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”Før vi tok i bruk BizView brukte vi nesten 1 måned på å klargjøre budsjettgrunnlaget.  89 butikksjefer 

som skulle oppdatere Excel-ark manuelt medførte at det var stor risiko for feilkilder og vi hadde behov 

for strenge rutiner for å kontrollere og kvalitetssikre all input” 

SELSKAP 

       Bransje:         Handel 

       Omsetning:  5 171 MNOK 

       Ansatte:         2253 

 
UTFORDRING 

 Tidkrevende forarbeid i 
budsjettprosessen med manuelt 
oppdaterte budsjettmaler i Excel. 
Hjelpemateriell som måtte på plass 
etc. 

 Opplæring av 89 butikksjefer 
 Stor risiko for at butikksjefene slettet 

budsjettmalen eller rotet til i filen 
 Omsetning/timer måtte manuelt 

tastes i Excel (fra 
bemanningssystemet) - tidkrevende 
og med stor fare for feil 

 Mye manuelt arbeid med å 
oppdatere budsjettet i 
regnskapssystemet. 

 

FORDELER OG RESULTAT 

 Tidsbruk med forberedelser er 
redusert til under en uke 

 Veldig oversiktlig for budsjetterer 
med all data i modellen  

 Integrasjon med bemannings- og 
regnskapssystem 

 Enkelt å følge status på 
region/driftssjefer 

 

I et stort system som Coop Sørvest med 89 butikker er 

det viktig å ha et brukervennlig og smidig verktøy for 

budsjettering og oppfølging. 

 
Coop Sørvest er Norges tredje største samvirkelag målt i omsetning. 

Hovedkontoret er plassert på Brueland i Sandnes kommune med 

regionskontorer i Kristiansand og Haugesund. Samvirkelaget består 

av 89 butikker som hadde en samlet netto omsetning på 5,2 

milliarder kroner i 2017. 

“Tidligere gruet jeg meg enormt til budsjettprosessen hver høst. 

Med 89 butikksjefer som manuelt skulle oppdatere budsjettmaler i 

Excel ved hjelp av hjelpemateriell brukte vi typisk 2-3 arbeidsuker 

eller mer. Det var også en stor risiko for at butikksjefene skulle slette 

budsjettmalen eller rote til i filen, noe som førte til mange timers 

kontroll under og etter budsjetteringen” sier Pål Sonesen, controller 

i Coop Sørvest. 

Med BizView har tidsbruken i forbindelse med 

klargjøring av budsjettgrunnlaget blitt betydelig 

redusert i tillegg til at kvaliteten på input har 

blitt mye bedre. 
 
Med Bizview har vi fått et stabilt verktøy som håndterer store 

datamengder og hvor butikksjefene kan jobbe parallelt uten risiko 

for at informasjon blir overskrevet eller går tapt. Budsjettene blir 

utformet med alle data i modellen og det er enkelt å følge opp på 

regions- og butikknivå.  
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HVORFOR BIZVIEW 

 Fleksibelt verktøy som gjør det mulig 
å tilpasse maler og rapporter slik vi 
ønsker. 

 Ny budsjettprosess har vært enkel å 
implementere siden vi har kunnet ta 
utgangspunkt i og bruke våre gamle 
Excel maler. 

 Enkel integrasjon med andre 
relevante verktøy og datakilder. 

 God støtte i arbeidsprosessene med 
automatisk e-post påminnelser og 
god oversikt/dashboard.  

 Attraktiv prislapp.   
 

IMPLEMENTASJONSNOTATER 

 Gjør det riktig helt fra starten! Ta en 

ekstra Workshop-dag for å avklare 

prioriterte ordninger, hva som bør 

gjøres og i hvilken rekkefølge. 

 Involver kundens prosjektdeltakere i 

prosessen. Jo mer de deltar, dess 

enklere blir gjennomføringen og jo 

større eierskap får de til 

budsjettprosessen! 

 
CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT 

 Budsjettering 
 Konsolidering 
 Rapportering 
 Analyse 
 Statistikk 

Vi kan når som helst ta ut oppdaterte rapporter 

på alle ulike nivåer av organisasjonen. 

Integrert med både bemannings- og regnskapssystem 

Budsjetteringen i BizView er integrert med både 

bemanningssystemet Stafftuner og regnskapssystemet Dynamics 

AX. Fordelen med dette er at man ikke lenger har behov for egne 

regneark og rapporter som må håndteres på siden og tastes 

manuelt inn i budsjettsimuleringen, men at man får disse tallene inn 

direkte. Når budsjettet er klart kan det enkelt eksporteres over i 

regnskapssystemet for effektiv oppfølging. 

 

Vi har hatt stor gevinst med tanke på totalt 

tidsforbruk. Tiden brukes nå i langt større grad 

på analyse og kvalitetssikring istedenfor å kun 

stable et budsjett på bena. 
 
Den aller største effekten ser vi på den tiden vi sparer, samt mindre 

frustrasjon i alle deler av organisasjonen. Med 142 brukere i 

systemet er brukervennlighet sentralt. Integrasjonsprosessen har 

vært enkel siden vi har kunnet gjenbruke store deler av de malene vi 

hadde fra før. Brukerne er fornøyde, og vi har større sikkerhet og 

kontroll. Alt i alt en svært vellykket implementering. 
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