BRIX & KAMP FIK PROFESSIONELT BUDGET- OG RAPPORTERINGSSYSTEM
TIL FORNUFTIG PRIS

Nu er der blevet tid til
at optimere strategien
Økonomichef Helle Jørgensen, fra rådgivende ingeniørfirma Brix & Kamp i Hjørring, har arbejdet med økonomisystemer i tidligere jobs, og da hun, i forbindelse
med en omstrukturering i virksomheden i efteråret 2014, stod for at optimere
økonomiafdelingens tid faldt valget naturligt på BDO’s produkt OfficeLink®
En meget nemmere dagligdag – så enkelt vil jeg beskrive OfficeLink®. Det er blevet
simpelt for os at hente nøgletal ud, trække rapporter og jeg kan hurtigt skaffe mig et
overblik, helt ned på lønsomheden på medarbejderniveau, når jeg har brug for det.
Jeg har fået frigivet meget tid til at koncentrere mig om driftsoptimering, og det er
rigtig godt.”
Helle udarbejder stadig virksomhedens grundbudget i Excel og selve bogføringen sker
i C5. I forbindelse med opsætningen af OfficeLink® har det været nødvendigt, at lave
individuelle tilpasninger; for OfficeLink® er nemlig ikke en ”one size fits all” løsning, der
er altid mulighed for at få systemet til at passe ind i en virksomheds særlige ønsker.
”Det har været super smidigt at få det hele op at køre – Endda midt i en, for os, travl
efterårsperiode. Søren Birkkjær fra BDO guidede os igennem med stor tålmodighed og
god forståelse for vores forretning. Når det var nødvendigt, kunne vi dele skærm via Team
Viewer og få justeret systemet på plads.”
Men ikke kun indad i Økonomichefens egen afdeling, tilfører OfficeLink® værdi: ”Systemet kan åbne op i mange forskellige niveauer, så når vi én gang i kvartalet samler alle
virksomhedens medarbejdere, giver jeg et overblik, som let trækkes fra OfficeLink®, og
når det er bestyrelsen, som skal lidt dybere ned i detaljen, har jeg brug for en helt tredje
mere indgående betragtning af tallene, og det klarer OfficeLink® også.”

Om OfficeLink®
OfficeLink® er et registreret
varemærke udviklet af BDO.
OfficeLink® er et samlebegreb for
BDOs egenudviklede Business Intelligence-koncept, der omhand
ler budgettering, rapportering og
andre dataintegrations-løsninger
udviklet med værktøjer fra
Microsoft. Bl.a. databaserne SQL
Server og Access samt regnearket
Excel.

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.

Jeg har fået frigivet meget tid til at kon
centrere mig om driftsoptimering, og det
er rigtig godt,” fortæller Økonomichef
Helle Jørgensen.
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Tid til sparring og strategi
Helle Jørgensen nyder, at hun nu har fået frigivet tid til at sparre med ledelsen om drift og
strategi – områder, hvor hun virkelig kan gøre en forskel: ”På sin vis er regnskab jo historie,
og den skal naturligvis være i orden, men vores type virksomhed er dybt afhængig af, at
projekter her-og-nu holder sig indenfor budgettet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden
er bevidste og ajour, så vi løbende og i tide kan justere, hvis noget ændrer sig. Og det sker
jo,” siger Helle med et smil og tilføjer ”Et pålideligt og driftssikkert budget- og rapporte
ringssystem er med til, at vi lykkes indenfor byggeriets konkurrenceprægede verden, som
er vores dagligdag. Her lever OfficeLink® fuldt op til vores behov.”
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BDO
Birk Centerpark 30
7400 Herning
Tlf. 96 26 38 00
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www.bdo.dk/officelink

Ønsker endnu et OfficeLink® ben at stå på
”Det har været det hele værd, og vi er virkelige tilfredse. OfficeLink® har vi fået til en god
og konkurrencedygtig pris, og systemet er hurtigt tjent hjem. Vi er så begejstrede for det
overblik systemet giver, at vi gerne snart også vil udvide med en løsning, der kan give et
retvisende billede af medarbejdertrivsel, så vi sammen med den økonomiske rapportering
har en pejling på, hvad temperaturen er blandt medarbejderne i virksomheden,” slutter
Helle.

Brix og Kamp
Med rødder tilbage til 1930erne er Brix & Kamp en af Danmarks ældste
rådgivende ingeniørvirksomheder.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en
danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,
er medlem af BDO International Limited - et
UK-baseret selskab med begrænset hæftelse
- og en del 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 omkring 1.100 medarbejdere, mens
det verdensomspændende BDO netværk har godt
59.000 medarbejdere i 151 lande.

Brix & Kamp dækker Nordjylland med kontorer i tre byer og har knapt 50 med
arbejdere. Virksomheden arbejder dog i hele landet og har også opgaver udenfor
Danmark. Kompetencerne er brede: Fra projektering af nybyggeri og renovering af
boliger, sygehuse og energianlæg over passivhus-design, helhedsplaner for bolig
områder, renovering til tilstandsrapporter. Projekter planlægges og styres for små
såvel som store byggerier og kunderne er såvel offentlige som private bygherrer.
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