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Mere end 5.000 tilfredse kunder

ERFARING
I BYGGERIET

års
BYG-KONSULENTER

I NORDEN

VI TAGER
FOR HELE DIN ITKUNDER

LØSNINGER
LEVERET TIL

KUNDECENTER,
SUPPORT OG
TEKNISK SERVICE

TIL AT RÅDGIVE

MED LØN-
SERVICE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EG Visual kom på markedet i 2001. Lidt om 2001:George W. Bush bliver amerikanernes 43. præsidentDanmark er vært ved det Internationale Melodi Grand PrixRingenes Herre har premiere11. september - og World Trade





Har du for mange 
penge ude at 

svømme? 
Registrerer du 

tid på dine 
sager? 

Fra papir/blyant til 
2018

Følger du dine 
opgaver fra start til 

slut

Afleverer du KS til 
tiden? 

Giver du din 
fritid til 

kunderne?

Kan ny teknologi 
hjælpe din 
virksomhed?



Fremtidens bygge- og 
anlægsbranche vil blive 
tegnet af dem, der har 
viljen, modet og nysger-
righeden til at tage de 
nye teknologier i brug.
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri



Genvej til arbejdskraft: 
Gør dine svende mere 
effektive, mester!
PLANLÆGNING:
- Planlægning af materialeleverance.
- Planlægning af opgaver.
- Indrapportering af timer.
- Hurtig KS-registrering.



Livedemo
Opsætning (Administration)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
https://my.xena.biz/OAuth/Login

https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login


Pause
(10 minutter)



Livedemo
EG ONE LOG / EG ONE GO

(Tids- og materialeregistrering og KS)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
https://my.xena.biz/OAuth/Login

https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login
https://my.xena.biz/OAuth/Login


EG One –
Din virksomheds nye digitale samlingspunkt

 Platformsuafhængig

 Understøtter byggeriets processer

 Intuitivt

 EG One vokser med forretningen

 Rollebaseret

 API 



EG Lønservice 
 Spar ressourcer på internt 

lønbogholderi

 Slip for at bekymre dig om 
regler, indberetninger og 
overenskomster 

 Altid personlig betjening og 
hjælp fra kompetente 
lønspecialister 



EG Kalkulation 
 Lav hurtige tilbud baseret på fakta – i 

stedet for fornemmelser.

 Lav skarpere tilbud, der tjener sig hjem.

 Lav præcise beregninger af både 
materialeforbrug og arbejdsløn.

 Send materialelister til flere leverandører.

 Overfør prislister fra leverandører direkte 
ind i systemet.

 Få adgang til opdaterede mesterprislister, 
så du bruger de overenskomstmæssige 
satser.



Spørgsmål?



© 2018 EG A/S. All rights reserved. 

The content of this material, including the text, images and other graphics and their arrangement, is copyrighted by EG A/S 
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Du er meget velkommen til at kontakte os

Matthias N. Berggrein
Branchespecialist
EG Byg & Installation
Tlf.: +45 7260 2060
E-mail: Matthias.Berggrein@eg.dk
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