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Få bedre overblik,  
projekt- og økonomistyring med én samlet 
standardløsning tilpasset totalentreprenører.

Sådan optimerer du din 
totalentreprenørvirksomhed

TEMA:
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Hvilke udfordringer oplever din  
totalentreprenørvirksomhed? 
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Manglende styring og dokumentation
Oplever du, at byggeprojekter bliver dyrere eller løber løbsk? Har din 
virksomhed styring af alle sager, delopgaver og dokumentation for alle 
omkostninger?

Ineffektive interne processer
Oplever du, at din virksomhed er udfordret af tidskrævende, manuelle 
arbejdsgange og ressourcespild? 

Mangel på overblik over opgaver og sager på et byggeprojekt
Oplever du et behov for at optimere dine arbejdsgange og undgå svigtende 
indtjening på grund af manglende overblik?

En af de største 
udfordringer for 
totalentreprenører er 
mangel på overblik  
og styring 
Dette whitepaper er til dig, der som totalentreprenør ønsker at få fuldt overblik over alle opgaver og 
sager, der hører til et byggeprojekt, og ønsker fuldt styr på økonomien i din virksomhed. 

Totalentrepriser giver mange entreprenørvirksomheder mulighed for at få et ekstra ben at stå på - 
at lave mere forretning og få mulighed for at byde ind på større projekter. Men det indebærer også 
samtidig, at virksomheden får det fulde ansvar for hele processen og styrer hele projektet og dets 
udførelse frem til færdig aflevering – både som tilbuds- og regningsarbejde. 

Det stiller krav om sagsstyring med mulighed for opfølgning i forhold til oprindeligt budget og 
revideret budget såsom aftalesedler med bygherrer og tredjepart, egenproduktion med styring af 
timeforbrug og opgørelse af akkorder, styring af aftaler med underentreprenører (UE). Har du som 
totalentreprenør ikke en stram styring på dine byggeprojekter og delopgaver, risikerer du nemt, at 
projektet bliver dyrere, at tidsfrister overskrides, og at du ikke kan dokumentere dine omkostninger. 

Derfor har du som totalentreprenør brug for adgang til fuld information om fremgang i sager, 
så projektet ikke bliver forsinket eller løber løbsk. Det er en afgørende faktor for at sikre en høj 
overskudsgrad og realisere dine byggeprojekter med den indtjening, du har kalkuleret med.
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Er du beslutningstager i en 
totalentreprenørvirksomhed? 
Vi har udarbejdet dette whitepaper til dig, der sidder som:

• Entrepriseleder
• Økonomichef
• Økonomidirektør
• Projektchef
• Adm. direktør

Få indblik i, hvordan vores standardløsning tilpasset totalentreprenører understøtter din virksomheds 
forretningsprocesser og behov for økonomi- og projektstyring.

God læselyst!
Elbek & Vejrup
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Hvordan kan du skabe 
bedre resultater som  
totalentreprenør?
Gennem dybt branchekendskab ved vi, at en af de største udfordringer for 
totalentreprenørvirksomheder er at lede og sikre sammenhæng i de stadig mere komplekse og 
tværfaglige byggeprojekter. Manglende koordinering ude i byggeriet og manglende styr på sager 
betyder, at det ofte ender med at blive rigtig dyrt at lave ændringer. 

Derfor er der hele tiden fokus på at optimere processerne mellem de mange aktører, der er 
involveret i et byggeprojekt, og udnytte ressourcerne mest optimalt. Og vigtigst af alt gælder det om 
at realisere projekter med den indtjening, du har kalkuleret med, og levere til tiden. For at løse disse 
udfordringer kræver det blandt andet styringsværktøjer i form af IT og fokus på eksempelvis: 

• Hvordan kan digitalisering skabe effektivisering i interne processer og sikre en effektiv projekt- og 
økonomistyring? 

• Hvordan kan digitalisering sikre overblik over alle opgaver og sager tilknyttet et byggeprojekt og 
forhindre svigtende indtjening, tidskrævende arbejdsgange og ressourcespild? 

• Hvordan kan digitalisering være med til at sikre en høj overskudsgrad og realisere projekter med 
den indtjening, du har kalkuleret med?
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Én samlet  
løsning  
målrettet din 
branche  
Gennem vores mangeårige samarbejde med totalentreprenører ved vi, 
at mange virksomheder i branchen har erkendt, at de har behov for en 
komplet løsning med økonomi- og projektstyring til at understøtte deres 
forretning.
Men vi ved også, at mange totalentreprenører ikke helt har erkendt, 
at en generel standardløsning, som kan implementeres på tværs 
af forskellige brancher, ikke understøtter de mange krav, der stilles 
specifikt til totalentreprenører. 
Derimod kan en standardløsning, der bygger på best practice, og som er 
tilpasset branchens behov, krav og udfordringer være med til at skabe 
større overblik, øget effektivitet og dermed øget indtjening. 

Øget effektivitet, nem procestilgang til opgaver og 
fuldt digitalt flow og overblik 

Med en standardløsning målrettet din branche kan du 
imødekomme de krav, som din branche står over for i 
dagligdagen såsom:

• Øget effektivitet, så I kan udføre flere opgaver med samme 
antal medarbejdere 

• Procestilgang til alle projekter
• Enkel og hurtig uddannelse af nye medarbejdere
• Digitalt flow af alle opgaver i ét samlet system
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5 succeskriterier
for din kommende  
IT-løsning

5. Succesfuld 

realisering af 

projekter

Realisér dine byggeprojekter 

med den indtjening,

du har kalkuleret med.

4. Adgang 
til fuld 

information

Få fuld information 

om fremgang i sager, 

så projektet ikke 

løber løbsk.

1. Overblik
Få overblik over hvordan 
sagsøkonomien løbende 

udvikler sig.

3. Styring af UE
Få overblik og fuldt styr 
på, om dine UE leverer 

til tiden, og hvad de 
trækker af omkostninger.

2. Optimale 
arbejdsgange

Undgå svigtende indtjening

på grund af manglende 

overblik.
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Vores standardløsning 
er den digitale rygrad 
i din virksomhed
Elbek & Vejrup har udviklet en standardløsning ud fra totalentreprenørers best practice, som giver din 
virksomhed funktionalitet til udvidet styring af: 

• Entreprisesager og servicesager
• Hovedsager med fagentrepriser
• Aftalesedler
• UE
• Fakturering
• Rapportering m.m.

Sagsstyring er kernen i vores løsning
Som totalentreprenør agerer du i en branche præget af hård konkurrence og prispres. Derfor er det 
nødvendigt at have værktøjer til stram styring for hele tiden at optimere og være konkurrencedygtig – 
herunder at sætte strøm til din sagsstyring.

Vores standardløsning giver mulighed for sagsstyring med varierende detaljeringsgrad. Med andre 
ord er det muligt at styre, hvor detaljeret dokumentationen af eksempelvis materiel skal være. Du kan 
nemt styre og følge op på sager. Du har mulighed for udvidet budgetstyring, hvor du kan følge op på 
dit oprindelige budget, reviderede budget og de seneste prognoser for, hvor dit byggeprojekt ender 
henne. 

 

Fuld opfølgning på sager og projekter
I Elbek & Vejrups løsning har du fuldt overblik over indtægter og omkostninger på sager og projekter 
og kan hele tiden følge den økonomiske udvikling. De sagsansvarlige har direkte adgang til at se deres 
sagers økonomi og detaljer og har hurtigt adgang til en sagsopfølgning, som viser, hvordan deres 
sager overordnet går. Dermed kan de tage højde for risici og ændringer undervejs og følge med i, 
hvad den forventede dækningsgrad ved afslutning af sagen er. Med få klik kan man på de enkelte 
sager se detaljerede poster og deres bilag. Det er derfor muligt hele tiden at holde sig opdateret med 
realtidsdata. 

Alle, der kører sager og projekter, har brug for opgørelser over igangværende arbejde. Det er en vigtig 
del af entreprise- eller byggelederens daglige, 14-dages eller månedlige opfølgning på UE. 

Til det indeholder vores løsning en avanceret og tæt sagsopfølgning på entrepriser, som sikrer dig 
overblik og løbende rapportering på:

• Hvad har du beregnet projektet til?
• Hvad har du solgt projektet til?
• Hvad har du kunnet udføre projektet til?
• Leverer UE i henhold til aftale?
• Hvordan har sagen udviklet sig fra sidste gang? 
• Hvad skal vi gøre, hvis prognosen ændrer sig? 
• Hvad er den forventede dækningsgrad ved afslutning af sagen? 

Disse data er også vigtige for evaluering og sammenligning med fremtidige sager, da det vil gøre 
dig i stand til hurtigere og mere præcist at udarbejde estimater og tilbud, fordi du har et validt 
sammenligningsgrundlag.
Sidst men ikke mindst giver rapporteringsmulighederne i vores løsning dig mulighed for løbende at 
kunne tilpasse de områder, hvor du kan øge din indtjening.
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5 fordele ved 
Elbek & Vejrups 
løsning

3.

4.

5.

   

Bedre styring af UE

Med Elbek & Vejrups standardløsning bliver det nemmere for dig 
at få overblik og styring af dine UE. Du vil blandt andet få bedre 
overblik over, om dine UE leverer til tiden, overholder aftaler og 
hvad de trækker af omkostninger.

Et forkromet overblik giver dig uvurderlig erfaring til planlægning 
af dine senere projekter. 

   
Anvisning af beløb til betaling i et sagsstyret 
godkendelsesflow

Elbek & Vejrups standardløsning gør det nemmere at anvise beløb, 
der skal betales som led i et sagsstyret godkendelsesflow.

Opgørelse af igangværende arbejde med godkendelsesflow

Din virksomhed har brug for opgørelser over igangværende 
arbejde. Det er en vigtig del af den daglige, ugentlige eller 
månedlige opfølgning på projekter. 
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1.

2.

Enkel og effektiv opfølgning på projekter gennem en 
opgavestruktur tilpasset den enkelte opgaves kompleksitet

Med Elbek & Vejrups løsning bliver det nemmere at følge op på 
projekter. Det er især takket været en fleksibel sagsstruktur, som 
bliver opsat gennem skabeloner, så den er tilpasset den aktuelle 
sagstype. 

Nemmere håndtering af aftalesedler 

I et prispresset marked er styring af ekstraarbejde nøglen til en 
bedre sagsøkonomi. Du kan oprette aftalesedler, sende dem til 
kunden til godkendelse og efterfølgende fakturere direkte fra 
systemet. Det betyder overblik over alle sagens aftalesedler og 
deres status.

På den måde kan du lettere lave løbende opfølgning på dine 
aftaler. Ligeledes får du opfølgning på, hvordan aftalesedlerne 
påvirker sagen, og hvad der kommer af ekstraarbejde.

Vores løsning understøtter definerede processer og flows, giver et digitalt 
flow af alle opgaver fra vugge til grav og giver hurtigere og mere korrekt 
fakturering ud mod kunderne. Den kan skaleres og tilpasses, i takt med 
at dine ønsker og behov for kompleksitet ændrer sig eller vokser.

… og giver følgende forretningsmæssige fordele:

1. Bedre likviditet gennem hurtigere fakturering 
2. Bedre kvalitet og færre menneskelige indtastningsfejl
3. Større sikkerhed for korrekt fakturering
4. Styring af UE
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Hvad leder du efter i 
en IT-samarbejds- 
partner?

El
be

k 
&

 V
ej

ru
p

14

El
be

k 
&

 V
ej

ru
p

15

1. Branchekendskab og faglighed
Når din virksomhed skal vælge IT-
samarbejdspartner, er det vigtigt, at du 
går efter en fagligt og strategisk stærk 
sparringspartner med dybt branchekendskab.
  
2. Skalérbarhed og tilpasning
Gennem mange års faglig erfaring og dybt 
branchekendskab ved vi, at totalentreprenører 
har brug for løsninger, der kan skaleres op 
eller ned efter behov, men som samtidig kan 
tilpasses kundespecifikke behov. 

3. Sikker og overskuelig implementering 
Vi har alle hørt skrækhistorier om IT-projekter, 
der løber løbsk. Derfor er det vigtigt at vælge 
en IT-samarbejdspartner, der sikrer, at 
projektet kommer sikkert i mål.

4. Understøttelse af værdikæde og 
processer
Det er essentielt, at din virksomhed vælger en 
løsning, der understøtter hele virksomhedens 
værdikæde og alle virksomhedens 
mangeartede processer.

Elbek & Vejrups fagkonsulenter har 
indgående kendskab til totalentreprenører. 
For dig betyder det, at din virksomhed får 
en IT-løsning, der understøtter dine særlige 
arbejdsgange og forretningsprocesser.

Elbek & Vejrups standardløsning er skalérbar, 
så uanset virksomhedens størrelse kan vores 
løsning gøre en konkurrencemæssig forskel 
for din forretning.

Elbek & Vejrup har gennem mere end 
to årtiers talrige ERP-projekter forfinet 
en projektmetode, som vi anvender til 
implementering (læs mere om EV Momentum 
på side 18).

Elbek & Vejrups fagkonsulenter forstår dine 
forretningskritiske udfordringer og kan derfor 
sikre, at vores løsning dækker alle dine faglige 
behov. Vi har den faglige ekspertise, der skal til 
for at flytte din virksomhed fagligt.
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Sømløse integrationer 
og markedsledende 
tredjepartsløsninger
Elbek & Vejrups standardløsning EV SBA er baseret på Dynamics 365 Business Central. Løsningen er 
certificeret af Microsoft og er udviklet således, at den understøtter forretningen inden for brancherne 
installatører, bygge- og anlægsentreprenører samt totalentreprenører. 

Til at komplementere vores løsning og understøtte din virksomheds behov bruger vi 
standardfunktionalitet fra markedsledende tredjepartsløsninger.
Disse tredjepartsløsninger bruger vi blandt andet til indlæsning af e-faktura og meget mere. 

At vi komplementerer vores løsning med tredjepartsmoduler, betyder for dig, at du undgår en 
proprietær løsning, som du er ene om at investere i, vedligeholde, udbygge og opgradere.

EV SBA omfatter blandt andet snitflader til: 

• Microsoft Dynamics 365-standardløsning
• ExpandIT
• Document Capture
• Payment Management
• Lessor
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Featureliste
Totalentrepriser udgør en stadig større del af markedet for byggeprojekter. Vores løsning 
henvender sig især til de helt store projekter, der udbydes som totalentrepriser.
 
I nedenstående finder du en liste over nogle af vores mange features, der er i løsningen, og
som understøtter din forretning.

1. Guidet sagsoprettelse

2. Sagskategori

3. Sagsopgavegrupper

4. Sagsadgang

5. IGVA-status

6. Leveringsadresse på sagen

7. Sagsansvarlig - rollecenter

8. Omkontering

9. AB92-renteberegning

10. Standard sagsopgave

11. Fakturaforslag/kreditnotaforslag

12. Visuel fakturering

13. Håndtering af rådgivere og lignende

14. Standardsagsopgaveopsætning

15. Ændre forsendelsesoplysninger

16. Brugeropsætning

17. Sagsinteressenter 

18. Debitor, kunde og leveringsadresse

19. Tilbagehold beløb

20. Eftergodkendelse

21. Bilagssøgning

22. Indlæsning af købsbilag via Document 

Capture og eDoc (OIO)

23. Sagsstyring med prognose

24. Sagsperiodestyring

25. Sagsopgørelse

26. Aftalesedler

27. Igangværende arbejde - entrepriser

28. Tekniksager



El
be

k 
&

 V
ej

ru
p

18

El
be

k 
&

 V
ej

ru
p

19

Vi. Tager. Én. Ting.  
Ad. Gangen.
Vi ved, at det er afgørende for alle virksomheder, at implementeringen af nye IT-
løsninger og systemer forløber nemt, hurtigt og effektivt. Digitalisering kræver nemlig, 
at alle er med, og at ingen dele af organisationen bliver tabt.

Derfor tager vi altid én ting ad gangen. Vi deler implementeringen op i faser, så 
projektet ikke bliver for stort og uoverskueligt.   

Sådan sikrer vi fremdrift i jeres ERP-projekt
EV Momentum er Elbek & Vejrups projektmetode, som vi bruger til implementering 
af et ERP-projekt. Det er vores metode til at sikre overblik, åbenhed og fremdrift, så 
projektet ikke løber løbsk. Dybest set handler det om tryghed – for kunden og for os.
EV Momentum sikrer, at I kommer sikkert i mål med Elbek & Vejrup, herunder:

• Hvordan vi sammen når målet og opnår succes
• Hvordan projektet skrider sikkert frem inden for tidsplanen
• Hvordan vi sikrer overblik og gennemsigtighed fra start til slut

Vi har forfinet metoden gennem mere end 20 års arbejde med talrige ERP-projekter til 
både den offentlige og private sektor. 

Sådan kommer du i gang med vores standardløsning
Vi afdækker dine behov med afsæt i en standardløsning og prædefinerede værdikæder 
og processer. Vi installerer løsningen, der hvor din øvrige software er installeret, og vi 
opsætter løsningen efter den behovsafdækning og det stadie, du ønsker at starte på.

Du kan tilgå løsningen fra skyen eller fra din virksomheds egne servere, og du 
kan vælge at implementere løsningen i en standardkonfiguration med minimale 
kundespecifikke tilpasninger, eller du kan nemt tilpasse løsningen til at understøtte din 
virksomheds unikke behov. 

Sidst men ikke mindst har du mulighed for både at eje og leje løsningen, ligesom du har 
mulighed for at opgradere eller tilkøbe løbende. 
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Kontakt Elbek & Vejrup
Hvis du vil øge din effektivitet og derigennem din 

indtjening og have fuldt overblik over hele din 
forretning.

Udfyld kontaktformularen på elbek-vejrup.dk, hvis du vil vide mere om vores standardløsning til 
totalentreprenører eller ønsker at booke et møde med Ole H. Andersen, som står i spidsen for det team, 

der udvikler løsninger til installatører, bygge & anlæg samt totalentreprenører.

Elbek & Vejrup skaber værdi gennem IT for vores kunder.
Vi effektiviserer forretningsprocesser, der skaber konkurrencemæssige 
fordele for vores samarbejdspartnere. Vi yder forretningsrådgivning og 
udvikler ERP-løsninger, som er forankret i et dybt kendskab til 
specifikke brancher. Vores løsninger er baseret på Microsoft-teknologi.

”

Flemming S. Hamborg
Produktchef

Ole H. Andersen 
Teamleder og markedschef

Forretnings-
rådgivning

Branche-
kendskab

Landets dygtigste 
Dynamics-hus

+110
fagkonsulenter


