterer og er nemt tilgængelige i 
virksomheden. Her falder mange over e-mail 
data. Men tilgængelige data er ikke nødvendig-
vis de rette. De kan være decideret misvisende. 
 I eksemplet med e-mail data til at beskrive 
relationer kan man f.eks. spørge:
• Hvad siger det om dig, at du sender og 

modtager mange e-mails?
• Hvad siger det om dig, at du sender og 

modtager e-mails tidligt om morgenen 
og sent om aftenen?

• Hvilke konklusioner kan du tillade dig 
at drage på baggrund af ovenstående 
uden kontekst?

En e-mail analyse er farlig i de forkerte hæn-
der! Netværksanalyse kræver kontekst, indsigt 
og erfaring, så man ved, hvad der kan konklu-
deres. Hvad betyder det f.eks. at en medarbej-
der er flaskehals i et e-mail flow? 

”Objektive datakilder er et 
must. Subjektive duer ikke.”

Talentidentificering baseret på subjektive 
registreringer
Adgangen til talent er en udfordring af dimen-
sioner i den umiddelbare fremtid, og virksom-
hederne er villige til at kaste mange penge 

efter problemet. HR Tech virksomheder har 
kastet sig frådende over feltet og forsøger nu at 
afhjælpe udfordringen internt og eksternt. 
Udfordringen er de data, som identifikationen 
af talenter baserer sig på – data, der i varie-
rende grad er subjektive. Enten fordi dataene 
er registreret af talentet selv f.eks. på LinkedIn 
eller via selvevalueringer eller af det pågælden-
de talents egen chef. 
Problemet herved er følgende:
1. Egne registreringer overvurderer kon-

sekvent egne evner: Hvis du spørger 
medarbejdere, hvordan de leverer i 
forhold til deres kollegaer, vil de i snit 
svare, at de er i top 20%. Reelt er sva-
ret jo, hvis du spørger alle, at snittet 
må være 50%

2. Registreringer foretaget af chefen 
handler mere om jeres fællestræk: 
Chefer scorer entydigt medarbejdere, 
der minder om det de ser i spejlet 
højere end andre. Det gælder både i 
forhold til det ydre, i forhold til inte-
resser, i forhold til erfaringer og andre 
karakteristika.

Det er vigtigt at være opmærksom på ob-
jektiviteten i de datakilder, der bruges til at 
konkludere på. 

De basale huskeregler, når du 
overvejer HR Tech
Jeg lyder som en pessimist i forhold til HR Tech. 
Det er jeg ikke – langt fra! Mit største håb er, at 
HR Tech udviklingen fortsætter – og det kræver 
succeshistorier. Mange succeshistorier! Det 
kræver en professional tilgang til HR Tech – og 
jeg vil anbefale følgende huskeregler:
• Der skal altid være et forretningsbe-

hov for din analyse
• Du skal måle det rette – ikke nødven-

digvis det lette
• Objektive datakilder er et ”must”
• Gode konklusioner på baggrund af 

data kræver kontekst, erfaring og ind-
sigt. Så sørg for at involvere statistike-
re i stedet for at konkludere selv

Held og lykke!
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Jobindex QuickApply er et gratis og letbetjent system, der hjælper dig med at styre din næste rekruttering samt altid overholde 

persondataforordningen – smart, enkelt og professionelt. Alt du behøver er en Profilannonce eller Profilannonce med CV-match 

hos os. Tag fat i din kontaktperson hos Jobindex med det samme eller ring på 38 32 33 55. 

Et gratis ansøgningssystem, 
som sikrer overholdelse af 
persondataforordningen? 
Spørg efter vores QuickApply.
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Med udgangspunkt i Supana’s topliste, hvor der 
måles på kundeoplevelsen, så er Danmarks bedste 
HR Tech leverandør Emply, som er kendt for deres 
innovative rekrutteringsløsning. Kundevurderin-
gerne er markant højere end resten af branchen, 
og indiker en særlig fokus på kundeoplevelsen. 
HR-skyen ligger på andenpladsen skarpt efterfulgt 
af HR Manager Talent Solutions på tredjeplad-
sen. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at 
kundeoplevelsen med de store HCM leverandører 
fra Micro soft, SAP og Oracle ikke er rosenrød. Be-

mærk dog, at der i datagrundlaget er en forholds-
vis stor andel leverandører, som er specialiseret 
i rekrutteringsløsninger. Først på fjerdepladsen 
finder vi en anden type leverandør:  introDus som 
har specialiseret sig i On- & offboarding løsninger.

 Du synes måske, at det er for ambitiøst at finde 
den bedste HR Tech leverandør, på tværs af område 
og specialisering. Vi er tilbøjelig til at give dig ret, 
hvorfor vi også har lavet 14 dedikerede områder, hvis 
du vil have mere specialiseret viden (fra side 30).

BEDSTE HR TECH  
LEVERANDØRER 2018

Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score NPS

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Emply ApS          9,2 98 90 9 1.694.119 kr.

2 HR-Skyen ApS          8,5 94 73 5 2.896.749 kr.

3 HR Manager Talent Solutions         8,0 90 50 12 7.148.104 kr.

4 introDus ApS          10,0 86 100 1 

5 Elvium ApS         7,8 82 40 5 -283.051 kr.

6 Signatur A/S         7,4 78 22 12 4.530.459 kr.

7 HR Solutions A/S          9,9   10 3.167.860 kr.

8 Workday Denmark ApS          9,7   3 9.625.476 kr.

9 Garuda A/S. Ledelse og Udvikling         7,8   34 6.846.078 kr.

10 Peak Balance ApS          9,7   11 3.655.455 kr.

11 Cornerstone          9,1   1 

12 Microsoft Danmark ApS          9,0   28 1.128.347.000 kr.

13 Cybercom A/S          8,5   17 11.639.000 kr.

14 SAP Successfactors Danmark A/S         8,0   30 1.430.407.000 kr.

15 Human Univerz Partner Byheart ApS         7,3   7 2.897.244 kr.

16 Mindkey Software A/S        5,8   20 6.627.357 kr.

17 Supersystems.dk ApS         7,0   17 1.187.885 kr.

18 Visma Bluegarden A/S        6,0   49 481.376.000 kr.

19 Gavdi Group A/S        5,1   11 -10.276 kr.

20 Azets Employee A/S       2,4   18 48.961.000 kr.

21 Cubes Software Danmark A/S      2,0   3 4.120.850 kr.

22 Lumesse A/S        5,8   12 9.045.130 kr.

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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BEDSTE HR SYSTEM 
LEVERANDØRER 2018

Hvis man fokuserer på størst tilfredshed 
hos kunderne, blandt 389 af Danmarks 
største danske virksomheder, er HR Mana-
ger Talent Solutions Danmarks bedste HR 
System Leverandør 2018. Datamaterialet 
blev indsamlet af vores samarbejdspart-

ner ProIntel via telefoninterviews, og re-
spondenterne blev spurgt om hvilken HR 
System leverandør de benytter. Respon-
denterne blev samtidigt bedt om at angive 
tilfredshed med leverandøren på en skala 
fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds.
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HR Manager Talent Solutions

Andre leverandører

SuperSystems - HRMEasy

Visma Bluegarden

SAP Succesfactors

Lumesse

Lessor PM HR

Orkide HR (Visma)

Gennemsnit (34 leverandører)

Azets

Workday

Mindkey

CatalustOne

Dynamics AX HCM

MS Dynamics

Cubes HR

Oracle HCM

People Soft

Generel tilfredshed ved HR System leverandør 2018

Kilde ProIntel: Baseret på 389 interviews med HR-beslutningstagere i store danske virksomheder.

En lang række leverandører tilbyder forskellige HR Tech løsninger, og en del 
af disse leverandører har samlet løsningerne i et HR System. 
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HR Manager Talent Solutions, er mest 
kendt for deres rekrutteringsløsninger, 
men har også løsninger, der omfatter 
Talent Management og onboarding. De 
placerer sig i dette data markant foran de 
andre leverandører i feltet. SuperSystems 
HR System HRMEasy ligger også lunt i 
svinget, skarpt forfulgt af Bluegarden og 

SAP Succesfactors. Hvis man opsplitter 
feedbacken, er der faktisk signifikant for-
skel på scoren fra SAPs og Succesfactors 
kunder, da SAP ERP HCM løsning ligger på 
niveau med Oracle og Microsoft, hvor-
imod tilfredsheden med Succesfactors 
ligger markant højere.
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Tilfredshed med HR System leverandører 2018

Generelt er tilfredsheden med HR System 
leverandørerne ikke imponerende, som 
det fremgår af ovenstående figur. Specielt 
flere af de store internationale løsninger 

som Oracle, Workday, Microsoft og Peop-
leSoft synes ikke at leve op til kundernes 
forventninger.

Kilde ProIntel: Baseret på 389 interviews med HR-beslutningstagere i store danske virksomheder.

ProIntel indsamler og analyserer kvalitativ, 
branchespecifik markedsindsigt fra de største 
 virksomheder i hele Norden.
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Det er stærke ord, men det er desværre 
sandt. Når vi spørger 389 store danske 
virksomheder1 om, hvor tilfredse de er 
med deres HR Tech løsning, så er svaret 
skræmmende for branchen. Kun 24% af 
HR-beslutningstagerne er villige til at gå 
ud og anbefale deres HR Tech leverandør 
til andre. 41% af HR-beslutningstagerne er 
derimod så kritiske kunder, at de vil sige 
det modsatte til deres venner og netværk. 
Hvis man omsætter dette bliver NPS (Net 
Promoter Score) -17.

Danmark halter bagefter
Dette tal er skræmmende lavt og udpeger 
en problemstilling for HR Tech branchen 
om, at kundeloyaliteten er helt i bund. 
Sammenligner man med 2451 store 
amerikanske teknologi virksomheder fx 
Apple, Microsoft, Amazon, Intel etc. så har 
de kun 12% af kunderne, som er decideret 
kritiske2.
 Normalt, når Supana laver branche-
analyser, er en stor andel af leverandører 

aktive i at dele undersøgelsen med deres 
kunder for at sikre det bedst mulige sta-
tistiske grundlag. I årets HR Tech analyse 
har mange leverandører dog ikke ønsket 
at invitere deres kunder til at komme 
med input. Dette er der naturligvis flere 
forklaringer på, men det er nærliggende at 
koble det til den generelt store utilfreds-
hed hos kunderne. Der er nok enkelte som 
med rette forventede et negativt resultat. 
 Hos de 6 HR Tech leverandører, som 
Supana har et tilstrækkeligt datagrundlag 
for, er resultatet dog stærkt opløftende. 
Alle har flotte NPS scorer, som ligger langt 
over gennemsnittet. Leverandører som 
introDus, Emply, HR-Skyen og HR Manager 
ligger således på niveau eller højere end 
det amerikanske benchmark.
 Konklusionen er måske ikke overra-
skende, at den store fokus på optime-
ring af processer og teknologi i danske 
virksomheder også er ved at komme til HR 
Tech. Men tilsyneladende er der stor risiko 
for, at kunderne spilder gode penge på 
køb af HR Tech, hvis vi ser på benchmarket 
fra HR-beslutningstagere i Danmarks stør-
ste virksomheder. Ud af 389 virksomheder 
har 116 (30%) ikke en HR Tech løsning. Vi 
håber derfor, at fremtidige Supana-ana-
lyser vil blive baseret på endnu flere 
kundeobservationer.

DANSKE VIRKSOMHEDER  
HADER HR TECH

1 389 store danske  
virksomheder  

Kilde: ProIntel 2018

2 2451 amerikanske  
teknologi virksomheder  

Kilde: CustomerGauge 2018

Kun 24% af HR-beslutnings-
tagerne er villige til at gå 
ud og anbefale deres HR 
Tech leverandør til andre.
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HR Tech  virksomhedernes NPS fremgår 
af leverandørsiderne i slutningen af 
rapporten

HVAD ER NPS?
Metoden kaldes Net Promoter Score® og 
baserer sig på kundernes svar på spørgs-
målet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil 
anbefale din leverandør til en ven, kollega 
eller forretningsforbindelse?”. Er det 
meget sandsynligt, at kunderne anbefa-
ler en leverandør til andre, så har denne 
leverandør en høj NPS score.

NPS blev introduceret i 2003 som en må-
lestandard for kundeloyalitet ved at stille 
spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du 
ville anbefale leverandøren til en ven eller 
kollega?”. Kunderne besvarer spørgsmålet på 
en 0-10 skala, og de inddeles i tre grupper. 0

Kritiker Passiv Ambassadør

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Introdus ApS

Emply ApS

HR-Skyen ApS

HR Manager Talent Solutions

Elvium ApS

Signatur A/S

Store danske virksomheder*

Teknologi virksomheder**

Kundeambassadører 

Kritiske kunder Passive kunder Ambassadører

Kundeambassadører
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BRANCHENS 
KARAKTERISTIKA

HOT OR NOT
Næsten 300 kunders feedback viser kontu-
rerne af den ideelle HR Tech leverandør, 
altså det, som de fleste kunder synes, er 
vigtigt, når de vælger og bedømmer deres 
leverandør. Den optimale leverandør sæt-
ter samarbejdet med account managers 
og support op som det vigtigste parame-
ter i deres vurdering. Næsten på samme 
niveau er det at leverandøreren, i sin 
adfærd, fokuserer på at skabe og levere 
resultater, med skarpt øje for kundetil-
fredsheden. Slutteligt er det helt centralt, 
at kunden har en oplevelse af value for 
money. Den økonomiske analyse af bran-
chen (se side 10) har dokumenteret, at 
den økonomiske aktivitet har været stag-
nerende, hvilket hænger godt sammen 
med at, at kundernes præferencer for at 
få værdi for pengene, har haft en afdæm-
pende effekt på priserne i branchen.

IKKE BASIS FOR  
TRUSTED ADVISOR!
Rigtigt mange HR Tech virksomheder har 
bygget deres kundestrategi op omkring 
account management med henblik på at 
blive kundens trusted advisor. Analysens 
resultat må være skræmmende for disse 
virksomheder, idet strategiske samar-
bejde og potentiale er det område, som 
kunderne vægter lavest. Trods stikprøven 
begrænsede størrelse er der signifikant 
mindre fokus på leverandørens part-
nerskabs potentiale end på de andre 10 
adfærdspræferencer i målingen. At HR 
Tech, ifølge beslutningstagerne, ikke har 
en central strategisk rolle, i kundernes 
optik, understreges af, at leverandørernes 
analytiske tilgang og forretningsoriente-
ring også prioriteres lavt af kunderne.


 Samarbejde

Fokus på resultater og kundetilfredshed

Value for money


Forretningsorientering

Analytisk tilgang

Partnerskabs potentiale
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BRANCHENS STYRKER
Kundeoplevelsen af HR Tech løsningerne 
styrkeposition er i høj grad forankret i 
produktet. De cirka 300 adspurgte kunder 
oplever, at løsningerne understøtter deres 
eksisterende HR-processer, det er er med 
andre ord procesoptimering og effektivitet 
som er kendetegnende ved kundernes 
oplevelse. Løsningerne opleves også som 
brugervenlige, fleksible og pålidelige – 

igen karakteristika ved produktet, som ses 
som den væsentligste del af kundeople-
velsen. Generelt oplever kunderne også, 
at HR Tech leverandørerne yder dem den 
fornødne faglige sparring og support. Næ-
sten 4 ud af 5 oplever tillige at løsningen 
giver god værdi for pengene og med andre 
ord er en tilfredsstillende investering. 

KUNDER FÅR IKKE NOK TRÆNING
Den markant største udfordring branchen 
står med er, at kunderne ikke får den 
fornødne træning og efteruddannelse. 
Kun halvdelen af kunderne oplever, at de 
bliver klædt tilstrækkeligt på til at bruge 
løsningen. I takt med at løsningerne bliver 
mere og mere brugervenlige, supporten 
gives via blog eller telefon, ser ud som 
om, at leverandørerne har skåret ned på 
den mere formelle træning og efteruddan-
nelsen, hvilket af kunderne opleves som 
problematisk. En anden udfordring er, om 

produkterne reelt set leverer brugbare 
løsninger på de problemer, som kunden 
har. Også her oplever en relativt stor andel 
af kunderne (42%), at HR Tech leverandø-
rerne kan forbedre deres leverance. Cirka 
hver femte af kunderne oplever ikke, at 
løsningerne er innovative, hvilket må ses 
som et relativ lille antal, selv om branchen 
i stigende omfang forbindes med innovati-
on og produktudvikling, og andelen kunne 
forventes at være endnu lavere.
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HR Tech projekter rummer et kæmpe 
potentiale, Ifølge de største internationale 
rådgivere (Accenture, Deloitte/Bersin og 
PWC), men hvorledes er fokus i de danske 
virksomheder?
 Der er ingen tvivl om, at GDPR er et af 
de mest omtalte områder i HR Tech i 2018. 
Du har måske allerede bemærket det. 
Interviews med 389* af Danmarks største 
virksomheder viser også, at 31% af de 
strategiske HR Tech projekter omhandler 
GDPR Compliance. 

Bliver alt krudtet brugt på GDPR?
Man tør næsten ikke stille spørgsmålet, 
men det massive fokus, der har været, på 
GDPR, og som er godt hjulpet på vej af 
advokatbranchens løftede pegefinger, nok 
skal minde alle HR-beslutningstagere om, 
at Persondataforordringen er en alvorlig 
sag. Når dette er sagt, er det altså under 
en tredjedel af virksomhederne, som ser 
GDPR som et strategisk projekt.
 Der er skrevet utroligt meget om HR Ana-
lytics og effekten, hvis virksomhederne er i 
stand til effektivt at analysere og forudsige 
medarbejderbehov og adfærd. Samtidigt 
lanceres der en stigende mængde HR-Tech 
løsninger, som skal bidrage til at strømli-
ne dataanalyseprocessen og fremskynde 
”sociale forbindelser” ved at give organisa-
tionen rettidig feedback, så det er muligt at 
handle på disse real-time informationer.

Medarbejderrejsen er fremtiden
Både Bersin og Forbes taler om et skift 
væk fra medarbejdermåling til medar-
bejderoplevlse (employee experience). 
Rationalet er, at de digitale medarbejdere 
forventer mere og mere af deres arbejds-
givere, hvilket gør det nødvendigt for 
virksomhederne at indarbejde processer 
og værktøjer til at styre og tilpasse med-
arbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, 
arbejdsopgaverne og ledelsen. På samme 
måde, som kunderejsen har været i fokus i 
salgsafdelingen, så argumenterer HR-pro-
fessionelle for, at der i fremtiden bliver 
optimeret på medarbejderrejsen igennem 
virksomhederne. Vi kan se spæde tegn 
på dette fokus qua det stigende fokus, 
der er på On- & offboarding løsniger. Det 
kan således forventes, at HR bliver mere 
eksperimenterende med teknologi i virk-
somhederne, hvor puls feedback værktø-
jer, medarbejder wellness apps, moderne 
kommunikations- og produktivitetsværk-
tøjer, der vil bidrage til at lette forståelsen 
og udviklingen af medarbejderoplevelsen.
 43% af virksomheder har dog også 
planlagt at implementere en ny HR 
Tech-løsning og 21% overvejer at udbygge 
eller udskifte deres eksisterende løsning. 
Men er så medarbejderrejsen, HR Analy-
tics eller kunstigintelligens, som danske 
virksomheder investerer i?
 Baseret på 389 interview af HR-beslut-

STRATEGISKE 
HR PROJEKTER
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ningstagere*, tiltræder der tre typer af 
adfærd, når virksomhederne har strategi-
ske projekter indenfor HR Tech løsninger

1. De har ikke en løsning i dag, men 
ønsker at effektivere arbejdsgange og 
processer oftest knyttet til rekrutte-
ring og medarbejderhåndering

2. De har en løsning i dag, men de er 
stærkt utilfredse med, at deres nuvæ-
rende leverandør ikke leverer en ser-
vice eller et produkt, som løser deres 
behov. Særligt er der fokus på bruger-
venlighed og mere simple løsninger

3. Generelt omhandler mange af de strate-
giske projekter at understøtte rekrutte-
ringsprocesserne i virksomhederne.

Så trods at et hav HR Tech løsninger, er 
fokus i danske virksomheder primært på 
at få optimeret rekrutteringsprocesserne 
og eksisterende personaleadministratetive 
processer. Der er ikke meget, der tyder på, 
at HR-beslutningstagerne implementerer 
teknologier, som dynamisk og intelligent 
skaber handlingsmæssigt indsigt til at 
understøtte HR-beslutninger i virksomhe-
derne. 
 Det ser således ud til at HRs digitale 
tidsrejse er udskudt på ubestemt tid!

* Kilde ProIntel

Strategiske HR Tech Projekter

31%

5%

43%

21%
GDPR Compliance

Implementering af digital signatur

Implementering af ny HR Tech Løsning

Overvejer deres nuværende HR Tech Løsning
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2People A/S              

Accountor Denmark A/S              

Actimo ApS              

ADP Employer Services Denmark ApS              

Azets Employee A/S              

Benify A/S              

BOX IT Software IVS              

Candidating.dk ApS              

CL Data              

Competencehouse A/S              

Crecea A/S              

Cubes Software Danmark A/S              

Dan Time ApS              

Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S              

Dansk Løn Service ApS              

Danske Lønsystemer A/S              

Deltek Danmark A/S              

Ditaso ApS              

Duuoo ApS              

Eazysoft A/S              

Eloomi A/S              

Elvium ApS              

Emply ApS              

Enalyzer Consulting A/S              

Ennova A/S              

Forlaget Edutasia A/S              

Frontavenue A/S              

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling              

HR Digital IVS              

HR Manager Talent Solutions              

HR Solutions A/S              

HR-Skyen ApS              

HRtools A/S              

Improvento A/S              

Innomate A/S              

Interresearch A/S              

introDus ApS              

IT-Effect A/S              

OVERBLIK
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leverandørerne?
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KMD A/S              

Learningbank A/S              

Lessor A/S              

Lisberg Dataservice ApS              

LogBuy Danmark ApS              

Lumesse A/S              

Mark Information Danmark A/S              

Mercer Danmark A/S              

Microsoft Danmark ApS              

Mindkey Software A/S              

Moch A/S              

Musskema.dk ApS              

Obisoft Danmark A/S              

Ontame.io ApS              

Oracle Danmark ApS              

Outzource ApS              

Peak Balance ApS              

Pento ApS              

Plan2Learn ApS              

Planday A/S              

Plandisc ApS              

PLAYapply ApS              

Proløn A/S              

Quinyx Denmark ApS              

Rambøll Danmark A/S              

Real Data A/S              

Salary.dk ApS              

SAP Danmark A/S              

Signatur A/S              

Silkeborg Data A/S              

Silkroad Nordic ApS              

Supersystems.dk ApS              

Talentsoft Nordic ApS              

Timelog A/S              

Visma Bluegarden A/S              

Workday Denmark ApS              

Xafir A/S - Sympa HR              

YoungCRM A/S              

Zalaris HR Services Danmark A/S              

Zenegy ApS              
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E-learning handler reelt set blot om 
kompetenceudvikling, hvor indholdet 
formidles via IT. På den måde kan kommu-
nikation og samarbejde, mellem delta-
gerne indbyrdes og mellem deltagerne 
og underviseren, også foregå via digitale 
medier. I dag findes der mange former for 
e-læring og kompetenceudvikling, som 
kan anvendes i mange forskellige former.
 Der skelnes overordnet mellem e-læ-
ring som ren netbaseret undervisning, 
e-læring som blended learning, der kom-
binerer det netbaserede med tilstedevæ-
relsesundervisning, og e-læring anvendt i 
tilstedeværelsesundervisningen. Det kan 
være alt fra deciderede undervisningspor-

taler – Learning Management Systemer 
(LMS) – til chat, diskussionsforum eller 
blog-løsning, som bruges i onboarding af 
nye medarbejdere. Det ligger uden for 
analysen at evaluere effektiviteten af de 
forskellige former for e-learning, hvorfor 
du som køber, selv skal undersøge, hvilke 
former som leverandørerne dækker. 

Fordele ved e-læring
E-learning er en åben og fleksibel måde 
at modtage læring på, idet der er tale om 
en tids- og stedfleksibel form for kompe-
tenceudvikling. Fleksibiliteten gør e-læring 
særlig attraktiv, da modtageren selv be-
stemmer, hvornår e-læringen skal foregå, 

E-LEARNING &  
KOMPETENCEUDVIKLING

HR TECH LØSNINGER
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hvilket opleves som motiverende og afslappende. 
Endvidere frigøres den lærende og læreren fra at 
være et bestemt sted geografisk for at modtagelæ-
ringen, hvilket er tids- og ressource besparende. 

Leverandører
Som det fremgår af toplisten er det meget forskel-
lige typer af virksomheder som tilbyder e-learning 
i Danmark. 
 Listen toppes af introDus som har yderst tilfred-
se kunder og en utrolig flot score på 10. Herudover 
er enkelte af de helt store leverandører repræ-

senteret på en liste, som domineres af mindre og 
mellemstore virksomheder.
Leverandørerne i området udgør en lille del af den 
samlede branche (ca. 5%), men det er under stor 
udvikling og leverandørerne er gennemsnitligt vok-
set med 53% i løbet af det seneste år. E-learning 
er altså det område, som er vokset klart mest og 
derfor et område, som er spændende at holde øje 
med og attraktivt at gøre forretning i de kommen-
de år. Af de største væksteventyr kan nævnes Le-
arningbank, Improvento og Eloomi, som er vokset 
med henholdsvis 287%, 195% og 161%.

Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 introDus ApS          10.0 86 1 

2 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

3 Peak Balance ApS          9.7 62 11 3.655.455 kr.

4 SAP Successfactors          8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

5 Mindkey Software A/S          5.8 38 20 6.627.357 kr.

6 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

7 Moch A/S         17 8.423.690 kr.

8 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

9 Improvento A/S         12 13.170.012 kr.

10 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

11 Plan2Learn ApS         10 1.797.560 kr.

12 Musskema.dk ApS         9 4.308.906 kr.

13 Actimo ApS         7 3.888.307 kr.

14 Obisoft Danmark A/S         7 1.017.152 kr.

15 Learningbank A/S         3 2.882.392 kr.

16 Eloomi A/S         2 3.616.629 kr.

LEVERANDØRER AF E-LEARNING LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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HR-administration, også kaldet Human 
Resource Information Systems (HRIS), 
handler basalt set om at gemme og opda-
tere medarbejderoplysninger. De rummer 
ofte medarbejderprofiler, og organiserer 
relevante medarbejderdokumenter fx 
ansættelsesbeviser, organisatorisk tilhørs-
forhold, lønforhold og gør det muligt at 
opdatere kontaktoplysninger. Løsningerne 
er ofte en integreret del i andre HR Tech 
løsninger og kan integreres med tredje-
parts løsninger. 

Leverandører
Listen toppes af HR Manager Talent 
Solutions, som fremviser tilfredse kunder 
i undersøgelsen. Workday Denmark 
kommer på en stærk anden plads med 

yderst tilfredse kunder, som tildeler dem 
en samlet leverandør performance på 
9,7. Herefter domineres listen af de store 
internationale spillere; Microsoft, SAP, 
Visma Bluegaardden etc., som både har 
store markedsandele og mange års erfa-
ring i Danmark. Området har en samlet 
økonomisk aktivitet på 931 mio. DKK (når 
man ser bort fra Kmd, Microsoft etc., som 
ikke er medtaget i beregningerne for den 
samlede branche), hvilket svarer til 70% 
af den samlede branches aktivitet. Det 
viser, at HR administrationssystemer er en 
central del af danske virksomheders HR 
Tech løsning. 
 Udviklingen i området er noget mindre 
end branchemedianen, som ligger på 11% 
inden for det seneste år, når man kigger 
på alle danske HR Tech virksomheder. 

HR-ADMINISTRATION

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 HR Manager Talent Solutions         8.0 90 12 7.148.104 kr.

2 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

3 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

4 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

5 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

6 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

7 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

8 Lumesse A/S        5.8 4 12 9.045.130 kr.

9 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

10 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

11 Silkeborg Data A/S         31 280.324.000 kr.

12 Lessor A/S         41 67.208.270 kr.

13 Planday A/S         13 12.980.111 kr.

14 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

15 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

16 Innomate A/S         26 4.157.978 kr.

17 Real Data A/S         36 2.538.438 kr.

18 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

19 Obisoft Danmark A/S         7 1.017.152 kr.

20 Plandisc ApS         2 206.783 kr.

21 HRtools A/S         9 22.008 kr.

22 BOX IT Software IVS         2 5.793 kr.

LEVERANDØRER AF HR-ADMINISTRATIONS SYSTEMER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

Leverandørerne af HR administrationssystemer har 
en udvikling på lidt over 3% i løbet af det seneste 
år.
 Vi finder selvfølgelig den mest voldsomme vækst 
blandt de mindre leverandører, men også mellemsto-
re Talentsoft Nordic, Workday Denmark og Planday 
har alle oplevet en vækst på over 70% i løbet af det 
seneste år. Det bliver spændende at se, hvor stor 

markedsandel disse virksomheder kan tage fra de 
større spillere i løbet af de kommende år.
 Det er dog usikkert at komme med en endelig 
konklusion for Kmd, Oracle etc. når det kommer 
til HR-administrationssystemer, da deres forret-
ningsområder er omfattende, hvorfor det kan være 
tilbagegang inden for andre områder, der kommer 
til udtryk i deres samlede resultat.

HR TECH LØSNINGER
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HR analytics løsninger gør det muligt for 
HR at indsamle og identificere data, der 
er knyttet til produktivitet og effektivitet i 
organisationen. Ved at kombinere forret-
ningsdata med disse data er det muligt at 
identificere ineffektivitet, forudsige pro-
duktivitet og optimere sammensætningen 
af medarbejderne. Flere af disse værktøjer 
indeholder forudsigelses-komponenter 
(predictive analytics), der hjælper med at 
informere ledelsen om, hvordan politiske 
og organisatoriske ændringer vil påvirke 
kulturen og ydeevnen.

Leverandører
De helt store leverandører figurerer på 
listen over HR Analytics leverandører.
 Leverandørerne i dette område udgør 
en stor andel af den samlede branche 
(ca. 56%). Derfor giver det også mening, 
at området udvikler sig i takt med den 
samlede branche.
 De mest spændende leverandører at 
følge fremadrettet er Workday Denmark, 
Cubes Software Danmark og Talentsoft 
Nordic, som alle har oplevet stor vækst i 
løbet af det seneste år.

HR ANALYTICS

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

2 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

3 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

4 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

5 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

6 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

7 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

8 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

9 Lumesse A/S        5.8 4 12 9.045.130 kr.

10 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

11 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

12 Deltek Danmark A/S         28 157.292.000 kr.

13 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

14 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

15 Innomate A/S         26 4.157.978 kr.

16 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

17 Ontame.io ApS         2 45.153 kr.

LEVERANDØRER AF HR ANALYTICS LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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DEN DIGITALE  
FREMDRIFT AF  
HR-UNIVERSET
Aldrig før har HR udviklet sig i så høj fart 
som nu inden for den digitale verden og vi 
kender nok alle én af årsagerne: GDPR!
 Alle har efterhånden hørt om GDPR, 
og rigtig mange frygter de nye regler, der 
kommer til at være gældende fra maj ’18. 
Derfor ser vi også nye tendenser i digitali-
sering af HR-processerne.
  GDPR stiller krav, som er uoverskuelige 
for rigtig mange - krav, som involverer 
hele virksomheden fra CEO til den enkelte 
medarbejder. Det betyder, at det digitale 
HR er i fremdrift. Hvis du har en eksiste-
rende løsning, så kræves det, at du formår 
at optimere din brug og at du forstår dine 
digitale løsninger bedre. Det stiller også 
krav til de leverandører, der findes på 
markedet, fordi HR har brug for mere sup-
port og støtte i dagligdagen. Hvis du ikke 
allerede har en digital løsning, vil det være 
’back to basic’ for at få al data samlet. I 
denne sammenhæng er det vigtigt at have 
et fremtidsperspektiv og stille sig selv 
spørgsmålet: ’Kan jeg og virksomheden 
udvikle mig i løsningen?’.
 HR rykker hurtigt i dag, hvilket er en utro-
lig spændende udvikling at følge – og det er 
på flere måder, at den digitale fremdrift sker.

Et udvidet HR-univers 
Der sker rigtig meget med HR – og det har 
aldrig været så tydeligt, som det er nu.

Udvidet marked: 
Et helt nyt marked har åbnet sig, da 
mange af de små og mellemstore virksom-
heder har fået nye behov i takt med, at 
GDPR nærmer sig. Tidligere har der ikke 
været det samme behov for HR-manage-
ment og digitale løsninger i virksomheder 
med 50 eller 200 ansatte, men dette er 
nu vendt på hovedet! Derfor er markedet 
vokset med mere end 6.000 virksomheder 
i størrelsen fra 50-200 ansatte, som nu har 
behov for digitale HR-processer.

Udvidet målgruppe: 
Ovenstående betyder også, at flere i den 
enkelte virksomhed har fået ansvar for 
’HR’-området, da opgaven omkring digitali-
sering og overblik skal skabes i en overskue-
lig facon, som sikrer compliance. 
 Så om det er Office Manager, Executi-
ve Assistant eller receptionistchef, der er 
ansvarlig har ingen betydning, da opgaven 
skal prioriteres. Da flere nu er involveret i 
HR-opgaven, øges målgruppen samtidigt 
for leverandørerne. Nu er det ikke altid HR 
direkte, men f.eks. en Office Manager, der 
skal skabes kontakt med. Om disse roller be-
holder deres ’nye’ ansvarsområde, er svært 
at spå om, men en ting er sikkert og det er, 
at nogen får ansvaret.

HR i samspil med løn, it og økonomi
HR træffer i dag sjældent beslutninger 
alene, da det er blevet mere nødvendigt 
end nogensinde at involvere de forskellige 
interne interessenter, der arbejder med 
medarbejderdata som f.eks. løn, it eller 
økonomi. Interessen for et fællesskab 
omkring dette har derfor vokset sig større, 
hvor prioriteringen er at få de interne 
processer digitaliseret og forbedret. Bud-
getter har oftest været opdelt i afdelinger, 
og det samme har de digitale løsninger, 
der anvendes internt; et lønsystem, et 
rekrutteringssystem, et tidsregistrerings-
system og måske et ERP-system – og ingen 
af dem taler sammen. Dog ændrer dette 
sig i disse tider.
 Når HR, løn, it og økonomi sidder i 
samme rum og skal afklare virksomhedens 
behov, falder snakken ofte på ’dataflows’. 
For hvad sker der, når en ny medarbejder 
starter, og hvordan sikrer vi, at data bliver 
slettet, når medarbejderen ikke længere 
er ansat? Hvem er involveret i proces-
sen? Hvilken digital løsning skal være 
masterdata? Hvilke løsninger skal kunne 
tale sammen i form af integrationer, og 

Artiklen er skrevet af 
Julie Maja Nielsen, Chief 
Commercial Officer, HR 
Manager Talent Solutions
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hvordan tildeles der brugeradgange til 
medarbejdere? Selvom det lyder banalt, 
er dette et stort og vigtigt emne for mange 
virksomheder, og mange behov skal op-
fyldes. At behov nu skal opfyldes på tværs 
af afdelinger kan være en udfordring i sig 
selv, da dette er uvant, især når andre 
afdelinger end HR tidligere har ejet data. 
 Disse dataflows bliver tegnet og afkla-
ret samt beskrevet i nedskrevne complian-
ce-rapporter i takt med GDPR.

Automatisering af dataflowet
Hvordan sikrer vi så, at dataflowet bliver 
automatiseret?
I mange tilfælde bliver automatisering 

ikke udnyttet tilstrækkeligt, selvom der er 
mulighed for det. Automatisering bidrager 
bl.a. til en mere sikker compliance-proces, 
hvilket imødekommer kravet om gennem-
sigtighed. Der kan eksistere mange digitale 
løsninger internt, oftest mere end 30 - 40 
forskellige løsninger, og her handler det 
oftest om at finde ud af, om det er muligt 
at skille sig af med nogle løsninger for at 
samle mere data i én integreret løsning. 
Dette vil medføre et mere automatisteret 
dataflow.
 Når en kandidat søger en stilling, 
indtaster de egne data og giver tilmed et 
samtykke for opbevaring. Disse data kan 
genbruges igennem hele processen fra 
første samtale til afskedigelse.

Artiklen 
fortsætter på 
næste side... 

En kandidat indtaster sine data i 
et rekrutteringssystem

HER ER MIT EKSEMPEL PÅ EN AUTOMATISERET PROCES

Kandidaten bliver 
indkaldt til samtale

Kandidaten  
bliver ansat

En ansættelseskon-
trakt modtages og 
underskrives med 

digital signatur

Den nye medar-
bejder overføres 
automatisk til et 

HR-system

Den nye medarbejder bliver auto-
matisk oprettet i bl.a. lønsystemet, 
i workforce management og virk-
somhedens AD (Active Directory)

Der sendes en samtykkeerklæring/
personale håndbog og interne it-/sik-
kerhedspolitikker, hvor medarbejde-
ren underskriver med digital signatur

Medarbejderen får login 
til HR-systemet for selv 

at vedligeholde sine 
egne data løbende

Udviklingsplanen og 
kompetencer registreres 

løbende digitalt

Medarbejderen 
indkaldes til digital 

MUS

Straffeattest kan registeres digitalt uden 
at opbevare denne og alle dokumenter 
ligger digitalt på den enkelte medarbej-
der. Når medarbejderen ikke længere er 

ansat registreres dette i HR-systemet

Automatisk bliver der 
lukket for brugeradgange 
i AD-systemet, lønsyste-
met mv. og det hele er 

klaret digitalt
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Best of breed løsninger
Det kan svært at overskue de løsninger, 
der findes på markedet og mange af de 
største virksomheder, har igennem mange 
år sagt; ”Lad os finde én full-suite løsning, 
hvor det hele er samlet” – men det findes 
ikke; i hvert fald ikke, hvis det skal være 
én løsning, der er god til alle processer. 
Derfor er flere af de store virksomheder 
nu også på udkig efter best of breed 
løsninger, da erfaringerne er blevet flere. 
Systemer, som excellerer inden for én del 
af forretningen imødekommer sjældent 
behovene for andre dele af forretningen; 
eksempelvis vil et godt ERP- eller lønsy-
stem ikke nødvendigvis være optimalt i sin 
brug for HR.
 En best of breed løsning vil sige, at man 
finder den bedste løsning til hvert forret-
ningsområdes behov og automatiserer 
dataflowet i mellem løsningerne.
 Automatisering af dataflows kræver 
integrationer, og det har mange svært ved 
at forholde sig til, da det altid har været 
yderst besværligt og dyrt - mange integra-
tioner er endvidere enten fejlet eller har 
kostet millioner af kroner. I dag er det hel-
digvis blevet nemmere at udvikle integra-
tioner, da teknologien også forbedres – og 
flere begynder at outsource integrationer 
og vedligeholdelse af disse.

HR analytics 
I takt med øget digitalisering udforskes HR 
analytics i et bredere omfang end tidligere. 
Selvom din virksomhed endnu ikke er nået 
hertil, vil der med al sandsynlighed være en 
ambition om mere HR analytics i fremtiden. 
Når der kigges på digitale løsninger i dag, er 
det ofte et krav, at der skal kunne udtræk-
kes statistikker og rapporter, hvorfor dette 
naturligt spiller en rolle i udvælgelsen af nye 
løsninger. Spørgsmålene, en virksomhed 
søger at finde svar, på kan f.eks. være:

• ”Hvilke KPI’er fastsætter vi, og hvor-
dan kan vi stræbe efter at nå dem?”

• ”Hvad er vores time to hire i vores 
rekrutteringsprocesser?” 

• ”Hvordan ser vores anciennitet ud?” 
• ”Hvad er vores Net Promoter Score 

internt?” 
• ”Hvilke kompetencer besidder vores 

medarbejdere?”

HR analytics vil vokse og her er det spæn-
dende at se, hvordan dette kommer til at 
ske. Om det er i hjemmelavede excel arks, 
i dashboards i HR-systemet eller i hjem-
mekodede apps, som indsamler informa-
tionen, må tiden vise. Efterspørgslen af 
HR analytics i HR-systemer er i hvert fald 
vokset markant de seneste år.

Outsourcing af HR 
Grundet de mange krav, der forventes 
i forbindelse med GDPR, skal der enten 
findes ressourcer til dette internt og ellers 
bliver HR outsourcet. Nogle af de små 
og mellemstore virksomheder indhenter 
ressourcer, opretter nye roller internt eller 
opbygger en ny HR-afdeling. I andre til-
fælde søges der efter hjælp til at håndtere 
medarbejderdata og f.eks. ansættelses-
kontrakter. Løn har bl.a. været outsourcet 
i mange virksomheder og måske også 
insourcet igen, hvor HR er lidt anderledes. 
Det har ikke været ligeså ’moderne’ at 
outsource HR som f.eks. løn, men her vil 
vi også se trenden ændre sig i takt med 
GDPR, da behovet er der.
 Der findes mange spændende nye 
trends inden for HR, men jeg skal jo stop-
pe et sted! GDPR er kærkomment, da rig-
tig mange virksomheder fortsat arbejder 
ustruktureret med deres data – og både 
data, dokumenter, brugeradgange mv. er 
et stort rod. 

HR får nye muligheder med GDPR!
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Kursusadministrationsløsninger er hoved-
sageligt rettet mod at gøre det lettere at 
administrere kurser, kursister, leverandø-
rer mv. Flere og flere løsninger kan dog 
også facilitere effektmåling af træning, 
kursusevaluering, dynamisk rapportering 
og intern/ekstern afregning.

Leverandører
Listen domineres af de helt store leve-
randører. Området er hverken helt småt 
eller kæmpe stort og udgør ca. 19% af den 
samlede branche.

Virksomhederne i området udvikler sig 
(gennemsnitligt 13% i løbet af det seneste 
år) i nogenlunde i takt med markedet 
generelt (gennemsnitligt 11% i løbet af 
det seneste år).
 Cubes Software Danmark og Improven-
to har begge oplevet voldsomme stigninger 
på henholdsvis 183% og 195% i løbet af det 
seneste år, og specielt Improvento kan kom-
me op og blande sig med markedslederne, 
hvis de opretholder den flotte vækst.

KURSUS-
ADMINISTRATION

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

2 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

3 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

4 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

5 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

6 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

7 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

8 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

9 Deltek Danmark A/S         28 157.292.000 kr.

10 Improvento A/S         12 13.170.012 kr.

11 Frontavenue A/S         17 10.632.810 kr.

12 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

13 Forlaget Edutasia A/S         18 3.367.476 kr.

14 Plan2Learn ApS         10 1.797.560 kr.

15 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

16 2People A/S         1 -10.861 kr.

LEVERANDØRER AF KURSUSADMINISTRATIONS LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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Alle, som har beskæftiget sig med lønud-
betaling, ved, at det er en administrativt 
omfattende opgave. Måske er det derfor, at 
løn er en at de mest veletablerede områder 
indenfor HR Tech. Reglerne i forbindelse 
med løn er indviklede og skal overholdes 
nøje uanset, om organisationen har én ansat 
eller 10.000 ansatte. Afhængigt af organi-
sationens behov findes der relativt simple 
løsninger, som på coin-offer maner, tilbyder 
at køre lønnen for 20 kr. pr. lønseddel. Men 
også mere avancerede løsninger, hvor hele 
lønfunktionen og medarbejdere outsources, 
tilbydes i dag af flere leverandører.

Leverandører
Workday Denmark topper listen med 
yderst tilfredse kunder, som tildeler dem 

en samlet leverandør performance på 
9,7. Herefter domineres listen af de store 
internationale spillere; Microsoft, SAP, 
Visma Bluegaardden etc., som både har 
store markedsandele og mange års erfa-
ring i Danmark. Området har en samlet 
økonomisk aktivitet på små 1,15 mia. DKK 
(når man ser bort fra Kmd, Microsoft etc., 
som ikke er medtaget i beregningerne for 
den samlede branche), hvilket svarer til 
86% af den samlede branches aktivitet. 
Det viser, at Lønsystemer er en helt cen-
tral del af danske virksomheders HR Tech 
løsning.
 Udviklingen i området er noget mindre 
end branchemedianen, som ligger på 11% 
inden for det seneste år, når man kigger 
på alle danske HR Tech virksomheder. 

LØNSYSTEMER

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

2 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

3 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

4 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

5 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

6 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

7 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

8 Zalaris Asa        4.3 4 3 

9 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

10 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

11 Silkeborg Data A/S         31 280.324.000 kr.

12 Deltek Danmark A/S         28 157.292.000 kr.

13 Lessor A/S         41 67.208.270 kr.

14 Accountor Denmark A/S         10 48.994.411 kr.

15 Danske Lønsystemer A/S         26 44.114.202 kr.

16 Proløn A/S         16 36.248.449 kr.

17 Businessnow P/S         4 12.337.270 kr.

18 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

19 Dansk Løn Service ApS         14 3.396.053 kr.

20 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

21 CL Data         24 

22 Zenegy ApS         2 

23 Salary.dk ApS         1 

24 Pento ApS         1 

LEVERANDØRER AF LØNSYSTEMER

Leverandørerne af lønsystemer har en udvikling på 
3% over det seneste år.
 Det tyder på, at de mindre virksomhederne er ved 
at tage markedsandele fra de større. Vi finder den 
klart største vækst blandt de mellemstore virksom-
heder inden for området, samtidig med at flere af 
de store leverandører har oplevet tilbagegang i løbet 
af det seneste år. Specielt de tre nyere leverandører 
Cubes Software Danmark, Businessnow og Workday 
Denmark, som har oplevet vækst på henholdsvis 

183%, 148% og 93% inden for det seneste år, ser ud 
til, at kunne ændre billedet. 
 Det er dog usikkert at komme med en endelig 
konklusion for Kmd, Oracle etc. når det kommer til 
lønsystemer, da deres forretningsområder er omfat-
tende, hvorfor det kan være tilbagegang inden for an-
dre områder, der kommer til udtryk i deres samlede 
resultat. Det er dog værd at bemærke, at både Lessor 
og Danske Lønsystemer, som primært beskæftiger 
sig med lønsystemer, oplever tilbagegang.

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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Medarbejder engagement, tilfredshedsun-
dersøgelser og andre løsninger medarbej-
der- og lederevaluering hjælper organisa-
tioner med at indsamle og måle feedback 
fra deres medarbejdere. Løsningerne 
bruges ofte som et supplement til, eller 
direkte erstatning af, de mere traditionelle 
performance management processer for 
at identificere medarbejderpræstationer 
og fremme positiv adfærd. Det seneste år 
har meget kortfattede ”puls”-undersøgel-
ser, der dynamisk evaluerer medarbejde-
rengagement vundet frem.

Leverandører
HR Solutions topper listen med yderst 
tilfredse kunder, som tildeler dem en 
samlet leverandør performance på 9,9. 
Herudover domineres listen af store og 
mellemstore virksomheder. Området har 
en samlet økonomisk aktivitet på 645 mio. 
DKK (når man ser bort fra Kmd, Microsoft 
etc., som ikke er medtaget i beregninger-
ne for den samlede branche), hvilket sva-
rer til lige under halvdelen af den samlede 
branches aktivitet.

MEDARBEJDER- & 
LEDEREVALUERING

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 HR Solutions A/S          9.9 74 10 3.167.860 kr.

2 Peak Balance ApS          9.7 62 11 3.655.455 kr.

3 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

4 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

5 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

6 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

7 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

8 Rambøll Danmark A/S         46 2.853.295.000 kr.

9 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

10 Ennova A/S         21 67.276.000 kr.

11 Crecea A/S         37 29.848.993 kr.

12 Frontavenue A/S         17 10.632.810 kr.

13 Interresearch A/S         17 9.773.669 kr.

14 Enalyzer Consulting A/S         8 9.615.073 kr.

15 Danmarks Bedste Arbejdspladser A/S         13 5.978.570 kr.

16 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

17 Musskema.dk ApS         9 4.308.906 kr.

18 Actimo ApS         7 3.888.307 kr.

19 Lisberg Dataservice ApS         2 2.166.027 kr.

20 Obisoft Danmark A/S         7 1.017.152 kr.

21 2People A/S         1 -10.861 kr.

22 Duuoo ApS         2 -498.321 kr.

LEVERANDØRER AF  
MEDARBEJDER- & LEDEREVALUERINGS LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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Alle som har beskæftiget sig med lønud-
betaling ved, at det er en administrativt 
omfattende opgave. Måske er det derfor, 
at løn er en at de mest veletablerede 
områder indenfor HR Tech. Reglerne i 
forbindelse med løn er indviklede og skal 
overholdes nøje uanset, om organisati-
onen har en ansat eller 10.000 ansatte. 
Afhængigt af organisationens behov fin-
des der relativt simple løsninger, som på 
coin-offer maner, tilbyder at køre lønnen 
for 20 kr. pr. lønseddel. Men også mere 

avancerede løsninger, hvor hele lønfunk-
tionen og medarbejdere outsources, 
tilbydes i dag af flere leverandører.

Leverandører
Listen toppes af HR Manager Talent 
Solutions, som fremviser tilfredse kunder 
i undersøgelsen. Det samme gør sig gæl-
dende for introDus. Listen domineres af 
mellemstore virksomheder, som oplever 
stor vækst.

ON- & OFFBOARDING 
LØSNINGER

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 HR Manager Talent Solutions         8.0 90 12 7.148.104 kr.

2 introDus ApS          10.0 86 1 

3 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

4 Successfactors Denmark ApS        5.6 22 11 8.898.715 kr.

5 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

6 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

7 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

8 Deltek Danmark A/S         28 157.292.000 kr.

9 Moch A/S         17 8.423.690 kr.

10 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

11 Innomate A/S         26 4.157.978 kr.

12 Actimo ApS         7 3.888.307 kr.

13 Eloomi A/S         2 3.616.629 kr.

14 Learningbank A/S         3 2.882.392 kr.

15 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

LEVERANDØRER AF ON- & OFFBOARDING LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER

Området står for ca. 16% af den samlede økono-
miske aktivitet i branchen. Dette tal kan meget vel 
stige i løbet af de kommende år. Den gennemsnit-
lige leverandør voksede nemlig med 36% sidste år, 
hvilket er et godt stykke over gennemsnittet for 

branchen som er på 11%.
 Learningbank, Cubes Software og Eloomi er 
værd at holde øje med i fremtiden, da de alle tre 
har mere end fordoblet deres økonomiske aktivitet 
i løbet af seneste 12 måneder. 
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I often talk to you. We have great conversations. You tell me about your 
worlds. Challenges. Successes. I have come to know you very well and I 
would like to thank you for that. This article is intended for those of your 
colleagues who do not know much about you. It’s for your CFO, the head 
of everything, all the guys in Marketing. It’s for the whole team of executi-
ves whom you as HR managers work with in everyday life. Those of your 
colleagues you are responsible for.

HR in 2018
You’re handling wage systems, bonus 
schemes, management and education. 
You’re passionate about creating the 
best framework for your employees. The 
behavioural work is important for the 
performance and development and much 
more.
 You do so much, and you want even 
more! But there is also something wrong. 
Certainly not with you, but somewhere in 
the ranks of your fellow HR colleagues it 
hurts.
 The rest of the organisation likes you as 
people and colleagues, but so not know 
what it is you’re doing. It’s hard for them 
to valuate. You’ll have to explain your 
eligibility time and time again - although it 
should not be necessary.

Talents, recruitment, retention
This is a topic that interests me a lot. I also 
know that is an important part of your 
work. It might only be indirectly, though. A 
framework for good behaviour in the work 
place and processes cannot be created, if 
there are no employees to work with.
 As companies, we use a lot of resour-
ces for recruitment. The vacancy notice 
must be based on the needs the job posi-
tion requires. The responsible leader must 

be heard, things must be written down. 
If there are no relevant applications you 
must begin your search for candidates. 
You’re just up against one of the factors 
that are hard to control:

The human factor
Surveys from 2015 tell me that the vast 
majority of new employees consider their 
place in your organisation after about half 
a year.
 ”Is this a place I want to be any lon-
ger?”
The economics are clear but also scary. If 
an employee quits within the first year, it 
costs the company one and a half times 
the annual salary.
 There is a lot in your work in HR that 
can help keep employee turnover down. 
Culture, behaviour and frameworks are 
the supporting parts. Both for managers 
and the employees who have managers.
 If we jump to 2018, it looks a little 
different.

The young people
Back in 2016, Google researched what 
they called B2B researchers within sales. 
A B2B researcher is a person who does 
research on e.g. potential suppliers of 
services or products that their company 
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may want to invest in.
 The research showed that the propor-
tion of the millennials were larger in 2016 
than what was found in 2014. I do not 
have the newer numbers, but it is quite 
certain that this group is larger than 50% 
of the work force now.
 I share my office with a company 
founded by millennials. Long story short, 
they were tired of the fact that all studies 
about their generation were made by ”old 
people” from the US. They did their own 
research and published a book on their 
finding. This was in spring 2017.
 In the book they have set five paradig-
ms. Two of these are called BuddyLeaders-
hip and SharableSociable. Put into normal 
language: younger people need mentors 
to guide them and they want to be invol-
ved in social elements in their workplace.
 What has struck me is how relevant 
their research actually is. In a report from 
HR Norway, fourth quarter of 2017, the-
re’s a section about job satisfaction versus 
the willingness to leave the job voluntarily. 
The 18-26 year olds are the most willing 
to leave a job they are fond of because 
the company had not provided social rela-
tions across departments and didn’t have 
mentoring programs.
 What interests me is that only every 
third employee in Norway gets an actual 
Onboarding course. We must assume that, 
like in Denmark and the United States, 
there’ll be more and more of the younger 
people among the new employees.
 I do not believe that you must digi-
tise anything you can possible digitise. 
It wouldn’t make sense. In Norway, the 
vast majority of people have an electro-
nic communication device. Often it’s a 
smartphone. I’m going on a limp here by 
stating that the same applies a lot of other 

countries. Especially the younger people 
have a strong relationship with their units.

The digital mentorship
The thought I want to leave you is this:
With the tools, procedures and approa-
ches in the frameworks and behaviours 
you have in HR, would it be possible to 
use the momentum regarding the employ-
ment of ’new young’ employees different-
ly? We can call it Preboarding. We could 
say that it’s the process that begins from 
the contract has been signed with the new 
employee.
 Preboarding begins with the new hire 
getting a digital mentor. A friend, which 24 
hours a day can introduce the employee 
to the new world they’re about to enter. 
Tell about the culture, about the Behavi-
our. Shows a video with the new boss. 
Builds relationship with the co-worker 
Tobias.
 In this way the BuddyLeadership and 
ShareableSocialable paradigms will alrea-
dy be in play. It will make the conversati-
ons the closest leader has with the new 
employee feel more present and construc-
tive when the manager once in a while 
calls the new employee in the Preboarding 
period - because yes, it’s actually a very 
good idea to call them.
 The way you choose to do all of this is 
of course up to you. It must fit into your 
culture, framework and the way you run 
your business. But whatever you do I’d 
urge you to focus more on these areas. 
Why?
 Because, it’s people that drive busi-
ness. It’s people who buy from people 
and people create relationships through 
emotions. Therefore, emotions are good 
business.
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Performance Management løsninger 
organiserer og måler præstationer hos 
medarbejdere, og forbedrer og tydeliggør 
kommunikation mellem medarbejdere og 
ledere om mål og præstation. Løsningerne 
bruges til at styre medarbejdernes præsta-
tioner, fremskridt og udvikling i forhold til 
organisatoriske mål. 

Leverandører
Listen toppes af HR Manager Talent So-
lutions, efterfulgt af HR Solutions, begge 
med flot kundefeedback. Herudover do-
mineres listen af mindre og mellemstore 
leverandører samt et par af de helt store.

Performance Management udgør en me-
get lille del af HR Tech løsninger totalt set. 
Leverandørerne inden for dette område 
udgør kun ca. 3% af det samlede marked 
for HR Tech løsninger.
 Selvom området stadig er småt oplever 
leverandørerne en gennemsnitlig vækst 
i løbet af det seneste år (17%), som er 
større end den for virksomhederne i den 
samlede branche (11%).
 Cubes Software Danmark, Talentsoft 
Nordic og Eloomi har alle oplevet vækst 
på over 90% i løbet af det seneste år, og 
det bliver spændende at se, om de kan 
følge det op i de kommende år.

PERFORMANCE  
MANAGEMENT

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 HR Manager Talent Solutions         8.0 90 12 7.148.104 kr.

2 HR Solutions A/S          9.9 74 10 3.167.860 kr.

3 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

4 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

5 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

6 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

7 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

8 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

9 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

10 Eloomi A/S         2 3.616.629 kr.

11 Competencehouse A/S         17 2.368.635 kr.

12 Lisberg Dataservice ApS         2 2.166.027 kr.

13 Obisoft Danmark A/S         7 1.017.152 kr.

LEVERANDØRER AF  
PERFORMANCE MANAGEMENT LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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Personalegode løsninger hjælper organisa-
tioner med at planlægge og administrere 
personaletilvalg og -goder. De benyttes 
til at administrere medarbejderfordele, 
forsikringsaftaler, rabatordninger, medar-
bejderaktieprogrammer andre personale 
tilvalgspakker. Flere af løsningerne har 
medarbejderportaler og selvbetjening, 
der gør det muligt for medarbejdere at 
se og vælge relevante goder. Løsningerne 
er ofte tilknyttet andre HR Tech løsninger 
f.eks. løn.

Leverandører
Relativt få leverandører beskæftiger 
sig med løsninger, som kan håndtere 
personalegoder. Leverandørerne inden 
for dette område udgør ca. 8% af den 
samlede branche, og listen domineres af 
mellemstore virksomheder. De fleste af 
virksomhederne har oplevet vækst i løbet 
af det seneste år, hvor specielt Workday 
Denmark og Cubes Software Danmark 
har udmærket sig.

PERSONALEGODER

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

2 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

3 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

4 Visma Labs A/S         31 13.127.000 kr.

5 Mercer Danmark A/S         29 20.028.778 kr.

6 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

7 LogBuy Danmark ApS         11 8.101.494 kr.

8 Benify A/S         5 6.964.444 kr.

LEVERANDØRER AF PERSONALEGODE LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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Pension er svært at forstå. Pension er 
kedeligt. Pension er irrelevant for mig. Få 
brancher i Danmark kæmper en hårdere 
kamp for at forbedre deres image end 
pensionsbranchen. Og det til trods for, at 
pension er noget af det mest læste stof i 
medierne. Danskerne vil faktisk gerne vide 
mere om den pension, for på et tidspunkt 
bliver den jo selve det, de skal leve af. De 
har bare svært ved at forstå både det, vi 
sælger dem. Og dermed også svært ved at 
føle sig sikre på, at de har valgt den rigtige 
opsparing.
 Kunsten er at få gjort pension vedkom-
mende. Om at få kunderne til at forstå, at 
pension ikke bare er relevant for de snart 
60-årige. Dels fordi det er den opsparing, 
du starter mange, mange år tidligere, der 
skal forsørge dig i sandsynligvis 30 år. Dels 
fordi pension er andet end en opsparing; 
nemlig forsikringer. Har du en pensions-
ordning gennem dit job, er forsikringer 
i tilfælde af død og invaliditet en ligeså 
vigtig del af pakken som opsparingen. 
 Derfor er pension noget, man skal 
forholde sig til meget oftere og hurtigere 
i livet, end de fleste tænker over. Det er 
derfor, vi sender mails til vores kunder 
på alle mulige tidspunkter i deres liv. For 
uanset om de snart bliver folkepensioni-
ster, om de er blevet gift eller skilt, om de 
har fået en alvorlig sygdom eller er gået 
ned med stress, så skal de tænke på deres 
pensionsselskab og det, vi kan hjælpe dem 
med.

E-pensionscheck
Hvis ikke vi ved, hvor kunden er i sit liv, 
kan vi ikke hjælpe optimalt. Derfor har vi 
udviklet et e-Pensionstjek. Tjekket kan du 

tage på mobil, på iPad eller på pc, og det 
tager 10-15 minutter. Du giver os oplys-
ninger om bl.a. civilstand og formue, til 
gengæld får du med udgangspunkt i vores 
anbefalinger til dig et stempel – grøn, gul 
eller rød – på din pensionsordning. Er 
du i grøn, er alt godt: Du sparer op og er 
dækket på dine forsikringer på en måde, 
så du har sikret dig selv og din familie 
bedst muligt. Er du i gul, bør du skrue op 
for indbetalingerne eller justere størrel-
sen af dine forsikringsdækninger. Og en 
rød farve betyder, at du sætter for lidt til 
side og dermed enten skal forberede dig 
på at gå markant ned i levestandard som 
pensionist, eller at dine forsikringer er for 
små til at være et reelt sikkerhedsnet for 
dig og din familie.
 Undervejs i e-Pensionstjekket kan du 
nemt se effekten af at skrue op og ned for 
din indbetaling. På den måde bliver det 
overskueligt, hvad du skal gøre for at kom-
me i grøn med din pension. Det er dér, vi 
alle gerne vil ligge, for de signalerer, at vi 
ikke skal bekymre os om pengene, når vi 
bliver pensionister.
 Pension skal nemlig være overskuelig. 
Det bliver det på vores app Mobil e-Pensi-
onstjek, hvor du får overblik bl.a. over dit 
afkast og dine omkostninger hos os. Vores 
sundhedsapp Bedre Dag er udviklet på 
samme måde med et indbygget e-Helse-
tjek: du skal nemt kunne se, hvor sund du 
er. Og med det samme få information om, 
hvad risikoen ved din livsstil er og konkre-
te anbefalinger til, hvad du kan gøre for at 
rette op.
 Vi ønsker, at vores kunder skal være 
sunde og raske. Men vi kan samtidig se, at 
problemer med stress og andre psykiske 
lidelser er i vanvittig vækst, fordi folk lever 

SÅDAN GØR VI  
PENSION  
NÆRVÆRENDE

Af Søren Lockwood, CEO
SEB Pension
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seb.dk/sund-firmapension

Care for ambition

Engagerede medarbejdere er en drøm; Men ikke altid for 
dem selv. Pludselig bliver arbejdsdagen længere, kosten 
en hurtigere løsning og motion en sjældenhed. Derfor 
bliver kunder hos SEB Pension passet ekstra godt på. 
Vi har udarbejdet værktøjer, der identificerer og afhjælper 
helbredsproblemer i tide. Sådan passer vi godt på dem, 
der har for travlt til at passe på sig selv.

Pas godt på dem, 
der har for travlt til 
at passe på sig selv
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og arbejder på en måde, der slider for 
hårdt på dem.
 Med e-Helsetjekket får du svar på, om 
din sundhed er grøn, gul eller rød. Og blin-
ker den gule eller røde advarselslampe, 
får du tilbud om at blive kontaktet af en 
sygeplejerske, så I sammen kan tale om, 
hvordan du kan komme til at leve sundere 
og længere, uden ligeså stor risiko for at 
blive syg. 
 Vores virksomhedskunder får samtidig 
et overblik over, hvordan deres medar-
bejdere har det. Er 50 pct. på grænsen 
til stress? Sover halvdelen dårligt? Får de 
alt for lidt motion? e-Helsetjekket, som i 
øvrigt er fuldstændig anonymt ift virksom-
hedens ledelse, giver det overblik, mange 
arbejdspladser savner, når de skal tage 
stilling til, hvordan de bedst tilrettelægger 
deres indsatser på sundhedsområdet, så 
det rent faktisk rammer plet i forhold til 
de aktuelle problemer.
 Vi tror på, at pension skal være dér, 
hvor danskerne er, for at ramme dem. Og 

danskerne går digitalt, så det samme gør 
vi. SEB Pensions ambition er at være det 
førende online pensionsselskab, og vores 
indsats med e-Pensionstjek og e-Helsetjek 
viser, at en målrettet indsats rent faktisk 
virker. 
 Hvis du som virksomhed går forrest og 
med kampagner og prioritering fra ledel-
sens side viser medarbejderne, at pension 
er vigtigt at tage stilling til for alle, så lytter 
medarbejderne. Vores erfaringer viser, 
at op imod 80 pct. af de ansatte tager et 
e-Pensionstjek, hvis arbejdspladsen aktivt 
medvirker til at støtte budskabet om, at 
det er klogt at tage stilling til pensionen. 
 Pension er vigtig. Også for en 35-årig. 
Uden den har du for få penge i de sidste 
30 år af dit liv. Så det gælder om at få folk 
gjort interesserede i deres opsparing og 
forsikringer længe før, de skal bruge pen-
gene. 
 Vi ved hvordan, I kan fange medarbejder-
nes interesse for pension. Og ja, det kræver 
ofte utraditionelle metoder, der involverer 
konkurrencer og kantinen. Kontakt os for 
at høre mere om, hvordan vi kan give jeres 
medarbejdere en pension, der appellerer til 
dem både nu – og om 35 år.

HR TECH LØSNINGER

Vores erfaringer viser, at op 
imod 80 pct. af de ansatte 
tager et e-Pensionstjek, hvis 
arbejdspladsen og ledelsen 
aktivt medvirker til at støt-
te budskabet om, at pensi-
on er noget, man skal tage 
stilling til.

Med e-Helsetjekket får du 
svar på, om din sundhed 
er grøn, gul eller rød. Hvis 
den gule eller røde advar-
selslampe blinker, hjælper 
vi dig videre med anbefa-
linger og rådgivning fra en 
sygeplejerske til, hvordan 
du kan leve sundere og læn-
gere, uden ligeså stor risiko 
for at blive syg.
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Rejse & udstationeringsløsninger gør det 
muligt at planlægge, indkøbe og regi-
strere af rejseudgifter. Det handler om at 
forenkle indkøbsbeslutninger og centra-
lisere registreringer af medarbejdernes 
rejseudgifter. Mere sofistikerede løsninger 
kan også håndtere medarbejderflytning 
og omfatter hermed en række interne for-
retningsprocesser for at overføre medar-
bejdere, deres familier og risikovurdering, 
kontaktinformationer på pårørende, krav 
til vaccinationer mv. 

Leverandører
Listen er domineret af de største HR Tech 
leverandører fra Danmark og internatio-
nalt. Det tyder på, at denne type løsninger 

er en mindre del af det samlede marked 
for HR Tech løsninger. Det vidner den 
samlede økonomiske aktivet i området 
også om; leverandørerne inden for dette 
område udgør ca. 11% af den danske HR 
Tech branche.
 Området er dog i tilbagegang, da kun 2 
ud af de 7 leverandører har opnået vækst 
i løbet af det seneste år, og den gennem-
snitlige vækst for leverandørerne er -2%.
Workday Denmark har oplevet den suve-
rænt største vækst i løbet af det seneste 
år, mens Azets Employee er den eneste 
anden virksomhed, som har set en positiv 
udvikling. Det bliver spændende at se, om 
dette bliver et generelt billede af området 
i de kommende år.

REJSER &  
UDSTATIONERINGER

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

2 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

3 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

4 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

5 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

6 Lessor A/S         41 67.208.270 kr.

7 Mercer Danmark A/S         29 20.028.778 kr.

LEVERANDØRER AF  
REJSE & UDSTATIONERINGSLØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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Suite eller selvstændig løsning
En lang række leverandører tilbyder re-
krutteringsfunktionalitet, og en del af disse 
løsninger er moduler i større HR-Tech Suite 
løsninger. Suite løsningerne opfatter fx værk-
tøjer til belønningsledelse, performance 
management, e-learning og meget mere ud 
over rekrutteringsfunktionerne. Som køber, 
er det nødvendigt, at du overvejer behovet 
i jeres organisation og HR-afdeling. Mange 
af de selvstændige løsninger, der tilbyder 
den bedste funktionalitet til rekruttering, 
er netop begrænset til et eller få områder 
og det er derfor meget vigtigt, at du har af-
dækket hvor mange HR-processer, som skal 
understøttes af løsningen.

Rekrutteringsproces og -mål
Processen med at rekruttere og onboarde 
nye medarbejdere kan variere bredt på 
tværs af organisationer, og en løsning, 
der opfylder behovene hos en kunde, 
fungerer slet ikke hos en anden. Det er 
derfor nødvendigt, at du har en klar idé 
om målet med rekrutteringsløsningen, og 
hvordan du forventer, at den understøtter 
den eksisterende rekrutteringsproces. 
Men husk også, at implementering, af en 
ny rekrutteringsløsning, er det perfekte 
tidspunkt til at revurdere organisatio-
nens arbejdsgange og processer for at se, 
hvordan en ny løsning kan supplere eller 
forbedre dem.

REKRUTTERINGS-
LØSNINGER

HR TECH LØSNINGER
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Budget og organisationens størrelse
Rekrutteringsløsninger varierer i deres 
evne til at imødekomme en organisations 
kapacitet og budget. Arbejder du i en 
stor organisation med et stort budget og 
mange ansøgere? Eller har du brug for en 
mere budgetvenlig løsning til et mindre 
omfattende rekrutteringsbehov? Når du 
undersøger potentielle rekrutteringsløs-
ninger, er det derfor helt centralt, at du 
kender rekrutteringsbehovet og budge-
trammen, da valget ofte handler om at 
balancere disse to elementer.

Brugeroplevelse
Brugeroplevelsen af rekrutteringsløsninger 
varierer meget, både for administratorer og 
ansøgere. Nøgleordene er brugergrænse-
fladen, ydeevnen og mobil tilgængelighed. 
Her er brugeranmeldelser og referencer 
en effektiv måde at afgøre, om en løsning 
skaber en god og effektiv oplevelse. 

Implementering
Der er fordele og ulemper ved cloud-base-
rede og klient-server løsninger. Vælger du 
en klientbaseret løsning, kan det forbedre 
hastigheden og sikkerheden, mens valg af 
et cloud-baseret system muliggør større 
mobilitet, og eliminerer behovet for dyre 
it-investering. At forstå hvilken type løs-
ning, der vil fungere bedst for din virksom-
hed, er afgørende, når du vælger løsning, 
da implementeringsmetoden kan være en 
vigtig faktor i, hvordan produktet bidrager 
med værdi.

GDPR og Complience
Når EUs persondataforordring (GDPR) træ-
der i kraft d. 25. maj 2018, bliver det helt 
centralt, at du har styr på behandling af 
personoplysninger. Indenfor rekrutterings-
området handler det primært om, at ind-
hente samtykke fra kandidater til at kunne 
indsamle, håndtere og administrere deres 
personoplysninger på lovligvis. Derudover 
kan den rette rekrutteringsløsning være 
medvirkende til at undgå diskriminerende 
rekruttering, som sikrer dig, at du overhol-
der gældende lovgivning samt minimerer 
uheldig bias i rekrutteringsprocesserne.

Leverandører
Listen toppes af Emply efterfulgt af 
HR-Skyen og HR Manager, der alle har 
yderst tilfredse kunder.
 Området domineres af mindre og 
mellemstore virksomheder og udgør ca. 
halvdelen af den økonomiske aktivitet i 
forhold til den samlede HR Tech branche. 
Leverandørerne af rekrutteringsløsninger 
udvikler sig nogenlunde i overensstem-
melse med den samlede branche.
 De oplagte bud på fremtidige markeds-
ledere er selvfølgelig de allerede nævnte 
leverandører i top 3, som alle har oplevet 
stor vækst i løbet af det seneste år kombi-
neret med et stort antal af meget tilfredse 
kunder. Elvium, Workday, Silkroad Nordic 
og Talentsoft Nordic har alle oplevet 
kraftig vækst på over 90% i løbet af det 
seneste år, hvorfor de også er interessante 
at følge. Specielt de to førstnævnte bliver 
interessante at følge, da de begge har 
yderst tilfredse kunder.
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Emply ApS          9.3 98 9 1.694.119 kr.

2 HR-Skyen ApS          8.5 94 5 2.896.749 kr.

3 HR Manager Talent Solutions         8.0 90 12 7.148.104 kr.

4 Elvium ApS         7.8 82 5 -283.051 kr.

5 Signatur A/S         7.4 78 12 4.530.459 kr.

6 HR Solutions A/S          9.9 74 10 3.167.860 kr.

7 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

8 Garuda A/S. Ledelse og Udvikling         7.8 66 34 6.846.078 kr.

9 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

10 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

11 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

12 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

13 Azets Employee A/S       2.4 14 18 48.961.000 kr.

14 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

15 Lumesse A/S        5.8 4 12 9.045.130 kr.

16 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

17 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

18 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

19 Silkroad Nordic ApS         5 832.680 kr.

20 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

21 Ontame.io ApS         2 45.153 kr.

22 Ditaso ApS         1 -38.798 kr.

23 Candidating.dk ApS         1 

24 PLAYapply ApS         1 

25 YoungCRM A/S         0 

26 Innomate A/S         26 4.157.978 kr.

27 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

LEVERANDØRER AF REKRUTTERINGSLØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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I en verden hvor alle data er til opsamling, 
hvor enhver bevægelse i det virtuelle rum 
registreres og hvor vores adfærd (næsten) 
er en åben bog, strammer EU nu reglerne 
og erklærer os: Retten til at blive glemt!
 Den kommende Persondataforordning 
eller GDPR (General Data Protection Re-
gulation) kan ses som et skridt i retning af 
et samfund, hvor vi genkalder os retten til 
at være et privat individ. For hvert virtuelt 
skridt vi gør os, for hver en fristelse vi 
dvæler ved, bliver det opsnappet og målt 
på, og de færreste har overblik over, hvor 
vi har lagt et spor: Et navn, en e-mail, en 
IP-adresse…
 Men fra 2018 har vi altså retten til 
at vælge eller fravælge vores placering i 
diverse arkiver. 
 Med andre ord: Det er for mange virk-
somheder besværligt og kan blive hunde-
dyrt at svigte på Persondataforordningen, 
når de skærpede regler sætter i kraft fra 

2018. Men som individuelle borgere må 
vi huske på, at Persondataforordningen 
tjener til at beskytte os og er til glæde for 
os alle.
 Så hvorfor ikke benytte lejligheden til 
at toptune virksomheden med et smil og 
blive compliant på samme måde, som vi 
med tilsvarende smil er bæredygtige på 
csr-siden?
 Her hos Elvium gør vi i hvert fald vores 
til det!

Der er tre traditionelle transportveje for 
ansøgninger og CV, nemlig via:

• mail
• virksomhedens hjemmeside som en 

formular
• et rekrutteringssystem

En compliant rekrutteringsadfærd kræver 
en streng disciplin til det involverede 
rekrutteringshold, så det er muligt at 
overholde:

• Ansøgerens ret til at tilbagekalde sine 
oplysninger

• At ansøgningen kun bliver synlig for 
dem, den er relevant for i ansættelses-
processen

• Ansøgning og cv kan slettes indenfor 
seks måneder, så det er garanteret 
væk fra alle platforme og arkiver (samt 
spisebord). Alt på papir bør makule-
res, når det ikke længere er i brug

Ifølge GDPR har alle borgere (og i dette 
tilfælde ansøgere) ret til både at ændre og 
slette alle sine oplysninger når som helst. 
Som virksomhed skal I kunne dokumente-

ALT DER SENDES OVER INTERNET-
TET, SKAL SENDES KRYPTERET.

Selvom det kan synes klart, at en 
ansøgning er en frivillig udlevering 
af personfølsomme data, er det ikke 
nødvendigvis tydeligt for ansøgeren, 
hvilke rettigheder han eller hun har 
under ansøgningens videre færd ind i 
virksomhedens arkiver. Det vil derfor 
være nødvendigt og complient at ind-
bygge denne information undervejs 
langs ansøgerens færd mod afsendel-
se. Det, der også hedder “Privacy by 
Design”.

SÅDAN SIKRER I JER 
EN GDPR-COMPLIANT 
REKRUTTERING!
Er oplysninger sendt over nettet krypterede? Kender du filers vej videre, 
når de sendes gennem e-mail? Og hvordan sikrer du dig, at de ikke farer 
rundt på må og få? Har du processer for sletning af oplysninger og er de 
dokumenterede? Er det tydeligt, HVEM der har haft adgang til data? Både i 
1., 2. og 3. arbejdsgang?

Artiklen er skrevet af 
Jesper Andersen, Direktør 
og Founder, Elvium
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re, hvordan I håndterer denne proces.
Opbevares og tilgås ansøgningerne ét sted 
fra (fx i skyen) eller diffunderer de rundt i 
virksomhedens mailbokse? I sidste tilfæl-
de er opgaven særlig vanskelig og det vil 
være nødvendigt med en kendt procedu-
re for, hvordan oplysningerne spores og 
fjernes.

Hvad-nu-hvis-strategien
En idé kan være at lave et produktblad 
til virksomhedens kunder, som beskriver, 
hvad virksomheden har gjort for at være 
compliant. 
 Ydermere anbefaler Forordningen, 
at der udarbejdes en fortegnelse over 
virksomhedens arbejdsgange til brug for 
Datatilsynet. En sådan fortegnelse er et 
krav, hvis virksomheden har mere end 
250 ansatte, ofte behandler persondata, 
følsomme oplysninger eller oplysninger 
om straffedomme og lovovertrædelser.
 Hvad nu hvis … en person trækker sit 
samtykke tilbage? Hvordan tager vi teknisk 
hånd om det og sikrer, at alt bliver slettet 
fra virksomhedens arkiver? Det kunne 
være en case beskrevet i et produktblad 
over virksomhedens Compliance-strategi. 
 Produktbladet bør indebære en plan, 
som beskriver virksomhedens forskellige 
arbejdsgange i tilfælde af, at der skulle ske 
ændringer i al indeværende persondata. 
Samtidig skal der også være en log, der 
fremlægger de ændringer i persondata, 
der gøres undervejs og en oversigt over 
hvilke personer, der har adgang.
 Et andet eksempel er jobansøgninger 
med vedhæftet CV, der sendes til virksom-
heden og hurtigt spredes over adskillige 
indbakker, filsystemer og cloudløsninger. 
Hvilken strategi har virksomheden for at 
begrænse personoplysningernes spred-
ning rundt i ukendte kroge af systemerne, 
og hvordan formår virksomheden at slette 
oplysningerne overalt efter seks måneder?
 Endnu en udfordring er de personop-
lysninger, der er printet ud eller ligger 
hengemt i gammeldags, fysiske arkiver. 
Al fysisk og personfølsomt materiale bør 
være aflåst, og makuleres så snart, det 
ikke længere er i brug.

Relevans, relevans, relevans
For at garantere at kun de relevante per-
soner får adgang til ansøgningerne, skal 

der holdes justits med, hvem ansøgningen 
videresendes til. Her er det en fordel, 
hvis virksomheden bruger et elektronisk 
rekrutteringssystem, fordi systemet kan 
genkende de brugere, der har fået adgang 
til systemet. Sådan kan man snildt trække 
en log over trafikken på siden, hvis nogle 
efterspørger det. 
 Hvilken politik har virksomhed og med-
arbejdere for data på vildfarne usb-stik? 
Bliver de låst inde, når de ikke er i brug?
Maskiner skal have firewall og koder, der 
kun kendes af de relevante medarbejdere. 
Koderne bør kontrolleres og ændres hvert 
halve år.

Compliant adfærd
Men der må også skabes bevidsthed om 
personbeskyttelse hos recruiterne selv. 
Hvor bærer de for eksempel ansøgninger-
ne hen for at læse dem? (Det kunne være 
i print på et privat spisebord til skue for 
resten af familien.)
 Ved brug af et compliant og responsivt 
rekrutteringssystem (virker både på pc, 
tablet og smartphone) kan virksomheden 
nemt dokumentere hvem, der har besøgt 
systemet. Samtidig kan man helt undgå 
brug af print, når recruiterne kan læse og 
kommentere ansøgninger alle steder på 
alle devices.
 Det er vigtigt at holde styr på de data, 
der er ved at nå sin udløbstid. Vi anbefaler 
altid, at vores kunder sletter de ansøgnin-
ger, der er 6 måneder gamle og benytter 
sig af den feature i systemet, der advarer 
herom.
 Automatiserede processer eller ej – alle 
bør have umiskendelige og nedskrevne 
procedurer for sletning af arkiveret per-
sondata.

TILLÆGSVIDEN

Hvis der alligevel, på trods af alle 
jeres anstrengelser, skulle ske et læk 
af jeres persondata, har I 72 timer til 
at tilstå lækket overfor Datatilsynet: 
Hvad er der sket og hvad har I som 
virksomhed gjort ved det. Bødens 
størrelse vil blive fastsat udfra jeres 
anstrengelser for at afbøde skaderne.
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Talent management løsninger (TMS) foku-
serer på at give organisationer strategisk 
og taktisk bistand til at nå deres langsig-
tede virksomhedsmål i forhold til talenter 
og menneskelig kapital. Talent manage-
ment løsninger indeholder ofte en række 
forskellige elementer fx rekruttering (ATS), 
performance management, kompetence-
udvikling, e-learning og onboarding. Ba-
salt set handler det om, at organisationen 
har det rigtige antal og type medarbejdere 
og ledere i organisationen, til at opfylde 
nuværende og fremtidige forretningsmål.

Leverandører
Listen toppes af HR Manager Talent Solu-
tions, som har modtaget positiv respons 
fra deres kunder. Det er primært de helt 

store leverandører, som også tilbyder en 
Talent Management løsning. Det er et 
tegn på, at denne type løsninger er en 
mindre del af det danske marked for HR 
Tech løsninger generelt. Det vidner den 
økonomiske aktivitet i området også om. 
Leverandørerne, som tilbyder Talent Ma-
nagement løsninger, udgør ca. 15% af den 
samlede HR Tech branche. Til gengæld har 
virksomhederne i dette område gennem-
snitligt vokset mere i løbet af det seneste 
år (15%) end den samlede branche (11%). 
 HR Manager Talent Solutions, Work-
day Denmark og Talentsoft Nordic har 
alle vokset ganske betydeligt i løbet af det 
seneste år, og de er derfor værd at holde 
øje med i løbet af de kommende år.

TALENT MANAGEMENT

 T alent 
 M anagement 
 S ystem

 A pplicant 
 T racking 
 S ystem

Hvad betyder TMS og ATS?

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 HR Manager Talent Solutions         8.0 90 12 7.148.104 kr.

2 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

3 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

4 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

5 Lumesse A/S        5.8 4 12 9.045.130 kr.

6 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

7 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

8 Deltek Danmark A/S         28 157.292.000 kr.

9 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

10 Xafir A/S - Sympa HR         6 4.960.979 kr.

11 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

12 HRtools A/S         9 22.008 kr.

LEVERANDØRER AF TALENT MANAGEMENT LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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Tidsregistrerings løsninger er lavet til at 
måle og optimere de timer, som medar-
bejderne bruger på jobbet. Løsningerne 
gør det muligt at måle arbejdstid brugt 
på projekter, opgaver og andre leveran-
cer. Løsningerne kan øge produktiviteten 
ved at undersøge, hvilke aktiviteter, der 
er særligt tidskrævende eller der fyl-
der meget i dagligdagen, og derfor bør 
optimeres. Tidsregistrerings løsninger er 
ofte koblet til workforce planning og løn 
løsninger.

Leverandører
Workday Denmark topper listen med 
yderst tilfredse kunder, som tildeler dem 
en samlet leverandør performance på 
9,7. Herefter domineres listen af de store 

internationale spillere; Microsoft, SAP, 
Visma Bluegaardden etc., som både har 
store markedsandele og mange års erfa-
ring i Danmark. Området har en samlet 
økonomisk aktivitet på 948 mio. DKK (når 
man ser bort fra Kmd, Microsoft etc., som 
ikke er medtaget i beregningerne for den 
samlede branche), hvilket svarer til 71% 
af den samlede branches aktivitet. Det 
viser, at systemer til tidsregistrering er en 
central del af danske virksomheders HR 
Tech løsning.
 Workday Denmark som topper listen 
har oplevet stor økonomisk vækst i løbet 
af det seneste år. Det samme har Planday 
og Mindkey Software, som ser ud til at 
kunne vinde markedsandele i løbet af de 
kommende år.

TIDSREGISTRERING

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Workday Denmark ApS          9.7 70 3 9.625.476 kr.

2 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

3 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

4 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

5 Supersystems.dk ApS         7.0 30 17 1.187.885 kr.

6 Visma Bluegarden A/S        6.0 26 49 481.376.000 kr.

7 Cubes Software Danmark A/S      2.0 10 3 4.120.850 kr.

8 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

9 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

10 Silkeborg Data A/S         31 280.324.000 kr.

11 Lessor A/S         41 67.208.270 kr.

12 Mark Information Danmark A/S         68 30.650.102 kr.

13 Timelog A/S         17 23.314.457 kr.

14 Planday A/S         13 12.980.111 kr.

15 Eazysoft A/S         13 9.106.064 kr.

16 IT-Effect A/S         17 7.848.319 kr.

17 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

18 Real Data A/S         36 2.538.438 kr.

19 Dan Time ApS         26 2.011.702 kr.

20 ADP Employer Services Denmark ApS         3 1.473.838 kr.

21 Outzource ApS         9 937.481 kr.

22 HRtools A/S         9 22.008 kr.

23 BOX IT Software IVS         2 5.793 kr.

LEVERANDØRER AF TIDSREGISTRERINGS LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.

HR TECH LØSNINGER
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Workforce planning gør det lettere at 
planlægge, styre og måle medarbejdernes 
arbejde. Virksomheder bruger løsningerne 
til at forudsige arbejdskraftbehovet, lave 
og administrere bemandingsplaner, måle 
fravær samt rapportere på arbejdsstyr-
kens effektivitet.

Leverandører
Listen domineres af de store leverandører, 
som leverer et bredt udvalg af løsninger. 

Leverandørerne inden for området udgør 
ca. en tredjedel af den samlede branche 
(32%).
 Improvento, Planday og Talentsoft 
bliver spændende at følge i løbet af de 
kommende år. De har alle oplevet stor 
vækst (over 70%) i løbet af det seneste år 
og har derfor potentiale til at blande sig 
med markedslederne, hvis de kan fortsæt-
te den økonomiske fremgang.

WORKFORCE  
PLANNING

HR TECH LØSNINGER
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Leverandør
Leverandør 
performance

Data-
styrke

Samlet 
Score

Års  
erfaring

Økonomisk 
Aktivitet

1 Microsoft Danmark ApS          9.0 54 28 1.128.347.000 kr.

2 SAP Successfactors         8.0 46 30 1.430.407.000 kr.

3 Mindkey Software A/S        5.8 38 20 6.627.357 kr.

4 KMD A/S         15 5.073.800.000 kr.

5 Oracle Danmark ApS         35 389.710.000 kr.

6 Silkeborg Data A/S         31 280.324.000 kr.

7 Lessor A/S         41 67.208.270 kr.

8 Mark Information Danmark A/S         68 30.650.102 kr.

9 Improvento A/S         12 13.170.012 kr.

10 Planday A/S         13 12.980.111 kr.

11 Talentsoft Nordic ApS         11 6.213.611 kr.

12 Real Data A/S         36 2.538.438 kr.

13 Lisberg Dataservice ApS         2 2.166.027 kr.

14 Obisoft Danmark A/S         7 1.017.152 kr.

15 HRtools A/S         9 22.008 kr.

16 BOX IT Software IVS         2 5.793 kr.

17 Quinyx Denmark ApS         0 

LEVERANDØRER AF WORKFORCE PLANNING LØSNINGER

Samlet score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør 
performance og datastyrke. Leverandør performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt 
antallet af forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
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6

7

8

9

10

Leverandøren yder den
nødvendige faglige sparring og

support

Træning, certificering og
efteruddannelse har et

passende omfang og kvalitet

Leverandørens løsninger er
brugervenlige, fleksible og

pålidelige

Løsningen forbedrer og
understøtter organisationens

HR-processer

Leverandøren holder mig
opdateret om produkter,
tendenser og nyheder på

området

Benchmark Emply ApS

EMPLY APS
        
Fremragende performance

Emply ApS er Nr. 1 af 127 på online toplisten for virksomheder der  
tilbyder HR Tech løsninger.

Emply ApS’s leverandør 
performance er 9.2 hvilket 
betyder at kunderne op-
lever deres performance 
som fremragende.

HR Tech løsning

Rekruttering

Professionel performance

Kommunikation 1000 =910= 9,1
Metode & Analyse 1000 =890= 8,9
Fokus & Resultat 1000 =930 = 9,3
Innovation & Værdi 1000 =940 = 9,4
Etik & Samarbejde 1000 =930 = 9,3
Partnerskabs potentiale 1000 =950 = 9,5

Branche benchmark – 98%

Emply ApS’s benchmark vurdering ligger 
langt over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 98% af leverandø-
rerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
9 år 1.694.119 kr. 90 60= 6% Passive kunder

920= 92% Ambassadører

20= 2% Kritiske kunder

9.2 af 10    49 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

Super lydhøre overfor kundeønsker, opleves innovative og på forkant, gode til at få en løsning til at fungere i 
tre lande samtidig. Yderst tilfreds. Valgte ud fra en grundig analyse af markedet og funktionaliteter etc. Var 
ikke i tvivl om hvem vi ville gå med. Og de har levet op til forventningerne.

— Arkitektvirksomhed i Region Midtjylland med 50 - 99 ansatte

’’

Kontakt os 
for mere info 
70 28 60 50

Brug tiden på det vigtigste når I skal ansætte 
nye medarbejdere - nemlig kandidaterne
Så hjælper Emply Hire jer med alt det administrative i rekrutteringsprocessen.

www.emply.dkinfo@emply.dk70 28 60 50

Emply Hire er en innovativ og brugervenlig rekrutteringsplatform, der optimerer hele rekrutterings-

processen. Med løsningen fra Emply kan I føle jer trygge i hverdagen med en platform i skyen, der 

er hurtig og sikker. Løsningen er skalerbar, og hjælper jer med at overholde de nye GDPR regler. 

Emply har både o�entlige og private kunder, og samarbejder med den enkelte kunde om at finde 

den optimale løsning. Kontakt Emply i dag, og få en gratis demo.
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Kontakt os 
for mere info 
70 28 60 50

Brug tiden på det vigtigste når I skal ansætte 
nye medarbejdere - nemlig kandidaterne
Så hjælper Emply Hire jer med alt det administrative i rekrutteringsprocessen.

www.emply.dkinfo@emply.dk70 28 60 50

Emply Hire er en innovativ og brugervenlig rekrutteringsplatform, der optimerer hele rekrutterings-

processen. Med løsningen fra Emply kan I føle jer trygge i hverdagen med en platform i skyen, der 

er hurtig og sikker. Løsningen er skalerbar, og hjælper jer med at overholde de nye GDPR regler. 

Emply har både o�entlige og private kunder, og samarbejder med den enkelte kunde om at finde 

den optimale løsning. Kontakt Emply i dag, og få en gratis demo.



JOIN THE LEADING NORDIC  
RECRUITMENT DAY CONFERENCE

NORDIC  
RECRUITMENT 

DAY 2018
Oslo – September 11th

Copenhagen – September 12th
Stockholm – September 13th 
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HR professionals will be inspired by international 

recruitment and employer branding experts. 
 

www.sylvester-co.dk
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Benchmark HR-Skyen ApS

HR-SKYEN APS
        

Meget god performance

HR-Skyen ApS er Nr. 2 af 127 på online toplisten for virksomheder der 
tilbyder HR Tech løsninger.

HR-Skyen ApS’s leverandør 
performance er 8.5, hvil-
ket betyder, at kunderne 
oplever deres performan-
ce som meget god.

Professionel performance

Kommunikation 1000 =840 = 8,4
Metode & Analyse 1000 =800 = 8
Fokus & Resultat 1000 =840 = 8,4
Innovation & Værdi 1000 =870= 8,7
Etik & Samarbejde 1000 =870= 8,7
Partnerskabs potentiale 1000 =890= 8,9

Branche benchmark – 94%

HR-Skyen ApS’s benchmark vurdering lig-
ger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 94% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
5 år 2.896.749 kr. 73 80= 8% Passive kunder

830= 83% Ambassadører

100= 10% Kritiske kunder

8.5 af 10    40 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

Vi har benyttet HR-Skyen gennem et par år nu, og kan kun anbefale at tage en snak med HR-Skyen om et 
samarbejde. Teknikken er fejlfri, enkel, innovativ og giver en professionel struktur og sikrer tilbagemelding 
på alle niveauer.

— Rekrutteringsbureau i Region Hovedstaden med 20 - 49 ansatte

’’

HR Tech løsning

Rekruttering
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recruitment and employer branding experts. 
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Benchmark HR Manager Talent Solutions

HR MANAGER  
TALENT SOLUTIONS        

Meget god performance

HR Manager Talent Solutions er Nr. 3 af 127 på online toplisten for virk-
somheder der tilbyder HR Tech løsninger.

HR Manager Talent Solu-
tions’s leverandør perfor-
mance er 8.0, hvilket bety-
der, at kunderne oplever 
deres performance som 
meget god.

Professionel performance

Kommunikation 1000 =830 = 8,3
Metode & Analyse 1000 =760= 7,6
Fokus & Resultat 1000 =780= 7,8
Innovation & Værdi 1000 =790 = 7,9
Etik & Samarbejde 1000 =830 = 8,3
Partnerskabs potentiale 1000 =830 = 8,3

Branche benchmark – 90%

HR Manager Talent Solutions’s bench-
mark vurdering ligger over gennemsnit-
tet. Leverandørens resultat er bedre end 
90% af leverandørerne i sammenlignings-
gruppen. Dette tyder på, at leverandø-
ren vil bidrage med større værdi end 
gennemsnittet til organisationen.

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
12 år 7.148.104 kr. 50 190= 19% Passive kunder

660= 66% Ambassadører

160= 16% Kritiske kunder

8.0 af 10    64 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

HR Managers rekrutteringsløsning og kundeservice er fleksibel, effektiv og brugervenlig  
og kan varmt anbefales

— Transportvirksomhed i Region Hovedstaden med 1000+ ansatte

’’

HR Tech løsninger

HR-administration

On- & offboarding

Performance Management

Rekruttering

Talent management
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Kontakt HR Manager for en uforpligtende snak om jeres behov og ønsker

+45 72 44 06 44
+45 27 20 41 19

info@hr-manager.dk
www.hr-manager.dk

Udvalgte funktioner:
Video CV, masseindkaldelse til interview, digital signatur, onboarding, opbevaring af 

HR-data, digital MUS, kompetenceudvikling og meget mere…

”Rekruttering, onboarding og HR-
management i én samlet platform”

Mere end 800 virksomheder har valgt HR Manager som deres foretrukne 
leverandør af HR- og rekrutteringssystemer i Norden. 

HR Manager leverer en samlet HR-platform, som indeholder rekruttering, onboarding 
og HR-management. Systemerne er brugervenlige, fleksible og innovative - og gør det 
nemmere at arbejde effektivt og digitalt. Desuden kan alle medarbejdere, ledere og 
administratorer nemt tilgå det data, du ønsker. Den samlede HR-platform efterlever 
både kravene i den offentlige og den private sektor med compliance i højsæde. 

Bilv klar til den nye EU Persondataforordning
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Benchmark introDus ApS

INTRODUS APS
        
Fremragende performance

introDus ApS er Nr. 4 af 127 på online toplisten for virksomheder der 
tilbyder HR Tech løsninger.

introDus ApS’s leverandør 
performance er 10.0, hvil-
ket betyder, at kunderne 
oplever deres performan-
ce som fremragende.

Branche benchmark – 86%

introDus ApS’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leveran-
dørens resultat er bedre end 86% af 
leverandørerne i sammenligningsgrup-
pen. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med større værdi end gennem-
snittet til organisationen.

’’

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
1 år — 100 0= 0% Passive kunder

1000= 100% Ambassadører

0= 0% Kritiske kunder

10.0 af 10    7 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

Jeg har haft fornøjelsen af at bruge Introdus i forbindelse med vores onboardingprocesser, hvor feedbacken 
fra vores nye ansatte har været meget positiv! Der var masser af hjælp at hente fra Introdus rådgivere, som 
var med hele vejen. Tjenesten kan varmt anbefales, både til større og mindre virksomheder som min egen.

— Restaurationsvirksomhed i Region Hovedstaden med 2 - 4 ansatte

Professionel performance

Kommunikation 1000 =990 = 9,9
Metode & Analyse 1000 =1000 = 10
Fokus & Resultat 1000 =990 = 9,9
Innovation & Værdi 1000 =1000 = 10
Etik & Samarbejde 1000 =1000 = 10
Partnerskabs potentiale 1000 =1000 = 10

introDus har en simpel men vigtig mission: 
Vi vil gøre det nemt for virksomheder at få deres 
nye medarbejdere integreret i organisationen – 
før de starter.

For at give de nye medarbejdere den bedst 
mulige start og for at hjælpe virksomheden med 
at minimere Time to performance radikalt!

Vi har bygget verdens første, hurtigste og 
nemmeste platform til Pre & Onboarding af nye 
medarbejdere.

 • Ingen implementering eller træning nødvendig

 • Skab dit eget content, gør indholdet lækkert,  
 motiverende og sjovt direkte i platformen

 • Byg, send, test og mål på under 3 minutter

 • Test for at sikre, at viden bliver forankret i  
 medarbejderen

 • Nå dine medarbejdere på SMS, e-mail og  
 push-beskeder

 • Cloud baseret platform

Vi har gjort 
Preboarding & 
Onboarding nemt

HR Tech løsninger

E-learning &  
kompetenceudvikling

On- & offboarding

https://supana.com/da/top/2130/hr-tech-losninger/overview?utm_source=supana&utm_medium=pdf&utm_campaign=hr-tech-rapport-2018
https://introdus.dk/
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at minimere Time to performance radikalt!

Vi har bygget verdens første, hurtigste og 
nemmeste platform til Pre & Onboarding af nye 
medarbejdere.

 • Ingen implementering eller træning nødvendig
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Benchmark Elvium ApS

ELVIUM APS
        

God performance

Elvium ApS er Nr. 5 af 127 på online toplisten for virksomheder der tilby-
der HR Tech løsninger.

Elvium ApS’s leverandør 
performance er 7.8, hvil-
ket betyder, at kunderne 
oplever deres performan-
ce som god.

Professionel performance

Kommunikation 1000 =800 = 8
Metode & Analyse 1000 =740= 7,4
Fokus & Resultat 1000 =770 = 7,7
Innovation & Værdi 1000 =800 = 8
Etik & Samarbejde 1000 =820 = 8,2
Partnerskabs potentiale 1000 =770 = 7,7

Branche benchmark – 82%

Elvium ApS’s benchmark vurdering lig-
ger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 82% af leverandø-
rerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
5 år – 283.051 kr. 40 0= 0% Passive kunder

700= 70% Ambassadører

300= 30% Kritiske kunder

7.8 af 10    20 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

Elviums løsning gør arbejdet med rekruttering både lettere og mere professionelt - både internt og overfor 
kandidater. Al dialog, implementering og generelt serviceniveau er altid af høj kvalitet, samt der videreudvik-
les løbende så jeg kan kun give Elvium mine bedste anbefalinger!

— Finansvirksomhed i Region Hovedstaden

’’

HR Tech løsning

Rekruttering
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www.elvium.dk

•

•
Er tiden knap og 

rekrutterings-
processen for 

lang? •

•
Venter jeres 
ansøgere 
forgæves 
på svar?

•

•
Frygter du bøder, 

når Persondata-
forordningen ruller 

på plads til maj?
•

•
Rejser jeres 
medarbejdere 
for hurtigt efter 
ansættelse?

Hvor sidder dine 
rekrutteringssmerter?

Brug Elvium!
Elvium sparer dig og dit 
rekrutteringsteam for en 
masse unødig arbejdstid. 
Med et snuptag reducerer 
I bunken af kandidater til 
en overskuelig, præcis og 
kvalificeret skare.
Sådan får i altid den 
perfekte kandidat i den rette 
bunke og kan koncentrere 
jer om den del af processen, 
der også sikrer et langt 
samarbejde fremover.

Undervejs giver systemet 
svar til alle ansøgere og 
efterlader jer med et godt 
og professionelt image. 

Elvium har indbygget 
samtykkeregler og 
advarsler, der hjælper jer til 
at rekruttere compliant, 
når Persondataforordningen 
sætter i kraft til maj.

Book en rundvisning på

www.elvium.dk
eller på 

telefon: 7199 2860



Supana™

Svært at finde den 
rigtige HR-løsning? 

Overblik på supana.com
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Benchmark Signatur A/S

SIGNATUR A/S
       

God performance

Signatur A/S er Nr. 6 af 127 på online toplisten for virksomheder der 
tilbyder HR Tech løsninger.

Signatur A/S’s leverandør 
performance er 7.4, hvilket 
betyder, at kunderne op-
lever deres performance 
som god.

Professionel performance

Kommunikation 1000 =770 = 7,7
Metode & Analyse 1000 =720= 7,2
Fokus & Resultat 1000 =760= 7,6
Innovation & Værdi 1000 =750= 7,5
Etik & Samarbejde 1000 =730= 7,3
Partnerskabs potentiale 1000 =790 = 7,9

Branche benchmark – 78%

Signatur A/S’s benchmark vurdering lig-
ger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 78% af leverandø-
rerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
12 år 4.530.459 kr. 22 60= 6% Passive kunder

580= 58% Ambassadører

360= 36% Kritiske kunder

7.4 af 10    36 vurderinger

KUNDEUDTALELSE

Medarbejderne fra Signatur er usædvanligt hurtige til at yde hjælpe, når man henvender sig. Systemet har 
været en helt utroligt hjælp og meget tidsbesparende i forhold til før, vi brugte Signaturs rekrutteringssy-
stem.

— Kommune i Region Midtjylland med 1000+ ansatte

’’

HR Tech løsning:

On- & offboarding

Rekruttering
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FORSTÅ  
UNDERSØGELSEN

Supplier
Quality

Framework

Leverandørens 
evne til at levere 

brugbare løsninger 
på en metodisk og 

analytisk måde

Leverandørens

evne til a
t levere 

forretningsfokusere-

de resultater af høj 

kvalitet

Leverandørens 

evne til at producere

innovative og

værdifulde løsninger

Leverandørens 
evne til effektivt 
samarbejde og 
at handle etisk

Leverandørens potentiale 

som fremtidig

samarbejdspartner

Leverandørens evne til at 

kommunikere, præsentere 

og skrive på en 

troværdig, engageret 

og korrekt måde

Supanas Supplier Analytics™ gør det 
muligt at analysere kvalitet og værdi hos 
danske HR Tech-virksomheders service og 
professionelle rådgivning. Du kan m.a.o. 
sammenligne forskellige leverandører ba-
seret på kundernes vurdering af kvalitet, 
værdi og potentiale på tværs af markedet.
 Supplier Analytics™ er unikt, fordi værk-
tøjet måler leverandørernes performance 
på en lang række kritiske typer af leverandø-
radfærd. Supplier Analytics™ giver ikke kun 
en forståelse af markedet, men identificerer 
også de væsentligste opmærksomheds-
punkter, der kan hjælpe kunder og leveran-

dører til at få det optimale ud af hinanden.
 Supplier Analytics™ er evidensbaseret og 
baseret på uafhængig forskning. Fundamen-
tet er databaserede analyser og forudsigel-
ser på baggrund af kunders perception af 
leverandørernes kritiske adfærd. Resulta-
terne i rapporten skal ikke forstås som HR 
Tech-virksomhedernes virkelige adfærd, 
men som kundernes observationer og 
vurdering af kvalitet og værdi i leverancerne. 
Den aktuelle spørgeramme bliver løbende 
udviklet og valideret (senest opdateret ulti-
mo 2016).

Supana™
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INKLUDERET OG UDELADT
Analysen og benchmark er lavet med 
Supanas Supplier Analytics værktøj og er 
baseret på alt tilgængeligt materiale fra 
pålidelige respondenter. Respondenterne 
er alle personer, som har været kunde hos 
en vurderet HR Tech leverandør, og de 
stammer fra i alt 250 validerede respon-
denter. Samlet set er 25 HR Tech virksom-
heder blevet vurderet. En leverandør skal 
opnå 7 vurderinger for at blive analyseret 
indgående i rapporten.

HR Tech virksomhederne har ikke haft 
indflydelse på, hvilke andre leverandører, 
som er blevet inddraget i undersøgelsen. 
Deltagere er blevet inviteret via mail, Fa-
cebook, LinkedIn Groups og via personlige 
netværk. Desuden er alle danske HR Tech 
virksomheder løbende blevet opfordret 
til at invitere egne kunder til undersøgel-
sen. En del af HR Tech leverandørerne har 
selv inviteret egne kunder til at deltage i 
undersøgelsen.

SÆRLIGT I HR TECH 2018
En særlig tak til ProIntel, som har givet os 
adgang til deres interviewmateriale fra 
389 beslutningstagere fra primært store 
danske virksomheder. ProIntels datama-

teriale er benyttet som kilde i afsnittene: 
’Bedste HR Tech leverandør 2018’, ’Danske 
virksomheder hader HR Tech’ samt ’Stra-
tegiske HR Projekter’.

UNDERSØGELSENS STIKPRØVE
Optimalt set bør undersøgelsen baseres 
på vurderinger fra alle kunder i hele Dan-
mark. I praksis er det oftest mellem 10-25 
% af alle kunder, der besvarer kundeun-
dersøgelser, hvorfor undersøgelsen er ba-
seret på en stikprøve. En udfordring er, at 
der er store forskelle i HR Tech-virksomhe-
ders markedsstrategier og kundesegmen-
ter. Nogle leverandører har tusindvis af 
kunder, og andre har færre end halvtreds 
kunder. Når man skal vurdere resultater-
ne, vil 10 vurderinger, i nogle situationer, 
give et tilstrækkeligt billede, hvorimod der 
i andre situationer bør være mere end 100 
vurderinger.
 Der findes ingen uafhængige kilder, 
som angiver HR Tech virksomhedernes 
antal af kunder. Derfor bør du overveje 
nøje, om det antal af vurderinger, som 
rapporten bygger på, giver dig tilstrække-
lig information.
 Supana fraskriver sig alle forpligtelser 
vedrørende respondenternes præcision og 

repræsentativitet og kan derfor ikke hol-
des ansvarlig for analysen og fortolkninger 
heraf. HR Tech leverandørerne i rapporten 
har fået mellem 7 og 64 vurderinger.
 For at teste dette har vi gennemført 
t-test af samtlige leverandørers perfor-
mance, målt efter 10, 11, 12, 13… op til 
det totale antal vurderinger. Testen de-
monstrerede, at undersøgelsens datastyr-
ke dvs. gyldighed og præcision stiger med 
antellet af vurderinger, vi har. På toplisten 
har vi derfor valgt, at den samlede score 
er afhængig af datastyrken, så der tages 
hensyn til datakvaliteten i placeringen på 
listen. På toplisten kan performancescore 
også aflæses, som ikke er justeret for da-
tastyrken. Desuden viste t-testen, at der er 
belæg for at hævde, at når en leverandør 
har ti observationer, kan vi med rimelig-
hed sige noget om deres performance2.

1 Hvis du har behov for en 
statistisk sikker vurdering, 
altså på et 95 % konfidensin-
terval, så skal stikprøven fra 
en leverandør med cirka 5000 
kunder være på cirka 250 
vurderinger.

2 M.a.o. har det ikke været 
muligt at afvise, at 10 
observationer kan forklare 
variationen og middelværdien 
i hele datasættet.
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STORE VIRKSOMHEDER HAR BRUG FOR  
STABILE IT-SYSTEMER
De helt store danske virksomheder er pri-
mære brugere af HR Tech løsninger. 34% af 
respondenterne kommer fra virksomheder 
med flere end 1.000 ansatte. Der er ingen 
tvivl om, at store virksomheder har særligt 
behov for velfungerende IT-systemer. Ikke 
kun når det kommer til rekruttering eller 

tidsregistrering, men også når det kommer 
til de mange ansattes stamdata, medarbej-
derevaluering, performance management 
etc. Samtidig har de store virksomheder ofte 
større budgetter til at indkøbe løsninger, 
hvorfor det er forventeligt at størstedelen af 
respondenterne kommer herfra.
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SVARFORDELING PER REGION
Region Hovedstaden er overrepræsente-
ret i undersøgelsen. 50% af responden-
terne kommer herfra. Det er vanskeligt at 
vurdere effekten af denne overepræsen-
tation for analysen. Region Hovedstaden 
rummer størstedelen af danske virksom-

heder (lidt over 40%), og en endnu større 
andel af HR Tech virksomhederne har 
deres danske hovedkontor i Hovedstaden. 
Derfor er det også forventeligt, at hoved-
parten af respondenterne kommer herfra.
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SVARFORDELING PER BRANCHE
Det sidste aspekt af undersøgelsens 
kvalitet omhandler, hvorledes stikprøven 
afspejler kundernes fordeling på brancher. 
Der findes ingen officiel statistik over, 
hvilke brancher, der benytter HR Tech 
løsninger, hvorfor vi igen sammenholder 

analysen med data fra Danmarks Statistik.
En oplagt hypotese er, at der findes HR 
Tech løsninger, som supporterer forskel-
lige områder og som passer til specifikke 
brancher, hvorfor det forventes, at alle 
brancher er repræsenteret.

DET OFFENTLIGE GØR STOR BRUG AF HR TECH
Specielt inden for det offentlige gøres, der 
stor brug af HR Tech løsninger. Dette kan 
muligvis forklares ved størrelsen på man-
ge offentlige virksomheder, som har brug 
for HR Tech løsninger til at administrere 
mange ansatte. Desuden er det interes-
sant, at Industri, Bygge og Anlæg og Finan-
siering og forretningsservices er så svagt 
repræsenteret. Disse brancher – specielt 
industri- og finansvirksomheder – har 

dog oplevet ændringer, som har betydet 
et fald i antallet af medarbejdere, og det 
ser ud til, at det påvirker deres brug af HR 
Tech løsninger. De relativt få respondenter 
i Bygge- og anlægsbranchen hænger sand-
synligvis sammen med, at denne branche 
ofte benytter sig af outsourcing, vikarer 
og projektansættelser samt at andelen af 
højtuddannede er forholdsvis lav.
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KONTAKT SUPANA
Email contact@supana.com
Tlf  +45 25 13 00 84
Web supana.com

OM

Supana hjælper købere med at træffe bedre 
beslutninger. Via vores Supplier Analytics™ 
teknologi forener vi købere og leverandører af 
rådgivningsydelser.

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed 
og tillid på markedet for konsulentydelser.

Supana skaber gennemsigtighed ved at analysere 
og benchmarke købernes oplevelse af værdi og 
kvalitet.

Supana udfører objektive og unikke analyser af 
leverandørers kvalitet og værdi via vores Supplier 
Quality Framework™.

Ulrik Schultz Brix
PhD i organisational analysis
Adm. direktør i Supana

Har arbejdet med assessment, 
vurdering og kvalitet i mere end 
15 år i konsulentbranchen.
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