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Hos Dansk 
Retursystem er 
HR-systemet med til 
at styrke ledelsens 
arbejde og spare tid i 
HR-afdelingen

Af journalist, cand.polit. Christian Barnholdt 

Sidste år indsamlede og viderebe-
handlede man mere end 850 millio-
ner pantbelagte emballager i plastik, 
glas og aluminium til genbrug, så 
det er en stor virksomhed med 
420 ansatte og med et hårdt fysisk 
arbejdsmiljø for de mange timeløn-
nede medarbejdere.

Derfor kunne man tro, at det er 
svært at tiltrække arbejdskraft, men 
det er det ikke. For hos Dansk 
Retursystem arbejder man målbe-
vidst på at opbygge et image som 
en fremadstræbende virksomhed 
med en moderne personalepolitik, 
der inkluderer alle medarbejdere.

Det er en personalepolitik, der 
bygger på mange søjler, og én af 
dem er et avanceret og netbase-
ret rekrutteringssystem, fortæller 
HR-konsulent Lars Antonisen fra 
virksomhedens HR-afdeling:

Dansk Retursystem er en privatejet non-profit-virksomhed med 

eneret til at drive det danske pant- og retursystem.

Produkt/ Annonce
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”Hos os sker al rekruttering over 
nettet uden brug af jobcentrene og 
med et rekrutteringsmodul, der er 
webbaseret, og som er en integreret 
del af vores store HR-system HRM-
Easy fra SUPERSystems.dk. Med 
dette modul lægger vi alle stillings-
beskrivelser og ansøgningsskemaer 
ud på vores website, og hele an-
sættelsesprocessen foregår derefter 
via nettet og per mail og sms.”

På denne måde sker al rekruttering 
hurtigt og effektivt og uden brug af 
papir og, i kraft af virksomhedens 
gode omdømme, altid med mange 
ansøgere.

Alle arbejdsgange 
håndteres hurtigt og effektivt
Men dette rekrutteringsmodul er 
kun en del af Dansk Retursystems 
samlede HR-løsning, som er 
HRMEasy fra SUPERSystems.dk, og 
som man har brugt siden begyndel-
sen af 2012.

Det indeholder alle de HR-funktioner, 
som en stor virksomhed som Dansk 
Retursystem har brug for, forklarer 
HR-assistent Noomi Channette Igel 
og nævner blandt andet følgende 
funktioner som nogle af de vigtigste:

• Alle arbejdsgange i forbindelse 
med personaleadministration, 
MUS mv.

• Fuld integration til Word, Excel 
og Outlook. 

• Rettighedsbaseret brugsret for 
alle relevante medarbejdere – 
også udenfor HR-afdelingen.

• Database med registrering og 
søgning af de faglige kompe-
tencer hos alle virksomhedens 
medarbejdere.

• Omfattende historik med data 
om alle medarbejdere.

• Bedre informationsniveau til alle, 
der arbejder med HR-sager. 

• Faste Word-skabeloner til alle 
standardopgaver.

Helt ud til alle lederne
Indførelsen i 2012 af HRMEasy har 
således påvirket det daglige arbejde 
i HR-afdelingen på mangfoldige 
måder. Men hvis Noomi Channette 
Igel skal nævne nogle af de mest 
’revolutionerende’, så giver hun 
disse to eksempler:

At alle virksomhedens cirka 30 
ledere med personaleansvar nu har 
fået adgang til de for dem relevante 
dele af systemet og til alle nødven-
dige data, så f.eks. hele den interne 
beslutningsproces i forbindelse med 
medarbejderhåndtering er blevet 
langt mere strømlinet, effektiv og 
papirløs. Alle har fået et væsentligt 
bedre beslutningsgrundlag i perso-
nalesagerne.

At alle HR-data og alle HR-funktio-
ner nu er blevet samlet i én integre-
ret it-løsning i modsætning til Dansk 
Retursystems gamle HRM-løsning, 
så alt ’klippe-klistre-arbejdet’ mel-
lem forskellige it-systemer nu er 
afskaffet.

Mere brugervenligt 
og bedre overblik
Alle parter, der arbejder med per-
sonalesager er meget glade for det 
nye HR-system, understreger Noomi 
Channette Igel:

”Vores gamle HR-system var kun 
beregnet til kernefunktionerne i en 
HR-afdeling, medens HRMEasy 
er et lang bredere produkt, som 
altså også rækker ud til lederne i 
hele virksomheden. Så det har ikke 
kun betydet, at vi sparer tid på de 
enkelte arbejdsopgaver, alt arbejdet 
med HR-sagerne bliver nu også ud-
ført med færre fejl og i det hele taget 
mere professionelt og dermed mere 
tilfredsstillende for os alle sammen.”

Dertil kommer, at det også er klart 
nemmere at bruge end det tidligere 
HR-system, tilføjer hun:

”Selvom vores gamle HR-system 
havde langt færre funktioner end 
HRMEasy, så var det mere besvær-
ligt og tidskrævende at bruge. 
HRMEasy er nærmest selvfor-
klarende, og der er langt mindre 

tastearbejde med de enkelte 
arbejdsopgaver. Og de steder, hvor 
vi har haft nogle specialønsker, som 
standardversionen ikke dækkede, 
har SUPERSystems.dk været rigtigt 
gode til at udbygge det, så det også 
opfylder disse krav.”

En IT-teknisk god løsning
Set med it-briller er HRMEasy også 
et solidt og velfungerende system, 
fortæller Lars Antonisen, som også 
har været med til at vurdere HRM-
Easy set med it-briller sammen med 
virksomhedens it-afdeling:

”Det har været et afgørende krav for 
valget af HRM-system, at det skal 
være fuldt integreret med MS Office, 
et andet vigtigt krav var, at det skulle 
være nemt at tilrette til de special-
krav, som vi har, og for det tredje, 
at det opfylder de ret skrappe krav 
til datasikkerhed, som vi har her i 
virksomheden.” 

Disse tre vigtige krav opfylder 
HRMEasy, og derfor gav it-afde-
lingen uden tøven grønt lys for at 
indføre det, forklarer Lars Antonisen.

Aftalen med SUPERSystems.dk 
omfatter også en traditionel support-
aftale på 8-17-basis. Men den bliver 
ikke brugt ret meget, fortæller Lars 
Antonisen:

”Vi har ikke haft én eneste akutsi-
tuation, hvor vi havde brug for hjælp 
med det samme. Så vores kontakt 
med SUPERSystems.dk er mere  
uformel, hvor vi til enhver tid kan  

Produkt/ Annonce

HR-konsulent Lars Antonisen: 
”Med HRMEasy foregår al rekruttering 
over nettet”
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ringe til dem, og hvor vi med det samme får hjælp, hvis vi 
har et problem, vi ikke selv kan løse, uden at skulle speku-
lere på, om det hører med til vores supportaftale eller ej.”

En overbevisende demonstration
Valget af HRMEasy fandt i øvrigt sted efter et besøg på HR-
messen i 2011, fortæller Noomi Channette Igel til slut:

”Vi havde besluttet, at vi ville have et nyt HR-system, og 
havde derfor lavet en kort kravspecifikation, som vi tog med 
til HR-messen i Øksnehallen. Her stødte vi på SUPER-
Systems.dk’s stand, hvor vi fik en demonstration af HRM-
Easy. Det var en overbevisende oplevelse, ikke kun af 
systemet, men også af SUPERSystems.dk folk, der med det 
samme forstod de udfordringer, vi stod med, og som kunne 
vise på skærmen, præcist hvordan HRMEasy kunne løse 
dem. Samtidig med at de virkede usædvanligt imødekom-
mende og var gode til at lytte og uden at de brugte alle de 
tekniske buzzwords, som it-folk ellers strøer om sig med.”  

Dansk Retursystem A/S er 
en privatejet non-profit-virksomhed, der har 
eneretten til at drive det danske pant- og 
retursystem. 

Hos Dansk Retursystem indsamler man 
tomme, men pantbelagte flasker og dåser 
og viderebehandler dem til nye emballager.

Det sker i tæt samarbejde med produ-
center, importører og mellemhandlere af 
pantbelagte drikkevarer, butikker, konto-
rer, restauranter, foreninger med mere, 
som sælger eller overdrager pantbelagte 
drikkevarer til forbrugeren. Og selvfølgelig 
borgerne, som afleverer de tomme dåser 
og flasker igen.

I 2012 indsamlede og viderebehandlede 
Dansk Retursystem 825 millioner pantbe-
lagte glasflasker, plastikflasker og alumini-
umsdåser fra mere end 16.000 returmod-
tagere over hele Danmark. Afhentningen er 
gratis, landsdækkende og foregår med 65 
lastbiler.

Dansk Retursystem havde i 2012 en om-
sætning på 1,438 milliarder kroner og 420 
medarbejdere, hvoraf de 60 % er timeløn-
nede.

Dansk Retursystem har hovedkontor og 
produktion i Hedehusene mellem Ros-
kilde og København og to jyske afdelinger 
i Løsning mellem Horsens og Vejle samt 
Svenstrup syd for Aalborg

HRMEasy – Det brugervenlige, fleksible og 
professionelle HR-system

HRMEasy passer til både store, mellemstore og min-
dre virksomheders budget og kan leveres til kundens 
egen serverplatform – eller som en hosted service-
løsning.

HRMEasy omfatter værktøjer til bl.a.:
•  E-rekruttering og ansøgerhåndtering
•  Effektiv personaleadministration
•  Håndtering af HR-aktiviteter og on-boarding/

off-boarding
•  Fraværsregistrering og ferieplanlægning
•  Kørsel- og rejseafregning
•  Tidsregistrering – elektroniske uge-/måneds-

sedler
•  Undersøgelser og trivselsanalyser
•  Kursusadministration
•  Kompetencemåling/-kortlægning
•  Statistik og rapportering
•  Arkivering af breve og e-mails

HRMEasy er et dansk udviklet HR-system, der 
anvendes af en lang række virksomheder i Skandina-
vien og Europa. HRMEasy fås i flere sprogversioner 
og udvikles af SUPERSystems.dk, der er etableret 
i 1998. Den løbende udvikling af systemets mange 
funktioner foretages i samarbejde med de mange 
kunder, der anvender systemet.
 
HRMEasy anvendes bl.a. af: AS3 Companies, Colas A/S, Dansk Re-
tursystem A/S, Den Blå Planet, Dovista A/S, Dräger A/S, Dyrup A/S, 
E-Nettet A/S, Femern A/S, Folketingets Ombudsmand, Ingeniører-
nes a-kasse, Jørgen Kruuse A/S, Krüger A/S, Nordic Tankers A/S, 
Rationel Vinduer A/S, Sund og Bælt Holding A/S, Velfac A/S

Produkt/ Annonce

HR-assistent Noomi Channette Igel: 
”HRMEasy kunne nemt tilpasses til 
vores specialønsker”


