Fornyelse, ændring,
genudbud ?
Hvad skal der ske med jeres
outsourcingaftaler ?

Den typiske tidsramme
for fornyelse, ændring
eller genudbud af
outsourcingaftaler er
mellem 12 og 18 måneder
og dækker:
• Vurdering
• Strategi
• Planlægning
• Eksekvering

Set i lyset af muligheden for at opnå målbare
omkostningsbesparelser og forbedret aftalesum er
der større og større fordele ved at genforhandle
og/eller genudbyde eksisterende outsourcingaftaler.
For at kunne realisere disse fordele skal I gennemgå jeres
outsourcingaftaler, så I kan beslutte, om de skal fornys,
ændres eller genudbydes.
Som med andre effektiviseringstiltag skal strategisk
sourcing ikke tilgås som en enkeltstående aktivitet, men
nærmere som en kontinuerlig proces, uanset hvilken type
service der outsources.
Ved at se på outsourcingaftalernes livscyklus – fremfor
blot at fokusere på deres begyndelse og slutning – kan
jeres virk-somhed opnå forbedret produktivitet, styrket
vidensoverførsel og løbende konkurrencefordele uden
hensyntagen til gældende markedsvilkår.

Hvor god aftalen end var, da den blev udarbejdet,
så afspejler den sandsynligvis ikke de nuværende
forretningsbehov og aspirationer.
Ændring
En mindre intuitiv, men muligvis mere gennemførlig,
mulighed for at optimere aftalen omfatter ændring eller
genforhandling af aftalen – uafhængigt af udløbsdatoen.
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I kan også styrke forholdet til jeres serviceleverandører, så
alle interessenter opnår langfristet værdi.
Forstå jeres muligheder

Genforhandl
med
levendør

Ved at gennemgå de eksisterende aftaler, før de udløber,
har I mulighed for at optimere jeres leverandøraftaler.
Selvom det måske virker i strid med almindelig sund
fornuft, kan selv den mest skudsikre outsourcingaftale
ændres eller genforhandles.
Det vigtigste er at gennemgå aftalerne med henblik på at
mindske risici og adressere en ny forretningsvirkelighed og
nye forretningsbehov.
Fornyelse
Når en outsourcingaftale afsluttes, fornyr de fleste
virksomheder den rent instinktivt uden at foretage de
store ændringer, især hvis der ikke tidligere har været
nogen større problemstillinger.
Hvis det eksisterende serviceniveau, leveringsmåde
samt betingelser og vilkår er acceptable, og forholdet
virker sundt, foretrækker mange virksomheder ikke at
foretage sig noget.Ved at forny uden at gennemgå aftalen
grundigt risikerer I at gå glip af ovennævnte potentielle
besparelser såvel som muligheden for at foretage positive
ændringer i jeres nuværende aftaler.

Der er opnået 15-20 procent
besparelse i aftaler, som Deloitte
har gennemgået.
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Dette omfatter ikke blot gennemgang af aftalens
betingelser, men også karakteren af de services, der
leveres, samt de nuværende forretningsbehov i forhold
til at sikre, at aftalen til stadighed leverer værdi til alle
interessenter.
Udover en forlænget aftale, der er i bedre
overensstemmelse med begge parters interesser,
kan en vellykket genforhandling levere væsentlige
omkostningsbesparelser, forbedret forretningsafstemning
og mere effektiv risikostyring.
Genudbud
I tilfælde, hvor den eksisterende aftale ikke har levet up
til forventningerne, er den bedste mulighed nok at gå
tilbage til markedet og finde en ny leverandør.
Det endelige mål med genforhandlingsprocessen er at
finde en ny serviceleverandør og skabe et forhold, der
kan hjælpe virksomheden med at optimere værdien for
interessenterne.
Et alternativ til at genudbyde hele aftalen er at afslutte og
gensource en del af servicerne.
Det vil give mulighed for på bedste måde at source en
bestemt service eller bestemte services.

Hvorfor Deloitte?
Deloitte er i en unik position til at yde service til vores
kunder. Med 210.000 medarbejdere på tværs af 150
lande og en global konsulentkapacitet på mere end
37.000 konsulenter yder vi professionel service til over
halvdelen af Global 500-virksomhederne.
At vælge den rigtige partner og rådgiver at arbejde
sammen med på outsourcingrejsen er en af de vigtigste
beslutninger, der skal tages. Vi er unikke på markedet,

da vi kan tilbyde integreret, multidisciplinær service,
der inkorporerer vores ekspertise indenfor skat,
revision, regulering og compliance, omstrukturering
og transformation samt forandringsprogrammer.
Dermed kan vi levere en uforlignelig dybde og
bredde i specialistkompetencer, og vores one firmtilgang demonstrerer vores engagement og evne
i forhold til at være den udvalgte partner indenfor
outsourcingrådgivning.

Er det relevant for jeres
virksomhed?
Tag testen nedenfor og find ud af, hvor du står.

Deloitte’s 2014 Global outsourcing and
Insourcing Survey
Issues clients face with outsourcing providers
Reactive vs Proactive
Poor service quality
lack of innovation
Unqualified resources
Lack of responsiveness
Failure to meet Service Levels
Ineffective issue resolution
Communication barriers
Poor quality of relationship
High service provider attrition
Too costly
Incompatible culture
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