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Hantverksdata & Elkedjan förnyar samarbetsavtal
Hantverksdata har förnyat samarbetsavtalet med Elkedjan gällande leverans av affärssystemet
Entré till sina medlemmar. Entré är marknadens mest kompletta affärssystem från Butik/Lager,
Serviceplanering, Projektstyrning, Redovisning och Lön. Naturligtvis finns ett komplett
elektroniskt flöde genom hela processen med beställningar, leveransaviseringar, utgående och
inkommande fakturor helt i EDI format. För mer operativa roller som t ex montörer, arbetsledare
eller projektledare finns Entré som appar för Iphone/Android samt via molnet.
”Det känns otroligt bra att Elkedjan har gett oss förtroende att fortsätta samarbetet med Elkedjans
medlemmar, samt bidra till deras framtida utveckling genom att effektivisera deras dagliga arbete
både på kontoret och ute i det operativa arbetet på fältet, säger Anders Persson Försäljningschef på
Hantverksdata Sverige AB.”
Elkedjans försäljningsansvarige, Christian Nordemark säger:
”Vi strävar alltid efter att göra det så enkelt och effektivt som möjligt för våra medlemmar. Ett brett,
vedertaget och välkänt affärssystem är vad våra medlemmar efterfrågar och genom vårt förnyade
avtal med hantverksdata kan vi erbjuda dem just det.”

Vid frågor kontakta:
Anders Persson, Försäljning Hantverksdata: 08-473 70 00
Christer Nordemark, Försäljning Elkedjan: christian.nordemark@elkedjan.se

Hantverksdata har mer än 45 års erfarenhet av att marknadsföra affärssystem till de olika
hantverksbranscherna. I dag har Hantverksdata över 100 anställda i Sverige, Finland, Norge och
Danmark, och omsätter ca 165 MSEK. Hantverksdata är en ledande leverantör av affärssystem för
service- och entreprenadföretag. Totalt har Hantverksdata drygt 4 000 kunder och runt 35 000
användare inom de olika branscherna. Läs mer på www.hantverksdata.se
Elkedjan har funnits sedan 1966 med butiker och professionella elektriker runt om i landet. Elkedjan
finns på 180 platser med över 1 700 medarbetare över hela landet. Kedjekontoret med centrallager
finns i småländska Anderstorp. Elkedjan erbjuder ett komplett elgrossistsortiment och paketerade
lösningar, koncept och tjänsteerbjudanden inom analys, konsultation, installation och service, ofta
levererat i olika former av entreprenadprojekt. Läs mer på www.elkedjan.se

