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Amedia valgte BPC fra SAP:
Forenkler budsjetteringen og konsolider-
ingen

   

» Selvfølgelig skal pris og betingelser være i orden, men for oss spilte det en 

avgjørende rolle at vi hadde tillit til konsulentene som skulle hjelpe oss. Vi vil i 

luften med budsjettmodell og konsolidering på et par måneder, og vi vil også ha 

integrasjonen til økonomisystemet vårt på plass raskt. Derfor har vi bruk for 

kompetente og erfarne samarbeidspartnere «
Karen Langballe ERP Prosjektdirektør hos Amedia om valget av itelligence

 

Suksesshistorie



Amedia valgte BPC fra SAP:
Forenkler budsjetteringen og 
konsolideringen
  

SAP har levert BPC for planlegging, budsjette-
ring og konsolidering. Verktøyet lager finansiel-
le sammenstillinger av budsjetter og prognoser. 
Det gjør at bedriften kan beregne fremtidige 
transaksjoner langt bedre. Budsjetteringsver-
ktøyet vil også forenkle årlige og månedlige 
budsjettprosesser. Det benyttes modeller som 
budsjetterer selgers inntekt, vareforbruk og 
kjøpers kostnad.
– Uten god IT-teknologi i bunn ville det blitt 
en omstendelig og tungrodd prosess, forteller 
Langballe.

Stordriftsfordeler
Riktige styringssystemer er avgjørende for Ame-
dia. – For at BPC skal bli vårt viktigste styrings-
verktøy, må vi ha detaljkunnskap om løsningen 
slik at vi kan dra ut stordriftsfordeler, understre-
ker Langballe. 

Grundig prosjekteringsarbeid
Amedia besto tidligere av to konsern - A-pressen 
og Edda Media. Når A-pressen kjøpte Edda 
Media ble det behandlet som en sammenslåing 
av to like store konsern. Det nye konsernet ble 
stilt overfor flere utfordringer. Det måtte ana-
lysere hvordan budsjettering, prognostisering 
og strategisk planlegging tidligere ble foretatt 
i hvert av konsernene. – Uten innblanding fra 
leverandører vurderte vi hvilket verktøy som var 
best egnet for vår bruk. Vårt grundige prosjek-
teringsarbeid var avgjørende for riktig valg av 
verktøy. Det har styrket eierskapet til løsningen 
og bidratt til at vi ikke havnet i «lomma» på 
leverandøren, sier Langballe.

Utvelgelsesprosess
Utvelgelsesprosessen til Amedia startet våren 
2012 og ble avsluttet i desember samme år. – 
Fire leverandører ble invitert til å presentere 
sine verktøy. Kun et fåtall hadde konsolidering i 
sine løsninger. Vi foretok en grundig evaluering 
av alle, sier Langballe. –Valget falt på SAP ut 
fra løsning, pris og kvalitet. BPC er nå ferdig 
installert og regnskapstallene for 2012 inn-
lest. Nå gjenstår opplæringskurs for dedikerte 
medarbeidere. Verktøyet skal benyttes til både 

Like før jul 2012 gikk Amedia AS til anskaffelse av 

Business Planning and Consolidation (BPC) fra SAP. 

– Det som favoriserte SAP var vår fagkompetanse 

på løsningen, og at den er unik sammenlignet med 

konkurrerende systemer på markedet, mener 

prosjektdirektør ERP, Karen Langballe hos Amedia.

Utfordringer

  Amedia bestod tidligere av to konsern - A-pressen og Edda  
Media. Når A-pressen kjøpte Edda Media ble det behandlet  
som en sammenslåing av to like store konsern.

 Det nye konsernet ble stilt overfor flere utfordringer. Det 
 måtte analysere hvordan budsjettering, prognostisering og  
 strategisk planlegging tidligere ble foretatt i hvert av  
 konsernene.

   Vårt grundige prosjekteringsarbeid var avgjørende for riktig 
valg av verktøy.

Løsning og implementeringstjeneste
SAP Business Planning and Consolidation 



budsjettering og konsolidering, påpeker hun. 

Verdens største utgiver
Amedia er verdens største utgiver av lokalavi-
ser. Daglig når selskapets medier 2,5 millioner 
lesere, lyttere og brukere. Det eier helt eller 
delvis 70 lokal- og regionaviser samt tilhørende 
nettaviser og trykkerier, lokalfjernsyn og lokal-
radio. Amedia driver også omfattende trykkeri-
virksomhet i Norge og Russland og sysselsetter 
2700 medarbeidere. Konsernets hovedkontor 
er i Oslo. – Vi er summen av A-pressen og Edda 
Media (tidligere Orkla Media). Virksomheten er 
representert i alle norske fylker. I 2011 omsatte 
vi for 5,5 milliarder kroner, sier Langballe. 

Store forventninger
– Vi har store forventninger til å benytte BPC 
for konsolidering. Våre økonomidirektører/
ansvarlige vil få større nærhet til vårt ferdig 
konsoliderte regnskap. Tidligere benyttet hvert 
av konsernene ulik kontotabell til henholds-
vis regnskap og konsolidering. Nå skal vi 
bruke samme økonomimodell fra bokføring til 
konsolidert resultat, noe som forenkler ana-
lysearbeidet og gi oss bedre tallforståelse, sier 
Langballe. – BPC vil spare oss for mye plunder 
og heft. Det er utopisk å leve i en verden uten 
gode planleggings-, konsoliderings- og budsjet-
teringsverktøy.

Kostnadsbesparelse
– Vi har ikke beregnet hvor store kostnads-
besparelsene blir med BPC, men vi får bedre 
tilgang på opplags-, annonseomsetnings- og 
trykkerimodeller i tillegg til distribusjons- og 
konsernkostnader, sier Langballe. 

Integrasjon
På spørsmål om hvordan BPC er integrert mot 
Amedias øvrige virksomheter, svarer Langballe: 
– Hele konsernet benytter en Citrix-løsning, 
som er tilgjengelig for alle våre økonomidirek-
tører og kontrollere over hele Norge. Vi vurderer 
nå å inkludere markedsdirektører i BPC-løsnin-
gen, som er flinke til å legge sine egne detaljerte 

budsjetter. 

Økonomisystem
Amedia benytter et økonomisystem fra en an-
nen ERP-leverandør enn SAP. – Vi lager nå en 
integrasjon som gjør at tallene hos denne leve-
randøren og BPC ajourføres mot hverandre så 
ofte vi ønsker, for eksempel hvert kvarter. Med 
BPC kan jeg gå inn å se på regnskapet for denne 
måneden eller innhente resultatinformasjon 
idet jeg gjør månedsavslutningen ferdig. Forde-
len med BPC er at regnskapstallene er tilgjenge-
lig i regnearkprogrammet Excel. Excel benyttes 
flittig av økonomimedarbeidere og personlig 
har jeg stor utbytte av det i mitt daglige arbeid.

Gjennomtenkt økonomimodell
– Med BPC kan vi lage dynamiske rapporter 
som gir oss regnskapsinformasjon om inntekter 
fra papiravis, nettavis eller sms-tjenester. Det 
er viktig å ha en god og gjennomtenkt økono-
mimodell der informasjonen aldri repeteres 
fra dimensjon til dimensjon. Oppsettet i BPC 
er identisk med økonomisystemet. Det eneste 
tillegget vi har i BPC er statistikkinformasjon, 
som forteller oss hvor mange lesere, lyttere, bru-
kere på nettaviser og abonnenter vi har tilgjen-
gelig, sier Langballe. Hun kan fortelle at Amedia 
i BPC-prosjektet benytter itelligence, i tillegg 
til en meget dyktig konsulent hos SAP Norge. 
– Samarbeidet fungerer utmerket i prosjektet, 
avslutter hun. 

Om Amedia

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. 
Daglig når konsernets medier 2,5 millioner lesere, 
lyttere og brukere. Amedia driver omfattende 
trykkerivirksomhet i Norge og Russland.



Sammendrag
SAP har levert BPC for planlegging, budsjette-
ring og konsolidering. Verktøyet lager finansielle 
sammenstillinger av budsjetter og prognoser. 
Det gjør at bedriften kan beregne fremtidige 
transaksjoner langt bedre. Budsjetteringsver-
ktøyet vil også forenkle årlige og månedlige 
budsjettprosesser. – Vi har store forventninger til 
å benytte BPC for konsolidering. Våre økonomi-
direktører/ansvarlige vil få større nærhet til vårt 
ferdig konsoliderte regnskap, sier prosjektdirek-
tør ERP, Karen Langballe hos Amedia.

Hvorfor SAP?
 God fagkompetanse på BPC
 Unik løsning sammenlignet med konkurre- 

 rende systemer på markedet
 Valget falt på SAP ut fra løsning, pris og 

 kvalitet
 BPC vil spare oss for mye plunder og heft

 Med BPC kan vi lage dynamiske rapporter

Implementering
 BPC lager finansielle sammenstillinger av  

 budsjetter og prognoser. Dermed kan  
 Amedia beregne fremtidige transaksjoner  
 langt bedre.

Amedia gikk til anskaffelse av løsningen før jul 
2012.
BPC er nå ferdig installert og regnskapstallene for 
2012 er innlest. Nå gjenstår opplæringskurs for 
dedikerte medarbeidere.
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