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KEY

TAKEAWAYS
Digitalisering forandrer verden og utviklingen går raskere enn noensinne. Men hvor klare er
norske økonomifunksjoner for innovasjon og digitalisering?
Accenture har gjennomført en modenhetsundersøkelse blant norske selskaper for å få svar på
hvor klare norske økonomifunksjoner er for endringene vi nå står overfor. Hvor stort fokus er det
på endring, innovasjon og teknologi? Og har man rett kompetanse?

MODENHET – virksomhetene viser høy grad av modenhet på visjon og strategi, men
har fortsatt en vei å gå når det kommer til faktisk gjennomføring og å ta ny teknologi
i bruk.
NY TEKNOLOGI OG DIGITALISERING – det er store uutnyttede potensialer knyttet
til bruk av ny teknologi. Omtrent halvparten av respondentene har erfaring med RPA,
skybasert databehandling og BI-teknologi. Mer avansert teknologi er ikke tatt i bruk.
ROLLER OG KOMPETANSE – fokuset er hovedsakelig på tradisjonelle økonomiroller og utvikling av
disse fremfor å utforske nye muligheter utenfor de tradisjonelle økonomirammene. Det er en risiko for at
selskaper som henger etter i utviklingen ikke klarer å tiltrekke seg talenter og mister flinke ansatte som
føler at deres kompetanse blir akterutseilt. Mer teknologi gjør menneskene enda viktigere!
AUTOMATISERING – har stått på agendaen lenge og norske økonomifunksjoner har oppnådd en høy
grad av automatisering. Den største gevinsten ved å ta i bruk ny teknologi er dermed ikke nødvendigvis
knyttet til effektivisering og kostnadsbesparelser, men snarere på økt etterlevelse, transparens, kvalitet,
smidighet og rask tilgang til forretningsinformasjon. Dette er gevinster som er mindre synlige enn rene
bunnlinjeeffekter, men som gir virksomheten viktige konkurransefordeler.
INITIATIVER I 2018 –topp tre initiativer i 2018 er knyttet til forbedring av eksisterende virksomhet,
herunder effektivisering av prosess, bedre utnyttelse av eksisterende systemer og kompetanseutvikling
hos dagens ansatte. Initiativer knyttet til investering i ny teknologi, spesialisering av roller eller å finne og
tiltrekke seg talenter med ny digital kompetanse kommer langt ned på listen.
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Key takeaways

ER NORSKE ØKONOMIFUNKSJONER KLARE FOR

INNOVASJON?
Høy score på visjon og strategi, utfordringen ligger
på faktisk gjennomføring
Undersøkelsen har fokusert på de fem
hoveddimensjonene som tar temperaturen på den
digitale modenheten. Dimensjonene er visjon &
strategi, roller & ferdigheter, prosess, organisasjon
& styring, samt teknologi & digitalisering. Det er
gjennomgående høy score på dimensjonen visjon og
strategi, som betyr at respondentene oppfatter seg
som fremtidsrettet, har digitalisering på agendaen og
at dette er inkorporert i virksomhetens strategi, også for
økonomi- og finansområdet. Digitalisering
og innovasjon oppleves som viktig! Imidlertid ser vi at
de dimensjonene som er mer utførende, som viser til
faktisk implementerte prosesser og systemer scores
noe lavere, samtidig som det er større spredning i
besvarelsene. Vi observerer at organisasjonene har
digitalisering høyt på agendaen, men at det er en
vei å gå for å hente ut de faktiske gevinstene ved ny
teknologi. Dette gjelder både implementering av nye
verktøy og intern kompetanse på den digitale arenaen.

De fleste angir at de hovedsakelig har tradisjonelle
roller i økonomifunksjonen, og at steget videre med
mer fremtidsrettede ansettelser ikke er høyt prioritert
på kort sikt.

“Utviklingen går så fort at det vi tror er
ideelt i dag, er utdatert i morgen. Det
viktigste er derfor å komme i gang, slik at
vi bygger erfaring. Så får vi heller justere
kursen senere”
Hannah Cook,
Director Group Digitalisation Program,
Intrum

40%

av utvalget rapporterer at store
deler av tiden benyttes på transaksjonsoppgaver,
kontroll og feilretting

VISJON OG
STRATEGI

ROLLER OG
FERDIGHETER

PROSESS

ORGANISASJON
OG STYRING

TEKNOLOGI OG
DIGITALISERING

LAV

HØY

Gjennomsnitt utvalgets besvarelser

Gjennomsnitt store selskaper

Resultater fra undersøkelsen

Gjennomsnitt små selskaper
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ROLLER
OG FERDIGHETER

Fokus på utvikling av egne ansatte, ikke
på videre utvikling og ny kompetanse
Dimensjonen roller og ferdigheter scorer i
gjennomsnitt relativt lavt. Dette er knyttet til
vurderingen av at ansatte i hovedsak innehar
tradisjonell kompetanse knyttet til økonomi og
regnskap, at controllernes oppgaver hovedsakelig
består av tradisjonelle aktiviteter, og at
økonomifunksjonen ikke har de ferdighetene som vil
kreves for å lykkes om 5 år.
Til tross for lav score på disse parameterne er det få
av respondentene som angir at de har sterkt fokus
på initiativer relatert til å øke digital kompetanse ved
å tiltrekke seg talenter med ny digital kompetanse.

40%

Accenture erfarer at det er viktig å sikre riktig
kompetanse i organisasjonen på et tidlig tidspunkt,
slik at man ikke får et stort etterslep som gjør at
talenter velger andre arbeidsgivere og man får en
negativ spiral.
Det er derfor overraskende at så få av respondentene
har nye talenter på prioriteringslisten for 2018. Kun
19% av respondentene rapporterer at de fokuserer
på å finne og tiltrekke seg talenter med ny digital
kompetanse. Dette speiler at økonomifunksjonene i
stor grad er mest opptatt av å dekke faglig innhold.
Med det tempo på digitaliseringen vi nå er vitne til,
er det viktig å rigge organisasjonen med ansatte som
har den kunnskapen det er behov for, samt raskt kan
tilegne seg ny kompetanse. Dersom organisasjoner
ikke har dette på agendaen kan de gå glipp av «de
som tenker litt annerledes» og som kan bidra til å
utnytte de mulighetene som finnes der ute.

av utvalget rapporterer
at økonomifunksjonen ikke innehar
de ferdighetene som vil kreves for å
lykkes om 5 år

19%

“Digitalisering for oss handler om å gjøre
medarbeidere engasjert i å finne digitale
løsninger på egne manuelle oppgaver.
Målet er å frigjøre tid som gjør det mulig
for oss å bruke rett kompetanse på riktig
sted, slik at vi kan være rådgivere overfor
divisjonene på vårt fagfelt”
Helene Juklestad,
Konsernregnskapssjef
Statnett SF
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42% av respondentene
rapporterer at opplæring
og utvikling av digital
kompetanse hos
dagens ansatte er et av
prioriteringsområdene
for 2018.

70%

Kun 19% av respondentene
rapporterer at det å finne og
tiltrekke seg talenter med ny
digital kompetanse er et av
prioriteringsområdene for
2018.

42%

av utvalget rapporterer
at økonomifunksjonen hovedsakelig
består av tradisjonelle roller innenfor
regnskap, økonomi og finans

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen
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TEKNOLOGI
OG DIGITALISERING

Mange selskaper har startet den digitale reisen, men svært få utnytter avansert teknologi.
Virksomhetene i undersøkelsen ble spurt om hvilke
teknologier de har tatt i bruk i økonomifunksjonen
i dag, med fokus på åtte digitale teknologier som
vi ser at i stor grad vil påvirke økonomifunksjonen.
Resultatene viser at omtrent halvparten av utvalget
har tatt i bruk de tre vanligste teknologiene. Dette
dreier seg om skybasert databehandling, moderne
BI-teknologi og robotisering (RPA).
De øvrige fem av åtte teknologier er det få eller
ingen av respondentene som har tatt i bruk til nå.
Dette tyder på at økonomifunksjonene har begynt
den digitale reisen, men fokuserer på de «enkleste»
og mest tilgjengelige verktøyene, som lettest kan
implementeres i nåværende prosesser. Det ser med
andre ord ut til at mange fortsatt ligger i startgropen
når det kommer til å ta ny teknologi i bruk.

“Økonomi- og finansfunksjonens oppgave
er å levere konkurransedyktige tjenester og
kunnskapsbasert støtte til virksomhetene i
NorgesGruppen. For oss er digitalisering en
naturlig videreføring av vårt kontinuerlige
arbeid med å effektivisere arbeidsprosesser
og sikre riktig kompetanse – en målrettet
utvikling inn i fremtiden.”
Mette Lier,
Konserndirektør Økonomi/Finans,
NorgesGruppen
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“For meg er det viktig at digitalisering
både handler om å få til rett
implementering av basis-systemene
innen Økonomi, HR, Eiendom og Innkjøp
- og så kommer alle de spennende
mulighetene innen robotics og
automasjon på toppen av dette.”
Thormod Fjell,
SVP Global Shared Services,
DNV GL
Overgangen til teknologier som blockchain, kunstig
intelligens og maskinlæring oppfattes av mange
som krevende og mer av et paradigmeskifte. På
spørsmål om de viktigste initiativene i 2018 for å
lykkes med digitalisering av økonomifunksjonen
svarer kun 14% at de ønsker å se på avanserte
verktøy for analyse av stordata, mens 47%
responderer at de vil fokusere på bedre utnyttelse
av dagens systemer og verktøy. Det kan med andre
ord se ut som norske økonomifunksjoner er noe
tilbakeholdne med å omfavne ny teknologi.
Accenture ser at det digitale «toget» går nå, og
de som står igjen på perrongen risikerer både et
stort teknologisk etterslep sammenlignet med
konkurrentene, og at de mister flinke folk som
frykter at deres kompetanse blir akterutseilt når
de ikke får jobbe med «det nye». Den teknologiske
utviklingen setter store krav til arbeidsgivere:
dyktige ansatte forventer å få jobbe på nye måter,
og at deres kompetanse skal bli brukt rett.

Resultater fra undersøkelsen

Moderne
BI-teknologi

Skybasert
Databehandling

58%

Robotic process
automation

Kunstig Intelligens

49%
Blockchain

0%

47%

9%

Tingenes
Internett

Maskinlæring

5%

Avansert analytics

0%

5%

47%

av utvalget vil fokusere på bedre
utnyttelse av dagens systemer og verktøy

67%

har ikke tatt i bruk rapporter på
mobile enheter

Resultater fra undersøkelsen

INITIATIVER
FOR DIGITALISERING

Forbedring av eksisterende virksomhet prioriteres høyere enn utforskning av nye muligheter innen
teknologi og kompetanse
Selskapene i undersøkelsen viser en høy grad av
modenhet på digital visjon og strategi, og for å lykkes
med digitalisering av økonomifunksjonen spurte vi
selskapene om de viktigste initiativene i året som
kommer. På topp tre for 2018 er det kun initiativer
knyttet til forbedring av eksisterende virksomhet. Det
omfatter effektivisering av prosess, bedre utnyttelse
av eksisterende systemer og kompetanseutvikling hos
dagens ansatte.
Investeringer i ny teknologi, samt det å finne og
tiltrekke seg talenter med ny digital kompetanse
kommer overraskende langt ned på listen. Hvorfor ser
det slik ut?
Mange økonomifunksjoner har mye å hente på
å ta ut potensialet i eksisterende systemer. En
kritisk suksessfaktor for å lykkes er å ha ansatte
med kompetanse, driv og nysgjerrighet til å ta nye
løsninger i bruk, og med frihet til å prøve og feile.
Utfordringene med å få hentet ut eksisterende
potensiale kan være en årsak til at mange
økonomifunksjoner er noe avventende til «det nye».
Ny teknologi kan imidlertid ofte være en raskere
og bedre tilpasset vei til målet. Mulighetene i ny
teknologi gjør at det ikke lenger er slik at endringer
og forbedringer krever langvarige og ressurskrevende
ERP-prosjekter. Man kan med andre ord akselerere
effektene ved å tenke nytt!

23%
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Kun 23% av respondentene
rapporterer at investering
i ny teknologi som RPA,
virtuelle agenter etc. er et av
prioriteringsområdene for
2018.

“Digitalisering gir mange muligheter for de
interne støttefunksjonene i selskapet, og
er en forutsetning for den modernisering
vi gjør innen shared services. Fremover
ser vi at digitalisering i sin fulle bredde gir
betydelige effektiviseringsmuligheter såvel
som muligheter til å levere bedre analyser og
beslutningsunderlag for våre interne kunder”
Thormod Fjell,
SVP Global Shared Services,
DNV GL
Vi finner i dag en høy grad av automatisering i norske
økonomifunksjoner sammenlignet med mange
andre land. Den største gevinsten ved å ta i bruk
ny teknologi er dermed ikke nødvendigvis knyttet
til effektivisering og kostnadsbesparelser, men
snarere på økt etterlevelse, transparens, kvalitet,
smidighet og rask tilgang til forretningsinformasjon.
Dette er gevinster som er mindre synlige enn rene
bunnlinjeeffekter, men som kan gi virksomheten
viktige konkurransefordeler. Det blir dermed
viktig å klare å synliggjøre den samlede gevinsten
for virksomheten for å få allokert ressurser til
implementering av ny teknologi.

14%

Resultater fra undersøkelsen

Kun 14% av respondentene
rapporterer at implementering
av avanserte verktøy for
analyse av big data er et av
prioriteringsområdene for
2018.

Vi observerer en viss spredning i svarene når det gjelder fremtidige initiativer. Selv om flertallet fokuserer
på forbedring av eksisterende virksomhet, ser vi at noen selskaper skiller seg ut som mer fremoverlente,
utradisjonelle og åpne i sin tilnærming.
Disse selskapene vil oppnå en konkurransemessig fordel, både i markedet og i kampen om talentene.
Det er mange gode grunner til at mange norske økonomifunksjoner er noe avventende og konservative i sin
tilnærming til ny teknologi og utradisjonell kompetanse, men de bør ikke vente for lenge!

51%

Effektivisering
av prosesser,
frigjøre
kapasitet

46%

Bedre/mer
optimal
utnyttelse av
funksjonalitet
i eksisterende
systemer

2%

Annet

DE VIKTIGSTE
INITIATIVENE I 2018 14%
FOR Å LYKKES MED
16%
DIGITALISERING I
ØKONOMIFUNKSJONEN
19%

Ta i bruk avanserte
verktøy for analyse av
«Big data»

42%

Opplæring
og utvikling
av digital
kompetanse
hos dagens
ansatte

35%

Etablere
tydelig visjon
og strategi for
digitalisering

32%

Investeringer
i utvikling/
oppgradering
av eksisterende
ERP- løsninger

23%

19%

Etablere
styringsmodell for
digitaliseringsinitiativer

Økt
spesialisering
av kompetanse,
roller og ansvar
hos ansatte

Finne og
tiltrekke seg
talenter med
ny digital
kompetanse

Investere i ny
teknologi som
RPA, virtuelle
agenter

Resultater fra undersøkelsen
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ACCENTURES SYN PÅ

FREMTIDENS
ØKONOMIFUNKSJON

Utviklingen går raskere enn noensinne – faktisk vil verden aldri bevege seg så sakte som akkurat nå! Takket
være digitale teknologier kan økonomifunksjonen gjøre ting man aldri har kunnet før.
ØKONOMIFUNKSJONEN OM 5 ÅR
Fremtidens økonomifunksjon vil være markant forskjellig fra den velkjente Excel-baserte transaksjons-,
rapporterings- og kontrollfokuserte rollen. Automatisering frigir kapasitet, og tilgang til multidimensjonale
data fra ende-til-ende gir ny innsikt i virksomhets- og kundedata. Og resultatet? Økonomiorganisasjonen
vil utvikle seg til et analytisk kompetansehus som har byttet ut rapportering av historiske tall med robuste
prognoser om fremtiden.
Vi ser at økonomifunksjonen i fremtiden vil bestå av tre sentrale elementer:

ANALYTISK KOMPETANSESENTER – «analyseguruer» gjør mer enn å analysere økonomirapporter,
de har også inngående kunnskap om produkter, kunder, kostnads- og prosjektutvikling. Ansatte i
virksomheten bruker selvbetjeningsløsninger for selv å vurdere data i sanntid - det er slutt på at
økonomi må gjøre det for deg!
INTEGRERTE FELLESTJENESTER - støttefunksjoner leverer komplette tjenester på tvers av alle
funksjonsområder til ansatte, kunder og leverandører. Accenture estimerer at i løpet av få år vil
80% av tradisjonelle økonomitjenester bli levert av tverrfaglige team.
KOMMUNIKASJONS- OG KONTROLLSENTER – som effektivt håndterer alt det grunnleggende
innenfor økonomiområdet; myndighetsrapportering, etterlevelse, skatt, finans og
investorinformasjon. Kontroller og myndighetsrapportering automatiseres, slik at man frigjør
spesialistkompetanse til å fokusere på optimalisering og faglig støtte til forretningssiden.
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Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen

HOVEDFAKTORER
SOM PÅVIRKER FREMTIDENS ØKONOMIFUNKSJON

Det er i all hovedsak to faktorer som i stor grad vil være med på å påvirke morgendagens økonomifunksjon;
den teknologiske utviklingen og behovet for ny kompetanse.
NY TEKNOLOGI OG DIGITALISERING – Utviklingen av ny teknologi som kunstig intelligens,
robotics, avansert analytics, maskinlæring, blockchain og tingenes internett vil påvirke tilgangen
til informasjon, økonomiprosessene og måten økonomifunksjonen jobber på. Avansert teknologi
vil gi økt forretningsinnsikt og samtidig redusere tid brukt på tradisjonelle transaksjons- og
kontrollaktiviteter.
Økonomifunksjonene må gjøre seg klare for det paradigmeskifte som kommer med ny teknologi.
Den fremtidige økonomifunksjonen vil jobbe tettere mot ledelsen, være «problemløser» og en
forretningspartner, i en kompleks verden i kontinuerlig endring.
KOMPETANSE OG ØKONOMIROLLER – Med økt digitalisering og implementering av avansert
teknologi vil det være behov for ny kompetanse og en annen forståelse i økonomifunksjonen.
Nye roller vil være en nødvendighet, og ulik erfaring og bakgrunn vil være essensielt.
Behovet for kompetanse utover tradisjonell økonomi- og regnskapskompetanse vil bli kritisk for
organisasjoner for å henge med på utviklingen og for å kunne ta steget videre. De ansatte må
kunne kombinere tradisjonell fagkompetanse innen økonomi med teknologiforståelse, og det
vil være behov for å inkludere ansatte med en helt annen bakgrunn, slik som dataanalytikere,
adferdsforskere, statistikere og sosialantropologer. Å tiltrekke seg, beholde og bygge denne
kompetansen vil kreve en stor endring i økonomifunksjonens rekrutterings- og talentstrategi.

Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen
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FREMTIDENS

ARBEIDSSTYRKE
Digitalisering stiller nye krav til arbeidsstyrken i fremtidens økonomifunksjon; jo flere maskiner, jo
viktigere blir rollen til menneskene

TRADISJONELLE ØKONOMIROLLER
Planlegging og analyse

• Vurdere ulike scenarioer, analysere og iverksette tiltak og
beredskapsplaner for eventuelle hendelser.
• Ikke kun besvare hva og hvorfor noe har skjedd, men kunne bidra
med tiltak og aktiviteter for å oppnå mål og forbedring.

Financial controller

• Fokus på preventive- og nåtidskontroller fremfor reaktive kontroller
• Fokus på resultat og ikke på prosess

Økonomimedarbeider
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BETYDNING/ PÅVIRKNING

• Fokus på merverdi og leveranse, da rutinearbeid er automatisert
• Større grad av samarbeid med andre funksjoner

Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen

Økonomifunksjoner har tradisjonelt bestått av
regnskapsførere og controllere - tallknusere med
sterk faglig kompetanse, hvor fokus har vært
på prosessering, rapportering og kontroll. Med
den digitale utviklingen som nå pågår for fult, vil
økonomifunksjonene transformeres til analytiske
kompetansesenter som i mye større grad leverer
innsikt i dataene.
CFO-området vil fortsatt være funksjonen
som skal sikre organisasjonens økonomiske
integritet og fungere som kontrollorgan, men
omfanget av ansvar og oppgaver vil bare øke.
NYE ØKONOMIROLLER

Kravet til høy fagkompetanse vil på ingen måte
forsvinne i fremtidens økonomifunksjon, og det
vil bli stadig viktigere å bruke det menneskelige
konkurransefortrinnet rett.
Arbeidsdelingen mellom menneske og maskin vil
endre seg, og de som lykkes klarer å tilpasse seg
og dra nytte av dette. Tradisjonelle økonomiroller
vil utvikle seg, og setter høye krav til å bygge ny
kompetanse hos dagens ansatte. Vinnerne blir de
som klarer å trekke til seg talenter som tilfører ny
kunnskap, teknologisk innsikt og utradisjonelle
løsninger for en verden i kontinuerlig endring.

NY KOMPETANSE OG NYE KRAV

Dataanalytiker

• Evne til å analysere og bearbeide betydelige datamengder fra
interne og eksterne kilder, inkludert markeds-, operasjonelle- og
økonomiske data
• Inngående industrikompetanse

Scenarioplanlegger

• Evne til å fastsette sannsynlighet for scenarier, hva som utløser
de og forretningsmessig påvirkning av hvert scenario

Markedsanalytiker

• Evne til å analysere nye forretningsmuligheter og –modeller, og
metoder for organisasjonen å dra nytte av dette på

Sosial-/adferdsforsker

• Evne til å modellere endringer i kunde- og konkurrentadferd og
beskrive implikasjonene dette vil medføre

Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen
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HVORDAN LEDENDE SELSKAPER TAR I BRUK

NY TEKNOLOGI
«Berøringsfri» Inngående fakturaprosess
Mange selskaper har implementert tekniske løsninger som
effektiviserer den inngående fakturaprosessen, slik som
elektronisk faktura, validering og elektronisk fakturaarkiv.
Imidlertid opplever de fleste at det fortsatt er behov for
arbeidskrevende manuelle prosesser knyttet til feil
eller mangelfull informasjon på faktura, og
effektiviseringen blir ikke som man hadde tenkt.
Majoriteten av delprosessene i den inngående
fakturaprosessen kan automatiseres ved hjelp av
både RPA og kunstig intelligens. Accenture bisto
en virksomhet som ønsket en helt «berøringsfri»
inngående fakturaprosess, noe som også
krever bruk av teknologi for å komplettere
fakturaen med riktig informasjon. Her brukes
maskinlæring, og det lages algoritmer som på
bakgrunn av historiske data om faktura fra ulike
leverandører klarer å foreslå hvilken informasjon
som mangler. Den kan også sende en e-post til
leverandøren dersom maskinen ikke selv klarer
å finne ut av dette. Roboten avgjør også beste
tidspunkt for bokføring og betaling av fakturaen
for å utnytte rabatter ved å betale tidlig eller håndtere
antatte valutasvingninger.
Ved å utnytte kunstig intelligens i den inngående
fakturaprosessen har denne kunden oppnådd:
En økning i fakturahåndtering fra 20 000 til 200 000 per FTE,
økning i betalinger ved forfall til 98%, 100% rabatt ved tidlig
betaling og en nøyaktighet i likviditetsprognosene på 98%.

16

Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen

RPA i stor skala
RPA er kjent og tilgjengelig teknologi for
mange virksomheter, men vi ser at mange sliter
med å komme forbi pilotfasen. Det er enkelt å
automatisere enkeltprosesser, men man klarer
ikke å skalere og for mange stopper det der.
Accenture har et velprøvd konsept for hvordan
man skal få RPA til å fungere i skala, og har
bistått mange kunder med å etablere, skalere
og optimalisere et Center of Excellence (CoE)
basert på en «RPA fabrikk». Løsningene har
blitt implementert basert på en agil metodikk
for å sikre en effektiv og kundefokusert
tilnærming, med prioritering, utvikling og
implementering løpende. Vi har hatt suksess
med å kjøre ting rett i produksjon, og minimert
tid på piloter. Man har testet, gjort utvikling i liten
skala og gått raskt live.
Det er også sterkt fokus på opplæring av kundens
egne ressurser og etablering av eierskap til
løsningene, som er en kritisk suksessfaktor for at
kunden skal lykkes med dette over tid.

AURORA – tar analysen et steg videre
Accentures utviklede analyseverktøy Aurora er
basert på maskinlæring, en teknologi
som gir en ny verden av analysemuligheter.
Full innsikt i kostnadsbasen og med
tilstrekkelig transparens, umiddelbar tilgang til
troverdige data og presise prognoser basert
på kunstig intelligens og maskinlæring,
gir mulighet til raskt å utarbeide solide
analyser og benchmarking som
beslutningsgrunnlag som understøtter
strategiske valg for selskapet.
Ved hjelp av Aurora – med en selvlært
algoritme basert på kunstig intelligens
og maskinlæring, har Accenture bistått
virksomheter med å få direkte innsikt i
kostnadsbasen, og basert på
dette muliggjort en ny form for
beslutningsgrunnlag.
Med Aurora implementert, oppnår kunden mer
nøyaktig kartlegging og fremstilling av kostnader,
raskere innsikt i resultater, mindre risiko for feil og
økt fokus på prognoser og forventninger til
utviklingen frem i tid. Virksomheten oppnår
større innsikt i totale kostnader og kan raskere ta
korrekte beslutninger og oppnå ønskederesultater.

Trender innen digitalisering og innovasjon i økonomifunksjonen
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KOM I GANG MED DEN

DIGITALE REISEN
HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?
Teknologi er hovedfaktoren for å ta
steget videre og for å sikre fremdrift
på den digitale reisen, men det er
ledere som forstår viktigheten av å
få menneskene til å spille på lag som
vil være avgjørende for å sikre at man
lykkes!

“For å lykkes må digitalisering ha en
engasjert "sponsor" over tid, i ledelsen
for fagområdet som skal digitaliseres.
Deretter må kompetente ressurser få
tid nok til å "leke seg" seg - først med
enkle automatiseringsoppgaver. Litt
etter litt vil det åpne seg en helt ny
verden av muligheter for digitalisering
og kostnadsbesparelser.”

“Den største utfordringen med
digitalisering er ikke teknologien, men
den kulturelle endringen bedriften må
gjennom. For å lykkes må vi våge å utfordre
etablerte sannheter og eksisterende
forretningsmodeller.”

Jon Aadne Aadnesen,
Økonomidirektør,
Reitan Convenience Norge

Hannah Cook,
Director Group Digitalisation Program,
Intrum

FOR Å SIKRE GOD
FREMDRIFT PÅ DEN DIGITALE
TRANSFORMASJONEN MÅ LEDERE
FOKUSERE PÅ FØLGENDE STEG:

Etabler en overordnet plan
som styrer alle aktiviteter og
prosjekter

Definere og sikre felles forståelse
for omfanget av digitaliseringen
av økonomifunksjonen og
tidslinjen for gjennomføring

3

Samarbeid tett med ulike
forretningsenheter og funksjoner
internt for å sikre kundenes behov

4

Erkjenne at suksess ikke er lineært. Forandringer
tar tid og krever tålmodighet. Skap en kultur for
å prøve og feile! De ansatte må oppfordres til å
jobbe med innovasjon og få støtte til arbeidet

1

2
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Prioriter piloter som gir raske
resultater, og som gjør at man
oppnår endringer

Kom i gang med den digitale reisen

5

HVORDAN KAN ACCENTURE

BIDRA?

Ingen virksomhet kan bli som den er og overleve.
Samtidig er det også slik at for rask akselerasjon
kan bli ødeleggende. Vår rolle er å hjelpe CFOorganisasjonen å navigere i «det nye» og samtidig
drive forretningsverdi. Accenture er verdensledende
i å utforme og gjennomføre den digitale agenda,
og vår styrke ligger i vår unik kompetanse i
grensesnittet mellom forretningssiden og teknologi.

Vi kombinerer dyp funksjonell kompetanse
innen økonomiområdet med teknologisk innsikt,
og trekker samtidig på vår egen erfaring som
ledende tjenesteleverandør innen økonomi- og
regnskapstjenester for å gi den beste bistanden for
økonomifunksjoner i en digital tid:

1. ENTERPRISE VALUE
Digital Transformation
Strategic Cost Reduction
ZBX

2. ENTERPRISE ANALYTICS
Data & Analytics
Enterprise Performance
Management

3. DIGITAL FINANCE
Digital Finance
Transformation

• Digital strategi for
virksomheten og
økonomifunksjonen
• Veikartet til digital
transformasjon, og oppnåelse
av målbare resultater gjennom
digitale investeringer

• Bistå med å utvikle data og
analysekapasitet som bidrar med
innsikt og kunnskap som støtter
forretningssiden
• Strategi, valg og implementering
av løsninger for Enterprise
Performance Management

• Støtte i utvikling av prosess,
mennesker og teknologi
som støtter en effektiv og
optimal digitalisering av
økonomifunksjonen.
• Fokus på teknologi som
RPA, AI, Blockchain og
skyløsninger, samt Oracle/
SAP plattform-migrering

4. ENTERPRISE OPERATING MODEL

5. DIGITAL RISK & COMPLIANCE

Next Generation SSC
Integrated Operating Model &
Transformation
Global Business Services

Digital Risk & Compliance Related
Offerings

• Bistå med å hjelpe våre kunder
med visjon, strategi, design og
implementering av nye, globale
driftsmodeller som fokuserer
på optimalisering av tjenester,
forenklede kundeopplevelser og
oppnåelse av forretningsmessige
resultater

• Vi støtter våre kunder med å
ta compliance-området et steg
videre, slik at man kan utløse
forretningsverdi
• Fokus på intelligent etterlevelse
og regulering, bruk av analytics
på økonomi- og risikooppfølging,
samt håndtering av cyber- og
finansiell risiko

Hvordan kan Accenture bidra?
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VIL DU VITE MER?
HAR DU SPØRSMÅL TIL
UNDERSØKELSEN ELLER DEN DIGITALE
ØKONOMIFUNKSJONEN, KONTAKT OSS:

Tone Leivestad
Direktør,
Finance & Enterprise Performance
Accenture Norge

OM ACCENTURE
Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer
en rekke tjenester og løsninger innen strategi, rådgivning,
digitalisering, teknologi og outsourcing.
Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser
og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet
mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke
sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine
interessenter. Med over 442 000 ansatte og kunder i mer enn
120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag.

 tone.leivestad@accenture.com

OM UNDERSØKELSEN:
Accenture i Norge gjennomførte i mars 2018 en
modenhetsundersøkelse blant økonomifunksjoner i norske
virksomheter. Resultatene fra undersøkelsen er tolket og
analysert, og blir presentert i denne rapporten.
Målgruppen for deltagelse i undersøkelsen er CFO,
økonomidirektører og ledere innenfor økonomiområdet
I norske virksomheter.. Resultatene i undersøkelsen er
anonymisert

REFERANSER:
Accenture: Digital Finance modenhetsundersøkelse 2018, Norge
Accenture: New CFO delivering value in Digital Age POV, 2017
Accenture: Meet the Finance 2020 Workforce, Accenture 2017

