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Bevar begge ben på jorden
- og få en god hverdag
Tømrermester Lars Egeris
har altid vidst, at han en
dag skulle prøve kræfter
som selvstændig. Det er
en drøm, der er gået i opfyldelse, for siden 1994
har Lars haft sin egen
virksomhed.
-I starten kørte jeg det hele hjemme
fra garagen med en gammel Volvo.
Et års tid efter jeg var startet op fik
jeg en lærling. Kort tid efter fik jeg en
tømrersvend. Og siden da, er det
hele bare vokset stille og roligt, indleder Lars.
Det sindige er et godt udtryk for Lars’
måde at tænke på. For ham handler
det om at gøre de rigtige ting på det
rette tidspunkt og i den rigtige rækkefølge.
-I øjeblikket er vi 12 mand. Vi svinger
mellem 10 og 20 mand. Men jeg er
glad for at vi er de der 12-14 mand,
for så kan jeg bevare overblikket over
firmaet og samtidig være en god og
nærværende leder. Bliver vi mange

flere, skal der en konduktør på, for så
vokser behovene for styring inden i
virksomheden. Det er jo nemt nok
bare at udvide, i princippet skal man
bare ansætte nogle folk. Underbyde
opgaverne. Så bliver rigeligt at lave.
Men om det kan hænge sammen er
straks en helt anden sag, konkluderer Lars.

er vigtigt at faktureringsgrundlaget er
i orden. Mit råd er at bevare begge
ben på jorden og lave en forretning,
som er rentabel. Uddelegér og involvér, så løfter alle i flok og har en god
hverdag, slutter Lars af.

Overblik og styring
Lars’ tid i dag går primært med at stå
for den daglige ledelse. Han overvåger virksomhedens aktiviteter ved
hjælp af Stellar systemet, hvor han
løbende kan holde øje med de igangværende sager.
-Jeg fik anbefalet Stellar af vores
revisor. Hun kendte det fra en elinstallatør, hvor det kører rigtig godt.
Jeg valgte systemet, fordi jeg her har
mulighed for at komme ind og styre
de daglige ting, uden at have særlige
it-kundskaber. Jeg går ind på en sag
og ser, hvor meget arbejde, der er
tilbage på den, og kan nemt se hvilke
menneskelige ressourcer, der er
bundet op på hvilke opgaver. Vi har
omkring 1000 sager om året, så det
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”Bevar begge ben på
jorden, uddelegér og
involvér, så alle løfter i
flok...”
- Tømrermester Lars Egeris

OPSUMMERING

Virksomhed:
Tømrermester Lars Egeris

Antal ansatte:
12 ansatte

Hjemmeside:
www.egeris.dk

Antal brugere:
2 brugere

Forretningsområde:
Tømrervirksomhed

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

Derfor valgte vi Mamut:
Fik det anbefalet af revisor, som havde gode
erfaringer med det fra en
anden håndværksvirksomhed
Nem, daglig sagsstyring,
lige til at gå til uden at det
kræver særlige kundskaber

Gevinster:
Optimal rentabilitet på alle
sager
Optimal udnyttelse af de
menneskelige ressourcer
Tid til overs til at lede
virksomheden
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