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Spring ud på det dybe...
- men husk at kunne bunde
Væksten i virksomheden
med huse på en gård i
Hvalsø, er foregået roligt
og kontrolleret. Til gengæld er virksomheden i
dag en af de førende
inden for svømmesøer og
har udgivet en bog om
emnet og har fået stor omtale i TV og i de trykte medier.
-Forvent at ting her i livet tager tid. Vi
har udvidet forretningen med i snit én
mand pr. år, gerne en medarbejder vi
selv har uddannet. Jeg har hele tiden
haft mit fokus på ikke at ekspandere
så hurtigt at jeg ikke har kunnet følge
med. Hvilket igen betyder noget for
det, man tilbyder sine kunder, og for
den faglige ekspertise, men hele
tiden skal forfine, fortæller Lars
Juncker, indehaver af JunckerHaven.
Siden han den 1. april 1990 startede
virksomheden LJ Anlæg, er opgaverne skudt op i takt med at firmaet blev
kendt. Sidenhen er JunckerHaven

kommet til som navn. Firmaet arbejder med individuelle haveanlæg med
sten, vand og planter. Et alternativ til
swimmingpoolen. Kundekredsen er
private haveejere, som ønsker sig en
drømmehave.

Tid til kunderne
Det, Lars og sit team tilbyder sine
kunder, er noget følelsesladet. Derfor
er fokus at skabe mest mulig tid til
kunderne.
-Jeg har sat al vores administration i
system. Det hele kører i Mamut Stellar, som min kone Sidse tager sig af.
Bogholderidelen er jo helt simpel, så
vi bruger systemet til at bevare det
daglige overblik over vores opgaver,
hvor vi kan se, hvilket mandskab vi
bruger hvor. Vi fokuserer ikke på
bogholderiet men forretningen, siger
Lars.
Med en nyligt udgivet bog omkring
svømmesøer, mange projekter i hele
landet samt tre små børn derhjemme
og dyr på marken, er der rigeligt at se
til for parret Lars og Sidse Juncker.
Derfor lyder rådet til andre at få sat

PROFIL

struktur på administrationen, så den
ikke stjæler tid fra kunder og håndværket.
-Vores kunder kommer tilbage, for vi
har fokus på service og vores håndværk. Derfor kan vi på en sjov måde
sige, vi springer ud på dybt vand med
vores projekt med svømmesøerne.
Men vi kan bunde, slutter Lars af
med et smil.

”Strukturér din
administration, så den ikke
stjæler tid fra dine kunder
og dit håndværk”
- Lars Juncker, JunckerHaven

OPSUMMERING

Virksomhed:
JunckerHaven

Antal ansatte:
17 ansatte

Hjemmeside:
www.junckerhaven.dk

Antal brugere:
2 brugere

Forretningsområde:
Anlægsgartneri

Løsning:
Mamut Stellar Business
Office Pro 7 på Hosting
med Sagsstyringsmodul

Derfor valgte vi Mamut:
Nemt at komme i gang
med

Gevinster:
Fuld opmærksomhed på
kunder og deres projekter

Rummer alle de ønskede
basisfunktioner

Kundeloyalitet, gode
referencekunder

Giver god værdi pris i
forhold til funktionalitet

Glade medarbejdere, som
kan koncentrere sig om
deres håndværk

Mamut (OSE “MAMUT”) blev etableret i 1994 og er en ledende leverandør af administrative softwareløsninger og Internetbaserede tjenester til små og
mellemstore virksomheder i Europa. Mamut tilbyder komplette og brugervenlige løsninger med markedets bedste forhold mellem pris og ydelse med
integrerede løsninger for økonomistyring/regnskab, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), indkøb/logistik, løn/personale, projektstyring,
e-handel, domæner, e-post og webhotel. Mere end 400.000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut.
Mamut A/S, Københavnsvej 170, DK-4000 Roskilde, telefon +45 80 39 00 20, telefax +45 46 75 71 44, www.mamutstellar.dk.

