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Mercell er på en ny rejse

https://docs.google.com/file/d/1lEnBsgYwfj112DoxpDrzphgNsw6Q2Q_M/preview
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Fakta om Mercell Q1,  2021 

▪ Fra 199 medarbejdere i 2019 til 536 talentfulde Mercellians, hvoraf ca. 150 er 
ansat i Danmark fordelt på 5 kontorer

▪ Omsætning på > NOK 500M

▪ Børsnoteret i Oslo

▪ 26.600 leverandører og 2.530 indkøbere i 13 europæiske lande og USA

▪ Markedsleder i Norge, Danmark, Sverige, Holland og allerede den største aktør 
inden for det europæiske offentlige pre-award marked

▪ Stærk strategisk positionering inden for P2P

▪ Flere opkøb vil ske i løbet af 2021 og fremad

▪ Udrulning af indkøbsløsninger i Europa tager afsæt i de danske 
indkøbsløsninger opkøbt i 2020



Strategi & Udførsel
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Mercell er repræsenteret 
Markedsleder

Markedsleder i 
Norden 

Udvidelse af 
produktportefølje Europæisk udvidelse

Betydelig markedsvækst drevet af EU-lovgivning og digitalisering 

De samlede europæiske udgifter til offentlige indkøb ~EUR 2.2 trillion

Etableret fodfæste på flere markeder

Vellykket opkøbs-og vækst strategi

Førende positionering at blive konsolidator af det europæiske marked for 
eTendering og Indkøbsløsning

+USA



Hvad betyder det så for vores forretning 
og kunder i Danmark

▪ En resourcestærk organisation

▪ Samlet de bedste kompetencer i vores branche

▪ Vidensdeling og udvikling

▪ På en fælles rejse mod levere de bedste løsninger til vores kunder

▪ Konsolidering af vores produktportefølje 

▪ Vi samler de bedste funktionaliteter fra de eksisterende platforme til én:

Mercell Procurement Platform 
Global styrke - lokal tilstedeværelse 



Fremtidsplaner for Mercell-gruppen

Commerce



We aim to be the preferred e-tendering and 
procurement platform in Europe 
by unleashing the full potential 
of a user-friendly and trusted marketplace.

Mercell gruppens vision er:



• At konsolidere de stærkeste virksomheder til at drive 
udviklingen af de bedste produkter. 

• At levere den førende markedsplads for håndtering af 
digitale udbud og procurement.

• At levere skalerbare standard-produkter, der dækker 
vores kunders behov uanset geografiske lokation og 
industri.
 

• At aktivt involvere vores kunder i vores produktudvikling 
for at sikre at vi leverer de rigtige løsninger.

Vores produktstrategi udspringer af denne vision



Source-2-Contract + Contract-2-Pay = Source-2-Pay

e-Procurement
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Source-2-Contract + Contract-2-Pay = Source-2-Pay

Indkøb

Faktura

Analyse

Udbud

Kontrakt

▪ Effektiv indkøb af varer og services 
▪ Reducere maverick indkøb
▪ Sikring af kundeloyalitet
▪ Transparents i hele indkøbsprocessen 
▪ Reducering af antallet af indkøbere
▪ Sikring af governance & indkøbs-politik

▪ Optimering af betaling processen
▪ Reducering af omkostninger ved 

fakturahåndtering
▪ Færre manuelle håndteringer 
▪ Færre manuelle konteringer
▪ Kombinering af kontrakt, bestilling, 

varemodtagelse og faktura

▪ Strategisk styring af tender processen 
▪ Reducer tid og cost ved gennemførelse af udbud
▪ Sikring af fair vurdering og fuld sporbarhed. 
▪ Brugervenligt og intuitivt

▪ Oversigt over alle kontrakter
▪ Fuld Contract Lifecycle Management
▪ Håndtering af alle typer af kontrakter
▪ Segmentering og aktivitetsplanlægning
▪ Risikostyring
▪ KPI & forbrugsoversigt

▪ Overblik og Analyse
▪ Automatisk priskontrol 
▪ Kontrakt compliance
▪ Optimering og tender-planlægning
▪ Ledelses Informations System (LIS)



Konsolidering af eksisterende moduler til 
en samlet post award platform baseret på 

en best-of-breed strategi. 

Udvikling af en ny pre award platform. Genbrug og 
tilpasning af eksisterende funktionalitet, hvor det 

er muligt.  

Fra adskillige platforme til én samlet modul-baseret løsning, der 
håndterer vores kunders forretningsgange.

TendSign CA/CLM

Konsolidering af løsninger til en fælles platform



Mercells planer for vores Purchase-2-Pay (P2P/Post 
Award) løsninger



Hvad handler vores kunder i vores løsninger?

Well.. næsten alt.. 
… hvad handler de ikke?



Mercells primære fokusområder

• Konsolidering af Mercells eksisterende løsninger.

• Produktmæssige fokusområder

• Skalering af Mercells leverence-organisation

• Etablering af erfa-grupper og sikring af kundeinvolvering 



Konsolidering af Mercells løsninger

• Identificering af nøgle-funktionalitet og brugervenlighed i hver platform.

• Identificering af platformenes evner til at håndtere flere sprog og lande. 

• Vurdering af konfigurationsmuligheder ift. både at understøtte offentlige og private 
virksomheder (indenfor forskellige segmenter).

• Teknisk modenhed og tilstand ift. Mercells Technology Strategy.

• Produkt modenhed ift. UX/UI, Mobile support, Responsiveness, WAG 2.0.

• Sikkerhedsvurdering af platformene.

• Stabilitets- og performancevurdering af platformene. 



Konsolidering af Mercells løsninger

Contract management

xxxInvoice & Match

Analysis & Enrichment

Catalogue Workflow

Integrations

Platform 

Område      Produkter (udvalgt liste)                     

Marketplace
Mercell Procurement Search
Mercell Ordering & Logistics
Mercell Service Procurement / RFX
Mercell Budget Management

Mercell Invoice Workflow
Mercell Match
Mercell Invoice Firewall
Mercell Pre-Accounting

Mercell Analysis
Mercell Data Enrichment 

Mercell Contract Management
Mercell Segmentation
Mercell Risk Assessment

Mercell Catalogue Workflow
Mercell Catalogue Hub (Distribution)
Mercell Catalogue Firewall
Mercell Catalogue Supplier Services

Mercell Master Data Management
  Mercell Integration Services 

Mercell Access Point Services

Mercell Authentication
Mercell Authorization
Mercell Administration
Mercell Dashboard

Authentication Management

Integrations

Procurement 
Search

Authorization Management

Internationalization

Ordering & 
Logistics

Invoice 
Workflow

Service 
Procurement & 

RFX

Budget 
Management

Invoice Match

Invoice Firewall

Pre-Accounting

Analytics

Data 
Enrichment

Contract 
Management

Contract 
Segmentation

Administration

Catalogue 
Workflow

Catalogue 
Firewall

Mercell Procurement Platform

Buyers & Suppliers

Catalogue Hub
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Konsolidering af Mercells løsninger - Integrationer



Konsolidering af Mercells løsninger - Funktionalitet

• Gap analyse af 10+ CM værktøjer

• Etablering af produktstrategi & scope

• Skalering & etablering af udviklingsteam

• Etablering af produktudviklingsplan & roadmap

• Etablering af kundegrupper & erfarings involvering

• Eksekvering og iterativ leverance forløb

• Samme med de andre moduler….



Konsolidering af Mercells løsninger - Design

Endeligt design er ikke fastlagt



Konsolidering af Mercells løsninger - Sammenlægning & Udrulning



Mercells primære fokusområder

• Konsolidering af Mercells eksisterende løsninger

• Produktmæssige fokusområder

• Skalering af Mercells leverence-organisation

• Etablering af erfa-grupper og sikring af kundeinvolvering 



Produktmæssige fokusområder



(Udvalgte) produktmæssige fokusområder 

• Automatisering - AI/Machine-learning & adaptiv platform.

• Service Procurement / Tjenesteydelser (RFX)

• FNs Verdensmål og bæredygtighed

• PEPPOL (Faktura & Ordre-dokumenter)

• ERP samarbejde & integrationssnitflader

• Databerigelse af produkt-informationer (PIM) fra f.eks. GS1

• Borgervendt servicehåndtering

• Logistikoptimeringer indkøber <> leverandør

• Katalogoptimeringer indkøber <> leverandør

• Contract Lifecycle Management

• Ledelses Informationer



(Udvalgte) produktmæssige fokusområder - AI/Prækontering 



(Udvalgte) produktmæssige fokusområder - AI/Prækontering 



(Udvalgte) produktmæssige fokusområder - Serviceydelser 



(Udvalgte) produktmæssige fokusområder - Verdensmål 



Mercells primære fokusområder

• Konsolidering af Mercells eksisterende løsninger

• Produktmæssige fokusområder

• Skalering af Mercells leverence-organisation

• Etablering af erfa-grupper og sikring af kundeinvolvering 



Skalering af Mercells leverance-organisation



Skalering af Mercells leverence-organisation

▪ 536 talentfulde Mercellians

▪ 150+ service-minded konsulenter i Danmark

▪ 100+ af os fokuserer udelukkende på P2P i 5 lande



Mercells primære fokusområder

• Konsolidering af Mercells eksisterende løsninger.

• Produktmæssige fokusområder

• Skalering af Mercells leverence-organisation

• Etablering af erfa-grupper og sikring af kundeinvolvering 



Etablering af erfa-grupper og sikring af kundeinvolvering 

• Erfaringsudveksling og dialogmøder

• Samarbejde om udviklingspunkter

• ERFA-møder på tværs af kunder

• KAM og statusmøder

• Løbende dialog

• Flere med til at præge udviklingen af vores løsninger



Demo af udvalgte moduler

Markedsplads Kontraktstyring Katalogstyring



Spørgsmål ?

Jacob Gaarde Vornøe
Head of New Sales and Customer Success
Tlf: +45 61 22 11 90
Email: jacob.gaarde.vornoe@mercell.com


