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fokus

sterede i både Centri Administration, WPA 
Mobile, samt EG's Lønservice.

Når montørerne i dag indberetter deres time/- 
materialeforbrug via en bærbar computer, kan 
man i Centri Administration trække en rapport 
over de forbrugte timer, som så efterfølgende 
kan bruges til lønafregningen i EG Lønservice – 
”det kører bare smertefrit” siger Mette, der i øv-
rigt ønsker at udtrykke sin begejstring for 
Lønservice; ”de fanger alt og giver en rigtig 
god service”.

”Vi har fået meget mere tid til det væsentlige, 
da tingene nu kun skal skrives én gang. Jan har 
mere tid til kunderne og ikke mindst mere fri-
tid”, fortsætter hun. På spørgsmålet om hun 
kan sætte kroner og øre på besparelsen, hen-
vender hun sig til sin mand, der blot kort og 
godt konstatere at ”Tid er lig penge”, hvilket 
måske ikke kan siges kortere.

 ”Vores folk har taget godt imod løsningen, og 
jeg har også sparet en masse manuelt arbejde 
væk og fået et godt overblik over økonomien, 
udestående, og igangværende arbejde”, siger 
hun, og tilføjer, at de nu også får faktureret kun-
derne hurtigere, hvilket er godt for likviditeten.

Du kan læse mere om Centri Administration og 
andre løsninger på www.eg.dk/byg.

Tid er penge

Installationsfirmaet Jan Henriksen i Fårvang så 
fidusen i at fjerne en stor pukkel af manuelt pa-
pirarbejde og fik således tid til kunder og priva-
te gøremål.

I Fårvang, lidt nordøst for Silkeborg, ligger elin-
stallatør Jan Henriksens virksomhed, som han 
startede i 2002. Virksomheden har p.t. 10 an-
satte og har ikke været synderligt berørt af kri-
sen. ”Vi startede med kun at være os selv, og 
har egentlig kun ansat folk og mærket frem-
gang lige siden”, siger Mette Henriksen, der er 
hustru til Jan og sidder på pengekassen og øko-
nomistyringen. De udfører traditionelt elarbej-
de for såvel private som erhverv, og er fast til-
knyttet et par større virksomheder i området.

I takt med væksten i virksomheden steg også 
det administrative arbejde, og det bandt Jan 
Henriksen meget til kontoret. Ud over tiden på 
tilbudsskrivning brugte han meget tid på at fin-
de el-numre til fakturaerne, ud fra de arbejds-
sedler montørerne havde skrevet i hånden.

Dobbeltarbejde

Det hele samlet

”Vi havde en økonomiløsning, hvor jeg indta-
stede de arbejdssedler, jeg fik fra Jan efter han 
havde løbet dem igennem og tilføjet el-numre 
og rettelser” siger Mette – ”Det var rent molbo-
arbejde, da arbejdssedlerne først var hånd-
skrevet af montøren, så rettet af Jan, og så skul-
le jeg taste dem ind i vores økonomisystem 
efterfølgende”. Arbejdssedlen blev ikke altid 
afleveret til tiden, og med det store fak-
tureringsarbejde, blev fakturaen til kunden tit 
sendt sent.

Udover bøvlet med arbejdssedlen, som kun 
indeholdt materialer, modtog vi en ugeseddel 
på mail med folkenes timer. Disse timer blev 
manuelt talt sammen og lagt på hvert projekt. 
”Det var lidt uoverskueligt, og vi brugte begge 
meget tid på at få overblik”, siger Mette.

Efter et seminar omkring en mobilløsning blev 
nysgerrigheden vakt omkring EG Byg & 
Installations løsning til installationsvirksom-
heder; Centri Administration. ”Vi indså at vi ved 
udskiftningen af vores daværende løsning vil-
le få en branchetilrettet løsning, som var integ-
reret til den mobile løsning WPA og det var dér, 
tidsbesparelsen ville være”, siger Mette. 

”Vi så hurtigt fordelen i at have det hele samlet 
i ét system” fortsætter hun, og efter et besøg 
af en EG salgskonsulent og en snak om inte-
grationsmulighederne sprang de til, og inve-

Centri Administration 
med mobil løsning 
"Vi har fået mere tid til 
det væsentlige”
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