Ny it-løsning giver elinstallatør 20 procent mere tid
Elinstallatør Torben Hedegaard fra HETEK ApS har ”vundet” 20 procent ekstra tid i kraft af nye itløsninger fra EG A/S. Det har blandt andet resulteret i ”gazellestatus” i 2013.

Firmaprofil
Navn:
Region:
Målgrupper:

HETEK ApS.
Vejle, Østjylland.
Både private og erhverv, 		
institutioner, butikker og 		
industri.
Produkter:
Alle typer nye elinstallationer
og service af eksisterende
installationer.
Medarbejdere: 16.
Website:
www.hetek.dk
Udfordring
Virksomheden led under et gammelt og
utilstrækkeligt it-system, der stjal meget tid
hos både medarbejdere, bogholder og mester.
Systemet krævede en del indtastninger, og
fejlraten var et problem.
Løsning
Løsningen blev Centri Administration Online
og tillægsløsningen Webtid, som understøtter
stort set alle arbejdsgange i virksomheden fra
økonomi, løn og fakturering til tidsregistrering
og indkøb.
Resultat
It-løsningerne har effektiviseret alle primære
arbejdsgange i virksomheden. Der er store
tidsbesparelser hele vejen rundt, og fejlraten
på fx tidsregistreringer er markant lavere end
tidligere.

Torben Hedegaard har startet og været
ejerleder af elinstallationsvirksomheden
HETEK ApS i Vejle med 16 ansatte siden
2006. ”Vi har de sidste mange år klaret
os med et gammelt it-system. Men det
var meget besværligt og utilstrækkeligt
at arbejde med”, fortæller han. I praksis
blev økonomi og løn klaret i ét system,
mens projekterne blev håndteret i et
andet system.
Konsekvensen var, at virksomhedens
bogholder brugte rigtig meget tid på at
taste fra det ene til det andet system.
Han ledte derfor efter et nyt it-system
og indgik en aftale med en it-leverandør,
der skulle udvikle en specialdesignet
løsning til HETEK. Leveringen af systemet blev dog udskudt igen og igen, og
det endte med, at HETEK aldrig modtog
systemet. Torben Hedegaards professionelle bestyrelse foreslog ham derefter
at søge efter en brancheløsning.
Aftale ved første blik
Han tog derfor kontakt til EG, som dagen
efter kom på besøg og demonstrerede
brancheløsningen Centri Administration
Online. ”Jeg blev hurtigt overbevist om,
at Centri var den rigtige it-løsning til
vores behov. Jeg blev samtidig imponeret
over EG’s pædagogiske og serviceorienterede tilgang, og da it-løsningen slet
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ikke viste sig at være så dyr, som jeg
havde forventet, var det ikke svært med
det samme at indgå en aftale med EG”,
fortæller Torben Hedegaard.
Han hæfter sig også ved de mange muligheder for tillægsløsninger og moduler,
som kan udvide anvendelsen af Centri
Administration Online.

»

Jeg oplever, at vi har
opnået effektiviseringer
hele vejen rundt.

Spillede fra dag ét
HETEK fik hurtigt installeret Centri
Administration Online. ”Jeg må sige, at
løsningen har spillet fra dag ét. Jeg er imponeret over, hvor glat og professionelt
forløbet har været. Oplæringen har
været god og pædagogisk, den trinvise
tidsplan for installationen har været realistisk og overholdt til punkt og prikke,
og den effektive hotline, hvor jeg altid
får svar inden for få minutter, giver stor
tryghed”, fortæller Torben Hedegaard.
Installationen er foregået trinvist med én
ting ad gangen, så Torben Hedegaard og
hans medarbejdere fik den rette tid til at
tage de nye it-funktioner i brug.

»

Løsningen har spillet fra dag ét ... og den
effektive hotline giver stor tryghed.
Elinstallatør Torben Hedegaard,
HETEK ApS

Han anvender i dag Centri Administration
Online til at håndtere debitorer, fakturaer, arbejdssedler, tidsregistrering, lønregnskab og alle mulige andre administrative opgaver.
Tidsregistreringen foregår med tillægsløsningen Webtid. ”Webtid sparer medarbejderne for meget tid, fordi de nemt kan
registrere deres tid via smartphones eller
den bærbare computer”, fortæller Torben
Hedegaard og tilføjer: ”Løsningen sparer
specielt mig for rigtig meget tid.
Før i tiden brugte jeg en halv lørdag
hver uge på at registrere tidsforbrug på
sager og til lønregnskab. Det klarer jeg

i dag på få minutter, og jeg har endda
større sikkerhed for, at registreringerne
er korrekte, og at jeg får alt med på
fakturaerne”.

Det er en stor lettelse, og der står aldrig
it på vores mødedagsorden i bestyrelsen
længere”, fortæller en smilende Torben
Hedegaard.

360-graders effektivisering
”Vores regnskab, fakturering, tids- og
materialeregistrering, lønregnskab og
indkøb hos tre hovedgrossister er alt
sammen blevet effektiviseret med Centri
og Webtid.

Strøm til fakturaer og indkøb
Han tilføjer: ”Bare sådan en lille ting
som, at vi i dag kan sende fakturaer som
vedhæftede pdf’er pr. e-mail til private
kunder og som elektroniske fakturaer til
offentlige kunder, løber i det lange løb op
i meget sparet tid. En anden lettelse er
EDI-baseret indkøb hos tre hovedgrossister. Det gør det bare så meget lettere og
hurtigere at købe ind, registrere materialer på sager og efterfølgende afstemme
regninger”.

Jeg oplever, at vi har opnået effektiviseringer hele vejen rundt, og at jeg i dag
har fået frigjort 20 procent mere tid til at
pleje kunder, forretning og medarbejdere
end tidligere.

Overblik hver dag
Torben Hedegaard bruger i dag det
meste af sin tid på at lede sin forretning og pleje kunderne. Han har det
løbende overblik over sager, økonomi,
løn, fakturaer og indkøbsordrer. ”Vi har i
dag automatisk en efterkalkulation på en
sag, når de sidste timer og materialer er
registreret.
Det kan vi bruge til at gøre det næste
tilbud på lignende sager endnu skarpere,
så vi både er konkurrencedygtige og
tjener penge”, fortæller han.

Kontakt EG’s Kundecenter på telefon:
7260 2060, eller e-mail: byginst@eg.dk,
hvis du er interesseret i at høre mere om
mulighederne med brancheløsninger.
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