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HÅNDVÆRKEREN
PROJEKTLEDEREN

ÉN IT-LØSNING TIL 
BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN
IT-Effect har 25 års erfaring med Microsoft-løsninger 
med speciel fokus på at sikre en nemmere IT-hverdag 
for alle i bygge- og anlægsbranchen. Med IT-Effects 
bygge- og anlægsløsning får I en nem løsning, hvor 
alle data er samlet ét sted. 

Løsningen er udviklet med økonomisystemet Microsoft 
Business Central 365 som platform og indeholder en 
lang række funktioner og moduler, der er efterspurgt i 
bygge- og anlægsbranchen.

UDVIKLET I SAMARBEJDE  
MED VORES KUNDER
At håndtere og dele alle virksomhedens dokumenter 
så som tilbud, købsordrer, fakturaer, afsendelsesdoku-
menter, kvalitetsdokumenter, aftaler, bilag, timesedler 
m.m. er ofte en meget omfattende og tidskrævende 
proces. I samarbejde med vores kunder har vi udviklet 
en brancheløsning, der løsner op for de tunge 
arbejdsprocesser og manuelle arbejdsgange.  Hvordan 
ville jeres arbejdsdag se ud, hvis alle medarbejdere 
altid havde adgang til relevante dokumenter, rigtige 
tal, samt time- og materialeforbrug på alle jeres sager 
og projekter? 

ÉN IT-LØSNING  
DER GIVER FORDELE  
FOR ALLE MEDARBEJDERE

• Timeregistrering på mobilen
• Nem materialeregistrering
• Nem ressourceregistrering
• Samlet overblik over timer 
• Se dine opgaver på mobilen
• Afslut sagen ude hos kunden

• Nem opgaveplanlægning
• Styring af serviceopgaver
• Digital sagsstyring
• Økonomisk sagsoverblik
• Nem dokumenthåndtering
• Omkostningsoverblik



BOGHOLDEREN
LEDELSEN

ÉN IT-LØSNING TIL 
BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

HVAD KOSTER EN SAMLET LØSNING
I MÅNEDLIG DRIFTSOMKOSTNING?
På www.iteffect.dk kan du selv beregne, hvor meget 
du skal betale om måneden for en brancheløsning i 
clouden. 

Du kan også scanne QR koden til højre og svare på de 
8 spørgsmål for at beregne din månedlige pris baseret 
på antallet af dine medarbejdere og deres forskellige 
roller i virksomheden. 
 
Har du i dag en NAV eller Navision løsning kan der 
være yderlige besparelser ved at konvertere din gamle 
licens til en Business Central licens - op til 40%. 

Beregn din pris
Scan QR koden  

Jeg har implementeret flere  
IT-systemer. IT-Effect’s løsning  
er en af de bedste, jeg har set

“

Niels Bredal, Økonomichef
Peter Meyer A/S 
Entreprenør & Aut. Kloakmester  
(40+ medarbejdere)

Vi har ikke fortrudt implementeringen af 
den komplette løsning fra IT-Effect. De er 
effektive, også i implementeringsfasen.

“

Jeppe Bloch Steffensen, Vicedirektør
Permagreen Grønland A/S  
(400+ medarbejdere)

ÉN IT-LØSNING  
DER GIVER FORDELE  
FOR ALLE MEDARBEJDERE

• Bedre økonomisk overblik
• Én integreret økonomi,-  
  og projektstyringsløsning
• Reduceret timeforbrug
• Optimerede interne processer
• Skalerbar IT-løsning

• Digitaliser manuelle opgaver
• Nem lønkørsel og fakturering
• Hurtig kontoafstemning
• Digital godkendelse af  
  kreditorfaktura
• Nemmere arbejdsgange



EN STRUKTURERET LEVERINGSFORM 
SIKRER AT VI KOMMER RIGTIGT I MÅL

Opstart

Indledende  
workshop og 
planlægning

Gennemgang af  
nuværende rapporter

og udskrifter

Installation
og opsætning
af løsningen

Undervisnings- 
forløb

Vores bedste råd er at forberede jeres medarbejderne 
på, at der vil ske ændringer af deres daglige rutiner. 
Selvom det er positive ændringer, så er mange af os 
stadig vanemennesker og det kræver derfor en  
omstilling at skifte IT-system. Vores erfaring siger, at  
en succesfuld implementering af et nyt IT-system  
afhænger ca. 75% af virksomhedens medarbejdere  
og de resterende 25% af det tekniske. 
  
 
 
 
 

Derfor skal ledelsen først og fremmest tage stilling til: 
1. Hvilke rutiner og processer bliver påvirket?
2.  Hvordan sikrer vi, at medarbejderne er positive over 

for disse forandringer i deres rutiner? 
3.  Hvordan opkvalificerer vi vores medarbejdere til det 

nye IT-system?

Hvis I overvejer disse ting og sætter tid af til ændring af 
rutiner og processer, kommer alle tilfredse i mål med 
implenteringen. 

Eventuelle tilretninger  
af rapporter og  

udskrifter

Workshop og  
gennemgang af 

standard løsningen

Hver virksomhed har mange interne og eksterne  
processer, hvor nogle er digitaliseret og andre er  
manuelle. At samle det i en løsning og digitalisere alle 
processer kan virke som en stor opgave. Hos IT-Effect 
arbejder vi med en struktureret leveringsform, hvor 
du får en EPR-konsulent tilknyttet, der sætter sig ind i 
jeres virksomhed, processer og workflows.  

 

Sammen aftaler I hvordan jeres nye IT-løsning 
opsættes, så det passer til jeres behov og hverdag. 
Sammen med jeres ERP konsulent aftaler I også 
hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen, 
så alle relevante medarbejder bliver opkvalificeret og 
trygge ved den nye IT-løsning inden, I går i drift. 

IT-EFFECT ANBEFALER



Data- 
konvertering

DriftstartDrifttestTest
af jeres tilvalgte 
funktionaliteter

Workshop og  
gennemgang af 

standard løsningen

Udvikling og test  
af jeres tilvalgte  
funktionaliteter

Når det kommer til selve systemet og det tekniske, så 
anbefaler vi, at I afprøver standard softwaren ud fra 
”best practise” sammen med jeres ERP-konsulent, 
inden I får udviklet tilpasninger.  
 
I dag er der langt flere muligheder i standard  
IT-løsninger end for bare fem år siden. Først når 
brugerne kender det nye systems muligheder og 
begrænsninger, bør I tage stilling til, om I har behov 
for tilpasninger. 

IT-Effect har været IT-leverandør til bygge- og  
anlægsbranchen i en lang årrække og har helt styr 
på processerne omkring implementering af et nyt 
IT-system. 
 
Ring til os på 8743 1000 og hør om hvordan I  
kommer nemmere i mål med struktureret levering.



VIRKSOMHEDER DER HAR FÅET
EN NEMMERE HVERDAG

ARKITEKT ELEKTRIKER ENTREPRENØR HVAC-SERVICE

VVS MALER MURER TOTALENTREPRISE TØMRER

VI LEVERER TIL

Vores medarbejdere, formænd og 
entrepriseledere er utrolig glade for 
IT-Effects timeregistrering.  
Integrationen til NAV spiller bare.

“
Hanne, IT-ansvarlig
Kingo Karlsen A/S 
(170+ medarbejdere)

Med løsningen fra IT-Effect er  
dataindsamlingen blevet markant 
hurtigere og mere sikker. Jeg sparer 
ca. 2 dages arbejde pr. måned

“
Maiken, Bogholder
P. Olesen & Sønner A/S 
(170+ medarbejdere)



Peter Meyer as. Entreprenør & aut. kloakmester  
Digitaliserede deres processer som planlægning med 
Outlook Planlægningsmodul, håndtering af service-
besøg med Servicemodulet, bedre dokumenthåndter-
ing med Dokumentmodulet og timeregistrering med 
Mobil timeregistrering, samt fotodokumentation.

Scan QR koden og se en video  
om hvordan Peter Meyer as,  
har fået en nemmere hverdag.

HVAD SIGER KUNDERNE
Murer- & betonfirmaet Erling Jørgensen A/S med 
50+ medarbejdere har investeret i IT-Effects Bygge- & 
Anlægsløsning for at reducere de manuelle processer i 
deres virksomhed og optimere deres forretning.

Før var vi udmærket klar over, at vi 
brugte alt for lang tid på dokument- 
håndtering og godkendelsesprocdure. 
I dag kører det hele strømlinet.

“

Claus, Økonomi- og administrationschef

Scan QR koden og se en video  
om hvordan Erling Jørgensen as,  
har fået en nemmere hverdag

MICROSOFT DYNAMICS 365 
BUSINESS CENTRAL

Microsoft Dynamics 365 Business Central er afløseren 
til økonomisystemerne C5, NAV og Navision og her får 
du et fremtidssikret økonomisystem(ERP), der altid er 
opdateret. 

Business Central er en del af Microsofts Office 365 
løsning, som ligger i clouden. Det betyder, at Business 
Central løbende bliver vedligeholdt af Microsoft og der 
er naturligvis altid backup af jeres data.

• Slut med bekymringer om sikkerhed og backup
• Automatisk opdateret 
• Alle data samlet ét sted
• Sikkerhed og stabil drift
• Adgang fra alle enheder
• Tilretninger spærrer ikke for opdateringer
• Understøtter gældende GDPR-regler

IT-Effect er: 

ET ØKONOMISYSTEM I VERDENSKLASSE

VI LEVERER TIL



salg@iteffect.dk
Tlf: 8743 1000

Bohrsvej 1 
8600 Silkeborg www.iteffect.dk

IT-Effect A/S

EN STÆRK IT-LØSNING  
ER ET GODT  

FUNDAMENT FOR  
EN NEMMERE HVERDAGMicrosoft Business Central

(Økonomisystem)

Entreprisestyring

Timeregistrering

Projektlederværktøjer

Fakturaindscanning

Økonomisk sagsstyring

Planlægningsværktøj

Skurbog

Fotodokumentation

Spjæld- og serviceopgaver

Dokumentstyring

KS Skema

Akkorder

Digital underskrift

iKontrol integration

Sigma integration

Lessorløn integration

Flådestyring

EG Løn integration

Timerapporter

Scalepoint integration

Dagsedler

Ugesedler

Continia -  finansoptimering

Abonnementsstyring

Aftalesedler

IT-VÆRKTØJER DER GIVER 
EN NEMMERE HVERDAG

Byggebranchens IT-leverandør


