
Hos Hegelund Christensen var hosting gevinsten klar: 
At kunne fokusere på udviklingen af forretningen
- og lægge alt andet i trygge hænder hos EG

Hegelund Christensen A/S er en tøm-
rervirksomhed med 25 ansatte, der 
tidligt så de innovative muligheder i at 
få deres brancheløsning leveret ”ud af 
væggen”, som en hostet løsning hos 
EG A/S. Hele forretningsplatformen 
med Visual Administration, kalkulati-
onsprogram, lønstyring, fakturering 
samt Office pakken og Outlook/Ex-
change til mail m.m. er lagt i hænderne 
på EG i form af en hostet IT Serviceaf-
tale, hvor EG håndterer alt det prakti-
ske på drift, service og support til virk-
somhedens 5 administrative brugere.

Fra næsten ingenting - til fuld pakke 
”Efterhånden som der kom nye unge til i 
virksomheden, meldte behovet for en 
opdateret forretningsplatform sig hos 
os. For godt 3 år siden undersøgte vi 
omkostingerne ved at vælge egen eller 
hostet løsning. Vi valgte Bygteq it, nu 
EG A/S, der havde supporten i forvejen 
på vores program, til at etablere den. Vi 
gik fra stort set ingen it-løsning, den be-
stod af en pc og vores kontordame, til en 
fuld outsourcet pakke. Det var et kvante-
spring for os. Vi fik hele den nye samlede 
løsningspakke med brancheløsning, EDI 
fakturering, lønservice og de øvrige pro-
grammer til vores forretningsplatform 
etableret hos EG. Vi er i dag 5 brugere i 
administrationen – 3 brugere på Visual 
Administration og alle 5 på Office/Ex-
change delen” - fortæller Uffe Primdahl.

Fra variabel - til fast omkostning
”Opstartsøkonomien ved at vælge en 
hostet løsning er billigere, vi skulle ikke 
investere i egen server og opsætningen.

Vi regnede på det over en 5 årig periode, 
og der var måske ikke den helt store 
samlede besparelse, men set i forhold til 
risikoen ved, at skulle sikre driften af 
eget udstyr selv, med egne kompeten-
cer, så ville vi meget hellere lægge det 
ud i byen, så vi ikke selv skulle ansætte 
it-folk. Så målet var klart: At få det lagt i 
kyndige hænder, så det virkede - og at 
nogen tog sig af at holde det kørende”
- siger Uffe Primdahl.

» Vi gik fra stort set ingen 
it-løsning til en fuld out-
sourcet pakke - det var et 
kvantespring for os

Uffe Primdahl
Medindehaver/ Konduktør
HEGElUnD CHrIStEnSEn A/S

» it udvikler sig så hurtigt, 
og kræver løbende arbejde 
med sikkerhed, opdaterin-
ger, mere ram osv. Alt dette 
er sikret via vores aftale
- og det kører bare! 

EG   www.eg.dk/byg



”Vi tænker ikke så meget over vores it, 
og det er vi meget godt tilfredse med”

Hør mere om EG’s løsninger til 
byggebranchen og vores mange 
attraktive IT Serviceaftaler

Kontakt EG Byg og Installation
tlf. 70 21 65 25
E-mail: byginst@eg.dk

EG   www.eg.dk/byg

Fleksibilitet via fjernopkobling
”Vi har fået en lang række mageligheds-
fordele via en token terminalserver, hvor 
vi kan koble os på hele platformen, uan-
set hvor vi er – bare der er internet for-
bindelse. Det giver for alles vedkom-
mende en meget større fleksibilitet. Vi 
kan få adgang hjemmefra, både til fæl-
leskalender og til alle programmerne, og 
kan sætte materialet vi arbejder på der-
hjemme, til at printe inde på kontoret”. 

Support på programmer og teknik
”EG varetog installation og opsætning af 
løsningen. Det er forløbet udmærket, 
selvom vi var nogen af de første med 
Exchange, og der manglede nogle simple 
ting i starten, som fx Adobe reader. Men 
alt er nu etableret og medarbejderne er 
godt tilfredse - det fungerer optimalt. 
Vi har en supportaftale på Visuel Admi-
nistration samt en teknisk support på 
hostingdelen. Det tekniske kører fint. 
tidligere stod vores bogholder for at op-
datere og lave backup, men alt det er nu 
med i pakken. EG kan yde fjernsupport, 
og har direkte adgang til vores hostede 
server, så de kan rette problemer. Vi har 
således ingen ansatte it-kompetencer i 
huset, så målsætningen vi satte os, er 
blevet opfyldt”.

Et godt samarbejde med EG
”EG er som samarbejdspartner nok ikke 
de billigste, men de er gode rent kvali-
tetsmæssigt. Deres lønstyring er fanta-
stisk, de kender alle overenskomsterne i 

vores branche. Deres folk er proaktive 
og ringer op hvis der er fejl eller andet
- det koster lidt, men er sparet mange 
gange hjem i tid. EG’s folk er skolet til 
formålet. Mere og mere dokumentsty-
ring sker efterhånden digitalt, og kræver 
dokumenter til fx told & Skat. Alt det er 
nu EG’s ansvar. Fremadrettet ser vi på 
mulighederne i mobil indrapportering/re-
gistrering koblet med nyt planlægnings-
værktøj, primært til indrapporteringen af 
timer, så vi kan forsætte med at effekti-
visere og udvikle forretningen”.

Gevinst: Frihed til at fokusere ...
”Vi tænker ikke så meget over vores it, 
og det er vi meget godt tilfredse med. 
Det er driftsformen for os, med en klar 
gevinst: Vi kan fokusere på forretningen, 
ved at købe sikkerheden i en ”ud af væg-
gen” løsning hos EG” - afslutter Uffe 
Primdahl.

» Vi er meget tilfredse med 
hostingløsningen - at få 
det hele ”ud af væggen” 
er driftsformen for os.

» Som leder er det jo en per-
sonlig tilfredsstillelse, at 
kunne gå på online fra 
feriestedet, og se at det 
hele kører derhjemme.

» Lønstyring er fantastisk, 
de kender alle overenskom-
ster og er proaktive - det 
koster lidt, men er sparet 
mange gange hjem i tid.


