Bil & Co:
Overblikket via OfficeLink®
gør det muligt for os at være
ajour på alle fronter
Hvor lang tid bruger en mekaniker på et serviceeftersyn? Hvilken afdeling
performer bedst? Og hvad kan vi lære af hinanden i afdelingerne? Det er nogle
af de spørgsmål, der melder sig i en virksomhed som Bil & Co. Der er brug for at
holde snor i millioner af posteringer, og med systemet OfficeLink®, som BDO har
bygget, har man fået et godt redskab.
Virksomheden Bil & Co består af i alt fire bilhuse i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, som
alle er autoriserede Toyota-forhandlere. Hos Bil & Co i Kolding er man derudover også autoriseret Fiatforhandler, så her indgår værkstedsydelser såvel til person- som til varebiler for begge biltyper i tilbuddet
til kunderne. I Aabenraa er Bil & Co tillige autoriseret som Mitsubishi forhandler og Mitsubishi værksted.
Med dette udbud rammer Bil & Co en rigtig bred kundegruppe.
Frank Hansen, Partner hos Bil & Co er oprindelig uddannet revisor. Han har været en del af virksomheden i lidt
mere end fire år, og som Partner tegner han nu virksomheden udadtil sammen med de øvrige partnere.
”Med fire forretninger, hvor der i hver er fire afdelinger plus vores tværgående ydelser som salg, værksted, pladeværksted og reservedelslager – så har vi brug for at skabe overblik over de talrige aktiviteter, der er i gang i alle led
af virksomheden,” siger Frank Hansen og tilføjer: ”OfficeLink® er en stor hjælp for os. Internt er vi en meget åben
virksomhed. Vi kan lide at dele erfaringer, og det er nemt nu. Vores medarbejdere kan virkelig se værdien i, at vi arbejder med denne form for rapportering. Mellemlederen får hermed mulighed for at stille spørgsmål på et langt mere
oplyst grundlag, hvilket giver en bedre dialog både i forhold til at lægge budget og til at vurdere den aktuelle status i
virksomheden.”
Åbenhed og transparens er en succes
Rapportering og det økonomiske overblik i forhold til hver afdeling skaffes nu nemt hos Bil & Co. At skabe et
øjebliksbillede med et udtræk – fx som et overskueligt pivotdiagram - tager nærmest ingen tid. Via OfficeLink®
kan virksomheden derfor være helt opdateret med de nyeste tal. Frank siger:
”OfficeLink® optimerer tiden, og derfor frigives der også ressourcer til andet arbejde i vores økonomiafdeling. Nøgletal kan hentes direkte fra råbalancen og ind i Excel. Og når først tallene er her, kan vi lave udtrækket, præcis som vi
vil og trække tal ud for hver enkelt afdeling. Sådan kan vi se ind i bruttoavancen for værkstedet eller få indsigt i den
gennemsnitlige bruttoavance på solgte biler. Vi får så at sige svesken på disken, og det er godt for os alle at udvikle
forretningen på grundlag af reel fakta.”
Indenfor autobranchen kræver de mange afgiftssystemer og den tunge lovgivning rigtig meget. Hele spørgsmålet om en teknisk baseret afgift eller en værdibaseret afgift, og det faktum at bilbranchen, om nogen, er utrolig
konjunkturfølsom kalder endnu mere på et pålideligt rapporteringsværktøj, og det har Bil & Co fået med OfficeLink®. Partner Frank Hansen:
Med OfficeLink® arbejder vi ikke længere med standard-resultatopgørelser. Nu kan vi opstille en rapport, alt
efter hvilket formål den skal bruges til. Ønsker vi noget, der kræver lidt tilretning i systemet, så kontakter vi BDO’s
supportfunktion, de hjælper os hurtigt og sikkert videre,” fortæller Frank Hansen og tilføjer: ”jeg kan godt forstå,
at BDO har patenteret OfficeLink®-modellen, som de har bygget ovenpå Microsoft Office-pakken; for med snablen
nede i hele talgrundlaget for virksomheden, har vi muligheden for at være ajour på alle fronter.”
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