Gamlebyen Elektriske på nett med Håndverksdata.
Gamlebyen Elektriske ble i 2015 første
elektrobedrift i Norge som tok i bruk det
nye, skybaserte forretningssystemet Entré
Office fra Håndverksdata.

Entré Office er en «alt i ett» løsning med ordre, faktura, sjekklister, bilder, materiell- og
timeregistrering. Løsningen benyttes både på kontoret og på nettbrett/ mobil for montører
ute i felt.
Entré Office er integrert med både Boligmappa og NELFO Ressurs, som sammen bidrar til at
Gamlebyen Elektriske kan gjennomføre alle sine administrative arbeidsprosesser digitalt.
Når en ordre mottas og registreres, er den umiddelbart tilgjengelig på nettbrettet til
montøren som skal utføre arbeidet. Når montøren er ferdig med å registrere sine timer og
lovpålagt dokumentasjon, kan administrasjonen sluttføre ordren og sende faktura og
sluttdokumentasjon digitalt til kundene. Materiell som bestilles fra grossist kommer
automatisk inn på ordren, slik at man kun trenger å kontrollere dette, og ikke punsje.
-

Vi er veldig fornøyde med løsningen. Den er enkel å bruke. Vi har fått mer system på
hvordan vi kommuniserer både internt og med omverdenen. Det øker effektiviteten,
reduserer papirforbruket og gir oss bedre kontroll og oversikt, sier Roger Olsen,
daglig leder i Gamlebyen Elektriske AS.

Håndverksdata ble etablert i Norge for 10 år siden, og har i samarbeid med bl a Nelfo
etablert produktene Nelfo Ressurs og Boligmappa i det norske markedet. Våren 2015 ble de
skybaserte bransjesystemene Entré Office og Ahlsell Office lansert, og antallet nye kunder
øker raskt.
Arnfinn Revelsby, daglig leder i Håndverksdata AS, setter stor pris på kunden.

- Gamlebyen Elektriske har en spesiell stjerne hos oss. De representerer et veiskille i vår
satsning, siden de var første bedrift som tok i bruk vårt nye Office-system i Norge. De bidro
mye i pilotfasen i 2014, hvor vi gjorde mye utvikling og tilpasninger som gjør at vi i dag kan
levere et konkurransedyktig og moderne system til norske håndverksbedrifter.
– Vi har en system-plattform som er tilpasset tiden som ligger foran oss, noe som bl.a. fører
til lavere IT-kostnader for våre kunder, avslutter Revelsby.
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