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– Vi visste att det fanns ett stort intresse 
för nya BidCon, men det har faktiskt gått 
över förväntan. Det känns bra att vi har 
fått möjlighet att sätta tempot mot fram
tiden tillsammans med användarna, sä
ger Tomas Marklund,  affärsområdeschef 
för Consultec ByggProgram AB. 

22 åRs UTvEcklINgsARbETE

BidCon beskrivs som den nya genera
tionens kalkyllösning för elektriker, ett 
program som ger företag i elbranschen 
möjlighet till både snabbare och säkrare 
kalkylarbete. 

 – Vi erbjuder en lösning som bygger 
på utvecklingspunkter som vi har samlat 
på oss under de senaste 22 åren inom 
både ElKalk och ElWind. Resultatet är 
ett lättarbetat program med en enorm 
dynamik, berättar Tomas Marklund.   

är en produkt med ett oerhört djup och 
för oss har det varit viktigt att kunna 
föra en dialog direkt med våra kunder, 
säger Tomas Marklund. Han berättar att 
många intressanta frågor kommit upp 
under releaseträffarna och att det har 
varit övervägande positiva reaktioner. 

– De egenskaper som fått de flesta 
lovorden är programmets användarvän
lighet och utvecklingsmöjligheter, men 
visst märks det att vanans makt är stor. 
Dessutom känns det kul att våra utbild
ningsdagar är helt fulltecknade, det gör 
att våra kunder får möjlighet att växa in 
i BidCon på ett bra sätt.      

SUCCÉ FÖR BIDCON 
PÅ ROADSHOW

Nya bidcon förväntas få stor bety-
delse för elbranschen. consultecs 
Tomas Marklund menar att företa-
gets nya kalkyllösning är viktig för 
branschens fortsatta utveckling. 

– Med BidCon kan vi erbjuda det som 
marknaden i dag kräver. Jag tänker 
bland annat på möjligheten till server
installation och att du kan integrera 
 kalkylprogrammet med både planerings

verktyg och affärssystem, säger han.  
Enligt Tomas Marklund är BidCon ett 
 resultat av lyckad produktutveckling där 
kundernas behov står i fokus:

sTAbIlT och fRAMTIDssäkRAT

– Vi har utvecklat produkten utifrån 
våra kunders önskemål och tillsammans 
med dem har vi fått den att blomma. 
Vår nya kalkyllösning är ett stabilt och 
framtidssäkrat dataprogram, som är 

Consultecs nya kalkylprogram för elbranschen har gjort en succéartad entré på marknaden. Höstens tre 
veckor långa roadshow har varit fulltecknad, med välbesökta releaseträffar från norr till söder. 

ELBRANSCHENS FRAMTID 
ÄR ÄNTLIGEN HÄR
TOMAS MARKLUND SER BARA MÖJLIGHETER

bIDcoN ERbjUDs  
UTAN kosTNAD

Kunder som arbetar i Consultecs gamla 
kalkylprogram ElWind kan tills vidare 
fortsätta använda det, men de får även 
nya BidCon utan kostnad och uppmanas 
att göra sina nya kalkyler i det program
met. 

När Consultec under höststarten 
bjöd in till releaseträffar över hela lan
det, var intresset stort och deltagarna 
har bestått av allt ifrån konsulter och 
kalkylbyråer till installationsfirmor och 
industrier.

UTbIlDNINgARNA  
fUllbokADE 

– Vi ser självklart positivt på det stora 
intresset för releaseträffarna. BidCon 

anpassat efter våra kunders vardag. 
Det kan användas oavsett vilken kompe
tensnivå du ligger på och arbetssättet 
kan  variera beroende på hur respektive 
före tag  arbetar. Det vet jag att våra kun
der uppskattar.

flER bRANschER följER

Tomas Marklund berättar att han ser 
en stor utvecklingspotential för BidCon 
och att det kommer att lanseras för fler 
branscher i framtiden.

– Elbranschen var först ut, men ut
vecklingsarbetet har redan påbörjats för 
att ta fram databaser även för bygg och 
anläggning, rör och ventilation. Vilk a 
som blir klara för lansering först är för 
tidigt att uttala sig om, men vi ser fram 
emot att släppa ut dem på marknaden, 
säger Tomas Marklund.   
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har anlitat för hjälp med projektering av 
bygghandlingar.

– Det är inte utan att man är impone
rad av hur Fastec har växt genom åren. 
De har byggt upp en kompetens som är 
unik i branschen och med åren har vi ut
vecklat ett bra samarbete, säger Per Bur
strand, Aingenjör hos Consultec A&K.

Även inom Fastec är man nöjda med 
hur samarbetet med Consultec har ut
vecklats. Ethel Söderström, gruppchef 
inom Fastecs projekteringsavdelning, 
berättar:

– Den antagligen viktigaste anled
ningen till att vi väljer att arbeta med 
Consultec A&K är att de är kunniga och 
noggranna. Liksom vi har de varit med 
länge och efter att ha samarbetat i ett 
stort antal projekt är de väl införstådda 
med hur vi inom Fastec arbetar.

fAkTA fAsTEc-kEDjAN

Antal anställda: Cirka 100

Omsättning: 1 000 mkr

Verksamhet: Flera lokala byggföretag, 
med en central supportorganisation

Consultecprogram som används: BidCon

Consultectjänster: Projektering  

bygghandlingar

PER bURsTRAND
AINGENJÖR CONSULTEC A&K

  
’’Fastec har byggt upp en kompetens 

som är unik i branschen och  
genom åren har vi utvecklat ett 

bra samarbete."

Under sina 30 år i byggbranschen 
har fastec nått stora framgångar 
genom att specialisera sig inom 
sin egen nisch. I dag är de sveriges 
ledande butiksbyggare, med en rad 
stora kunder som återkommande 
uppdragsgivare.

Redan 1978 när Fastec startade sin verk
samhet i Skellefteå hade man en klar 
idé om hur man ville arbeta. För att nå 
framgång skulle de specialisera sig och 
enligt dem själva ligger nyckeln till deras 
framgångskoncept i just det faktum att 
de bara bygger det de är riktigt bra på. 
30 år senare är företaget en av Sveriges 
ledande totalentreprenörer inom affärs
byggnader, idrottshallar och industri
byggnader. Genom åren har man byggt 
affärslokaler åt bland annat storheter 
som IKEA, Bauhaus, ICA och KF.

MEDlEMsföRETAg  
I hElA lANDET

Fastecs organisationsform är unik i bran
schen, med franchiseföretag i form av 
lokala byggföretag runt om i landet och 
ett centralt supportföretag med sup
portkontor i Skellefteå, Stockholm och 
Malmö. De lokala företagen ger därmed 
Fastec stor geografisk spridning och 
närhet till kunden. Samtidigt drar man 
nytta av att vara stora när det handlar 
om bland annat projektering och inköp, 
som sköts av det centrala supportföre
taget.

ETT fRUkTbART sAMARbETE

Ända sedan starten har Consultec A&K 
varit ett av de konsultföretag som Faste c 

KUNDCASE

FRAMGÅNGSSAGAN FASTEC

SPECIALISERING GJORDE 
DEM BÄST I SVERIGE

RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

scanbygg 20-23 januari 2009
Den 20–23 januari är du välkommen till vår 
monter B01:40 på ScanBygg i Svenska  Mässan 
i Göteborg. Vi finns på ScanBygg för att visa 
dig hur du med hjälp av våra ITverktyg Site
Con, BidCon och PlanCon kan förenkla och 
effektivisera din vardag.

KOMMANDE MÄSSOR

TenWin kalkyl 6.20,  
TenWin order/faktura 6.10
TenWin Kalkyl version 6.20 och TenWin 
 Order/Faktura 6.10 har anpassats för install
ation i Microsoft Windows Vista. Artikelban
ken är uppdaterad och strukturerad med nya 
artiklar, fler bilder och normtider med bl a 
anslutningstider för apparater. I artikelban
ken finns nu direktlänkar till produkters alt. 
fabrikanters hemsidor. Prisinläsningen har 
förenklats ytterligare, de större grossisternas 
prislistorna hämtas med automatik direkt vid 
prisinläsningen i programmet. Skapar man 
egna prislistor så hanterar nu systemet även 
att beräkna pris ifrån högsta eller medelvär
de av valda prislistor.

TenWin kalkyl 6.30
Tätt inpå 6.20 så releasas i dagarna version 
6.30 som innehåller nya Normtid VVS. En 
grundläggande förändring är att man kan 
välja analysmetod. 

lexcon-bidcon 6.81 sP 1
I version 6.81 SP1 har en del förbättringar för 
produktionskalkylering och kostnadsavstäm
ning skett. Nu finns ”Visa produktionskod
intervall” som ett nytt alternativ i listan med 
systemfilter och fungerar på motsvarande 
sätt som t ex ”Visa kodintervall”. 

Vi har dessutom infört nya kolumner i Produk
tionskalkyl och i Kostnadsavstämning för att 
ge möjlighet att jämföra med vissa ursprung
liga kalkyl värden respektive jämföra vissa 
värden med den ursprungliga situationen.

ElWind 2.60 sP2 v3
I detta servicepack finns en databasupp
datering att ladda ner, vilken innehåller änd
ringar/kompletteringar med anledning av 
nya gäll ande ATLuppgifter. 

Senare i vinter kommer vi även att släppa en 
ny programversion där anpassning till Vista 
är en av huvudpunkterna.

Logga in på www.consultec.se för att läsa om 
nyheterna och ladda ner uppdateringarna.
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att ingenting tappas bort. Dessutom är 
det bra med färdiga blanketter där alla 
uppgifter fylls i och kan användas vid 
fakturering, säger Erik Larsson.  

Han berättar också att SiteCon är ett 
verktyg som passar Metag bra eftersom 
de jobbar ganska mycket på löpande 
räkning och då är programmet ett ef
fektivt hjälpmedel för att få struktur på 
arbetet.

sNAbbT ATT koMMA IgåNg

Metag AB har använt SiteCon sedan i 
februari och enligt Erik Larsson har det 
gått smidigt att integrera programmet i 
det dagliga arbetet.  

– De primära funktionerna är ganska 
enkla att förstå sig på och vi har fått 
bra stöd från Consultec för att komma i 
gång, säger han. 

Trots att SiteCon framför allt har ut
vecklats för att passa byggsidan, menar 
Erik Larsson att programmets egenska
per passar utmärkt även för ett företag 
som Metag:

– Vår värld är nu snarlik byggarnas 
och programmet har anpassats bra för 
våra behov och förutsättningar, säger 
Erik Larsson.

SiteCon fortsätter att hitta användare 
inom nya branscher. Först ut inom plåt 
och ventilation var Metag AB, ett före
tag i Tyresö söder om Stockholm med 15 
anställda och egen verkstad. Metag AB 
arbetar med system för värmeåtervin
ning med unik effektivitet, som har nått 
stor framgång tack vare att det tar till
vara hela 90 % av temperaturen i från
luften. 

sTRUkTUR MED sITEcoN

Trots en väl fungerande organisation 
kände Metag AB i vintras att de var i 
 behov av ett verktyg som skulle kunna 
underlätta bland annat hanteringen av 
avvikelserapporter. Valet föll på SiteCon. 

– Det är självklart oerhört viktigt att 
vi har koll på projektens avvikelser och 
med SiteCon har vi ett bra stöd som gör 

METAG AB FÖRST MED  
SITECON INOM VENTILATION
– Vi ville ha struktur i vårt löpande arbete, framför allt genom att få 
bättre ordning på hur vi hanterar avvikelserapporter. Och det tycker 
jag att vi har fått med SiteCon, säger Erik Larsson på Metag AB.   

CONTExT PORTRÄTTERAR PIONJÄRERNA:

Consultecs program inte bara för byggare och installatörer

Den senaste tiden har en del nya 
branscher fått upp ögonen för 
consultecs produkter. bland an-
nat har en butikskedja för dam-
kläder och en projektledare för 
Melodifestivalen bestämt sig för 
att använda Plancon i sin projekt-
planering.  

Consultecs program har ända sedan 
starten framför allt varit utformade för 
företag inom bygg och anläggning, el 
och VVS, men med vissa anpassningar 
kan även företag i andra branscher dra 
nytta av programmens fördelar. Ett bra 
exempel på det är butikskedjan Flash, 
med huvudkontor i Lund och ett femtio

tal butiker runt om i Sverige och ett par 
i Finland. 

PRogRAMMET ANPAssAs

Flash köper lokaler och bygger om i egen 
regi, för att passa in i kedjans in arbetade 
koncept. Målet är att varje butik ska 
kunna öppna så fort som möjligt och det 
är därför viktigt att samordningen av 
entreprenörer och omflyttning av klä
der och personal kan planeras effektivt. 
För att kunna sköta varje butiksprojekt 
så smidigt som möjligt använder man 
sedan en tid PlanCon i genomförandet 
av ombyggnad och uppstart av nya bu
tiker. Tillsammans med Consultec har 
man anpassat programmet för att passa 

in i företagets verksamhet och byggt en 
mall som innehåller alla de moment som 
ingår i deras arbete.  

MEloDIfEsTIvAlEN 

Ett annat lite udda sammanhang där 
just PlanCon kommer att användas är 
Melodifestivalens deltävling i Skellefte å. 
Jan Palm är lokal projektledare för del
tävlingen och har bestämt sig för att 
använda programmet, eftersom han 
menar att Melodifestivalen lokalt är ett 
projekt som är ganska abstrakt och där
för kan vara svårt att få struktur på. Jan 
Palm berättar:

– Jag sökte efter ett projektplane
ringsprogram som snabbt kunde hjälpa 
till att få struktur på projektet. Det är 
ganska kort tid från start till mål, så det 
gäller att snabbt få kontroll. Därför kän
des det viktigt med ett instrument som i 
plan och uppföljning håller en röd tråd, 
vilket jag tror att PlanCon kan fungera 
som. 

MELODIFESTIVALEN OCH  
KLÄDKEDJA NYA ANVÄNDARE

fAkTA METAg Ab

Antal anställda: 15

Omsättning: 25 mkr

Verksamhet: Ventilation och luftbehand
lingsanläggningar

Consultecprogram som används: SiteCon
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lARs-ERIk EINARssoN
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CONSULTEC  
HETA I SKÅNE

ETT KOMPLETT PRODUKTPROGRAM

PROJEKTPLANERING

KALKYLERING

ÖVRIGA

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

PROJEKTHANTERING

Trots den rådande lågkonjunkturen finns det företag 
i byggsektorn som fortfarande går för högtryck. Det 
har om inte annat consultec märkt av i sitt arbete 
på landets sydligaste breddgrader. Den senaste tiden 
har man knutit flera nya kunder bland stora bygg-
företag i skåne.

Öresundsbron blev starten för en sällan skådad byggboom 
i Malmöområdet och fortfarande pågår stora byggprojekt i 
bland annat Västra hamnen med omnejd. För Consultec har 
det fått positiva effekter, då flera företag i området har sett 
behovet av effektiva verktyg för bland annat kalkylarbete och 
projektstyrning. 

föRETAg MED  
goD UTvEcklINg

Två av de senaste företagen som har valt Consultecs program 
är Byggmästar'n i Skåne och ByggCompagniet, två stora bygg  
företag som har haft en god utveckling. Consultecs LarsErik 
Einarsson berättar: 

– Bägge företagen har köpt in BidCon och PlanCon, dess
utom har Byggmästar'n även valt att börja använda SiteCon. 
Tidigare har de här företagen använt andra dataprogram i sitt 
arbete, så det var inget stort steg för dem att gå över till våra 
produkter. 

koNjUNkTURNEDgåNg  
skAPAR ANDRA bEhov

LarsErik Einarsson tror att Consultec har goda förutsätt
ningar till en positiv utveckling i Skåne, både genom det upp
sving området kring Malmö fått efter 
Öresundsbrons tillkomst och den tåg
tunnel som är planerad att byggas. 
Dessutom menar han att en eventuell 
nedgång på byggmarknaden inte nöd
vändigtvis skulle behöva påverka 
Consultec negativt. 

– När konjunkturen mattas av är 
det naturligt att bygg företagen får 
ett större behov av effektiva verk
tyg, både i sin projektplanering och i 
kalkylarbetet. Under en högkonjunk
tur kan de klara sig utan att räkna så 
noga på jobben, men det fungerar 
inte lika bra när marknaden går ner, 
säger LarsErik Einarsson. 
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snart har du möjlighet att göra din 
tidplan till ett levande dokument, som 
stämmer överens med den aktuella si-
tuationen i varje projekt. Den nya ver-
sionen sitecon 2.70 kan kopplas ihop 
med Plancon, vilket gör det möjligt 
att göra en avstämning mot tidplanen 
varje dag om så önskas. 

Tidigare har det inte funnits en sådan 
koppling mellan programmen, utan an
vändaren har i stället varit tvungen att 
manuellt stämma av tidplanen. Genom 
att uppgifterna om det löpande arbetet 
exporteras från SiteCon till PlanCon kan 
tidplanen hållas levande och uppdaterad 
utifrån vad som faktiskt har hänt i varje 
projekt. Tack vare det blir det enklare 
för alla som är inblandade i ett projekt 
att se hur det dagliga arbetet fortlöper i 
förhållande till tidplanen. 

Consultec räknar med att den nya 
versionen SiteCon 2.70 ska kunna lan
seras på marknaden i månadsskiftet 
november–december. 

Koppling  
till PlanCon

England 
nästa

Elektronisk 
följesedel

TRE VIKTIGA  
NYHETER I  
SITECON

Efter framgångarna på hemma plan 
lanseras nu sitecon för första gången 
i en språkversion utomlands. först 
ut är den engelska marknaden, där 
intresset för site con redan har visat 
sig vara stort. 

Programmet har i ett första skede visats 
upp för 24 utvalda kunder hos Asta, ett 
engelskt mjukvaruföretag som precis 
som Consultec ingår i Elecokoncernen. 
Utfallet var mycket positivt och några av 
företagen uttryckte direkt sitt intresse 
för att börja använda SiteCon. 

Förutom språket kommer den eng
elska versionen att innehålla vissa an
passningar jämfört med den svenska 
versionen, bland annat i form av möjlig
heter att göra återkopplingar till de eng
elska kundernas nuvarande verktyg för 
tidsplanering och större utrymme för 
fria och filtrerade sökningar. 

Lanseringen av SiteCon i England är 
det första steget i Consultecs planer på 
att etablera sig på en bredare marknad 
och fler språkversioner av företagets 
program lär följa i framtiden. 
 

sitecon Mobile fortsätter att utvecklas 
för att erbjuda fullständig koll på både 
arbetsordrar och materialåtgång. En 
av de senaste nyheterna är en elektro-
nisk följesedel som gör det möjligt att 
få material bokfört på rätt arbetsorder 
i datasystemet redan hos grossisten.

Elektronisk följesedel kan köpas till Site
Con Mobile som en påhängsfunktion. 
Tack vare den nya funktionen minskar 
risken avsevärt för att material som ska 
bokföras på en viss arbetsorder glöms 
bort eller bokförs på fel order. När mate
rialet hämtas ut hos en grossist berättar 
kunden vilket arbetsordernummer det 
ska bokföras på och de korrekta uppgif
terna hamnar med en gång på rätt plats 
och finns där när det blir dags att fak
turera. Användaren behöver inte i efter
hand komma ihåg hur mycket material 
som har använts och slipper dubbelar
bete, eftersom grossisten sköter arbetet 
med att bokföra materialet. 

I dag erbjuds användare av SiteCon 
Mobile elektronisk följesedel hos Ahlsell, 
Solar, Onninen samt Selga och fler vän
tas följa.   
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möjligheter som program
met har, både för de som 
kalkylerar varje dag och 
de som inte använder 
programmet lika ofta, 
är fantastiska. Ni som 
inte har fått chansen 
att se programmet 
gå gärna in på www.
bidcon.se och kolla in 
hur det ser ut eller hör 
av er så kommer jag så 
klart och gör ett person
ligt besök.

net ändrades till Tomoku Hus AB och 
man övergick till att ägna sig helt åt 
småblocksproduktion i form av stan
dardkomponenter för den japanska 
hus marknaden. Den senaste tiden har 
företaget emellertid sett ett behov av 
att vidga sitt verksamhetsområde och 
även ta på sig ett konstruktionsansvar, 
med inriktning på den europeiska mark
naden. Och det är där DDSCAD kommer 
in i bilden. 

– Eftersom vi planerar att ta på oss 
ett helhetsansvar, inklusive design och 
projektering, har vi numera behov av 
ett CADprogram som är väl anpassat 
för vår verksamhet. Jag upplever pro

DDs-cAD fortsätter att skörda 
stora framgångar. Ett av de senas-
te företagen som har valt att börja 
använda consultecs cAD-system 
är hustillverkaren Tomoku hus 
Ab. lennart larsson, marknads-
chef på den europeiska markna-
den, berättar:

– En viktig anledning till att vi valde DDS
CAD var att det är ett program som är 
fokuserat på snabb uppritning av huset 
och effektivt genererar både bygghand
lingar och produktionshandlingar. 

Företaget hette Insjöhus fram till 
1991, när japanska ägare tog över. Nam
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När man som jag har den stora för
månen att bo vid en av landets bästa 
lax och öringsälvar, har man vissa möj
ligheter som är få förunnat. Att bara ta 
fiskespöet och hoppa upp på cykeln för 
att 5 minuter senare stå mitt i en bru
sande älv med laxarna hoppande till hö
ger och vänster ger en fantastisk känsla 
som jag önskar att fler fick prova på. 
Bästa laxfisket är vid midsommartid så 
att stå där i älven med solen lysande 
dygnet runt är ju ett lite ”grädde på mo
set”. Dock kan detta med att det inte blir 
mörkt ställa till det lite, risken för att 
komma hålögd till jobbet är ganska stor. 
För er som inte vet är det alltid så att pre
cis när man tänkt sig att åka hem och sova 
så hoppar en lax så där retfullt nära så 
man bara måste fiska en liten stund till.

Nu kanske jag får det att låta som det 
bara är att gå ned till älven och plocka upp 

MIchAEl fjällsTRöM
KUNDCOACH CONSULTEC BYGGPROGRAM

(LAXREKORD 10 KG)

KUNDBESÖK OCH LAxFISKE!

TOMOKUHUS SATSAR  
PÅ DDS-CAD

KRÖNIKA:

en lax. Riktigt så enkelt är det inte, det kan 
dröja ett antal timmar mellan huggen och 
det var under en sådan timme som jag 
började fundera på likheten mellan kund
besök och fiske.

Man planerar, ser till att göra det på 
exakt rätt tid, med rätt utrustning, rätt 
produkter, erfarenhet av var man kan hitta 
dem och en stund senare har kunden för
stått hur mycket nytta han kan ha av våra 
produkter. En härlig känsla när man som 
kundcoach tillsammans med sin kund hit
tar en lösning som ger honom det han 
behöver för att kunna utveckla sin verk
samhet.

Att landa en lax på 5–6 kg är ju en un
derbar känsla det med, även om en lax inte 
ser nyttan med att hugga på min fluga. 
När jag under hösten har haft förmånen 
att visa BidCon El för kunder har det känts 
som en storlax på spöet varje gång, de 

KUNDCASE

fAkTA ToMokUhUs

Antal anställda: 80

Omsättning: 340 mkr

Verksamhet: Prefabricerade trähus
komponenter, fönster, fönsterdörrar

Consultecprogram som används:  
DDSCAD

grammet som produktionsanpassat och 
samtidigt väldigt logiskt. Förstår man 
sig på hur man ritar hus, förstår man 
DDSCAD, säger Lennart Larsson.  



Vad är det som händer med världsekonomin? Vart är vi på väg? Vad ska vi göra 

nu? Frågorna haglar och ingen verkar ha svaren längre. ’’Sitt still i båten’’…

’’Sälj’’… ’’Dags att köpa’’… Råden på aktiemarknaderna går åt diametralt mot

satt håll. ’’Skär ner på kostnadssidan’’… ’’Satsa er ur krisen’’… ’’Business as 

usual’’… Råden till oss företagare är lika spretiga.

De moln som i våras kunde anas i väst har vuxit sig stora, mörka och dessutom 

blåst in över Sverige med hög hastighet. Okey, jag leker lite med bildspråk, men 

visst kan vi konstatera att lågkonjunkturen har kommit till oss i Sverige och 

både snabbare och med större kraft än många väntat.

Jag har givetvis inga svar på vad som nu måste till, men generellt känner jag 

ändå att ett par saker är riktigt viktiga. Dels är det min bestämda uppfattning 

att vi människor har en tendens skapa självuppfyllande profetior. Vi låter pessi

mismen prägla både media och våra egna samtal och riskerar därmed att prata 

oss till än större problem. Dels har många också en tendens att bli "lamslagna". 

Bli inte det! Jag hoppas att vi alla i stället fortsätter tro på oss själva och vår 

egen förmåga att påverka vår framtid. Ta i stället chansen att – om det nu blir 

något lugnare under en period – utveckla arbetssätten som fått vara eftersatta 

under en hysterisk högkonjunktur. Utbilda personalen. Osv. Visst, vi måste ha 

bättre kostnadskontroll än  tidigare. Och givetvis vara "på tårna" för att even

tuellt parera för en nedgång på intäktssidan. Men allt är inte nattsvart. Alla 

kan inte stanna upp och avvakta. Någon måste våga fortsätta satsa – där man 

ser möjligheter. Inte bara avvakta. Tänk er den idrottsman som pausar ett tag? 

Väntar på bättre tider? De är få och knappast 

framgångsrika!

För vår egen del ser vi stora möjligheter i den 

bransch vi är aktiva inom – er bransch. Det går 

en trend genom alla led där det, om man vill nå 

framgång, blir allt viktigare att ha "koll på läget" 

i allt ifrån kalkyler och planer till det verkliga 

projektet. Och det mina vänner blir väl förmod

ligen ännu viktigare i lågkonjunktur? Så vi hop

pas och tror att vi ska kunna vara en om möjligt 

ännu viktigare del av er vardag i den tid som 

nu råder. Vårt syfte med alla våra ITlösningar 

är att öka er effektivitet, skapa ordning och 

reda och "koll på läget". Om man nu ska våga 

råda företag till något just nu är det väl just att  

sträva efter detta? Vi fortsätter satsa för att göra  

vårt bästa för att fortsätta vara en del av er fram

gång!

SVERIGE

PORTO BETALT

coNsUlTEc  Box 709  931 27 Skellefteå  
Tel 0910878 00  info@consultec.se  www.consultec.se

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

ANDERs kARlssoN
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NYANSTÄLLDA

OJ, VILKA  
MÖRKA MOLN...

jANNI lARsEN

Janni Larsen är nyanställd 
innesäljare på Consultec 

ByggProgram. Med sin 
bakgrund från kundsupport 

och telefonförsäljning 
kommer hon att stärka upp 
vår marknadssida, där hon 

främst kommer att ansvara 
för vår försäljning av 

utbildningar. Janni arbetar 
från kontoret i Skellefteå.

KRÖNIKA:

Ny kundcoach på Consultec 
Bygg Program AO Installation 

är Magnus Johansson. 
Med en värdefull mix av 

försäljnings  och 
VVSkompetens kommer 
han att förstärka teamet 

på Installationssidan. 
Magnus kommer att utgå 
från kontoret i Skellefteå.

MAgNUs johANssoN

gUDRUN NoRbERg

På Consultec ByggProgram är 
Gudrun Norberg nyanställd.  

Med lång erfarenhet från  
marknadsbearbetning via  

telefon, försäljning och  
kundhantering kommer hon att 

arbeta på vår marknadsavdel
ning,  främst med bokning  
av våra kundbesök. Så för  

många av er kan Gudrun komma 
att vara första kontakten med oss.


