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Mårtensson EL
Når sagen ligger i en kasse
For Lars Mårtensson,
indehaver af Mårtensson
EL på Nykøbing Sjælland,
har livet ikke været
kedeligt siden opstarten
som selvstændig i 2000.
Kimen til at blive selvstændig, blev
allerede lagt i Lars’ barndom, da han
kommer af en familie af erhvervsdrivende.
-Jeg vidste fra starten af, at jeg skulle
have mit eget firma. Som 24-årig
sprang jeg ud i det som selvstændig.
Da skrev vi september 2000. Det er
til tider lidt ensomt, men faktisk blev
jeg præsenteret for Mamut Stellar af
en kollega i branchen, nemlig en
anden el-installatør, som også bruger
systemet, fortæller Lars.
Indførelsen af teknologi til at styre
firmaets forretningsgange, har fra
starten været et omdrejningspunkt.
Lars’ fokus har ligget i at sikre at
tingene ikke løb løbsk i firmaet. Det
har vist sig at være en god tankegang, for det er gået stærkt i firmaet

siden det blev etableret.
-Vi har faktisk været oppe på et par
og tyve folk, med 6 indlejede oveni,
men det var gået alt for stærkt. Så nu
er vi igen nede på 19 mand, hvoraf
de 15 er på landevejen hele tiden. Vi
sidder fire på kontoret. Og det er en
rigtig god fordeling, konkluderer Lars.

skal følges ad. Nu er vores kurs at vi
fortsætter stabilt som nu og bevarer
vores daglige overblik. Vi har værktøjerne til at sikre os en fornuftig
fremtid, slutter Lars af.
Lars’ rolle er gået fra at være den
faglige til at være samlingspunkt for
kunder og medarbejdere.

Sagerne ligger i kasser
Sagsstyringen hos Mårtensson EL
foregår meget struktureret. Der er
ansat en person, som står for alle
sager i firmaet.
-Vi har fået en dygtig elektrikersvend,
som står for vores sagsstyring. Hos
os foregår det på den måde, at han
lægger alle materialer til en sag nede
i en kasse. Så henter folkene kassen
og registrerer selv tidsforbrug og
øvrige materialer. De har stregkodescannere med sig i bilen og husker
på den måde at registrere alting,
fortæller Lars Mårtensson.
-Jeg havde i begyndelsen en lidt naiv
forestilling om, at min kone Malene
bare kunne køre kontoret helt alene,
men jeg har måttet sande at tingene
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”De husker at registrere
alting på en sag fordi
de har stregkodescannere...”
- Lars Mårtensson, Mårtensson EL

OPSUMMERING

Virksomhed:
Mårtensson EL

Antal ansatte:
19 ansatte

Hjemmeside:
www.maartensson-el.dk

Antal brugere:
15 brugere

Forretningsområde:
El-installationsfirma

Løsninger:
Mamut Stellar Business
Office Pro 7 med tillægsmodulet Projekt samt
stregkodescannere

Derfor valgte vi Mamut:
Fik anbefalet løsningen af
en anden installatør, som
bruger systemet

Gevinster:
Styr på fakturering

Integreret til scannere,
banksystem og grossister

Husker at registrere alting
på sagerne hvilket giver
bedre likviditet og mindre
tab.

Nemt at skabe overblik i
hverdagen

Optimal udnyttelse af de
kørende medarbejdere
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