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Ingen håndværksmester har startet en virksom-

hed, fordi han drømte om at sidde med store 

stakke papir – men netop planlægning og admi-

nistration fylder meget i hverdagen. Det er vigtigt, 

at der er styr på ordrer, deadlines, løn til medar-

bejdere, aftaler med underleverandører, rabatter 

hos grossister og så videre.

Med E-Komplet slipper du af med papirbunkerne, 

fordi alt kan registreres elektronisk. Det giver 

overblik, ro i maven – og tid til at lægge kræfterne 

i virksomheden i stedet. 

E-Komplet er – som navnet siger – den komplette 

elektroniske løsning til byggebranchen. Her er al 

den daglige sagsstyring og økonomi samlet, så 

det er enkelt at gå til. Hvor som helst.

Med E-Komplet har du et professionelt værktøj, 

der er udviklet af håndværkere til håndværkere. 

Og vores supportere kender branchen og sidder 

klar til at hjælpe dig. 

Hvor tjener du 
dine penge?

Vi har halveret vores forbrug af ekstern bogholder, fordi 

sagsstyringen er blevet optimeret. 
Indehaver Henrik Hansen,  

Byens Blikkenslager og VVS-forretning ApS

Vi betaler en fast pris for E-Komplet, og det betyder, 
at vi får al den support, vi har brug for. For mig betyder 
det meget, at jeg ikke skal betale ekstra, så snart jeg 
ringer for at få hjælp 

Indehaver Lone Skaarup, Handest VVS

Vi har skiftet økonomi- og sagsstyringssystem, som 
efter årets første kvartal virkelig har gjort sine for-
bedringer hos os. Nu kan vi følge vores sager meget, 
meget tættere, og det er for hver eneste dag. Vi kan 
styre alt fra materialeindkøb til underentreprenører 
meget mere nøje. 
Direktør Lars Nielsen, Ib Andersen VVS

Vidste du, at: 
E-Komplet er de eneste på markedet, som har 

en brancheløsning samlet i ét program.



• Hvad er mit dækningsbidrag på en aktuel sag  

 sammenlignet med en tilsvarende sag for et år   

 siden?

• Hvad er status på igangværende opgaver?

• Får vi de rabatter på indkøb hos vores grossister,  

 som vi har aftalt?

• Har vi ledige medarbejdere til en hasteopgave i  

 næste uge?

Med E-Komplet har du altid det fulde overblik 

med dig. Til kundemøder. På byggepladsen. 

Hos leverandørerne. Eller hjemme på kontoret. 

Vores løsning er naturligvis optimeret til alle de 

platforme, du bruger i din hverdag: PC, tablet eller 

mobiltelefon, uanset om du benytter Windows/

Android eller iOS.

E-Komplet optimerer 
din forretning

Med E-Komplet skal du ikke ud og købe en løsning 

og bagefter bruge tid og penge på opdateringer. 

Du køber et abonnement på månedsbasis, og vi 

sørger for, at alle licenser – og support – er med 

i prisen. Naturligvis!

Alt ligger trygt og godt på vores servere, så du skal 

ikke spekulere i at anskaffe dyrt serverudstyr. Vi 

sørger for, at sikkerheden til enhver tid er i top, 

så kun du og dine egne betroede medarbejdere 

har adgang til data vedrørende din virksomhed. Vi 

tager løbende backup, og vi sørger for at opdatere 

E-Komplet, så du altid har adgang til den nyeste 

version. Helt automatisk.

Kunne du tænke dig at se, hvordan E-Komplet 

fungerer i praksis? Så ring straks på 70 70 27 86 

og aftal et møde med os. 

 

Læs mere om E-Komplet på www.e-komplet.dk

IT-løsning – helt sikkert

www.e-komplet.dk



Karlskogavej 12 

9200 Aalborg SV

+45 7070 2786

www.e-komplet.dk

Vi kunne sagtens bruge seks timer om ugen på at håndtere løn. 

Alle timer og materialer skulle jo registreres manuelt. Nu tikker 

samtlige data ind elektronisk, så lønnen bliver klaret på ingen tid.

Direktør Jørgen Hermansen VVS firma P. Hermansen A/S

Systemet har virkelig gjort hverdagen nemmere. 

Fakturaer er altid korrekte, og vi får pengene ind 

langt hurtigere end før.

Indehaver Kai Nielsen, Kudsk VVS 

DET SIGER KUNDERNE 
OM E-KOMPLET:

E-komplet har hjulpet os med at styre både entreprisesag og spjældsag på 

daglig basis. Det giver os et rigtig godt overblik på den enkelte sag på alle 

niveauer, og er dermed et godt styringsværktøj til at vurdere om sagerne, 

især entreprisesagerne, holder de forventede resultater – og hvorfor de ikke 

gør det, hvis det er tilfældet.

Økonomichef Karsten Engholm, City Elektrikeren A/S


