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Rugaard EL
Sæt strøm til kontoret!
At sætte strøm til tingene
er ikke en fremmed tanke
for en el-installatør. Hos
Rugaard EL i Ebeltoft, er
det lige præcis, hvad der
er gjort, så fakturaer fra
grossisterne nu modtages
elektronisk direkte ind i
Mamut Stellar.
Det, der udløste det hele for Ebeltoft
virksomheden Rugaard EL, var at
leverandørerne, Otra, XL Byg og
Lemvigh-Müller begyndte at opkræve
gebyr for fremsendelse af papirfakturaer.
-Elektroniske fakturaer er en kæmpe
gevinst for sådan en virksomhed som
vores. Vi slipper jo for at taste ind på
den gammeldags facon. Det gode
ved det er at vi selvfølgelig sparer tid
på indtastning. Men som sidegevinst
får vi færre fejl, fordi vi netop taster
mindre end før. Vores leverandører
for en masse administrativ håndtering med udprint, kuvertering osv.
fortæller indehaver Per Rugaard.

Strøm til arbejdsprocesserne
Tanken om at gøre mange rutiner i
administrationen elektroniske, er ikke
ny eller fremmed.
Et pan-europæisk initiativ er med til
at indføre en lang række standard
dokumenter, som skal kunne sendes
og modtages i et fast, elektronisk
format. Første trin er standardisering
af en faktura. Det er dette, Rugaard
EL benytter sig af.

mer i system, ved at vi har udvidet
vores løsning med et Abonnementsmodul.
Fremtidens fokus er klar. -Vi skal
kigge endnu mere på kvalitetssikring,
som jo er fremtiden inden for vores
branche. Jeg føler, vi allerede er godt
på vej. Og en ting er sikkert: vi
kommer til at bruge endnu mere IT
end vi gør i dag, slutter Per.

Fremtidsmusikken spiller
Hos Rugaard EL har man fra første
færd haft fokus på at få styr på rutinerne på kontoret, så der kan frigøres ressourcer til de kunde-rettede
opgaver.
-Jeg bruger meget af min tid på at
lave tilbud. Det bliver til en ordre i
systemet når tilbuddet er accepteret.
Ordren oprettes som et projekt, hvor
der dannes en arbejdsseddel, som
svenden registrerer forbrugt tid og
materialer.
-Ud over faktureringsdelen, har vi
også sat vores serviceaftaler på alar-

PROFIL

”Elektroniske fakturaer
er en kæmpe gevinst
for en virksomhed som
vores...”
- Per Rugaard, Rugaard EL

OPSUMMERING

Virksomhed:
Rugaard EL

Antal ansatte:
8 ansatte

Hjemmeside:
www.rugaard-el.dk

Antal brugere:
3 brugere

Forretningsområde:
El-installation

Løsning:
Mamut Stellar Business
Office Pro 7 på Hosting
med modulerne Projekt
og Abonnement

Derfor valgte vi Mamut:
Et system målrettet håndværksvirksomheder

Gevinster:
Færre fejl takker være
mindre dobbeltindtastning

En leverandør med kort
vej fra tanke til handling.

Mindre tidsforbrug på
tastearbejde

Ubegrænset dataplads et
plus i forhold til andre
løsninger på markedet.

Daglig fakturering, lagerstyring og CRM er sat i
system

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.

