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SID 2–3

Trappar upp utrikes
Consultec har gjort strategiskt
viktiga StairCon-affärer i Norge
och England, nu senast med MH
Joinery Products, som tillverkar
100 trappor i veckan!

Att IT-produkterna har en djup förankring i verkligheten ute på arbetsplatserna
är ett av Consultecs viktigaste adelsmärken. Ett levande exempel på den viktiga
dialogen mellan användare och utvecklare får vi när vi besöker byggföretaget
Tage & Söner.

Där tänks många kloka tankar kring hur man jobbar effektivast med datorer
i byggprojekt. Företaget har under lång tid använt, och har hela tiden idéer
kring, BidCon och PlanCon. Nu deltar Tage & Söner även aktivt med synpunkter
i utvecklingen av produktionsverktyget SiteCon.

– Consultecs IT-stöd är användarvänliga och det är viktigt att vi kan vara med
och påverka utvecklingen av dem, säger Per Haskel, tekniskt ansvarig.

Tage & Söner är familjeföretaget som vuxit till 250 anställda. De räknar med BidCon och planerar
med PlanCon. Inom kort satsar de dessutom på att producera med hjälp av SiteCon.

KLOKA ORD
FRÅN KUNDEN

Vi möts på Nordbygg i Stockholm i mars!

SID 7

SID 5

Komprimera CAD
Nu går det att se stora CAD-rit-
ningar utan att ha CAD-system.
Detta genom o2c, en plug-in som
ägs av Eleco.

Tio år med ElWind
Lars-Gunnar Hultsten på YIT i
Linköping har kalkylerat med
ElWind i tio år. SID 7



Tage & Söner Byggnads AB är
ett familjeägt bygg- och fastig-
hetsbolag som startade redan
1959. Företaget, med huvudkon-
tor i Smålandsstenar, är sedan
länge flitiga användare av Bid-
Con och PlanCon. Nu deltar
man aktivt med synpunkter i
utvecklingen av produktions-
verktyget SiteCon.

– Consultecs IT-stöd är använ-
darvänliga, lätta att anpassa till
vår verksamhet och det är vik-
tigt att vi kan vara med och på-
verka utvecklingen av dem,
säger Per Haskel, tekniskt
ansvarig på Tage & Söner.

Tage & Söners kontakter med Consultec
inleddes för några år sedan då man
utvärderade marknaden för IT-stöd på
byggområdet. Företaget hade under lång
tid använt IT-stöd för kalkyl och planering
och ville integrera och effektivisera arbetet
ytterligare. Efter att ha analyserat en rad
system föll man för BidCon (kalkyl) och
PlanCon (planering), bland annat för att
de fungerar bra tillsammans och för att
program och register är lätta att anpassa
efter företagets egna arbetsmetoder.

– Kalkylering och planering är tidskrä-
vande, så vi ville vara säkra på att vi inves-
terade i digitala verktyg som verkligen un-
derlättar och effektiviserar, förklarar Per
Haskel.

ETT GIGANTISKT ÄGG

Tage & Söner har numera kontor i
Smålandsstenar, Värnamo, Halmstad, Var-
berg och Skene och är 250 anställda i
byggföretaget. Dessutom har man dotter-
bolag inom ventilation och plåtslageri samt
inom tillverkningsindustrin. Företaget har
den senaste tiden bland annat uppmärk-
sammats för Kunskapscentrum Agardh –
en spännande byggnad i centrala Båstad

som ska bli stadens nya mötesplats för
kultur och inrymmer såväl gymnasium
som kommunbibliotek.

– Byggnaden har en komplicerad kon-
struktion med många speciallösningar,
berättar Per Haskel. Den är inte fyrkantig
utan har många vinklar och vrår, har lätta
glasfasader och själva kommunikations-
navet inne i huset är byggt som ett
gigantiskt plastgjutet betongägg. Uppdra-
get innebar en utmaning för oss, men var
samtidigt mycket intressant och vi har i
vårt arbete haft stor hjälp av både BidCon
och PlanCon.

FÖRBÄTTRAD
REGISTERHANTERING

För BidCon och PlanCon har Tage & Sö-
ner med hjälp av Consultec utvecklat ett
eget register som är helt skräddarsytt för
verksamheten. Registret gör att man i kal-
kyl- och planeringsstadiet snabbt får fram
produktionsresultat utifrån de modeller
som företaget arbetar efter.

– Alla uppgifter som vi behöver för våra
kalkyler finns färdiga i BidCon, vilket un-
derlättar vårt arbete mycket och ger stora
tidsbesparingar, säger Per Haskel.

KUNDBESÖK

2

Byggregister 2000 utvärderas av PEAB
PEAB utvärderar just nu om Byggregister 2000 från Consultec
kan vara ett fullvärdigt alternativ till deras egenutvecklade kalkyl-
register. Fördelarna med att abonnera på ett externt register är
flera. Att hålla ett eget register uppdaterat med metoder, mate-
rial och priser, är ett mycket omfattande arbete.

MÖJLIGHETER ÖPPNAS

Byggregister 2000, som uppdateras minst 2 gånger per år från
Consultec, är neutralt vid leverans, men kan enkelt justeras med
lokalt inlästa leverantörsprislistor när man själv så önskar.
Dessutom kommer möjligheterna att få direktträff vid inläsning

av köpta mängdförteckningar att spara mycket tid.
Med Byggregister 2000 öppnas möjligheten att återanvända

data hela vägen från en CAD-modell via kalkyl och planering
till inköp och avstämning.

Byggregister 2000 är i dag det enda standardiserade register
som fullt ut följer den dominerande byggklassificeringen
BSAB 96.

Det används bland annat i BidCon som är bygg- och
anläggningsbranschens mest spridda kalkylprogram. Varje ny
version av Byggregister 2000 kvalitetsgranskas av Svensk Bygg-
tjänst.

IDERIKA BYGGARE
MED STOR DIGITAL
VERKTYGSLÅDA

’́
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Företaget arbetar mot nybyggnadslistan
vid ackord och får därmed fram färdiga
ackordsunderlag. I vissa fall arbetar man
också med att prissätta mängdför-
teckningar. I dag är sparar Tage & Söner
mycket tid tack vare att stora delar av
förteckningarna automatiskt tids- och pris-
sätts vid inläsning.

– Programmen och registerhanteringen
har utvecklats en hel del sedan vi först
började använda verktygen, menar Per
Haskel. Även sök- och selekterings-
funktionerna har förbättrats avsevärt i de
nya versionerna. Consultec har hela tiden
varit lyhörda och tagit till sig många av
våra önskemål.

AKTIVT IDÉUTBYTE OM SITECON

SiteCon, IT-stödet som ska underlätta ar-
betet ute på byggarbetsplatserna, använ-
der Tage & Söner inte aktivt än. Företaget
är dock flitiga idékläckare när det gäller
utvecklingsarbetet och har hela tiden en
tät dialog med Consultec kring verktyget.

– SiteCon är snart framme vid den punkt
i utvecklingen då det kommer att under-
lätta mycket för oss, säger Per Haskel. Det
stödjer produktionen ute på bygg-
arbetsplatserna, har funktioner för att ad-
ministrera projekt, föra dagbok, hantera
avvikelser, Ä/T-arbete och gör det möjligt
att enkelt få fram uppgifter för projekt-
avstämningar.

För att SiteCon ska nå dit vill Tage & Sö-
ner att en del förändringar görs i registret.
Företaget efterlyser också ett underleveran-
törsregister där man enkelt kan kontrollera

om den aktuella underleverantören finns
med i registret, är godkänd och anmäld till
facket. Om inte ska en anmälan skrivas med
automatik och kontroll och registrering ut-
föras i registret. Tage & Söner önskar även
ett webbaserat gränssnitt som gör att man
kan nyttja IT-stödet via Internet.

Kunskapscentrum Agardh i Båstad innefattar både bibliotek och gymnasium och är arkitek-
toniskt unikt. Tage & Söner fungerade som byggentreprenör för den uppseendeväckande
byggnaden, som är funktionell och rationell samtidigt som den är öppen och flexibel.

– I Consultecs
IT-stöd har vi
hittat digitala
verktyg som
underlättar
kalkylering och
planering, säger
Per Haskel,
tekniskt ansvarig
på Tage & Söner.
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Kalkylerare med 25 års erfarenhet
Berth Holmbom är en av Consultecs mest erfarna krafter. Han
har arbetat med kalkyler sedan 1978. I dag hjälper han byggare,
arkitekter och konsulter från hela Sverige med att göra kalkyler
och mängdberäkningar.

– Det kan handla om allt från budgetkalkyler till anbudskalkyler
med färdiga handlingar, berättar Berth Holmbom.

Bland hans uppdragsgivare finns både de som använder
Consultecs IT-stöd och de som inte gör det. En vanlig kundkategori
är företag med pressade tidsscheman som har svårt att hinna göra
egna kalkyler. Genom att anlita Berth Holmbom sparar de tid och
kan vara helt säkra på att få professionell och spetskompetent ser-

vice. Vid det här laget finns det få ritningar och handlingar
som han inte kan förvandla till tydliga kalkyler…

– En fördel för kunderna är också att de får sin infor-
mation levererad i samma IT-miljö som de är vana vid,
säger Berth Holmbom.

På Consultec arbetar han även med att bygga ut och
uppdatera företagets databas över färdiga byggdelar och
ser till så att den innehåller aktuella priser.

– Databasarbetet är till stor hjälp även vid kalkyl-
uppdragen, bland annat för att jag håller mig a jour när
det gäller priser, förklarar han.

– Ett UE-register och ett webbaserat
gränssnitt skulle höja SiteCons kapacitet,
konstaterar Per Haskel. För oss skulle de
funktionerna innebära stora effektivitets-
vinster och möjligheter att använda
produktionsverktyget mer flexibelt.



ANLÄGGARE SOM
KALKYLERAR EFFEKTIVT
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Berggren och Bergman grundades 1948
och var inledningsvis ett åkeriföretag som
även sysslade med grusförädling. Under
åren har företaget vuxit till en betydande
aktör i norra Sverige när det gäller mark-
och anläggning. Berggren och Bergman
har sedan starten ansvarat för en rad stora
vägbyggen, däribland delar av den långa
sträckan mellan Kiruna och norska Narvik.
De senaste decennierna har företaget ut-
vecklats mer och mer mot att bli en tjänste-
orienterad entreprenör med anläggningsin-
riktning – utan maskinpark. I dag har man
30 anställda, en omsättning på 50 miljoner
kronor per år och verksamhet i Norrbotten,
Västerbotten och Mälardalen. Kunderna är i
huvudsak kommuner, Vägverket, stats- och
kommunalägda bolag, men återfinns även
inom näringslivet.

– Vi är en liten, pigg och kompetent an-
läggare som i många projekt kan konkur-
rera med de stora drakarna, menar Urban
Nilsson. Vi svarar för alla möjliga yttre
mark- och anläggningsarbeten, men bygger
även betongkonstruktioner och tar hand om
reparationer av kraftverk.

ENKELT BYGGA MALLAR

På företaget är det i dag fyra personer som
använder BidCon – versionerna för bygg-
och anläggning.

– Vi uppskattar att det är användarvänligt
och att det går snabbt att bygga upp egna
mallar som underlättar kalkylarbetet, säger

Urban Nilsson. Det stora registret har
vi också stor nytta av och att IT-stödet
gör det lättare att mängda sparar
mycket tid för oss. Att mängda själv
utan digital hjälp är tidsödande. En
annan fördel är priset. Vi har testat en
del andra IT-stöd som i och för sig
också passade vår verksamhet, men
som inte alls var lika prisvärda som
BidCon.

GEHÖR FÖR NYA IDÉER

Sedan Berggren och Bergman började
använda BidCon har det digitala verk-
tyget utvecklats mycket och många nya
nyttiga funktioner har tillkommit, me-
nar Urban Nilsson.

– Vi får gehör för våra idéer hos
Consultec och det är naturligtvis vär-
defullt. Det känns att vi som använ-
dare kan påverka utvecklingen av sys-
temet. BidCon är inte statiskt, utan
uppgraderas kontinuerligt.

När det gäller supporten så är Ur-
ban Nilsson nöjd med hur den fung-
erar.

– Vi har nära kontakt med Sören
Gustafsson och Hans Nilsson på
Consultec och får snabbt den hjälp vi
behöver under dagtid. Möjligen kunde
jag önska att det fanns någon att kon-
takta även utanför kontorstid, det hän-
der ju att man sitter på kvällarna och
kalkylerar.

BidCon är inte statiskt,
utan uppgraderas
kontinuerligt, säger
Urban Nilsson, VD på
Berggren och Bergman.

– Vi får gehör för
våra idéer och det är
värdefullt att vi som
användare kan påverka
utvecklingen av IT-
stödet.

KUNDBESÖK

Berggren och Bergman AB i Luleå är anläggarna som sparar tid
och pengar med BidCon.

– Vi har haft IT-stödet sedan 1999 och det effektiviserar vårt
kalkylarbete en hel del, säger Urban Nilsson, VD på företaget.

Det är tufft
på touren…
Efter tio år på NCC med kalkylering,
planering och inköp ville jag pröva nå-
got nytt. Började på Consultec som
KundCoach i mitten av maj 1997, pre-
cis när företagets något lugnare pe-
riod på året startar.

Efter cirka en månad ringde jag nå-
got orolig till min chef Thomas
Staflund och sa att jag kände mig
onyttig och inte riktigt visste vad jag
skulle göra. Han svarade kort: ”Njut,
det blir full rulle efter semestern”. Och
så blev det.

HÅLLER VAD VI LOVAR

Sedan dess har det rullat på som sjut-
ton. Vi har anställt fler KundCoacher
som en efter en har fått fullt upp, med
försäljning, utbildning, konsulting och
utveckling.

Det är mixen av arbetsuppgifter och
alla kundkontakter som gör jobbet in-
tressant och roligt. Men det är även
viktigt för kunden att vi arbetar på det
här sättet. Oftast är det samma person
som säljer programmet, utbildar och
har det slutgiltiga kundansvaret. Det är
kundens garanti att vi håller vad vi lo-
var när vi säljer. Och först när våra
kunder är igång med programmen,
sparar tid och får ut mervärden kan vi
säga att vi har lyckats med vår försälj-
ning.

INSPIRERANDE
KUNDKONTAKTER

Det är genom oss KundCoacher och
via support som våra kunder påverkar
IT-stödens utveckling. Vi tar intryck av
både stora och små byggares önske-
mål, men vi har även en egen drivkraft
eftersom vi, liksom våra kunder, är
byggare. Fokus på senare tid har legat
på att förenkla och det är främst vid
våra utbildningar vi ser vad som borde
förenklas.

Omtanke om kunden ger ett enormt
gensvar, som i sin tur gör
arbetet inspirerande att ge
mer, som i sin tur och så
vidare. Det är en god
cirkel, en positiv spiral.
Men detta är nog ett
måste för att man ska
kunna hålla glöden uppe
under 100 resdagar per år.

Vi ses snart.

Erik Lindmark,
KundCoach på Consultec
ByggProgram i Skellefteå.
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Consultec Systems IT-stöd för trapptillverkning,
StairCon, skördar framgångar i England, Irland
och Norge. Sedan lanseringen på den brittiska
marknaden i juli 2003 har fem företag investerat i
StairCon. Den största affären hittills har gjorts
med MH Joinery Products PLC i Somerset, som
tillverkar 100 trappor i veckan.

StairCon lanseras i Storbritannien och Irland av Consultec
Limited – ett systerföretag till Consultec System. Företaget har
snabbt lyckats etablera IT-stödet som ett attraktivt alternativ för
trapptillverkare på den brittiska och irländska marknaden.

– Vi har fått en flygande start på en stor och mycket intres-
sant marknad, säger Leif Nilsson, marknadschef på Consultec
System AB.

FLER AFFÄRER I TUBEN

Första kontraktet tecknades med Bolt Building Supplies i Essex
som tillverkar runt 35 trappor i veckan och har ökat produktio-
nen stadigt de senaste åren. Därefter har Consultec Limited sålt
StairCon till nordirländska Ballygowan Joinery, irländska
Haughey Joinery Limited och Classic Joinery Limited samt
senast till det börsnoterade brittiska företaget MH Joinery
Products.

Förhandlingar förs just nu med ett flertal företag och nya affä-
rer förväntas bli färdiga inom kort.

I Norge valde Bjørns Trevarefabrikk A/S i Larvik, som tillverkar

Internationella framgångar för StairCon

cirka 500 trappor per år, nyligen att investera i StairCon och det
innebär ett genombrott på den norska marknaden.

– En strategiskt viktig affär som ökar intresset i Norge för
StairCon och kan leda till många nya kunder, säger Tomas
Sundström, VD för Consultec System AB. När en betydande
aktör med höga krav investerar i StairCon signalerar det till den
övriga marknaden att produkten är mogen. Vårt IT-verktyg har
länge varit i särklass när det gäller visualisering och design,
men är numera också ett fullvärdigt produktionssystem. Trapp-
tillverkare som behöver ett IT-stöd får i dag alla nödvändiga
funktioner i StairCon.

– StairCon var mest komplett av de system vi utvärderade och
passade också vår verksamhet bäst, berättar Bjørnar Auby, VD
för Bjørns Trevarefabrikk.

Nu kan du skicka stora 3D CAD-filer i ett vanligt
mejl. Detta tack vare o2c (”objects to see”) – en
plug-in till webbläsaren. Bakom produkten står
Eleco, koncernen som äger Consultec. Consultec
System har gjort en anpassning som innebär att
man kan skapa o2c-filer direkt från StairCon.

– Tekniken underlättar för våra kunder och gör att de enkelt kan
visa färdiga trappor innan tillverkningen startat, säger Tomas
Sundström, VD på Consultec System.

I StairCon, Consultec Systems IT-stöd för trapptillverkning,
har användarna länge kunnat göra 3D-bilder och visa dem för
sina kunder. Funktionen är uppskattad, men har krävt att de
som ska se modellen har StairCon installerat alternativt att bil-
den skickats på en CD-skiva, vilket varit tidsödande.

ETT INTUITIVT VERKTYG

Tack vare o2c blir hanteringen enklare. Nu kan filerna kompri-
meras via o2c och skickas som ett mejl. Själva kompressorn är
snabbinstallerad och så liten – 600 k – att den kan mejlas sam-
tidigt som ritningen.
– Filerna blir så små att de går att visa på webben även för före-
tag med långsamma uppkopplingar, berättar Tomas Sundström.
o2c är även ett intuitivt verktyg. Användarna kan lätt studera
hela trappmiljön i 3D i alla möjliga vinklar. Andra liknande pro-

SÅ BLIR STORA
3D CAD-FILER SMÅ

gram som vi testat har sämre visuella möjligheter, kräver en
större viewer och är svårare att använda.

TIDS- OCH KOSTNADSBESPARINGAR

Affärsmodellen för o2c bygger på ett liknande koncept som pdf
från Acrobat. Viewer-verktyget går att hämta kostnadsfritt på
Internet, men skapandet av det tillhörande visualiserings-
formatet är däremot avgiftsbelagt.

– Detta ger besparingsmöjligheter för många CAD-användare,
säger Tomas Sundström. De kan minska antalet licenser samti-
digt som de får tillgång till 3D-visualisering över Internet.
Arbetsprocessen går också snabbare. Så fort en CAD-ritning
är klar att visa för kund är det bara att e-posta den.

DETALJTROGNA BILDER

o2c-verktyget ersätter inte CAD-läsaren, men ger nya perspektiv
åt 3D-visualiseringen. Utöver att visa nya produkter på Internet
innan tillverkningen startat går det också att använda till exem-
pel kundpresentationer med PowerPoint. Bilderna av objektet
blir i o2c så detaljtrogna att de går att nyttja i tryckta medier.

Ett av många företag som redan använder o2c och tror mycket
på dess möjligheter är den multinationella jätten Siemens Auto-
mation and Drives.

NYHET!

Jason Ruddle, VD
för Consultec Ltd,
och Leif Nilsson,
marknadschef på
Consultec System,
är mycket nöjda
med den flygande
start StairCon fått
på den brittiska
marknaden sedan
lanseringen i
somras.

o2c är ett plug in-program
för webb-läsare som gör
det möjligt att komprimera
3D CAD-filer. Programmet
ägs av Eleco.
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CONSULTECS BREDA SORTIMENT

Uppslagsbok – Miljö
En tilläggsmodul till LexCon
och BidCon – det digitala
uppslagsverket är länkat till de
resurser som nyttjas i kalkyl-
programmen, och med en enkel
knapptryckning når man från
kalkylen direkt in till rätt sida i
Uppslagsbok - Miljö. Ett

materials miljöpåverkan beskrivs utifrån fyra skeden i
livscykeln: Tillverkning, uppförande, användning och
rivning. Utöver materialbeskrivningar har uppslagsboken
med tiden även försetts med mycket annan hjälp och
information. Uppslagsbok – Miljö ger svar på de flesta
frågor när det gäller materialval, energifrågor, transpor-
ter, kemikalier, checklistor, arbetsmiljöplaner eller allmän
miljökunskap. Uppslagsbok – Miljö har även en egen
ordlista.

StatCon TimberJoints
Underlättar arbetet med dimensione-
ring och kontroll av laskförband och
standardbeslag i konstruktioner med
trä och limträ. Hanterar förband med
bultar, dymlingar, spikar och skruvar
samt ut- respektive invändiga laskar.
Inbyggd konstruktionsguide förenklar
inmatning av indata. Kan integreras

med andra system så att geometri och krafter överförs
automatiskt. Beräkningsarbetet sker med hjälp av s k
FEM-analys. Dimensioneringskontroll sker m h t den
beräkningsnorm som valts. Resultatet presenteras direkt
på skärmen både grafiskt och i tabellform.

StatCon Post&Beams
Underlättar arbetet med pelar-
och balkkonstruktioner i trä
och stål. Systemet hanterar
konstruktionsvirke, kerto,
limträ, stålprofiler och lättbal-
kar. Beräkningsarbetet sker
automatiskt med hjälp av s k
FEM-analys. Dimensionerings-

kontroll sker med hänsyn till vald beräkningsnorm. Resul-
tatet presenteras direkt på skärmen både grafiskt och i
tabellform.

StatCon Glulam
Ett alternativ till StatCon Framework
för den som arbetar mer med tyngre
byggnadskonstruktioner i trä och limträ
och mindre med träfackverk. Systemet
innehåller fördefinierade konstruktioner
för bl a hallbyggnader. Typiska limträ-
element som t ex bågar, bumerang-,
sadel- och pulpetbalkar hanteras på ett

enkelt sätt med hjälp av specialanpassade indataformulär.
För övrigt erbjuder StatCon Glulam samma möjligheter som
StatCon Framework.

StatCon Framework
Underlättar arbetet med trä-
konstruktioner. Systemet erbju-
der fördefinierade fackverk och
ramar som ger dig möjlighet
att utgå från den typ-
konstruktion som är bäst för

uppgiften. Skulle det ändå inte räcka kan du enkelt skapa i
princip vilken konstruktion som helst. Beräknings-
arbetet sker automatiskt med s k FEM-analys. Dimensio-
nering kan göras enligt olika beräkningsnormer. Resultatet
presenteras direkt på skärmen både grafiskt och i tabell-
form. Konstruktionen kan överföras till CAD-system för
vidare bearbetning.

StairCon
Komplett verktyg för design,
dimensionering, priskalkylering,
produktionsstyrning och visuali-
sering av trappor. Systemet
innehåller allt från design till
produktionsstyrning kopplad
mot CNC-maskiner. Lätt att

använda tack vare ett intuitivt grafiskt användargränssnitt:
i plan- elevationsvy kan trappan enkelt modifieras, i den
3-dimensionella vyn kan trappan roteras och betraktas
från valfri punkt, så ser du hur den färdiga trappan kom-
mer att se ut. Du kontrollerar trappans funktionsmått
utifrån funktion och vald norm. Bärförmågan kontrolleras
enligt EuroCode 5. Möjlighet finns dessutom att exportera
resultat i dxf-format (för AutoCad) och vrml-format (för
Internet Explorer).

SiteCon
Skräddarsytt för att stödja produktio-
nen ute på byggarbetsplatserna.
Programmet har funktioner bland
annat för att administrera projekt,
registrera tider på arbetare, föra
dagbok, hantera ändrings- och
tilläggsarbeten och för att skapa
dokument via dokumentmallar. Plats-
chefer och arbetsledare som använ-
der SiteCon som den sammanhål-

lande länken i det dagliga arbetet får en bra överblick.
SiteCon riktar sig mot såväl små som stora byggföretag.

PlanCon PROJEKT
Planeringsverktyget som
hjälper till vid tids-, resurs-
och kostnadsplanering. Du
kan enkelt se vad alla inblan-
dade i projektet gör men du
får även en god överblick på
kostnader och hur stora per-

sonal- och maskinresurser som behövs. Möjlighet till
import av kalkyl gjord i BidCon, ElWind eller VentWind
ger ett effektivt nyttjande av befintlig information.

Med PlanCon PROJEKT+ kan du även arbeta med
linjär planering. PlanCon Viewer är en gratisversion där
du kan öppna PlanConprojekt och skriva ut dessa.

FebDok
Hjälper dig att följa föreskrifter-
na: FebDok dimensionerar kab-
lar och skydd enligt SS 424 14 24
eller enligt SS-IEC603 64 – du
dimensionerar en installation på
ett riktigt sätt och kontrollerar
att du har beräknat en anlägg-

ning rätt med avseende på den aktuella lasten. Du kan
välja mellan 17 skyddsfabrikat som finns i den inbyggda
databasen och du får en omfattande dokumentation.

ElWind
Program som gör ditt kalkyl-
arbete enklare och sparar tid.
Att upprätta en specificerad
kalkyl på material och arbete är
något av det viktigaste som
utförs i ditt arbete som el-
installatör. Med ElWind arbetar

du direkt från ritning till anbud- utan noteringar på pap-
per. Du har 3 000 färdiga recept på de vanligaste artikel-
kombinationerna och möjlighet att lägga in modellrecept
för totalentreprenader. Dessutom: funktioner som ger
komplett à-priskalkyl, olika typer av utskrifter mm.

BidCon BYGG
Tillgodoser behoven av kalkylverktyg
hos små som stora byggare. Du
köper programmet med de funktio-
ner och moduler som du har behov
av. Allteftersom kompletterar du det
i den takt som företaget utvecklas
och behoven förändras. Du kan
exemplevis lägga till mängdimport,
prislistehantering och Uppslagsbok

– Miljö. BidCon BYGG följer strikt BSAB 96 och inne-
håller omfattande uppslagsböcker för både nybyggnad
och rivning. BidCon anpassas hela tiden mot annan
högkvalitativ programvara på marknaden som t ex
PlanCon PROJEKT och CADPoint.

LexCon BYGG
Consultecs enklaste version av
kalkylprogram. LexCon BYGG är
utvecklat för att tillgodose beho-
ven av kalkylverktyg eller pris-
verktyg hos arkitekter och kon-
struktörer. Programmet utgår från
en mycket omfattande sektions-
faktabank med byggdelstyper och
produktionsresultat. Programmet

kan efterhand kompletteras. Programmet följer strikt
BSAB 96 och innehåller omfattande uppslagsböcker för
både nybyggnad och rivning. En uppskattad finess i
programmet är att byggdelar dvs sektioner (både syste-
mets och egna) kan skrivas ut som ritning, så att du
snabbt och enkelt visar konstruktioner.

BidCon Anläggning
Tillgodoser behoven av kalkyl-
verktyg hos små som stora anläg-
gare. Du köper programmet med de
funktioner och moduler som du har
behov av. Allteftersom kompletterar
du det i den takt som företaget
utvecklas och behoven förändras.
Du kan exemplevis lägga till
mängdimport, prislistehantering

och Uppslagsbok - Miljö. BidCon Anläggning följer strikt
BSAB 96 och innehåller omfattande uppslagsböcker för
både nybyggnad och rivning. BidCon anpassas hela
tiden mot annan högkvalitativ programvara på marknaden
som t ex PlanCon PROJEKT och CADPoint.

DDS HusPartner
Ett komplett CAD-verktyg
för projektering av småhus.
Programmet tar hand om
allt från skisser till bygg-
lovshandlingar, arbets-
ritningar, produktionshand-
lingar samt materialspeci-
fikationer. En koppling mot
BidCon gör att du enkelt får
fram en kalkyl. Consultec

Arkitekter & Konstruktörer AB är återförsäljare av DDS-
HusPartner i Sverige och Finland.

VentWind
Har utvecklats av en arbetsgrupp
bestående av erfarna fläktkalkylerare
från ABB Building Systems AB,
samt personal från Consultec, som
tidigare medverkat vid framtagandet
av kalkyl- och projektprogrammet

ElWind för elbranschen. VentWind och ElWind, med det
övergripande namnet CTR-Calc, ingår i ett totalkoncept
för ABB Building Systems AB och underlättar kalkylering
av el- och ventilationsanläggningar samt uppföljning av
projekt inom ABB. Programmet kan exportera kalkyler till
PlanCon för överskådliga tidplaner etc.

AMAconda
Ett IT-baserat verktyg som under-
lättar affärer. AMAconda genere-
rar professionella, enhetliga och
juridiskt korrekta dokument. Pro-
grammet är databas-baserat och
bygger på etablerade standarder
som AF AMA 98, AF Köp 98 och
AF Konsult 97. Dessutom får du

råd från experter inom områdena inköp, försäljning, juridik,
elektroniska affärer, branschsystematik och etablerade
standarder för upphandling. AMAconda är ett samarbete
mellan Svensk Byggtjänst och Consultec.

Consultecföretagen har en gemensam strävan: våra produkter och tjänster ska göra att du slipper onödigt rutinarbete.
Du ska få »tidöver« i stället för övertid, helt enkelt! Vårt produktsortiment är mycket brett – här ser du en översikt.

Byggregister 2000
Ett standardi-
serat register för
byggbranschen,
kodat enligt
BSAB 96. Bakom
Byggregister 2000

står Consultec och Mängda. Registret förenklar din admi-
nistration och uppdateras kontinuerligt med aktuella
uppgifter. I registret finns uppgifter om 8 000 produk-
tionsresultat och 10 000 resurser som täcker de mest
frekventa materialen, metoderna och UE inom bygg, mark
och anläggning.
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ETT DECENNIUM
MED ELWIND
I LINKÖPING

Skanska Malta JV bygger just nu ett
270 000 kvadratmeter stort sjukhus på
Malta. I detta jätteprojekt tar Skanska
hjälp av Consultec ByggProgram som
skapat en databas för ElWind som bland
annat innefattar en prislista på engelska.
Sjukhuset väntas vara färdigt 2007.

Inom kort kan alla BidCon-användare
kostnadsfritt skapa förfrågningsunderlag
direkt från programmet. Detta genom ett
samarbete mellan Consultec och PRI
Handel AB – ett företag som utvecklar
webbaserade tjänster för det säljande le-
det på den skandinaviska byggmarknaden.
Från BidCon görs ett förfrågnings-
underlag som läggs upp på PRI Handels
webbserver. Där kan BidCon-användarna
gå in och välja ut vilka leverantörer man
vill ha pris från. Förfrågningsunderlagen

Förfrågningar direkt i BidCon
skickas sedan iväg till ett urval av de cirka
600 leverantörer och byggfackhandlare som
i dag är anslutna hos PRI Handel. Kort där-
efter kan användarna se priser från de olika
leverantörerna.

– En tjänst som skapar mervärde för
våra BidCon-kunder, säger Bengt Albert-
son, som ansvarar för projektet hos
Consultec. Nu behöver de inte använda
flera mellansteg för att få den prisinforma-
tion de behöver, det räcker med att de ar-
betar direkt i webbservern.

Sjukhus på Malta

Kalkylatorn Lars-Gunnar Hult-
sten på YIT Building Systems i
Linköping har haft ElWind som
arbetsverktyg i stort sett varje
dag sedan 1994. Under åren har
han också byggt upp en nära re-
lation med Consultec i Göteborg.

– Ett väl fungerande IT-stöd
och en öppen dialog med Con-
sultec gör mitt arbete effektivare,
berättar han.

YIT Building Systems (tidigare ABB,
namnbytet ägde rum så sent som septem-
ber 2003) erbjuder investerings- och
underhållstjänster av teknisk infrastruktur
för fastighets- och byggbranschen, indu-
stri och telekom. Koncernen har drygt 22
000 anställda över hela världen. På konto-
ret i Linköping arbetar ett 40-tal personer
med allt från fiber- och datakommuni-
kation till ställverk. Under åren har enhe-
ten bland annat blivit något av specialister
på kärnkraftverk och haft uppdrag på Os-
karshamn, Ringhals och Barsebäck.

GEDIGEN ERFARENHET

Lars-Gunnar Hultsten började som kalky-
lator på företaget 1994 och har ända sedan
starten använt ElWind, Consultecs speci-
ella kalkylprogram för elbranschen, som
IT-stöd.

– Under tio års flitigt användande har
jag förstås lärt mig en hel del om hur man
bäst utnyttjar alla funktioner, berättar han.
Jag och en kollega är helt fokuserade på
kalkyler och det har lett till att vi även

fungerar som support för arbetsledare
som använder ElWind.
En funktion i ElWind som Lars-Gunnar
Hultsten haft stor nytta av genom åren är
de många olika utskriftsmöjligheterna. Ge-
nom dem får han snabbt ut montörs-
rapporter, à priser, beställningslistor med
mera.

– När kunden frågar om ett pris går det
snabbt att ta fram underlag och svara på
frågor, berättar han.

En annan flitigt använd funktion är pm-
hanteringen.

– Om vi till exempel räknar på en villa så
kan ett pris snabbt tas fram på en spis.
Det är sedan enkelt att lägga in grunddata
i huvudkalkylen.

Att Lars-Gunnar Hultsten använt
ElWind under tio år innebär inte att han är
helt okritisk till produkten.

– Just nu tycker jag att det är för mycket
fönsterhantering, det blir lite rörigt ibland.
När jag har åsikter om ElWind så kontak-
tar jag alltid Consultec och då underlättar
det förstås att vi har en bra personkemi

och känner varandra väl. Vi har en rak och
öppen dialog och Consultec är alltid ly-
hörda inför mina synpunkter.

CONSULTEC KAPAR TOPPAR

YIT i Linköping är med och räknar på
cirka 130 anbud per år och har emellanåt
svårt att hinna genomföra allt på egen
hand. För att kapa toppar händer det att
Lars-Gunnar Hultsten lägger ut delar av
anbudsarbetet på Consultec.

Till exempel bidrog Consultec med
mängdningen av belysningen när YIT nyli-
gen – framgångsrikt – räknade på Arlas
nya, 18 000 kvadratmeter stora mjölkpulver-
fabrik i Vimmerby.

– Det är utmärkt att ha en partner som
är väl insatt i vår verksamhet och med kort
varsel kan hoppa in och hjälpa oss med
kalkyltjänster, säger Lars-Gunnar Hultsten.

– Eftersom jag arbetat med Consultec
under så lång tid vet jag också hur de tän-
ker när de kalkylerar, vilket gör att jag
snabbt kan bearbeta deras beräkningar
och föra in dem i mina slutkalkyler.

En ny ishall tar form i Linköping. Lars-Gunnar Hultsten på YIT Building Systems har svarat
för kalkylen av elinstallationerna i ishallen med hjälp av Consultecs IT-stöd ElWind.
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Coachansvarig:
Thomas Staflund
0910-878 00
070-641 28 87

Erik
Lindmark
0910-878 00
070 588 35 07

Lars
Nilsson
0910-878 00
070-608 91 10

Hans
Nilsson
0910-878 00
070-508 78 22

Sören
Gustafsson
0910-878 00
070-371 88 45

Jan-Erik
Lexelius
0910-878 00
070-512 77 86

Christina
Andersson
0910-878 00
070-267 60 40

Consultec Box 709 931 27 Skellefteå Tel 0910-878 00 fax 0910-878 29  info@consultec.se  www.consultec.se

SVERIGE
PORTO
BETALT B

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn tack.

KundCoacher Consultec ByggProgram

Lars-Erik
Einarsson
0910-878 00
070-564 85 62

Skellefteå

Alstermo
Göteborg

Växjö

Umeå

GER DIG TIDÖVER

Magnus
Staflund
0910-878 00
070-256 17 00

Mats
Abrahamsson
0910-878 00
070-594 85 52

FRÅN DIN

KundCoach

En växande koncern blir ännu starkare

Nu är det åter dags för en av våra
användarträffar. Denna gång ordnas
dessa i samband med NordBygg i
Stockholm. Dessutom kommer en
träff att arrangeras i Skåne.

Vår strävan är att alltid förbättra
programvarorna enligt dina önske-
mål. Många av dina idéer garanterar
IT-stödens fortsatta utveckling.

Vi vill gärna presentera nyheterna
i LexCon-BidCon och PlanCon
PROJEKT för dig. Detta för att du
snabbt ska kunna utnyttja de nya
fördelarna i programmen. Vi vill
även visa hur du kan utveckla ditt
företag med hjälp av SiteCon.

Användarträff på NordBygg 2004
HÅLLPUNKTER FÖR DAGEN (PRELIMINÄRT):

LexCon-BidCon
Vi visar nyheterna i 6.40, den kommande versionen.
För dig som precis kommit igång med BidCon
repeteras också en del äldre tips.

KAFFE

PlanCon
5.1 är den senaste versionen av vårt populära
planeringsprogram.

SiteCon
Vår senaste produkt som utvecklas i snabb takt.
Riktat till platschefer och arbetsledare. Hanterar det
dagliga arbetet som dagbok, tidsregistrering, doku-
mentmallar samt ändrings- och tilläggsarbeten.
En av nyheterna är en kostnadsavstämningsfunktion.

Frågestund
MIDDAG

Lars
Lundblom
0910-878 00
070-191 10 73

Tomas Åström är ny controller på
Consultec Group och ansvarar för redovis-
ningen av Consultec-koncernen i Sverige
och en del av Eleco-Software Division i
England och Tyskland. Han var tidigare
controller på Skellefteå Snickericentral.

Leif Nilsson är ny marknadschef på
Consultec System där han ansvarar för
marknadsföring och försäljning i Skandina-
vien samt den internationella lanseringen
av StairCon. Han kommer närmast från
Optigrade AB där han arbetat med mark-
nadsföring, försäljning och agentutveckling
i Asien, Europa och Nordamerika.

Ytterligare en förstärkning hos Consultec
System är projektledaren/systemutvecklaren
Joakim Sundkvist, stationerad i Umeå.
Joakim har tidigare arbetat som verksam-
hetskonsult, med inriktning mot CAD- och

dokumenthanteringssystem, på
Dataductus i Skellefteå.

På Consultec ByggPrograms kontor i
Göteborg finns tre nya ansikten. Michael
Eriksson är elingenjör och arbetar med
projektering. Han kommer närmast från
El-planering i Göteborg och har innan han
gav sig in i elbranschen arbetat som
snickare.
Lars Lundblom är ny KundCoach och
ansvarar för området Skåne-Värmland.
16 år som elektriker, allmän behörighet,
gymnasielärare i elteknik och verksamhets-
ansvarig på Nossebro Elservice i fyra år
är Lars tidigare erfarenheter.
Roger Niklasson är ny kalkylerare, med
inte mindre än 25 års erfarenhet som
montör och elektriker på meritlistan, varav
18 år på Albin Johanssons Elektriska.

DDS-kundträff på Nordbygg
Consultec Arkitekter & Konstruktörer an-
ordnar ett särskilt användarmöte för sina
DDS HusPartner-kunder 19-20 mars 2004 i
samband med Nordbygg.

Datum Program Plats
21 jan FebDok grund Stockholm
22 jan BidCon ANLÄGGNING Sundsvall
03 feb ElWind grund Stockholm
04 feb ElWind  fortsättningskurs Stockholm
03 feb BidCon BYGG Norrköping
04 feb PlanCon BYGG Norrköping
04 feb BidCon BYGG Malmö
05 feb PlanCon BYGG Malmö
24 feb BidCon ANLÄGGNING Göteborg

Datum Program Plats
24 feb BidCon BYGG Stockholm
25 feb FebDok grund Göteborg
02 mar BidCon ANLÄGGNING Stockholm
03 mar PlanCon ANLÄGGNING Stockholm
03 mar BidCon BYGG Göteborg
03 mar ElWind  grund Sundsvall
04 mar ElWind  fortsättningskurs Sundsvall
04 mar PlanCon BYGG Göteborg
16 mar ElWind  grund Göteborg

Datum Program Plats
17 mar ElWind fortsättningskurs Göteborg
17 mar FebDok grund Skellefteå
26 mar Febdok fortsättningskurs Stockholm
20 apr BidCon BYGG Stockholm
20 apr BidCon BYGG Växjö
21 apr PlanCon BYGG Stockholm
22 apr FebDok grund Malmö
14 maj FebDok fortsättningskurs Göteborg

Utbilda dig med Consultec ByggProgram våren 2004

För mer information om Consultecs utbildningar: www.consultec.se, eller ring 0910-878 00.

An Eleco company.


