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PRESSEMEDDELSE
Miracle og Convergens vinder leverancekontrakter med Brugerklubben SBSYS
De to første leverandører til et firkløversamarbejde med Brugerklubben SBSYS er fundet.
Brugerklubben SBSYS har blandt et højt kvalificeret leverandørfelt valgt Miracle A/S og
Convergens A/S til at udvikle og vedligeholde den løsning, de 37 medlemmer af Brugerklubben
anvender til digitalisering af administrativ og politisk sagsbehandling.
Miracle A/S skal som vinder af SBSYS-udbuddet overtage udvikling og vedligeholdelse af SBSYS
kernesystemet, hvilket er en opgave Ditmer A/S, på fornemste vis, har løftet siden Brugerklubbens
begyndelse i 2003.
Der skal derfor lyde en stor tak til medarbejdere og ledere hos Ditmer for den indsats og det
samarbejde, de har udvist Brugerklubben og dens medlemmer.
Convergens A/S vinder SBSIP-udbuddet og fortsætter således med at udvikle og vedligeholde
Brugerklubbens integrationsplatform. Convergens kommer også til at udvikle nye brugervendte
web-grænseflader til Brugerklubbens medlemmer.
Flere leverandører til Brugerklubben SBSYS
Med et tredje udbud tilbage, realiserer Brugerklubben ønsket om at opdele det fremtidige indkøbsog udviklingssamarbejde på tre kompetente leverandører, samt en arkiveringsleverandør.
I bedste musketér-ånd skal leverandørerne sikre medlemmerne en driftssikker løsningsplatform af
det forretningskritiske system. Det skal desuden løbende udvikles til at favne nye arbejdsmåder og
teknologi til gavn for sammenhængende digital forvaltning.
Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune og formand for bestyrelsen i
Brugerklubben SBSYS:
”Jeg er meget tilfreds med, den store interesse, der har været vist fra leverandørside
for at blive samarbejdspartnere til Brugerklubben. Det har skabt en god og kvalificeret
konkurrencesituation i alle 3 udbudsprocesser. Jeg glæder mig over, at forløbet har
givet Brugerklubben et skarpt, bæredygtigt aftalegrundlag.
Samtidigt håber jeg, at Brugerklubben SBSYS med denne professionelle og
markedsorienterede tilgang, formår at gøre op medmyten om at være et lukket selskab
for udvalgte leverandører.”
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Anders Bjært Sørensen, chef for IT og Digitalisering i Holstebro Kommune og formand for
Brugerklubbens forretningsledelse ser frem til en ny forstærket leverandørkonstruktion:
"Vi byder de valgte leverandører velkommen til et tæt og konstruktivt samarbejde
med Brugerklubben og dens medlemmer.
Vi glæder os i særlig grad til samarbejdet med Miracle, der som ny leverandør til
Brugerklubben skal optimere og modernisere SBSYS-kernen til gavn for de over
35.000 medarbejdere, der til dagligt anvender Brugerklubbens løsninger."
Brugerklubbens valg af Løsningsleverandør
Brugerklubben afventer primo december at kunne offentliggøre kontraktindgåelsen efter det sidste
udbud i denne omgang. Det indeholder ydelser til Brugerklubbens medlemmer i forbindelse med
implementering, test, releasehåndtering samt support af eksisterende og fremtidige systemversioner. Samt en delaftale om arkivering.
Efter en kort afklaringsfase og en transitionsfase i foråret forventes det nye leverandør-samarbejde
at være fuldt implementeret d. 1.4.2017
Fakta
Brugerklubben SBSYS blev i 2003 stiftet som en udviklings- og indkøbsforening for offentlige
virksomheder. Brugeklubben består i 2016 af 36 kommuner og 1 region. I alt har 95 kommuner og
4 Regioner, som potentielle medlemmer, tilsluttet sig de nye rammeaftaler, der løber frem til
udgangen af 2020.
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