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Med OfficeLink®
bestemmer vi selv
Efter et enkelt klik, lidt ventetid så kommer de opdaterede værdireguleringer op
på direktør Lennart Hansens skærm. - Så nemt er det faktisk, udbryder han og
fremhæver igen, hvor godt et værktøj, OfficeLink® er.
Styr på forretningen
Lennart Hansen var med til at starte landinspektørvirksomheden LIFA A/S i 1986 i Assens
og er i dag direktør for de i alt 105 medarbejdere, der er fordelt på en række kontorsteder
primært på Fyn og i Jylland.
- Med så mange ansatte spredt ud i landet, er der brug for et effektivt ledelsesværktøj for
at bevare overblikket, og det har vi fundet med OfficeLink® fra BDO, siger han.
Let implementering
Når LIFA A/S i 2011 valgte rapporteringsløsningen OfficeLink® fra BDO, skyldes det ifølge
Lennart Hansen to ting. Nemlig at der ikke findes noget seriøst alternativ til OfficeLink®
på markedet, og at ’vi kunne få det, som vi ville have det’.
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- Vi bestemmer selv med OfficeLink®. Det set-up, vi har valgt, er baseret på vores egne
ideer og implementeret efter learning by doing princippet. Det har udelukkende været en
fordel, da OfficeLink® er meget intuitivt bygget op. Desuden er supporten i BDO både
hurtig og kompetent, siger han.

Direktør Lennart Hansen,
LIFA A/S er godt tilfreds med
OfficeLink® fra BDO.

Denne publikation er skrevet i generelle
vendinger og skal alene betragtes som generel
vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller
undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at
drøfte de specifikke problemstillinger. BDO,
vores partnere og medarbejdere påtager os ikke
ansvar for tab foranlediget af en handling, der
er taget - eller ikke er taget - på baggrund af
oplysningerne i denne publikation.
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Hurtigt overblik
Den helt store værdi af rapporteringssystemet OfficeLink® ligger ifølge Lennart Hansen i
gennemsigtigheden og det hurtige overblik. OfficeLink® har gjort det så meget nemmere
for ham selv og LIFA’s andre ejerledere at få adgang til nøgletallene, modsat tidligere hvor
de skulle trækkes ud af økonomisystemet Microsoft Dynamics C5. Medarbejderne har
begrænset adgang til OfficeLink®, men fuld adgang til egne informationer.
- I OfficeLink® får vi præsenteret alle de ømmeste punkter i virksomheden hurtigt og
klart. Vi ser direkte, hvad der halter og kan koncentrere dialogen med afdelingerne og
medarbejderne om dette.
Det er ikke kun dårlige resultater, der bliver synlige med OfficeLink®, det gør fejlene også.
For af og til har det vist sig, at et ’uforklarligt’ tal skyldes en banal bogføringsfejl, som er
rar at få ryddet af vejen med det samme.
OfficeLink® samler og filtrerer dataene
OfficeLink® er udelukkende et præsentationsog analyseprogram. Der fødes ikke data i
LIFA’s OfficeLink® version, alle de oplysninger,
der er tilgængelige her, er hentet fra Microsoft
Dynamics C5, LIFA’s egenudviklede journalsystem og medarbejdernes timeregistreringer
via en kørsel om natten.
Det betyder, at Lennart Hansen kan hente
et fuldt opdateret og retvisende billede af
virksomhedens økonomi, når han om morgenen tænder for computeren og går ind i
OfficeLink®. Lennart kan dog også til enhver
tid opdatere tallene i løbet af dagen.
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Med et klik kan han tjekke status på igangværende arbejder, værdireguleringer (op- og
nedskrivninger på åbne og lukkede sager), tilgodehavender, faktureringsgrad, timestati
stikker (fordeling og forbrug) mv. på virksomheds-, afdelings- og medarbejderniveau.
Han kan også se, hvilke kunder, der bidrager bedst til bundlinjen, identificere de dårlige
betalere, sammenligne d.d. med budget og samme dag sidste år, filtrere oplysningerne i et
finmasket system, der hurtigt fisker netop den oplysning frem, han søger.
Det eneste tal, han selv må taste ind hver dag, er balancen på kassekreditten i banken, da
bogholderiet nødvendigvis altid vil være ½-1 dag bagud i forhold til poster i banken.
OfficeLink® som ledelsesværktøj
For Lennart Hansen er OfficeLink® også et effektivt ledelsesværktøj. Fx kan kategorien
internt køb og salg af timer vise meget afslørende tal.
- Det er klart, at man som leder må overveje at flytte en medarbejder, hvis det fx viser
sig, at der er leveret 650 timer i en anden afdeling, end der hvor vedkommende formelt er
ansat.
Det kan også komme på tale at nedlægge eller oprette en afdeling. Alt bliver meget tydeligt i O
 fficeLink®, siger han.
Andre positive sideeffekter har fx været synliggørelsen af igangværende arbejder for med
arbejderne og ikke mindst værdireguleringerne. Det har bevirket, at regningerne skrives
tidligere nu, hvilket virker positivt ind på likviditeten.
Lennart Hansen tjekker dog ikke kun timestatistikken ud fra et produktivitet- og faktureringssynspunkt.
- Jeg holder også øje med, om der er en eller flere af medarbejderne, der overpræsterer
over lang tid, siger han, - for vi er ikke interesserede i, at nogen i virksomheden går ned
med stress, siger han.
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En god anbefaling
Michael Thomsen, direktør for Skel.dk Landinspektører P/S på Sjælland har fået OfficeLink®
anbefalet af sin kon-kollega i branchen, Lennart Hansen fra LIFA A/S. Efter en overbe
visende demonstration, implementerede Skel systemet i marts måned, og virksomheden
er nu i gang med at opbygge rutiner omkring brugen af rapporter m.v.
- Vi gik så småt og overvejede at udvikle vores eget rapporteringssystem, da Lennart Hansen fortalte os om OfficeLink®, hvilket vi er meget glade for. Det har været en kæmpehjælp, at systemet allerede er afprøvet og tilpasset vores branche, siger Michael Thomsen.
De to virksomheder bruger OfficeLink® til stort set det
samme. Michael Thomsen er meget tilfreds og fremhæver især overblikket og OfficeLink®s kvaliteter som
ledelsesværktøj.

OfficeLink® er et samlebegreb
for BDO’s egenudviklede online
rapporteringskoncept, der bygger
på løsninger udviklet med de
kendte værktøjer fra Microsoft bl.a. databaserne SQL Server og
Access samt regnearket Excel.

LANDINSPEKTØRER

LIFA A/S er i dag en af landets største landinspektørvirksomheder med godt 100 ansatte og en omsætning
på 77 mio. kr. i 2013. LIFA’s kerneydelser er indenfor
opmåling ved bygge- og anlægsarbejder, planlæg
ning, ekspropriation, men også salg af software og
ejendomsdata bidrager til omsætningen.

Skel.dk Landinspektører P/S med 37 medarbejdere
og en omsætning på 22 mio. kr. i 2013. Rådgivning til
private, erhvervslivet og det offentlige om bl.a. udstykning, lovlighed og ekspropriation.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og
rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO
International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige
medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både
BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100
medarbejdere, mens det verdensomspændende
BDO netværk har godt 56.000 medarbejdere i
144 lande.
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