Vi taler de små og mellemstore
virksomheders sag!
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Danmark har brug for en
organisation for SMV’erne
Dansk erhvervsliv består altovervejende af virksomheder med under 100
ansatte. Vi har store, fine eksportvirksomheder, der sætter Danmark på
verdenskortet, og som vi er stolte af, men rygraden i dansk erhvervsliv
er og bliver de små og mellemstore virksomheder – også kaldet SMV’er.

SMV’er sikrer vækst og velfærd
99 pct. af de danske virksomheder er SMV’er. Det er SMV’er, der uddanner langt de fleste af Danmarks faglærte, og siden finanskrisens
begyndelse er det SMV’er, der har stået for mere end halvdelen af
eksportvæksten og de fleste nye private job. Uden de mere end 200.000
danske SMV’er var dansk erhvervsliv ingenting, hverken lokalt eller på
landsplan. Danmark har brug for SMV’erne – derfor skal vi have erhvervsvilkår, der også understøtter dem.

Et talerør for SMV’erne
Der er stor forskel på, hvordan tiltag, love og regler påvirker store og
små virksomheder. Derfor er der brug for en hovederhvervsorganisation, hvor det ikke er de store virksomheder, der betaler gildet og i sidste
ende bestemmer, men en organisation, der udelukkende taler SMV’ernes
sag og sikrer, at ny lovgivning tager udgangspunkt i SMV’ernes behov.
SMVdanmarks styrke er, at vi udelukkende repræsenterer SMV’er. Det
har vi gjort i 140 år. Vi kender SMV’ernes virkelighed. Vi er med der,
hvor beslutningerne træffes – på Christiansborg og på rådhusene. Vi kan
råbe politikerne op og finde løsninger på de problemer, din virksomhed
kæmper med.

Vær med i Danmarks største virksomhedsnetværk
Jo, flere vi er, jo stærkere stemme har vi i den politiske debat. I dag er
vi ca. 18.000 medlemsvirksomheder og over 70 medlemsorganisationer
landet over, som deltager i vores arbejde med politikudvikling og påvirkning, og er med at udforme vores tilbud til medlemmerne. Ved at blive
medlem får du indflydelse, netværk og adgang til kontante fordele. Det
kan du alt sammen læse mere om på de følgende sider – og ellers ringer
du bare.
Niels Techen, formand for SMVdanmark
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I SMVdanmark arbejder vi for en mere
SMV-venlig erhvervspolitik
Halvdelen af alle lønmodtagere på det private
område er ansat i virksomheder med under 100
ansatte, og hovedparten af de nye job skabes
netop i SMV’erne.
Derfor skal fremtidens erhvervspolitik tage
udgangspunkt i SMV’ernes behov og understøtte
virksomhederne i deres hverdag.

Vi vil have:
• Bedre erhvervsuddannelser og flere faglærte
• Bedre adgang til finansiering og fair betalingsfrister
• En SMV-venlig beskatning og skattestruktur
• SMV-venlige offentlige udbud
• SMV-venlige erhvervs- og eksportfremmetilbud
• Fair sociale vilkår for selvstændige
• Afskaffet administrative byrder
• Stop for unfair konkurrence
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Bliv medlem og få meget mere end
kontante fordele
SMVdanmark er organisation og talerør for de små og
mellemstore virksomheder. Vi arbejder dagligt med at
påvirke landets politikere, ligesom vi har en palette af
medlemstilbud, som gør det lettere og billigere at drive
og udvikle din virksomhed.

Medlemmer af SMVdanmark får bl.a.:
• Gratis juridisk hotline, adgang til juridiske vejledninger
og kontraktformularer.
• Mulighed for finansiering på SMV-venlige vilkår gennem SMVerhvervslån.
• Rabat på erhvervsforsikringer via TRYG og kontante
fordele på alt fra benzin til hoteller, software, GDPRværktøjer, eksportdokumenter etc.

• Tilbud om at deltage i projekter med ekstern finansiering til rådgivning om digitalisering, automatisering,
ejerskifte mv.
• Invitation til møder og kurser om aktuelle emner, der
påvirker din hverdag.
• Skræddersyet ejerlederuddannelse til en rigtig god
pris.
• Mulighed for at deltage i vores medlemspanel og
derigennem bidrage til det politiske arbejde for bedre
vilkår for små og mellemstore virksomheder.

Bliv medlem fra kun 159,- om måneden
Prisen på et direkte medlemskab afhænger af din virksomheds størrelse. Har du under 5 ansatte, er medlemskontingentet kun 1.903 kr. årligt. Det svarer til kr.
159,- om måneden.
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FINANSIERING TIL VÆKST:

Hvem taber, når bankerne siger nej?
Danske SMV’er oplever ofte at få et nej til finansiering
af deres investeringer, når de går ned i banken. Men
når SMV’ers nye idéer og udvikling ikke kan finansieres, rammer det den fremtidige vækst og jobskabelse i
Danmark.
Derfor skal vi have politikerne til at gøre det lettere for
SMV’er at rejse kapital til vækst.
Danmark har brug for initiativer, der understøtter og
styrker SMV’ernes likviditet, egenkapital og adgang til
finansiering, hvad enten det er i banken eller gennem
alternative finansieringskilder.

Derfor foreslår SMVdanmark:
• at stempelafgift og andre afgifter på erhvervslån
fjernes
• at der indføres et bundfradrag på 100.000 kr. til de
helt små virksomheder
• at bankerne får henvisningspligt til alternativ finansiering, hvis de siger nej til at finansiere et udviklingsprojekt

• at det gøres mere attraktivt for privatpersoner, Business Angels m.fl. at investere i små og mellemstore
virksomheder – fx kunne aktieskatten sættes ned fra
de 42 pct. til 30 pct., som man også har det i Sverige
• at virksomheder skal have mulighed for at inddrive
gæld gennem lønindeholdelse
• at eksportmomsordningen genindføres
• at der indføres straksafskrivning på 150 pct. af investeringen i digitalisering og automatisering i SMV’er
• at der sættes en stopper for bankernes misbrug af
virksomhedspantordningen, og at den årlige tinglysningsafgift på 1,5 pct. på virksomhedspant fjernes
Det skal være lettere at drive og udvikle sin virksomhed i
Danmark. Vi skal skabe vækst og velfærd. Det gør vi ved
at have gode vilkår for SMV’er.
Følg vores arbejde på LinkedIn og Facebook – eller gennem vores nyhedsbreve:
www.smvdanmark.dk/nyt-presse/nyhedsbreve

Niras hovedkontor, Århus
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Brug dine
medlemsfordele
SMVerhvervslån
Bankerne siger ofte nej til at låne gode og sunde virksomheder penge, som kan finansiere vækst og udvikling.
Derfor har SMVdanmark udviklet SMVerhvervslån – en
online platform for lån mellem virksomheder. Helt uden
om banken. Her kan SMV’er søge om erhvervslån på
enkle vilkår og til konkurrencedygtige renter. Lånene
er fastforrentede og uopsigelige fra långiverside i hele
lånets løbetid, og de bliver godkendt typisk til udvikling
af virksomhederne, som har haft overskud de seneste to
regnskabsår. Læs mere på www.smverhvervslaan.dk

Billige forsikringer hos TRYG
SMVdanmarks rabataftale med TRYG sikrer dig bedre dækning, konkurrencedygtige priser og personlig
rådgivning. For virksomhedsejere er der ofte rigtig
mange penge at spare på de lovpligtige arbejdsskade- og
erhvervsforsikringer, og vores aftale med TRYG giver
også pæne rabatter på dine privatforsikringer. Ofte
vil medlemskab af SMVdanmark blive tjent ind blot via
rabatter på disse forsikringer.

Skræddersyet ejerlederuddannelse til en
god pris
SMVdanmarks ejerlederuddannelse er skræddersyet til
SMV’er, og kursisterne er begejstrede både over indholdet og prisen. Det er en praktisk orienteret lederuddannelse, hvor både lederrollen og virksomhedsdriften er
i centrum. SMVdanmark har dog hele tiden fokus på at
udvikle tilbud, som gør det lettere at drive din virksomhed: Netværksarrangementer, gå hjem-møder og kurser
er en del af vores medlemsservice.

Gratis juridisk hotline – og sagsbehandling til
halv pris
Som medlem af SMVdanmark har du gratis adgang til
juridisk hotline – hvor ’her og nu’-spørgsmål ikke koster
noget. Er der behov for udfærdigelse af korrespondance
eller mere indgående juridisk rådgivning, sker det efter
en timetakst, som du orienteres om, inden taxameteret
sættes til. Timepriserne ligger på det halve af markedsprisen.
Samtidig får du adgang til en lang række juridiske dokumenter, som du kan bruge i driften af din virksomhed.
Det gælder f.eks. dokumenter, der kan hjælpe dig med
at overholde persondataloven.
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”Vi har valgt DataLøn,
fordi det er helt integreret
med vores timesystem og
vores regnskabssystem.”
Rene Lohpehre,
Malermester,
NPC Malerfirma

Gør som Rene – og 8.000 andre håndværksvirksomheder
• Få et nemt lønsystem, der kan håndtere tillæg
og satser
• Spar tid ved at lade dine systemer snakke
sammen
• Få hjælp til det, du ikke selv kan finde ud af
Læs mere på dataløn.dk/smv
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POLITIK:

De gode erhvervsvilkår skal holde SMV’erne i
førertrøjen
I Danmark er det let at starte virksomhed, og det skal det fortsat være. Det er vi nødt til
have blikket stift rettet på for at sikre de bedst mulige vilkår for at drive og udvikle virksomhed – store som små.
Af Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark

Er jorden ordentligt gødet, så skal planterne nok gro.
Det samme gør sig gældende for virksomheder. Er der
gode rammer for erhvervslivet, så er der gode betingelser for som virksomhedsleder at drive og udvikle sin
virksomhed. Samtidig skaber det initiativ og virkelyst, så
flere får lyst til at tage springet fra det trygge lønmodtagerjob til udfordringen som iværksætter og selvstændig.

Danmark er et SMV-land
I dag har vi i Danmark en erhvervsstruktur, hvor der er
rigtig mange små og mellemstore virksomheder.
Faktisk er flere end 99 pct. af danske virksomheder
såkaldte SMV’er, så man kan med rette kalde Danmark
for et vaskeægte SMV-land. Selv om vi har en række
meget store virksomheder, som bidrager solidt til dansk
økonomi, så har SMV’erne altså en enorm betydning
for samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi har et blik for
at understøtte virkelysten blandt alle de selvstændige,
som lægger mange timer ugentlig i deres lille virksomhed, og derved er med at skabe aktivitet i alle kroge af
det danske samfund.
Bliver det FOR besværligt at drive virksomhed, og står
gevinsten ikke mål med indsatsen, så risikerer vi, at
færre vælger livet som selvstændig. Det hårde slid, de
mange timer ugentligt og den begrænsede tid til ferie og
familie skal kunne lønne sig.

Store potentialer i digitalisering i SMV’er
Udvikling og øget digitalisering vil fortsat spille en stor
rolle for dansk erhvervsliv i de kommende år, og her er
det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at få alle virksomheder med på vognen. Det er især de små og mellemstore virksomheder, som har et stort potentiale i forhold
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til digitalisering, og her er i dag et større efterslæb i
forhold til investeringer. Det er en udfordring, som vi er
nødt til at løse, hvis vi fortsat vil have den heterogene
erhvervsstruktur, som vi har i Danmark. Gennem erhvervsfremme skal vi have hjulpet på vej med at foretage de rette investeringer, ligesom der er behov for at
matche de rette kompetencer med virksomhederne.

Adgang til finansiering en forudsætning for
vækst
Det kræver adgang til finansiering, for selv om vi efterhånden er godt inde i en høj konjunktur, så er der stadig
virksomheder, som er begrænset af manglende muligheder for finansiering. Det er især de helt små virksomheder, som er udfordret og oplever at gå forgæves i
banken. Derfor skal vi i højere have sat fokus på, hvad
det er for alternativer, den enkelte virksomhed har i forhold til banken. Tre ud af fire virksomheder efterspørger kun finansiering i banken, og det til trods for, at der
i dag er mange andre alternativer, som kan være med til
at dække en virksomheds finansieringsbehov.

Eksporten skal understøttes
Vi skal også have flere danske virksomheder til at se
gevinsten ved at eksportere til udlandet, for internationale virksomheder klarer sig bedre end virksomheder,
som alene er fokuseret på hjemmemarkedet. Derfor skal
vi i højere grad understøtte eksporten blandt små og
mellemstore virksomheder, som ofte lige trænger til det

Danmark har befundet sig i en længere vækstperiode.
Dog tyder meget på, at vi de kommende år vil befinde os
i en lavvækstperiode. Det skal virksomhederne indstille
sig på. Lavvæksten kommer ikke til at betyde en total
opbremsning, men blot at hjulene ikke triller så hurtigt
som hidtil.

Alle skal kunne starte virksomhed
Vigtigst er det, at vi holder fast i, at det skal være let
at starte, drive og udvikle virksomhed, uanset hvilken
uddannelsesmæssig baggrund man kommer med. Vi skal
fortsat sikre en lovgivning, som er til at forstå og efterleve. Det offentlige skal understøtte dansk erhvervsliv
og ikke lave bespænd. Når europæisk politik bliver taget
ned i Danmark, så skal vi ikke gøre det unødigt besværligt for os selv. Vi skal fortsat have ambitioner i Danmark, men vi skal blive endnu bedre til at implementere
europæisk lovgivning, så vi ikke risikerer at overimplementere og dermed tabe konkurrencekraft i forhold til
vores europæiske naboer.
Og så skal vi sikre bedre sociale vilkår for iværksættere
og selvstændige. Ellers er de her ikke, når vi skriver år
2030.

Hver dag er en rejse med et godt kort
på hånden
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sidste skub i forhold til at komme i gang med at eksportere.

www.beierholm.dk
www.beierholm.dk

Som medlem af SMVdanmark får du rabat på brændstof og bilvask
på alle Q8-servicestationer og F24-anlæg.
Tilmeld dig rabataftalen her:

www.Q8.dk/haandvaerksraadet/

- lån mellem virksomheder

”Og så kan vi altid opsige dit lån.
Mod et mindre gebyr. Eller et større...”

Træt af banker, som du ikke
rigtigt kan regne med?
Hvorfor altid gå ned i banken med hatten i hånden, når du kan
gå online? På SMVerhvervslån.dk kan du på få minutter søge
om lån til vækst og udvikling. Går dit lån igennem, bliver det
til fast rente, til fair vilkår og uden ubehagelige overraskelser.

SMVerhvervslån er en online platform, hvor virksomheder
med behov for penge til vækst og udvikling – bliver matchet op
med virksomheder og investorer, der ønsker et bedre og mere
stabilt afkast gennem udlån. Helt uden om banken - det bliver
mellem jer, virksomhederne, helt bogstaveligt.

Fordele for låntagere:
•
•
•
•
•

Lån fra 200.000-5 mio. DKK
Afbetal på 6-60 måneder
Fast rente i hele lånets løbetid
Samme vilkår i hele perioden
Ingen årlig genforhandling

- lån mellem virksomheder

SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften – herunder lånegodkendelser,
transaktioner, administration, support m.m. SMVdanmark er hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder, SMV’erne. Flex
Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og har tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).
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SMVDANMARKS RABATPORTAL:

Spar penge på virksomhedsdriften
Når SMV’er – små og mellemstore virksomheder – står
sammen, giver det bonus. Både når det gælder politik og
rabatter på indkøb:
Som medlem af SMVdanmark får du adgang til Rabatportalen, hvor du kan nyde godt af en lang række rabataftaler med leverandører på stort set alt inden for den
daglige drift af din virksomhed.

Vi har aftaler inden for:
• Administration og regnskab: Systemer til regnskab,
løn-, forretnings- og projektstyring m.m.
• Biler og transport: Leje af personbiler & varevogne
m.m.
• Brændstof og energi: Benzin, diesel, fyringsolie m.m.
• Eksportdokumenter: ATA-Carnet, oprindelses-certifikater og påtegninger.
• Forebyggelse og sikring: Tilbud, som hjælper dig med
at undgå skader.
• Forsikring: TRYG-aftalen: Erhvervsforsikring, private
forsikringer, softwareforsikring m.m.

• Ferie: Hoteller og feriehuse.
• Marketing og kommunikation: Rekruttering, tilbagemelding på kundetilfredshed m.m.
• Materiel og udstyr: Maskiner, sikkerhedsudstyr, kontorartikler m.m.
• Persondata: Værktøjer og rådgivning om Persondataforordningen – GDPR.
• Telefoni og internet: Fastnet- og mobiltelefoni, internet, telefonpasning m.m.
• Underholdning og kultur: Koncerter, events, kulturelle arrangementer m.m.
• Økonomi: Inkasso, AB-sikkerhedsstillelse via Byggefagenes Fælles Garantiselskab.
Har du forslag til nye leverandører, så skriv eller ring
til os.

Bliv medlem i dag på:
smvdanmark.dk/medlemskab/bliv-medlem

Ferieboliger i hele Europa

Find jeres drømme-feriebolig
blandt 50.000 unikke
sommerhuse, lejligheder
og villaer.

novasol.dk
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EJERLEDERUDDANNELSE:

Ledelse er en faglighed
– Bliv klædt på til fremtiden
Tag en lederuddannelse , der er tilpasset dig og din virksomhed – og som har fokus på, hvordan du kan bruge
ledelse til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din
virksomhed.
SMVdanmark udbyder en praktisk, aktivitetsorienteret
lederuddannelse, hvor såvel dig som leder som driften
af din virksomhed er i centrum. Uddannelsen er opdelt i
moduler med udgangspunkt i hverdagens praksis. Vi går
i dybden med dine egne holdninger og viden, og derfor
forventer vi også, at du er klar til at byde ind med dine
erfaringer.

Undervisningen er tilrettelagt, så læring sker gennem
aktiviteter og ikke stillesiddende undervisning. Fokus er
på ’Resultater & Relationer’, og undervisningen bliver
varetaget af dygtige konsulenter fra ’Ledelse med vilje’
og ’Inzpirator’ – begge med mange års erfaringer med
praktiske lederuddannelser til små og mellemstore
virksomheder.
Vores ejerlederuddannelse er et samarbejde mellem en
række af SMVdanmarks medlemsorganisationer, og 46
virksomheder på de første hold i 2016-2018 har givet
uddannelsen utroligt gode anmeldelser.

Resultater
...handler om bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om
flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle
medarbejdere.

Relationer
...handler om det, der sker mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og ledelsen samt mellem virksomheden og kunder eller potentielle kunder. Gode relationer giver mulighed for at motivere medarbejderne og sikre deres trivsel – og samtidigt undgås dyre konflikter.
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EKSPORTFREMME:

Nyd godt af fælles
eksportfremstød
– og 50 pct. rabat på
eksportdokumenter
SMVdanmark organiserer en række fælles eksportfremstød og delegationsrejser – ofte med tilskud fra Eksportrådet. SMVdanmark er samtidig bemyndiget til at
udstede ATA Carnet’er og oprindelsescertifikater samt
at påtegne andre eksportrelaterede dokumenter. Som
medlem får du 50 pct. rabat på disse dokumenter.

PROLØN HAR STYR PÅ DEN
NYE FERIELOV... HAR DU?
Moderne, brugervenligt lønsystem
med Danmarks bedste lønsupport.
• GRATIS oprettelse af virksomhed
• GRATIS oprettelse af medarbejdere
• GRATIS hotline til professionelle
lønkonsulenter med branchekendskab
• GRATIS lønkørsel i op til 2 måneder ved
overgang fra andet lønsystem
• Indberetning til Skat, ATP, feriepenge og
pensioner

proloen.dk
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Fair betalingsfrister
– max 30 dage
Alt for ofte bruger store virksomhedskunder deres små og mellemstore
leverandører som ’bank’ – fordi de arbejder bevidst med med betalingstider på op til 180 dage. Vel at mærke efter, at varen eller ydelsen er
leveret.
Det kan i værste fald betyde nedskæringer og lukninger hos leverandøren – typisk en SMV’er.
SMVdanmark kæmper for, at Folketinget indfører et lovbestemt loft for
betalingsfrister på maks. 30 dage. SMV’erne er trods alt rygraden i Danmark med mere end 700.000 ansatte.
Støt kampen for en fair betalingsfrist. Bliv medlem i dag fra kun kr. 159,om måneden.
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VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.
Et professionelt byggecenter har meget at leve op til.

Så kære håndværker, med eller uden svendebrev,

Vores kunder er nemlig nogle af de allerdygtigste.

vi er til for dig og lover, vi vil arbejde lige så hårdt

Og mange af dem er allerede i gang, før fanden får

som dig. Lover, at vi altid har den skrue, du lige

sikkerhedssko på – og arbejder videre i projektørlys,

mangler, og de 999 andre ting, du altid bruger. Lover,

når resten af Danmark for længst har forladt hæve-/

at vores 160 lastbiler hele tiden kører for dig og for

sænkebordet og den ergonomiske kontorstol.

alle andre, der bygger Danmark. Og så lover vi, at vi
aldrig bliver selvfede og stopper med at forbedre os,

De fleste af dem er professionelle håndværkere.

men kæmper for at blive bedre på alle fronter – igen

Andre er bare så dygtige, at man skulle tro, de var

og igen og igen.

det. Men uanset om du er udlært håndværker eller
bare har hænderne ualmindeligt godt skruet på, står

Sammen bygger vi professionelt.

vi altid bag dig.
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Tre veje til dit medlemskab
Branchemedlemskab

Direkte medlemskab

Mange virksomheder er medlem af SMVdanmark via deres medlemskab af en af vores brancheorganisationer.

Ønsker du hverken medlemskab af brancheorganisationer eller lokalt medlemskab, kan du også få et direkte
medlemskab af SMVdanmark.

Hvis du er medlem af en af de brancheorganisationer,
bliver du automatisk en del af et stærkt fagligt fællesskab, får adgang til kompetent rådgivning, opdatering på
ny viden og adgang til kollektive rabatter.

Lokalt medlemskab
Vil du også have indflydelse på den lokale erhvervspolitik, kan du melde dig ind i en af de mange lokale håndværker- og industriforeninger, som også er medlem af
SMVdanmark.
Her bliver du en del af et lokalt netværk af virksomheder, får lokalpolitisk indflydelse og adgang til kollektive
rabatter.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om, hvilke lokale foreninger og brancheorganisationer der er medlem af SMVdanmark, på
smvdanmark.dk/omsmvdanmark/medlemmer.
Du er også velkommen til at ringe til os på tlf.
33 93 20 00, hvis du gerne vil høre lidt mere om mulighederne for at blive medlem.

17

18

Bliv medlem i dag!
Det er nemt at blive medlem. Det tager kun et par minutter. På vores
hjemmeside sender du via kontaktformularen dine oplysninger til os, og
i løbet af få dage har du adgang til alle medlemsfordelene.

Følg os på sociale medier
Vil du vide mere om SMVdanmark, så kan du følge os på Facebook,
LinkedIn og Twitter, hvor vi løbende lægger nyheder op.

Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev – så er du sikret, at den rette information kommer i din retning. På vores hjemmeside kan du nemt
tilmelde dig nyhedsbrevet.
Scan koden, og kom direkte ind på siden.
Husk, at kontingentet er fradragsberettiget!
Bliv medlem i dag på: smvdanmark.dk/medlemskab/bliv-medlem

Sparer en halv million
500.000 kr. Så meget regner håndværkervirksomheden Vinzent med at spare i løbet af 2018
som en direkte følge af firmaets skift til E-Komplets samlede løsning for et år siden.
- Tidligere sendte vores håndværkere deres timesedler ind til vores bogholderi, og så havde
vi to kontoransatte, som brugte tid på at taste
oplysningerne ind i vores daværende system,
og senere skulle de så godkendes, fortæller
Vinzents daglige leder, Brian Rasmussen.
De to kontormedarbejdere er ikke længere
ansat, og håndværkerne afleverer nu deres
timesedler via en app på mobiltelefonen. Oplysningerne sendes direkte ind i E-Kompletsystemet og kan godkendes med det samme af
Brian Rasmussen.
Anbefaling fra en samarbejdspartner
Hos virksomheden, der holder til i Køge, har de i
et års tid brugt E-Komplets løsninger, som Brian
Rasmussen anbefalede efter at have hørt om
gode erfaringer hos en kammerat, der har et
VVS-firma, og som også havde valgt E-Komplet.
- En samarbejdspartner fortalte også om
store besparelser, så da jeg satte mig lidt
mere ind i produktet, blev jeg hurtigt over-

bevist om, at det også ville være til gavn
for os. Og det har det bestemt også været,
siger Brian Rasmussen.
Bedre cash flow
Ud over registreringen og godkendelsen af
timesedlerne fremhæver han det overblik,
som den samlede løsning giver ham over
virksomhedens økonomistyring.
- Vi har fået et langt bedre cash flow nu.
Hvor der tidligere kunne gå en hel måned,
efter en sag blev lukket, og til at vi fik
lavet og sendt fakturaen, så er det helt
anderledes nu. I dag har vi for eksempel
færdiggjort og lukket fire sager, og jeg
har allerede sendt fakturaer til alle fire.
Den anden vej går det også meget hurtigere. Tidligere modtog vores kontoransatte fakturaerne til os og skulle manuelt
taste dem ind i bogholderisystemet, nu
bliver de lagt direkte ind fra mailen. Alt
er bare enklere og hurtigere, forsikrer
Brian Rasmussen.

Karlskogavej 12

I

9200 Aalborg SV

I

+45 6915 2788

God dialog med hotline
Vinzents daglige leder er ikke uddannet
bogholder, men klarer nu økonomistyringen
i virksomheden med hjælp fra en ekstern
bogholdet et par gange om måneden. Der er
ikke længere brug for ekstra kontorpersonale, så besparelsen er primært lønninger.
- Jeg har da jævnligt i det år, der er gået, haft
brug for hjælp til at løse bestemte opgaver i
E-Komplet-systemet, men så har jeg altid haft
en god dialog med deres hotline, som jeg er
meget tilfreds med, siger Brian Rasmussen,
der fortæller, at han allerede flere gange har
kraftigt anbefalet E-Komplets løsninger til
andre håndværkervirksomheder.

VINZENTS FAVORITTER:
• Overblik
• Timeregistrering
• Faktura-behandling

I

www.e-komplet.dk
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Vores kunder er alle typer af virksomheder:
rejsebureauer og foreninger
Faktura-Boks hjælper dig
•
•
•
•

Leverandørfakturaer online: godkende – bogføre og betale
Altid ajourført overblik, og jeres godkendelsesregler følges
Fjerner forsinkelser og rykkere
Fjerner tastearbejdet

Mulighed for at udbygge løsningen med:
• Priskontrol helt ned på den enkelte projekt-booking
• Intelligent kontering – fast kontering ud fra leverandør
• Entrepriseregnskab, hvor I ser restværdien på aftalen
med indbygget ﬂow
• Delbetaling
Nu også med mulighed for på mobilen at ta’ et billede
af jeres trælse boner og sende dem til jeres Faktura-Boks.

Det tager under 1/2 time at bliver opdateret via et telefonmøde,
hvor dit behov vurderes samt prissættes. Tlf. 7440 3661

www.faktura-boks.dk
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– Organisation for små og
mellemstore virksomheder

Læs mere om
medlemskab på
www.smvdanmark.dk

SMVdanmark
Islands Brygge 26
Postboks 1990
2300 København S
+45 33 93 20 00
smv@smvdanmark.dk

