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Magasin, som gennem mere end et halvt århundrede har haft 
ikonstatus som en af Danmarks største og absolut førende 
varehuskæder, arbejder i dag konsekvent med Business 
Intelligence. Her er deres historie om, hvilket udbytte det har 
givet, og hvorfor Magasin valgte QlikView og Capana som 
henholdsvis IT-leverandør og implementerings-partner.

Capana  
leverede  
QlikView  

til  Magasin
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Hvad var baggrunden for, at I begyndte at kigge 
efter en Business Intelligence-løsning?
Det er vigtigt på toppen af vores finansielle systemer at have et system, som kan le-
vere data ud til hele vores virksomhed. Den store beslutning var i virkeligheden mere; 
”Hvilket system skal det være?” Og den beslutning er den dag i dag meget svær at 
træffe. Fordi det virker, som om de alle sammen kan det samme. Så man kan let blive 
solgt en løsning, man ikke bliver tilfreds med.

Hvad var det for nogle forretningsmæssige ting, I ikke kunne?
Man kan sige, at de finansielle systemer kan ikke levere opfølgning på for eksempel 
et budget. Eller fortælle hvordan det gik med salget i går, og sende det ud til nogle 
mennesker. Ja faktisk hele distributionen af data, at samle data og give et kvalificeret 
input tilbage. Også det at kunne samle data fra forskellige systemer og distribuere 
dem ud til beslutningstagerne. Det kan et finansielt system ikke i dag. Der har man 
brug for et Business Intelligence-system.

Hvis systemerne ser så ens ud 
- hvorfor endte I så med at vælge Capana og QlikView?
Vi startede faktisk med at vælge forkert. Så vi var hele turen omkring et valg af en
leverandør, som endte med, ikke at kunne levere det, vi havde brug for. Det handlede
om, at mængden af data meget hurtigt bliver meget stor. På overfladen kan alle virk-
somheder jo se fine ud, men når man først kommer ned under det øverste lag, finder
man ud af, hvad der reelt sker. Og jo længere man kommer ned, jo mere viden får
man, og jo mere rentabilitet kan man få af sin løsning.

Ambitionsniveauet hos os var meget ubeskedent at sige: Vi vil gerne have det laveste 
niveau af data. Vi vil ned på hver eneste salgstransaktion, der foregår i vores forret-
ninger. Hver bon der køres i gennem, hver eneste medarbejder, hver eneste indkøber, 
hver eneste mand, der har gjort et eller andet, eller købt en ting eller en dims, det er 
registreret i det her system. Vi ønskede en fælles database med alt.

Og det genererer en masse data?
Det genererer en masse data, og derfor måtte den løsning, vi var startet med på et 
eller andet tidspunkt give op. Det stiller jo nogle meget store krav, når man driver 
retail. Der er typisk rigtig mange transaktioner i vores forretninger, og langt de fleste 
løsninger bliver hurtigt utroligt komplicerede, at få til at fungere. Ressource-indsatsen 
bliver simpelthen for stor i forhold til udbyttet.

Hvad var det ved Capana og QlikView, der overbeviste dig om, 
at her kunne du måske få løst dine udfordringer?
Altså på det tidspunkt var vi begyndt at blive vaccineret for salgsbudskaber, så vi 
sagde hårdt fra starten: ”Jamen hvis I kan bevise, at I kan løse opgaven, så kan vi 
begynde at tale om, at der kan blive noget økonomi i det. Men vi starter lige med et 
uden-beregnings-seminar, hvor I demonstrerer, at den opgave magter I at løse”.

Og der blev jeg ret overrasket, fordi jeg havde jo prøve at implementere en løsning 
over ni måneder, som jeg ikke rigtigt kunne få til at virke. 

Og nu ser vi relativt hurtigt, at vi kan få løst alle de behov plus de tilstødende behov. 
Det var en åbenbaring at se, at det kan klares helt low-key og med én mand inde over 
projektet. 

Så der åbnede sig en ny verden. Nu kan vi pludselig følge alting -  og man kan be-
tjene systemet med meget lidt uddannelse. Vi har et konsulenthold inde, ja hold er et 
stort ord, for der er kun én til to mand. Dvs. en mand der arbejder døgnets fireogtyve 
timer, og hver dag kan give en afrapportering på, hvor langt vi er nået. Det giver jo en 
fantastisk fremdrift, når det ikke er noget med et stort hold og en meget kompliceret 
proces.

Hvad for nogle forretningsområder indgår I jeres løsning?
Vi er startet med ét område. Vi havde ikke behov for at designe en fuldt skaleret løs-
ning og implementere den efter et år. Vi kunne allerede efter fjorten dage sige: Nu kan 
vi det her. Og hvis vi så havde behov for at gå tilbage i processen og implementere  
noget mere og lave lidt om - så dræbte det ikke alt det andet, vi havde lavet. Det er 
der rigtig mange systemer, som ikke magter. 

Deri ligger et af de vigtige kvalificeringsbehov, man har i de her systemer. I dag er vi 
gået fra først at finde ud af, hvad der foregår med salg og medarbejdere, til at omfatte 
alle vores indkøb, alle indkøbte varer, alle lagerbeholdninger, alle lønsystemer, alle 
afregningssystemer og alle kundetællere. Alt hvad vi har data på, er i dag implemente-
ret ind i vores løsning på Business Intelligence-siden. Det har vi gjort gradvist over en 
periode.

Hvordan hænger løsningen sammen med jeres øvrige systemer?
Det er fuldt integreret i dag. Man kan tit og ofte måle sådan noget konkret ved at sige: 
Hvor mange medarbejder-ressourcer går der med til den her proces? Og jeg tør godt 
røbe, at i Magasin er der én mand på det her projekt til hele vores forretning. Og det 
er ikke én med en længevarende cand. merc. i datalogi, men en dygtig og engageret 
medarbejder, som har påtaget sig at udvikle det. Og det er jo også en af systemets 
styrker, at man med de rigtige forudsætninger sagtens kan blive selvhjulpen.

Peter Fabricius, 
Økonomidirektør, Magasin du Nord, 

interviewet af Bjarke Stemann
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Hvordan arbejder I konkret med løsningen - både strategisk og taktisk?
Jeg havde en samtale med vores administrerende direktør for ganske nylig, hvor han 
siger til mig, at det er en af de allerstørste successer, vi har haft med vores virksomhed 
og den turn-around-proces, som Magasin har været inde i. For nu har vi et system, 
der kan levere data på tværs af alle vores funktioner. Og der findes jo stort set ikke en 
funktion i Magasin, som på en eller anden måde ikke er afhængig af vores løsning på 
det her område. Så det er alt fra at købe varer ind til at sælge dem igen, til at følge op 
på de økonomiske resultater, til at sende resultatopgørelser og varebeholdninger ud på 
daglig basis til vore forretningsområder, og til den enkelte medarbejder. Til at holde styr 
på bonus- og incitamentsprogrammer. Til at sende - både det praktiske og det taktiske, 
og i nogen grad selvfølgelig også det strategiske materiale ud. Og fordi vi har alting i vo-
res systemer, så bliver det altid et centralt omdrejningspunkt, at vi lige hurtigt kan slå op. 
Samtidig er det jo ikke noget, der kræver at IT-manden genererer en rapport. Selv jeg 
kan finde ud af, at gå ind og hive relativt kompliceret information fra, fordi det er nogen 
få tastetryk og så har man det.

Kan du give et eksempel på noget som du for eksempel finder frem?
Hvis jeg vil finde ud af, hvorfor et område har en lavere bruttoavance, end vi havde 
budgetteret. Så kan jeg gå ind og lave en to-tre klik på skærmen og finde ud af alt om-
kring både varen og salgsindsatsen. Alt hvad der er gjort på det pågældende område 
i det pågældende varehus med ganske få tastetryk. Det er sådan noget, vi typisk vil 
kigge på og følge op på.

Når du så forfølger bruttoavancen, hvad kan det så være, du finder ud af?
Det kunne for eksempel være, at vi finder ud af, at nogle varer er udsolgt. Eller vi 
finder ud af, at der var ikke bemanding på området, så det giver i virkeligheden sig 
selv, at vi fik solgt den ene type varer i stedet for den anden type varer. I virkeligheden 
kan jeg komme helt ned i detaljen, så jeg kan forstå alting, hvis jeg bare søger efter 
det. Og det er relativt hurtigt at finde ud af det. Man kan også komme ud for, at det ser 
fint ud på overfladen, men når man så kommer nedenunder, så finder man jo ud af, 
at ”hov sorte sokker i størrelse 41, som er det eneste kunderne gerne vil have, det er 
det eneste, vi ikke har …” og så kan man gøre noget ved problemet lynhurtigt. Så det 
er det med hele tiden at kunne følge op let og få fat i data, der giver værdien i de her 
systemer.

Hvor mange mennesker bruger jeres QlikView-løsning?
Næsten alle bruger det, men mange af dem er jo indirekte brugere. Faktisk er det 
sådan, at til både vores samarbejdspartnere og vores interne medarbejdere, sender 
systemet mellem 400-700 rapporter ud om dagen. Så der er ganske mange - både 
leverandører og medarbejdere - der modtager et eller andet fra det her system. Typisk 
er det salgsinformation, og scoring af hvor den pågældende leverandør ligger i forhold 
til de andre leverandører på en etage. Vi har anonymiseret det selvfølgelig, så man 
ikke kan se, hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige, men man altid kan følge 
sig selv. Vi har også givet lønsomhedsanalyser ud til alle vores salgschefer og shop-
managers. Man kan i virkeligheden sige, at vi har lagt et stort skema op, og sagt hvem 
skal modtage hvad hvornår. Og så har vi plottet alle folk ind i det, så der er en fast 
proces for, hvad man får af information når man er her. 

Så en standart-rapportering og udover det også ad hoc-rapporter?
Ja, der er omkring 110 brugere på systemet. Så der er sjældent nogen, der tager et 
kontorjob i Magasin uden at få direkte adgang til systemet, og uden at kunne betjene 
det selv. De kan ikke lave ulykker, og det er meget let at bruge. Det er jo en af forud-
sætningerne, fordi mange af vores folk ikke er økonomer eller nogen, der har taget 
en datalogi-uddannelse i deres fritid. Det giver os enorm fleksibilitet, at folk selv kan 
hente informationerne.

Hvordan har jeres samarbejde med Capana været 
omkring at implementere systemet?
Jeg har filosoferet lidt over det spørgsmål, fordi jeg tror, at man skal finde en samar-
bejdspartner, som passer til den virksomhed man er i - og det temperament man har. 
Meget lange projekter med få afrapporteringer er ikke lige min livret, fordi jeg synes, at 
risikoen bliver så stor i den anden ende. Man ender med at betale en masse penge, 
og man ved ikke rigtigt, hvad man får. Så kravene til Capana har været, at der skal 
være løbende afrapportering, og at de skal sidde her på stedet og gøre det, fordi jeg 
vil kunne følge med i tidsforbruget og indsatsen. Og jeg vil have en løbende dialog 
omkring det. Det må man sige at Capana har fanget i det her tilfælde. De har leve-
ret det, vi gerne vil have fra starten. Så der har ikke været nogen problemer. Og det 
har også været fint, at vi ikke hele tiden skal ringe til Capana. Faktisk ringer de kun 
omkring andre ting. Så vi har ikke udvikling på projektet sammen med dem nu. De 
leverer til det punkt, hvor de har siger: ”nu er I så langt, så nu er I faktisk selvhjulpne”. 
Og dér er vi nu.

Nu ved jeg ikke hvor længe I har været i gang, 
men hvilke forretningsmæssige udbytter har I fået?
I dag kan vi ikke forestille os et liv uden. Det er et system, som kræver, at det fungerer 
hele tiden, fordi vi er dybt afhængige af det. Det er så slagsiden, kan man sige, men 
vi kan ikke leve uden de her systemer i dag. Hele omdrejningspunktet for alt hvad der 
foregår, det er de forretningssystemer, vi har bygget op her. Så det er en central del af 
vores forretningsdrift.

Hvilke planer har I om at udvikle brugen af Business Intelligence?
Vi udvikler hele tiden, og vi tager det step by step. Så hver gang vi ser et nyt om-
råde, hvor vi kunne have brug for støtte af den ene eller den anden art, så ender det 
typisk med, at QlikView bliver løsningen. Og det fantastiske er jo, at det går relativt 
hurtigt med, at få de her ting til at ske.

Nu hvor du taler om systemet, hvad synes du den største fordel er?
Den største fordel er, at det er så stærk en motor, at du kan lægge det hele ned i den. 
Det bliver en lille smule teknisk, men det drejer sig dybest set om udbyttet. Når man 
har en forretning med så mange hundredetusinder af varenumre, som vi har, og de 
skifter over sæsonerne. Da vi implementerede systemet talte vi om, at det er måske 
halvanden million varenumre, der skiftes ud om året i de her cirkler, og vi har mange 
medarbejdere, der hele tiden skifter funktionsområder. 
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Så her har du i virkeligheden at gøre med et datagrundlag, som hele tiden rykker sig, 
og der har man brug for en god struktur, som ligesom kan få styr på de her data-
mængder. Og der forstår vi altså sammen med vores partner, at lave en løsning, som 
kan magte den opgave. Dels fordi der er et ekstrem tyngde af data - altså virkelig, 
virkelig mange data. Og dels fordi vi ikke har accepteret svartider. Vi har sagt, at det 
skal være sådan, at når man klikker, så får man et svar med det samme. For ellers er 
der ikke nogen, der bruger det. Og der må vi sige, at Capana har formået at skrue en 
løsning sammen, som hele tiden kan tilpasse sig vores forretningsbehov.

Hvad er dine råd til andre, 
som overvejer at indføre Business Intelligence?
Jeg har tit oplevet omkring leverandører, at man får det falske spørgsmål: ”Fortæl os 
hvad du gerne vil have, så skal vi nok løse det”. Umiddelbart lyder det jo forjættende. 
Ih hvor dejligt, der kommer en leverandør, som gerne vil løse ens problemer. Men jeg 
ved jo ikke, hvad mine behov er om fem år. Jeg ved ikke, hvordan jeg driver forretning 
til den tid. Det kan man ikke vide i dag - i hvert fald ikke her. Så dybest set er det ikke 
det spørgsmål, man skal svare på. Man skal hellere sige: Hvad er det, jeg gerne vil 
have, at løsningen skal kunne? Hvilken implementeringsproces vil jeg have omkring 
mit system? Man skal finde sig en leverandør på IT-fronten, der hele tiden tilpasser sig 
den omverdens-dynamik virksomheden agerer i. Man skal også finde ud af: Vil man 
meget eller vil man lidt? Jeg anbefaler altid meget, fordi jeg tror 80% af værdien ligger 
i detaljen. Ikke bare i topline, for den kender enhver jo næsten. 

Vil man have værdi af Business Intelligence, skal man have rigtig mange transaktioner 
ind i det. Så man skal finde sig en leverandør, der kan det på IT-siden, og derudover 
have en implementeringspartner som forstår at implementere det på den måde, der 
tilpasser virksomhedens krav. Jeg kunne godt mene, at min egen måde at gøre på, er 
langt den bedste, men det må folk jo selv vurdere. Jeg har haft stor glæde af succes-
siv implementering, hvor man hele tiden kan vise brugerne, at ”nu kan du det, nu kan 
du lidt mere”. Så man får brugeren over på sin side. Og så skal det selvfølgelig være 
let at betjene. Altså hvis det er noget med, at man skal have tre videnskabsmænd sid-
dende og trække data ud, så kommer det aldrig til at fungere. I hvert fald ikke uden, 
at det er meget meget dyrt, og det er mange af de her løsninger i dag. 
De er jo frygteligt dyre, og det burde de jo ret beset ikke være.

,,
Og  der  ma  vi  sige,  at  Capana  har  

sammen,  som  hele  tiden  kan  t,,ilpasse 
sig  vores  forretningsbehov. ,,

Jeg  har  haft  stor 
glaede  af  successiv 

implementering,  hvor 
man  hele  tiden  kan 

vise  brugerne,  at  
,,

nu 
kan  du  det,  nu  kan  du  

lidt  mere
,,

.  Sa  man  far  
brugeren  over  pa  sin  

side.  Og  sA  skal  det  
selvfolgelig  vaere  let

at  betjene
,,/

o o

b u s i n e s s   i n t e l l i g e n c e   c a s e   p a p e r

Peter  Fabricius
Økonomidirektør, Magasin du Nord.

Peter  Fabricius
Økonomidirektør, Magasin du Nord.

o

formaet  at  skrue  en  lo/sning  

o

o



General Inquiries

E-mail: contact@capana.com

Offices

Capana ApS
Fredrikstadvej 1-3
DK-9200 Aalborg
Denmark
Tel: +45 8029 4040

Capana ApS
St. Kongensgade 40 H
DK-1264 København K 
Denmark
Tel: +45 8029 4040

Capana Nordic
Norra Hamngatan 40
SE-411 06 Gothenburg 
Sweden
Tel: +46 (0) 31 7531115




