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ERP i skyen for 
bedri�er i vekst  
Standardisert løsning for Oracle Financials Cloud 
 

EBS Consul�ng AS har gjennom egen implementasjon og ved 
implementering hos kunder blit godt kjent med Oracle ERP Cloud. Ved å 
kombinere våre tjenester sammen med Oracle sky abonnement har vi 
utviklet en ERP-løsning for det norske markedet. Løsningen, kalt «ERP i 
skyen for bedri�er i vekst», er en «best prac�ce» �lnærming, hvor kunden 
får et standardisert oppset av Oracle ERP Cloud. Løsningen gir 
forutsigbarhet og trygget for kunden ved at alle eksisterende og fram�dige 
norske lovkrav er dekket. Videre er løsningen fleksibel og kan integreres 
med andre Oracle produkter og tredjepartssystemer.  
 
Fakta om produktet 
Ved å velge løsningen «ERP i skyen for bedri�er i vekst» vil man få et av 
markedets beste ERP systemer (ref. Gartner Juni 2017).  

 Løsningen er en ekte skytjeneste 
o Hardware, database, applikasjon dri�es av Oracle. 
o Ressurs�lgang skaleres eter kundens behov. 
o Oracle og EBS holder løsningen oppdatert og sørger for at den �lfredss�ller 

gjeldende regler og standarder. Ny funksjonalitet legges �l med jevne 
mellomrom. 

 Løsningen setes opp med én hovedbok for én forretningsenhet, men kan utvides �l flere 
hovedbøker og forretningsenheter. Det er et godt system for foretak med juridiske enheter 
i flere land. 

 Løsningen har sterk Shared Service-funksjonalitet, så én enhet kan u�øre oppgaver for 
andre enheter/selskaper i løsningen.  

 En kra�ig sikkerhetsmotor styrer �lgang for den enkelte bruker basert på roller. Det er 
mulig å skreddersy roller ved behov. 

 Løsningen har en innebygget rapporteringskube (OLAP) for å kunne effek�vt rapportere på 
balanser. I kombinasjon med kra�ig funksjonalitet for hierarki blir dete et meget effek�vt 
verktøy. 

 Oracle Social Network er innebygget i løsningen, og gjør det mulig å knyte sporbar 
kommunikasjon direkte �l transaksjoner. 

 En rekke rapporteringsverktøy gjør det mulig å lage gode rapporter. Blant annet kommer 
løsningen med et eget innebygget Business Intelligence verktøy med et ferdig definert 
seman�sk lag. 

 Løsningen har et moderne brukergrensesnit med fokus på transaksjoner som trenger 
spesiell oppfølging. 

 Løsningen er tet integrert med Microso� Office. Excel benytes �l opplas�ng av 
masterdata, opplastning av transaksjoner og bilag, utrekk av data, sta�ske rapporter og 
«live» rapporter med kobling mot database. 

I sum er Oracle ERP Cloud et av de kra�igste skybaserte ERP-systemene 
�lgjengelig. I kombinasjon med forvaltningstjenester fra EBS Consul�ng vil 
man få en kostnadseffek�v løsning som dekker dagens og morgendagens 
behov. 

 

  

 

 

Hvem er vi? 
EBS Consul�ng AS er et ansateid 
konsulenthus som leverer 
tjenester knytet �l 
forretningsapplikasjoner fra 
Oracle, primært E-Business Suite 
og Oracle Cloud Applica�ons.  
 
De ansate har lang prak�sk 
erfaring med Oracle sine 
løsninger fra konsulentbransjen 
og brukerorganisasjoner. Innenfor 
dete dekker de en rekke 
fagområder og tjenester. 

 

Vi kan hjelpe deg med 
 Foranalyse 
 Prosjektledelse for 

motaksapparat 
 Kvalitetsikring 
 Implementering 
 Løsningsarkitektur 
 Forretningsinnsikt 
 Bistand ved valg av 

leverandør/løsning 
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Hva får du? 
Oracle Financial Cloud abonnement 
Abonnement på Oracle Financials Cloud er inkludert. 
 
Implementering 
Implementeringsprosjekt er inkludert herunder: 

• Prosjektledelse 
• Funksjonelle og tekniske ressurser 
• Oppset basert på EBS Consul�ng “Best prac�ce” 
• Tes�ng 
• Dokumentasjon 
• Opplæring 

Et normalt prosjekt er forventet å ta ca. 3 måneder. 
 
Migrering av data 
Utvalgte datakomponenter vil bli migrert: 

• Kontosegmenter og segment hierarkier 
• Brukere 
• Kunder 
• Leverandører 
• Åpne kundereskontrotransaksjoner (fakturaer, kreditnotaer og innbetalinger) 
• Ak�va 
• Inngående balanser 

 
IT Service Management 

• Service Manager 
• Et kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende tjenesten.  
• Tilgang �l forvaltningssystem hvor samtlige henvendelser logges 
• Tilgang på support på 08-16 på hverdager. Helligdager ikke inkludert 
• SLA rapportering på månedlig basis 

 
Release Management 
Samtlige hovedreleaser for programvaren vil bli installert av Oracle.  

• EBS Consul�ng vil analysere og forberede nye releaser 
• Utvalgte komponenter testes 
• Opplæring gis i relevant ny funksjonalitet 
 

Norske lovkrav og lokaliseringer 
Løsningen vil dekke samtlige norske lovkrav. Følgende lokaliseringer vil bli 
sat opp: 

• Rapporter iht bokføringsloven 
• Oppset av løsning for norsk merverdiavgi� 
• Rapport for innmelding av norsk skatemelding (RF-0002) 
• SAF-T (Standard Audit File for Tax) fra 01.01.2020 
• Betalingsløsning som dekker ISO20022 
• Utgående elektroniske fakturaer 
• Løsning for juridisk oppbevaring av regnskapsdata i Norge 

Et hvert fram�dig lovkrav vil bli utviklet og implementert slik at løsningen vil 
være i henhold �l norske lover og regler. 
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Forutsetninger 
EBS Consul�ng har laget en standardisert pakke for norske bedri�er basert 
på et «best prac�ce» oppset. Dete innebærer at mye oppset er ferdig 
definert av leverandøren. I pakken inngår det oppset av én hovedbok, én 
forretningsenhet og et juridisk selskap. Yterligere oppset kan medføre 
endring i pris. Tilsvarende vil egne kunde�lpasninger ikke være en del av 
pakken. Skulle det likevel være behov for �lpasninger, vil kompleksitet og 
omfang av disse kunne medføre en endring i pris. Som �llegg �l ERP-pakken 
må kunden også kjøpe en integrasjonspakke, da integrasjoner ikke er 
inkludert. 

 

Utvidelsesmuligheter 
Oracle ERP Cloud er et kra�fullt verktøy som kan utvides �l å �lpasse 
kundens behov. Selv om produktet «ERP i skyen for bedri�er i vekst» er et 
standardisert produkt, er det likevel fullt mulig å gjøre utvidelser og mindre 
�lpasninger når behovet er �lstede.  
 
Produktet kan utvides med yterligere oppset, oppgraderte tjenester eller 
flere applikasjoner. 

• Utvidet bruk av ERP Cloud 
o Yterligere forretningsenheter, hovedbøker, sekundære bøker, juridiske enheter 
o Oppset for andre land enn Norge 
o Shared Service senter 
o Skreddersydde rapporter 

• Oppgradering av IT Service Management 
• Utvidet dokumentasjon eller mer opplæring 
• Personaliseringer (som ikke er inkludert i vårt «best prac�ce» oppset») 
• Tilpasninger (ved bruk av Oracle PaaS) 
• Andre Oracle SaaS produkter (HCM, EPM, SCM & CX) 

 

Skreddersydd løsning 
Utover «best prac�ce» løsningen «ERP i skyen for bedri�er i vekst» vil EBS 
Consul�ng AS også kunne levere prosjekter for Oracle Cloud Applica�ons 
basert på kundens egne krav og behov. 

 

Ta kontakt 
Kontakt oss for en demo og presentasjon av løsningen. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 
EBS Consul�ng AS 
Rådhusgata 4 
0151 OSLO 
Orgnr: 988682462 
Tlf: 476 09 000  
post@ebs-consul�ng.no 
www.ebs-consul�ng.no 
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