
Hvad vil det sige at være
datadrevet, og hvilken rolle 
spiller master data i en 
datadrevet organisation?



Master data’s rolle i en datadrevet organisation.
Hvordan bruger I data i jeres organisation? Træffer I 
beslutninger baseret på de data, I har indsamlet? 
Ved I, hvilke data I har brug for, for at nå jeres 
forretningsmæssige mål? 

I vores digitale verden bruger stort set alle virksom-
heder og organisationer i et eller andet omfang data 
i deres forretning. Det er ikke ualmindeligt at have 
mange forskellige systemer - hvad enten der er tale om 
CRM-systemer, programmer til marketing og kunde-
service eller regnskabssystemer til økonomistyring mv. 
Og hvert af de programmer har sin egen kilde til nye 
data. Via disse systemer og programmer indsamles 
der hele tiden data. Men hvordan skabes der værdi af 
al den data?

Mange virksomheder ved ikke, hvordan de bedst 
muligt udnytter al den data de indsamler. Og om al 
data er lige relevante ift. deres forretningsmæssige 
behov og udfordringer. Eller om de er korrekte for den 
sags skyld. Selvom de dagligt arbejder med deres infor-
mationssystemer, er de faktisk ikke datadrevne.

Data er og kan være et meget værdifuldt aktivt for alle 
virksomheder, men de fleste udnytter kun en lille del af 
den potentielle værdi, der ligger i data og analyser. Da-
tadrevne virksomheder vækster i gennemsnit 6 gange 
mere end ”almindelige virksomheder”. De sætter data 
i centrum af alt hvad de foretager sig, integrerer dem 
i deres forretningsprocesser og bruger databaseret 
viden til at drive deres strategi og beslutninger. 
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Derfor skal i være  
datadrevne
Data har allerede ændret spillereglerne for mange brancher, 
og flere og flere virksomheder begynder også at have en 
datadrevet tilgang. De virksomheder der agerer på alle 
disse datadrevne muligheder vil også opleve, at de kommer 
til at tage føringen i deres brancher. Ikke alene styrker de deres 
kerneaktiviteter – de udforsker også helt nye forretnings-
modeller. Fremfor alt kan organisationer og virksomheder gå 
fra gætværk og formodninger til at bruge data og analyser 
til at træffe hurtigere, bedre og smartere beslutninger.  

Faktisk viser undersøgelser, at datadrevne organisationer ikke 
alene nyder godt af bedre beslutninger, men også at de oplever 
øget driftseffektivitet og kundetilfredshed samt højere indtægter 
og bedre resultater.  McKinsey Global Institute  anfører 
eksempelvis, at datadrevne organisationer har 23 gange så stor 
sandsynlighed for at erhverve kunder, 6 gange så stor mulighed 
for at fastholde disse kunder og 19 gange så stor sandsynlighed 
for at være lønsomme som følge af samme.
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Hvad skal der så til for 
at blive datadrevet? 
Relevante og korrekte data er kernen i en datadrevet 
organisation. Uanset hvad I er i berøring med, hober da-
taene sig op, så det er ikke flere data, I har brug for. I har 
derimod brug for at etablere nogle processer, der hjælper 
jer med at transformere data til viden og viden til handling. 
Som led i denne proces skal I også sikre jer, at I overholder 
den relevante datalovgivning. Og for at fastholde jeres 
succes på den lange bane skal I automatisere jeres data-
styring. Men det allerførste trin til at blive datadrevet er at 
sikre, at I har relevante og korrekte data i hele virksomhe-
den. For hvordan kan I opnå et godt beslutningsgrundlag, 
hvis de data, I bruger, ikke er korrekte? 

Hvis I skal realisere jeres strategiske mål, er det afgørende, 
at de data, I arbejder med, er relevante, så I kan træffe de 
rigtige beslutninger i forhold til at opfylde disse mål. I skal 
bruge relevante og korrekte data i hver proces, hver 
transaktion, og hver gang I er i kontakt med jeres kunder.

”At være datadrevet betyder, 
at I baserer jeres beslutninger 
på fakta i jeres data.

I kan ikke drive vækst, hvis I ikke har korrekte 
oplysninger, I kan basere jeres analyser og 
beslutninger på. I kan ikke automatisere jeres 
processer, hvis jeres data ikke er konsistente. 
Og I kan ikke overholde databeskyttelsesloven, 
hvis I ikke har kontrol over jeres data.”

Selvom det måske synes indlysende, er det en 
udfordring for mange virksomheder at sikre 
datakvaliteten.  De mange forskellige systemer i 
organisationen, der hver især henter 
data fra forskellige datakilder, giver
 en høj grad af inkonsistens. 
Hvordan skal man afgøre, 
hvilke data der er korrekte ved 
uoverensstemmelse i dataene? 



Når det gælder styring af vigtige virksomhedsdata, er den største 
udfordring at afgøre, hvilke data der er (og ikke er) korrekte på 
tværs af alle virksomhedens systemer. I har brug for ét samlet, på-
lideligt dataregister. Det er her, master data kommer ind i billedet.

Master data er stamdata, der har afgørende betydning for en 
virksomheds drift. Ved hjælp af master data laves der en 
standardiseret datastruktur med definitioner, der sikrer, at kon-
sistente data kan deles på tværs af flere forskellige systemer, 
programmer og processer. På den måde bliver master  data én 
kilde til pålidelige data for hele virksomheden. Uden master data 
fastholdes alle jeres oplysninger i siloer med forskellige definitio-
ner og strukturer, som ikke taler sammen. Med master data har 
alle i organisationen de oplysninger, de skal bruge for at træffe de 
bedste datadrevne beslutninger.

Master data giver jer kontrol over jeres stamdata, så I kan være 
sikre på, at I overholder den relevante datalovgivning. Med én 
kilde til pålidelige data kan I også automatisere jeres datastyring 
og på den måde sikre konsistente og effektive dataopdateringer 
i hele organisationen. For den datadrevne organisation er master 
data omdrejningspunktet for forretningen. 

Brug én kilde til
pålidelige data

Uden master data 
fastholdes alle jeres 

oplysninger i siloer med 
forskellige definitioner 

og strukturer, som
ikke taler sammen



7 trin Sådan bliver I en 
datadrevet organisation

1

2

3

Start med at stille jer selv spørgsmålet: ”Hvad 
har vi brug for at vide for at nå vores forret-
ningsmæssige mål?” Det er disse data, der er 
væsentlige for jeres forretning – jeres master 
data. Vær omhyggelige med at identificere, 
hvilke oplysninger der er nødvendige som 
input for at sikre jeres fremtidige vækst og 
forbedrede performance. Dette første trin 
handler om at definere, hvilke data der er rele-
vante for jeres forretning.

For at harmonisere og integrere data er der 
behov for en struktur.  Når dataene først er 
sat i struktur, bliver de  meget nemmere at 
styre. Strukturen er afgørende for at kunne i 
ntegrere data på tværs af virksomheden og 
trække viden ud af datakilder, som tidligere 
har været inkonsistente.

Administrer jeres master data løbende ved 
hjælp af en veldefineret governance plan.
En datastyringsstrategi er afgørende for at 
fastlægge og opretholde kvaliteten af data 
– det mest kritiske tidspunkt er i forbindelse 
med registrering af kunderne.

Når I har identificeret jeres master data, kan I 
øge kvaliteten med pålidelige referencedata 
fra en anerkendt datapartner. Derved bliver 
jeres master data korrekte og opdateret, 
samtidig med at manglende data vil blive 
tilføjet. I kan også maksimere jeres viden ved 
at udvide og styrke jeres data med eksterne 
data for at identificere nye forretnings-
muligheder.

4

5
Integrer dine data i alle systemer, og opnå en 
effektiv strøm af kvalitetsdata. Ved at indgå 
samarbejde med en ekstern dataleverandør 
sikrer I, at jeres datastrøm er opdateret og 
korrekt.

6
Gør data til viden, som omsættes tili 
handling. Når I har sikret kvaliteten af jeres 
master data, skal I analysere disse data for 
at kunne træffe velfunderede beslutninger 
om, hvordan I kan forbedre jeres processer, 
effektivisere de enkelte transaktioner og 
identificere de kunder med størst potentiale.

7 Automatiser administrationen af jeres mas-
ter data. Når I automatiserer dataopdate-
ringer og notifikationer, får I løbende adgang 
til fuldstændige og pålidelige data, som kan 
danne grundlag for alle jeres forretning-
smæssige beslutninger.



Én pålidelig kilde til 
kvalitetsdata

Bisnode har kvalitetsdata, der 
supplerer master data i en 
datadrevet organisation. Med 
Bisnodes løsninger har du altid 
adgang til korrekte, opdatere-
de data, som er tilpassede og 
standardiserede. Du kan sikre, 
at alle dine systemer trækker 
de samme konsistente data, så 
hele organisationen har adgang 
til pålidelige input, der kan dan-
ne grundlag for velfunderede 
beslutninger.

Bisnode indsamler, analyserer og 
forbedrer data fra hundredvis af 
lokale og globale kilder og samler 
dem, så de opfylder jeres behov. 
Takket være vores store markeds-
dækning inden for 
europæiske forbruger- og virksom-
hedsdata kan vi levere data, der 
matcher jeres forretningsområde 
og understøtter jeres 
datadrevne organisation. 

Høj datakvalitet er af afgørende betydning for en datadrevet 
organisation. Hvis I kan stole på jeres data, kan I bruge dem i 
alle jeres processer. 

Hvad hjælper
Bisnode med?

Maksimere jeres udbytte af relationer
Berig jeres data med nye oplysninger og 
skarpe analyser for at nå ud til, udbygge 
samarbejdet med og fastholde nye kunder.

Automatisere jeres datastyring
Opdater jeres master data i real time for 
at sikre, at jeres data til enhver tid er af høj 
kvalitet.

Øge kvaliteten af jeres data.
Afstem og ryd op i jeres data for at sikre 
høj kvalitet i jeres eksisterende data og 
supplere med manglende data



Sammenfatning
At være datadrevet betyder at træffe forretningsbeslutninger 
og administrere processer baseret på fakta og viden udledt af 
data. Hvis I ikke ved, hvilke data der er korrekte, hvordan kan I 
så lade jeres virksomhed styre af dem?

Som datadrevet organisation er I nødt til at kunne stole på, at 
de data, I baserer jeres daglige beslutninger og langsigtede 
strategier på, er korrekte og opdaterede. I skal tage kontrol 
over jeres master data ved at definere nogle strukturer, inte-
grere dataene i alle jeres processer og automatisere dem for 
at sikre, at jeres data til enhver tid er af højeste kvalitet. I skal 
derefter samle disse data med kvalificerede analyser og trans-
formere information til viden med henblik på at nå jeres forret-
ningsmæssige mål.


