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Tillid til system og data giver værdi i hele organisationen 

 

Copenhagen Business School - 

Handelshøjskolen har ca. 16.000 

studerende og modtager årligt ca. 1.000 

udvekslingsstuderende. Med dette antal 

studerende, ca. 500 fastansatte forskere 

og ca. 900 administrative medarbejdere 

er CBS en af de 3 største business 

schools i Nordeuropa. 

 

 

Et af kravene til det nye HR-system var 

brugervenlighed, og det har de fået.  

”Brugerne kan selv tilpasse visninger på skærmen til 

den opgave, de skal udføre – det er brugerne rigtigt 

glade for,” fortæller Pernille Sølje Weiglin, 

programchef, og Mette Risbo, superbruger hos CBS. 

Baggrund 

Copenhagen Business School (herefter kaldet CBS) 

administrerer mellem 2.500 og 3.000 ansættelser i 

dag. Som uddannelsesinstitution er der flere og ofte 

parallelle ansættelser af samme medarbejder. Dette 

stiller store krav til HR-systemet, både når det drejer 

sig om at kunne registrere og præsentere de mange 

data på en overskuelig måde. Dette krav samt krav 

til generel brugervenlighed, lette muligheder for 

tilpasning og integration til andre af CBS’s systemer 

har været de væsentligste kriterier for CBS’s valg af 

system. 

 

Udskiftning af HR-system 

Da CBS satte sig for at undersøge markedet for HR-

systemer, havde man allerede et HR-system i drift i 

organisationen. Man havde derfor egne erfaringer og 

krav at trække på i forhold til at definere behov i det 

fremtidige HR-systems egenskaber. En af 

udfordringerne med det daværende system var, at 

det var komplekst og stift. Ligeledes var der store 

udfordringer og omkostninger forbundet med både 

at få tilpasset systemet til specifikke CBS-krav og at 

få foretaget integration til andre af organisationens 

IT-systemer.  

 

Hvorfor LESSOR Human Resources? 

CBS kiggede på flere systemer, inden man valgte at 

anskaffe LESSOR Human Resources for Microsoft 

Dynamics NAV. I LESSOR Human Resources har man 

fundet et system, som har de ønskede 

grundfunktioner, og som kan tilrettes til at opfylde 

Effektive og fleksible IT-løsninger til LØN, TID og HR 
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lige præcist de behov og ønsker, som CBS har og 

stadigt får løbende. Ligeledes havde man fået opfyldt 

kravet om brugervenlighed samt overskuelighed, 

som var meget savnet i det tidligere system.   

 

Brugervenligheden blev en succes 

Et af kravene til det nye HR-system var 

brugervenlighed. Dette mål er opnået til fulde med 

LESSOR Human Resources. Der er ti direkte brugere 

af systemet: 1 superbruger (Mette Risbo), 7 HR-

sagsbehandlere og 2 jurister. Oplever brugerne så 

mere brugervenlighed? ”Ja, eksempelvis kan den 

enkelte bruger uden problemer selv tilpasse 

visningen og sortering af data på skærmen, 

afhængig af den aktuelle opgave, brugeren skal 

udføre – det er brugerne rigtigt glade for,” udtaler 

Mette Risbo. Generelt er brugerne også glade for 

overblikket, som systemet giver. For eksempel er 

det blevet meget lettere for brugerne at danne sig et 

overblik over medarbejderes ansættelseshistorik. Et 

arbejde, der tidligere var meget tidskrævende. 

 

Et samlet sted for information om 

medarbejdere 

Man har fra CBS’s side hele tiden haft fokus på at 

indsamle data og forhindre dobbeltregistrering og 

eliminere småsystemer. Som Pernille Sølje Weiglin 

udtrykker det: ”Vores mål er at nedlægge alle 

regneark.” Det har betydet, at LESSOR Human 

Resources er blevet et centralt system. Naturligvis er 

det systemet, hvor alle persondata, information om 

ansættelser m.m. registreres. Fx er LESSOR Human 

Resources også systemet, der tildeler nye 

medarbejdere brugernavn og e-mailkonto til CBS’s 

netværk. Dette har lettet administrationen 

betragteligt for IT-afdelingen.  

 

Bedre datakvalitet - skaber tillid i 

organisationen 

En anden fordel, som CBS har oplevet, er, at 

kvaliteten af data er forbedret betragteligt. Grundet 

den overskuelige brugerflade, som Microsoft 

Dynamics NAV generelt tilbyder, er det let for den 

enkelte bruger at trække data ud og skabe sig det 

nødvendige overblik. Dette var ikke muligt at gøre 

for brugerne i det tidligere system. Ligeledes er det 

blevet let for CBS at kontrollere kvaliteten af data. 

Dette har betydet, at resten af organisationen nu har 

tillid til de data, der er tilgængelige.  

 

HR-information til ledelsen 

Da der nu er genskabt tillid til data med LESSOR 

Human Resources, betyder det, at lederen for de 

forskellige afdelinger i dag selv trækker rapporter 

ud, som er baseret på data fra LESSOR Human 

Resources. Eksempler på rapporteringer er rapporter 

over fratrædelse eller tiltrædelse af medarbejdere 

samt økonomiske oversigter over den samlede 

omkostning pr. medarbejder. Ligeledes benytter den 

øverste ledelse også rapportering til bl.a. at 

orientere sig om antallet medarbejdere og 

medarbejdertyper fordelt på afdelinger.  

 

 

Den nærmeste fremtid 

CBS er stadig i gang med at optimere deres 

processer i HR-funktionen. Et af de næste tiltag 

bliver at generere ansættelsesbrevet til 

medarbejderne via LESSOR Human Resources samt 

at se nærmere på standardfunktioner som fx 

kompetencestyring. ”Vi har nok ikke dannet os det 

fulde overblik over potentialet i LESSOR Human 

Resources endnu,” siger Mette Risbo.  

 

Glad for samarbejdet 

Samarbejdet med LESSOR har været meget 

tilfredsstillende for CBS. Man har følt, at man har 

fået den rigtige sparring og rådgivning fra de 

tilknyttede konsulenter. Reaktionstiden har også 

været meget tilfredstillende. ”Reaktionstiden er klart 

noget, vi værdsætter. Vi bruger tit LESSOR som 

eksempel over for nye leverandører,” slutter Pernille 

Sølje Weiglin.  


