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Visual Kalkulation er
et redskab til at tjene
penge
En meget lønsom
investering

Murer- og entreprenørfirmaet H.C. Schleidt kører for
fuld kraft trods krisen, og antallet af kalkulationer tyder på, at også den nære fremtid ser lovende ud.
Da Mikael Schleidt i 2005 som fjerde generation
overtog familievirksomheden H.C. Schleidt i
Haderslev beregnede han tilbud på ternet papir.
Virksomheden brugte it til bogføring, men kalkulationer foretog mester selv med pen og papir.
”Jeg var jo en flaskehals, der havde svært ved at nå at
regne det hele, så det stod hurtigt klart, at vi skulle
have moderniseret processen,” siger murermester
Mikael Schleidt.
Men hertil kommer, at når man forlader sig på ternet
papir eller regneark og erfaringspriser, så risikerer
man at regne med forældede priser, fordi det er uoverkommeligt at slå hver eneste materialepris op, og
ekstraarbejder vil have en tendens til at blive glemt.
Det er gift for fortjenesten på det enkelte projekt, og
livsfarligt for virksomheden, hvis det gentager sig.

Da virksomhedens økonomisystem var fra EG Byg &
Installation (tidligere Bygteq it), var det naturligt for
H.C. Schleidt at se på deres kalkulationsprogram
Visual Kalkulation, men murermester Mikael
Schleidt gik skridtet videre.

Hertil kommer at den præcise kalkulation bidrager til
bedre styring af materialer og projekter.

Han nøjedes ikke med at købe Visual Kalkulation,
men ansatte også Lars Henrik Clausen, der fra sit tidligere job havde stor erfaring med kalkulationssystemet som projektleder.

Hvor meget Visual Kalkulation bidrager til bundlinjen, kan de ikke kvantificere, men Mikael Schleidt er
sikker på, at det er en endda meget lønsom investering.

I dag kører de to et tæt parløb om hele tiden at holde
virksomheden i bevægelse, hele tiden være i udvikling teknologisk og forretningsmæssigt.

Mærker kun krisen på priserne
”Det er et redskab til at tjene penge, men det skal
selvfølgelig følges op med den praktiske projektstyring ude på pladserne.

En særdeles lønsom investering
”Det koster lidt mere tid at lave den fuldstændigt
præcise kalkulation i Visual Kalkulation frem for at lave en mere grov erfaringsbaseret beregning, men
det vindes mangefold hjem igen,” siger projektleder
Lars Henrik Clausen, H.C. Schleidt. Og i Visual
Kalkulation er materialepriser og lønsatser altid opdaterede.
Gevinsten kommer ved materialebestillinger, prisjusteringer, efterkalkulationer og tidsestimater, som
er fuldstændig ligetil, fordi al information jo er til stede i systemet.
”Vi bruger det også under forhandlinger, hvor vi har
kalkulationen med på en bærbar pc og fremviser den
og har på den måde mange gange sikret, at vi fik den
rigtige pris – eller forståelse for, hvorfor noget var et
merarbejde, som skulle honoreres. At vi så fra den
bærbare straks kan skrive en bekræftelse og sende
til kunde pr. mail, demonstrerer overfor kunden, at vi
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er en professionel samarbejdspartner,” siger Mikael
Schleidt.

Hvor jeg før var en flaskehals, er det nu Lars Henrik
Clausen, som laver næsten alle kalkulationerne, og
det har naturligvis frigjort tid for mig til at være nærværende ude på pladserne.”
Gennemsnitligt laver han omkring fire kalkulationer
om ugen. H.C. Schleidt har ikke mærket krisen i form
af færre opgaver, kun i form af pressede priser på
markedet. Antallet af kalkulationer ligger stabilt, så
firmaet vurderer, at den nære fremtid ser lovende
ud.
”Selv på privatmarkedet, der er vores mindste, har vi
en stabil og løbende tilgang af badeværelsesrenoveringer, og det er endda uden midler fra renoveringspuljen,” siger Mikael Schleidt.
Du kan læse mere om Visual Kalkulation og andre løsninger på www.eg.dk/byg.

