
Velkomst, morgenmad og networking/udstilling

Pause med kaffe/te – Besøg udstillerne

Pause med kaffe/te – Besøg udstillerne

Frokost – Besøg udstillerne

EG CONSTRUCTION DAYS 2022

Program 

8.00 - 9.00

9.30 - 9.45

10.15 - 10.30

9.00 - 9.30

9.45 - 10.15

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

Økonomi og sagsstyring Kalkulation og værktøjsstyring Kvalitetsstyring, projektledelse 
og kalkulation

Ny bogføringslov  
– hvad betyder det for dig?

Danmark har fået en ny bogføringslov, som bliver 
implementeret gradvist i løbet af de kommende 
år. Har du overvejet, hvad det betyder for din 
håndværksvirksomhed og det regnskabsprogram, 
du anvender i dag? Hos EG Construction har vi 
kigget lovgivningen grundigt igennem. Vi kan 
derfor give dig et overblik over de vigtigste 
ting i den nye lov. Kom og hør, hvilke lovkrav din 
virksomhed snart står overfor og få et indblik i, 
hvad loven kræver af både dit regnskabsprogram 
og af din softwareleverandør. Måske kunne  
EG Xena være noget for dig?

v/Majbritt Peglau, Product Manager i EG 
Construction & udviklingsansvarlig for EG Xena

Udbetal korrekt løn til tiden – hver gang  
med EG Lønservice

Har du oplevet at udbetale forkert løn til dine 
lærlinge, fordi du har glemt at de har skiftet løntrin? 
Kan du holde styr på, hvornår lærlingen skal have 
pensionsordning? Er du klar til de kommende 
overenskomstændringer? Eller bliver du irriteret 
over lange svartider og manglende support.

Kom ind og hør, hvad det vil sige at bruge et løn-
bureau, der er specialiseret i løn til håndværkere 
- og altid har tid til dig. Vi holder styr på regler, 
overenskomster, lovgivning - samt sørger for, at 
dine medarbejdere får den helt rigtige løn. Mere end
1600 håndværksvirksomheder kan ikke tage fejl. 

v/Claus Rosenkrands Andersen,  
Customer Success Manager hos EG Lønservice

EG Visual Administration  
– sådan lever I op til de nyeste krav

Ny bogføringslov, øget sikkerhed og andre digitale 
standarder. Udviklingen drøner derudaf, og du er 
måske i tvivl om, hvorvidt din EG Visual kan følge 
med. Kom og hør mere om, hvorfor du kan tage 
det helt roligt. Få mere at vide om, EG Visuals 
online miljø, hvor EG sørger for opdatering, backup 
og sikkerhed. EG Visual bliver løbende opdateret 
i forhold til den iht. den nye bogføringslov. Hør 
også mere om tilkøb af moduler, der understøtter 
de nye krav. 

v/Helle Møller Jørgensen, Senior konsulent der 
i mere end 10 år i EG Construction har rådgivet 
virksomheder inden for byggeriet i økonomi og 
administration. Helle har selv en baggrund som 
bogholder

Alle informationer i ét digitalt 
kalkulationssystem med EG Dynamic

Har du nogensinde overvejet, hvad det ville 
betyde, hvis I fik en ”digital” medarbejder til 
at lave jeres beregninger? Med EG Dynamic 
(tidligere CalWin Dynamic) får du adgang til alle 
de informationer og komponenter, du har behov 
for i din kalkulation af prisoverslag i ét system. 
Så gå ikke glip af de største konkurrencefordele 
med  hurtige og sikre kalkulationsprocesser - og 
knivskarpe priser med VVS-branchens foretrukne 
kalkulationsprogram.  

v/Michael Lyngsaa, der gennem de seneste  
15 år har rådgivet installatører om software og 
kalkulationsløsninger

Hvordan holder I styr på jeres materiel? 
Se, hvor nemt det kan blive EG TraceTool

Måske kender du det selv? Borehammeren, du 
skulle bruge, er forsvundet. Igen! Og du aner 
ikke, hvem der har den. Med EG Tracetool er det 
slut med den slags spildtid. Kom og hør, hvordan 
EG TraceTool hjælper dig med holde styr på dit 
værktøj og materiel - med fokus på at mindske 
den administrative byrde og gøre det let for 
brugerne i marken.  

v/Stefan Krulj Product Manager for EG TraceTool 
med ansvar for produktudvikling 

Sådan sætter du strøm til dine beregninger 

Som installatør, rådgiver, ingeniør eller bygherre 
har du brug for et hurtigt og pålideligt overblik 
over materialer, priser og arbejdstider på 
el-opgaver. Med EG Kalkia får du styr på din 
tilbudsgivning, og du sparer helt op til 75 procent 
af tiden på at udregne tilbud. Kom se, hvordan 
du med EG Kalkia udregner din skarpeste pris og 
konstant bevarer overblikket over din entreprise. 

v/Rasmus Rønholt Carlø, Senior Consultant  
hos EG Kalkia, der nu er en del af EG Construction

God og enkel kvalitetssikring med  
Ajour QA og Ajour Box

Som du nok ved, skærpes processerne for kvalitets-
sikring år efter år i forhold til bygningsreglementet. 
Det gælder blandt andet den statiske dokumentation 
og branddokumentationen, som nu skal leveres 
til gennemsyn. Kom og hør, hvordan du laver god 
kvalitetssikring med tjeklister og kontrolplaner, som 
imødekommer kravene fra bygningsreglementet og 
DS 1140. Vi viser, hvordan man arbejder smart med 
processen i AjourQA og AjourBox, og hvordan I få 
lavet god og hurtig kvalitetssikring på jeres projekter.

v/Jens Westh, Senior Key Account Manager hos Ajour. 
Jens har tidligere arbejdet som projektleder.  
Ajour Systems er i dag en del af EG Construction

Kalkulation på rekordtid med EG SmartKalk

EG SmartKalk er udviklet til tømrer- og murer-
mestre samt andre egenproduktionsvirksomheder. 
Med mesterprislisten som udgangspunkt 
sikrer EG SmartKalk dig lynhurtige og præcise 
kalkulationer. Hør, hvordan du sparer tid ved en 
prisforespørgsel – uden at gå på kompromis med 
kvaliteten. Få også et indblik i, hvordan det hele 
bliver rigtig smart, hvis I anvender EG Xena eller 
EG Visual Administration. Upload beregninger som 
et budget direkte til projektet og få total oversigt 
over udgifter/beregninger. Og hvis du er nysgerrig 
på BlueBeam – så kig forbi. 

v/Henrik Aarby Sørensen, Senior konsulent hos 
EG Construction med over 20 års erfaring inden 
for kalkulation og byggeri. Henrik er oprindeligt 
uddannet tømrer

Ny platform til projektstyring til SMV’er       

Projektledelse er en kompliceret proces. Det kan 
de fleste være enige om. Og de fleste vil nok også 
nikke genkendende til, at det ofte er svært at finde 
gennemtestede løsninger, der kan håndtere de 
udfordringer, byggeledelsen har på byggepladsen. 
Derfor har vi været en tur i Norge og har hentet  
EG Construction Site til Danmark. I Norge hedder 
løsningen HoltePortalen og er et af Norges største 
samarbejdsværktøjer til projektledelse. Hvis du gerne 
vil høre mere om EG CS, som vi kalder den til daglig, 
så kom og hør, hvordan timeregistrering bliver lettere 
og mere præcis. Hør også om, hvordan du med EG CS 
kan styre din kvalitetssikring.

v/Lotte Ravn, Konsulent,  
EG Construction Site

PRIMÆRT RELEVANT FOR

Tømrer Murer Maler El VVS Mindre 
hoved- og total-
entreprenører

Større 
hoved- og total-
entreprenører

Rådgivende 
ingeniører og 

arkitekter

Administration  
og drift af boliger 

og lejemål

MEST RELEVANT FOR NUVÆRENDE BRUGERE 
AF EG VISUAL ADMINSTRATION



PRIMÆRT RELEVANT FOR

Tømrer Murer Maler El VVS Mindre 
hoved- og total-
entreprenører

Større 
hoved- og total-
entreprenører

Rådgivende 
ingeniører og 

arkitekter

Administration  
og drift af boliger 

og lejemål

Pause med kaffe/te – Besøg udstillerne

Pause med kaffe/te – Besøg udstillerne

Afslutning og opsamling 

EG CONSTRUCTION DAYS 2022

Program fortsat

12.15 - 12.30

13.00 - 13.15

11.45 - 12.15

12.30 - 13.00

13.15 - 13.45

13.45 - 15.00

Andre oplæg med relation 
til byggebranchen

Kalkulation og bæredygtighed Kvalitetsstyring, projektledelse 
og kalkulation

Digitaliser din ejendomsadministration  
med EG Bolig

Kom forbi og hør, hvordan I administrerer lejemål 
nemmere. Måske har I for mange manuelle 
processer, når I administrerer lejemål - fx 
huslejeopkrævninger og huslejereguleringer? Få 
at vide, hvordan I kan optimere jeres processer 
i administrationen af ejendomme og lejemål, 
når I bruger et ejendomsadministrationssystem. 
Hvilke muligheder har I for at digitalisere 
administrationen, viceværterne og lejerne? 
Bemærk: Indlægget giver især mening, når I 
minimum har 20 lejemål. 

v/Henrik Reenberg, Key Account Manager i  
EG Bolig og EG Strato

Brug data fra byggeriet til  
optimering af driften

Når bygherre afleverer et byggeri til driftsherre, 
så står byggeriet foran op til 100 års drift og 
vedligehold. Driftsherre er interesseret i at 
udnytte alle relevante data, BIM-modeller mv. fra 
byggefasen i den fremtidige drift, og det sker ofte 
gennem en IKT-aftale om digital aflevering til 
drift. Kom og se, hvordan data fra byggeprocessen 
anvendes til effektiv drift og vedligehold af 
ejendomme i et facility managment system. 

v/Gunnlaugur B. Hjartarson, oprindelig stifter af 
MainManager, præsenterer EG MainManager

Kalkulationer og digitalisering  
går hånd i hånd med EG Sigma

Kalkulation og forståelse af et byggeprojekt 
har aldrig været vigtigere. For især hoved- og 
totalentreprenører samt rådgivere handler 
det også om at digitalisere sit arbejdsflow og 
genbruge data fra kalkulationer i planlægning og 
opfølgning. Hør hvordan EG Sigma løser dette, 
og hvordan et API kan gøre en kæmpe forskel 
i forhold til at integrere kalkulation i flere af 
virksomhedens systemer og processer. 

v/Senior Manager Magnus Therkildsen,  
EG Construction. Magnus kender mange måske  
fra sin tid hos Sigma Estimates, hvor han gennem  
20 år har stået for udviklingen. Sigma Estimates 
er nu en del af EG Construction

Kalkulationer til egenproduktion  
med EG SmartKalk 

I dette oplæg om kalkulation til byggeriet, sætter 
vi fokus på større egenproduktionsvirksomheder. 
Se hvordan EG SmartKalk bruges til at lave 
hurtige opmålinger i Bluebeam og sikre 
opfølgninger på dine budgetter. EG SmartKalk 
skaber en god proces og et sikkert workflow med 
mesterprislisten som grundlag. Få også et sneak 
peak på, hvordan LCA-kalkulationer udføres, så 
du er klar til d. 1. januar 2023, når den frivillige 
bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet 
træder i kraft. 

v/Henrik Aarby Sørensen, Senior konsulent hos 
EG Construction med over 20 års erfaring inden 
for kalkulation og byggeri. Henrik er oprindeligt 
uddannet tømrer

LCA-beregning uden ekstra arbejde  
med EG Sigma 

Har du styr på, hvordan I får lavet jeres LCA-
beregninger fra 1. januar? Og tænker du, det er 
en umulig opgave? Vi viser, hvordan det nu er 
muligt at lave beregningerne som en naturlig 
del af priskalkulationen - endda med en masse 
gode hjælpeværktøjer og integrationer. Kom og 
få en kort introduktion til praktikken omkring 
begreberne LCA, GWP, EPD – og lidt omkring de 
nye krav. Vi viser også, hvor nemt man kan arbejde 
med det i EG Sigmas nye LCA-app, hvor CO2 og 
økonomiske beregninger bliver slået sammen. Se 
også hvordan du reducerer risikoen for fejl. 

v/Senior Manager Magnus Therkildsen,  
EG Construction. Magnus kender mange måske  
fra sin tid hos Sigma Estimates, hvor han gennem 
20 år har stået for udviklingen. Sigma Estimates 
er nu en del af EG Construction

Skab overblik og struktur i din  
byggestyring med Ajour

Stigende krav til leverancer af kvalitetssikring, 
mangellister og tilsyn på alt fra konstruktioner 
til bæredygtighed og brand har sat byggestyring 
højt på agendaen. For at kunne leve op til de nye 
krav har mange erkendt, at de ikke længere kan 
gøre det uden et digitalt dokumentationsværktøj. 
Har du lyst til at se, hvordan du nemt og digitalt 
kan sikre en enkel og overskuelig tilgang til 
dokumenter, tegninger og registreringer i bygge-
projektet? Så kig forbi og se, hvordan Ajour 
anvendes i praksis fra design til drift. 

v/Jens Westh, Senior Key Account Manager hos 
Ajour. Jens har tidligere arbejdet som projektleder. 
Ajour Systems er i dag en del af EG Construction

Bliv klar til fremtiden og BR 2023 med 
AjourCollab!

Let arbejdet og lad BIM levere værdifuld information. 
BIM-modellerne er fyldt med værdifulde 
informationer. Men hvordan får man adgang til fx 
mængder, bygningsdele og bæredygtighedsdata 
fra en BIM-model, når man sidder på en byggeplads? 
Kom og hør, hvordan AjourCollab giver let adgang 
til BIM-modellerne på internettet og få lynhurtige 
mængdeopgørelser på dit byggeprojekt. Hør også 
mere om LCA-kalkulationer, og hvordan du bruger  
IFC-data i din dagligdag.

v/Senior Product Owner Thomas Holm Østergaard 
Hansen, der har udvilket systemet fra bunden 
igennem de sidste 5 år

Hvordan holder I styr på jeres materiel? 
Se, hvor nemt det kan blive med EG TraceTool

Måske kender du det selv? Borehammeren, du skulle 
bruge, er forsvundet. Igen! Og du aner ikke, hvem der 
har den. Med EG Tracetool er det slut med den slags 
spildtid. Kom og hør hvordan EG TraceTool hjælper 
dig med holde styr på dit værktøj og materiel - med 
fokus på at mindske den administrative byrde og 
gøre det let for brugerne i marken. 

v/Stefan Krulj, Product Manager for EG TraceTool 
med ansvar for produktudvikling

Bold og fadøl!
Se kampen Danmark - Tunesien  
på storskærm d. 22. november  kl. 
14.00.

Vi byder på fadøl, højt humør 
og forhåbentlig måååål


