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Artesa Administration
giver det rette
beslutningsgrundlag
Botica kikker dybere
ind i tallene

Det er de tunge opgaver såsom analyse, fejlfinding
og rapportering, der bliver lettere med avanceret økonomistyring. Klart overblik skal navigere Botica
Entreprise gennem en tid med strid modvind for hele
branchen.
”For et par år siden var det en kamp bare at få materialer, nu er vi også på materialepriser blevet meget nøjeregnende. I et marked med så vanvittige priser og
ingen udsigt til bedring før næste år, må vi optimere
hele vejen rundt i virksomheden, hvad vi så til gengæld også har fået tid til,” siger direktør Erik Nimb,
Botica Entreprise i Ballerup.
Heldigvis er han chef for en virksomhed, der har kørt
solide overskud hjem i en årrække, men selvom man
kan tåle modvind, skal sejlene rebes i tide, og bemandingen er blevet tilpasset et byggemarked få
havde forestillet sig kunne falde så meget på så kort
tid. At rebe sejl i tide kræver markedskendskab og et
regnskab, der giver et klart overblik over virksomhedens situation.

Netop her skiftede Botica Entreprise fra BFC
Systemet til Artesa Administration fra EG Byg &
Installation, det tidligere Bygteq it.
At skifte økonomisystem er en stor opgave, og den
økonomiansvarlige Kirsten Poulsen var mildt sagt ikke begejstret lige ovenpå skiftet for et år siden.
En ny konsulent hjalp
”Vi havde et økonomisystem, der gennem år var finjusteret præcist til vores behov, og så får man et nyt
system, der kunne en frygtelig bunke mere, men tilsyneladende lige manglede nogle af de skarpe finesser i vores gamle,” siger Kirsten Poulsen.
Da hun efter nogle måneder stadig ikke var tilfreds
med implementeringen, satte det nuværende EG
Byg & Installation en ny konsulent på opgaven, der
straks var på bølgelængde med Kirsten Poulsen og
hurtigt fik sat Artesa Administration op, som Botica
ønskede det.
”Vi fik finans- og sagsbogføring til at virke, som vi ønsker, og jeg fik bl.a. min indgangsbog, der havde øget
virksomhedens kontantrabatter markant, tilbage.”
BFC skulle pensioneres, fordi Microsoft ophørte med
at supportere systemets underliggende ”motor”.
Men målet var naturligvis ikke, at Artesa bare skulle
kunne det samme som BFC.
Grundlaget for de rette beslutninger
”På de helt almindelige hverdagshandlinger for en
økonomiansvarlig giver Artesa ingen særlig fordel,
men når vi taler søgning efter bestemte oplysninger,
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fejlrettelser, afstemninger og rapportering, så er
Artesa langt nemmere og hurtigere.
Til de tunge opgaver og til overblikket over virksomhedens regnskab er det nye system markant bedre,”
siger Kirsten Poulsen.
Førhen kunne hun bruge det meste af en dag på
periodeposter f.eks. på en samlekonto, der skulle sorteres op i hovedgrupper, i forbindelse med at gøre
regnskabet klar til revisoren i forbindelse med årsafslutning. Nu er det en proces, hvor varigheden
tælles i minutter.
”Hvis vi søger en bestemt information eller bare har
en fornemmelse af, at ’noget’ er forkert, så er selv
subtile fejl meget nemmere at finde med de filtre,
man legende let kan sætte op. Data flyttes uden besvær over i Excel, hvis der er behov for en dybere analyse.”
Tilsvarende er rapportering til bl.a. månedsafslutninger og bestyrelsesmøder blevet markant nemmere med Artesa. Overblikket over virksomhedens
situation er kun få klik væk.
”Det er blevet meget nemmere at være på forkant.
Det er ikke længere lige så krævende en opgave at
forsyne mine direktører med de tal, de skal bruge for
at træffe de rette beslutninger,” siger Kirsten
Poulsen.
Du kan læse mere om Artesa Administration og andre løsninger på www.eg.dk/byg.

