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EG One giver en hånd med 
under hele byggeriet
– få større overskud til at drive forretning og 
skabe øget salg og vækst.
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EG One er dit sikre valg � uanset om du driver en veletableret eller nystartet håndværker- 
eller installationsforretning.

• Oplev friheden til at arbejde hvor som helst, fordi du altid har overblik over nøgletal, 
projekter og økonomi.

• Se, hvor nemt du kan udarbejde tilbud, hvor du ikke taber penge.

• Glæd dig til at styre dine projekter i hus til aftalt tid og pris.

• Nyd at bogføre bilag med blot et klik, så du sparer masser af tid på tastearbejde.

• Se frem til at registrere tid og materialer direkte på mobilen, så du får det hele med  
på fakturaen.

EG One sætter en ny standard for den moderne håndværker. På de næste sider kan du 
læse mere om alt det, der giver dig større overskud til at drive din forretning og skabe 
øget salg og vækst.

Har du også brug for mere 
tid til det vigtige?



4

Få styr på økonomi  
og indtjening
EG One giver dig et forkromet overblik over alt, der har 
med økonomi og finans at gøre. Det gælder projektstatus, 
afstemning af driftskonti, momsindberetning, og når din 
revisor eller bankrådgiver skal have adgang til regnskabet. 

At få styr på indtjeningen gør det ikke kun lettere at 
hente detaljer frem. Når de rigtige tal kommer ind i 
regnskabet, og du får et reelt billede af det finansielle 
område, vil du nemmere kunne styre din forretning.
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Totaloverblik over 
ordrer og sager
Sags- og projektstyringsmodulet i EG One giver dig både 
overblik over dine ordrer og over, hvordan dine sager udvik-
ler sig. Holder en sag ikke dækningsbidraget hjemme, kan du 
straks se hvorfor � og nå at handle.  

Takket være den digitale tids- og materialeregistrering har du 
altid en aktuel status på dine medarbejderes forbrug af timer 
og materialer på de opgaver, der er i gang ude hos kunderne.

Din administration bliver enklere, fordi du nemmere kan vedlige-
holde data, når du kun skal rette og opdatere ét sted. 

 Læs mere på eg.dk/sagsstyring

http://www.eg.dk/sagsstyring
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Beviset 
har du i 
lommen

Alle værktøjer til kvalitetssikring ligger klar i appen EG One Log, 
som er en udvidelse til EG One. 

Du kan hurtigt oprette dine egne skemaer ud fra dine ønsker 
eller de krav, der er i din branche. Derudover kan du og dine 
svende supplere med fotos fra mobilen, notater og andre 
relevante informationer under hver sag. Det gør det nemt 
at dokumentere dit arbejde � uanset hvem der spørger. 

 Læs mere på eg.dk/log

Du har sikkert prøvet at skulle levere bevis 
på, at en opgave er løst korrekt og i overens-
stemmelse med det, der er aftalt i tilbuddet.

http://www.eg.dk/log
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Måske gør du som mange andre håndværksmestre og tjekker 
hver aften, hvordan de enkelte sager kører. Men er det ikke 
bedre at bruge tiden sammen med familien?

Med EG One Go � som er en udvidelse til EG One – kan du 
og dine ansatte fra time til time registrere arbejdstid og 
materiale forbrug i en brugervenlig app. Når alle informationer 
er på plads allerede ude hos kunden, kan du fakturere en sag, 
straks den er færdig. Helt uden gætværk og timevis af papir- 
og tastearbejde.

 Læs mere på eg.dk/byg/go

Vink farvel til 
aftenarbejde 

Spar tid!

http://www.eg.dk/byg/go
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Det handler om, 
hvor du tjener 
dine penge! 

Det er lige præcis, hvad du opnår med EG Kalkulation: 

• En detaljeret viden om, hvad du skal prioritere og hvorfor. 

• Et svar på, om din virksomhed løser den rigtige type opgaver, 
hvilke sager der hænger sammen, og om du skal give tilbud 
eller lade være.

• En nøjagtig mængdeangivelse af det materiale, du skal 
bruge på firmaets opgaver.

EG Kalkulation har fuld integration til opmålingsprogrammet 
Bluebeam og til EG One. 

 Læs mere på eg.dk/byg/kalkulation

Nøglen til at forbedre potentialet er ikke, om 
du tjener penge, men at vide, hvor du tjener 
dem, og hvilke opgaver der samlet set kaster 
mest af sig.

http://www.eg.dk/byg/kalkulation
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Lønsedler med  
dobbelt kvalitetskontrol
Du kan bruge EG Lønservice til at sikre, at alt stemmer med 
de registrerede timer og gældende overenskomster hos 
Dansk Byggeri, Danske Malermestre og TEKNIQ. 

Det giver dig flere fordele:

• Du er sikker på korrekt lønudbetaling og på, at tingene 
overholder gældende overenskomst.

• Du får altid dobbelt kvalitetskontrol af dine lønsedler.

• Du har fri support på telefon, chat og e-mail.

• Der er ingen binding på brugerne � og du betaler kun frem 
til opsigelsesdagen.

Med EG Lønservice kan dine ansatte stole på deres lønseddel.
Det er også en kæmpe fordel for dig, da du får et tillidsfuldt 
forhold til dine medarbejdere, og endvidere kan du opnå store 
tidsbesparelser i forbindelse med lønbehandling.

 Læs mere på eg.dk/lonservice 

http://eg.dk/lonservice
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Hvad kan vi 
hjælpe dig med? 
Hos EG er vi altid klar til at hjælpe dig og til at yde 
hurtig og effektiv support. Du kan også chatte 
med os online eller trække på erfaringen fra vores 
mange andre brugere i et online fællesskab.

I EG One har du mulighed for at få svar uden at 
skulle forlade programmet eller den funktion, 
du er i gang med at bruge. Vi har også samlet 
en masse svar, guides, videoer og gode tips i 
EG One Leksikon, som du hurtigt og nemt kan 
slå op i. 

 Læs mere på eg.dk/byg/support

http://www.eg.dk/byg/support


30 dage 
gratis

Bestil din adgang nu 
på eg.dk/gratis
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og starten er gået!
Du kan hurtigt komme i gang med EG One, hvor alt 
kører online. Start med at prøve branchens foretrukne 
it-system gratis i 30 dage, hvor du tjekker alle de 
smarte funktioner og oplever, hvor let EG One er at 
bruge � og hvor meget tid du sparer.

Vi hjælper dig med at sætte din virksomhedsprofil 
og stamdata op. Og vi følger op for at sikre, at du er 
kommet godt i gang. I prøveperioden tilbyder vi en halv 
times gratis gennemgang. Ellers ringer, skriver eller 
chatter du bare efter behov � vores brancheeksperter 
står klar til at hjælpe dig.

 Starten går nu på eg.dk/gratis

3-2-1 

http://www.eg.dk/gratis
http://www.eg.dk/gratis
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EG One er it-systemet, der er udviklet i et 
tæt samarbejde med fagfolk og er til fagfolk 
som dig selv. Alt ligger online, så du skal ikke 
bekymre dig om hverken servere eller backup.

Alt er samlet i én løsning, så du slipper for at 
arbejde i flere forskellige programmer,  hvor du 
selv skal overføre data og dobbelttjekke, at 
alting er gemt. Samtidig får du sikkerhed for, 
at alt er opdateret og i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, moms- og skatteregler.

Med andre ord: Mindre besvær og mere tid
til dit håndværk med EG One, der giver en
hånd med under hele byggeriet.

 Læs mere på eg.dk/byg

Ring til os, hvis du har brug for  
en god snak, før du beslutter dig. 

Læs mere på www.eg.dk/byg. 

Kontakt EG allerede i dag på 
7260 2600 eller kontakt@eg.dk.

Er EG One noget 
for dig?

Få de første 30 dage gratis
Bestil din adgang nu på eg.dk/gratis

TILBUD PÅ
OPSTART

http://eg.dk/byg
http://www.eg.dk/byg
http://eg.dk/gratis

