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Till hösten är den här – nästa ge-
nerations kalkyllösning. Med nya 
BidCon för el tar Consultec sina 
lösningar inom kalkylprogram till 
en ny nivå.

– Det är det första steget mot en 
gemensam plattform för alla våra 
discipliner. Dessutom förbereder 
vi oss för att kunna tillgodose våra 
kunders behov även i framtiden, 
säger Anders Karlsson, vd för Con-
sultec ByggProgram.

Consultec har idag ett kalkylprogram för 
vart och ett av sina olika branschområ-
den – TenWin för VS, ElWind för el och 
LexCon/BidCon för bygg- och anlägg-
ning. Varje program är unikt och ledan-
de inom respektive bransch. Det BidCon 
för el som snart lanseras kommer på 
sikt att ersätta ElWind och är alltså ett 
steg mot att de olika disciplinerna ska 
ha en gemensam plattform, där de uni-
ka fördelarna från de olika programmen 
tas tillvara. Resultatet blir en lösning an-
passad för framtidens systemlösningar. 
För stora företag som gör kalkyler inom 
både bygg- , anläggning och installation, 
blir fördelarna extra tydliga.

– Vi strävar hela tiden mot att utveck-
la våra program, så att de blir så flexibla 
och användarvänliga som möjligt för 
våra kunder. Genom att kombinera det 
bästa av tre världar ger vi våra kunder 
en optimal kalkylmiljö. Dessutom för-
bättrar det våra möjligheter ytterligare 
att ge våra kunder effektiv kundsupport 
och högkvalitativa utbildningar, säger 
Anders Karlsson.

FLEXIBELT SYSTEM MED MÅNGA  
VALMÖJLIGHETER

BidCon utvecklas utifrån krav att kunna 
installeras och användas i både före-
tagsgemensam servermiljö och lokalt 
i en enskild singelmiljö, vilket gör att 
användaren kan utnyttja programmet 
efter sin egen verksamhet. Programmet 
använder en SQL-databas, vilket bland 
annat gör att flera användare på ett 
smidigt sätt kan använda programmet. 

Det kommer även att finnas en synkro-
niseringsfunktion som gör det möjligt 
att lyfta ut information och arbeta i 
”travel-läge”, till exempel vid arbete på 
tjänsteresa eller hemma.

Nya BidCon har ett modernt och flexi-
belt gränssnitt, vilket gör det möjligt att 
presentera kalkylinformation på olika 
sätt. Fred Andersson, produktledare inom 
Consultec ByggProgram, berättar:

– Tack vare att kalkyler, och delar av 
en kalkyl, kommer att kunna visas i al-
ternativa vyer får användaren en bra 
överblick över sitt arbete och kan dölja 
de delar som för tillfället inte används.

NYA BIDCON ETT STEG PÅ VÄGEN

Kalkylerna i BidCon kan skapas för olika 
skeden, en som används för anbud och 
en som används vid produktion. När ett 
anbud ska tas fram kan en mer generell 
kalkyl göras, som är mindre detaljrik och 
därför mindre tidskrävande. I produk-
tionsskedet förfinas kalkylen, med stör-
re noggrannhet i detaljer. Programmet 
har även en funktion för ändrings- och 
tilläggsarbeten (ÄTA) som gör att änd-
ringar och tillägg i projektet kan regist-
reras och knytas till kalkylen.

Nya BidCon är ett steg på vägen mot 
att skapa en ännu mer homogen pro-
duktportfölj, där de olika programmen 
bygger på samma dataspråk och har en 
gemensam miljö.

LANSERING ÄVEN  
INTERNATIONELLT

BidCon för el kommer att finnas tillgäng-
ligt under senare delen av 2007 som en 
naturlig uppgradering av ElWind. Bägge 
programmen kan köras parallellt, men 
all programutveckling fokuseras till Bid-
Con, och på sikt  kommer ElWind att 
fasas ut.

Den utveckling som nu sker inom 
Consultecs program leder till kundförde-
lar med omedelbart resultat, men det är 
även ett sätt för företaget att förbereda 
sig för att kunna tillgodose sina kunders 
behov även i framtiden. 

Anders Karlsson berättar: 

– Vi firade 30-årsjubileum nyligen och 
vår ambition är att vi ska finnas till för 
våra kunder åtminstone lika länge till. 
Därför är det viktigt att vi även i fort-
sättningen ligger i framkant inom tek-
nikutvecklingen i branschen. 

Det finns även planer på att lansera 
de nya produkterna i utlandet.  

– Vi ligger långt fram i utvecklingen 
även i internationell konkurrens och med 
våra nya produkter ser vi stora möjlighe-
ter att etablera oss på flera andra mark-
nader än den svenska. 

Utvecklingen av nya BidCon har skett 
i ett internationellt samarbete med ut-
vecklingsföretaget SPAN från Indien. 
Användningen av externa resurser har 
möjliggjort en utveckling på rekordtid.

– Outsourcingen har medfört att vi 
inte behövt göra avkall på annat utveck-
lingsarbete, menar Anders Karlsson.  

ELBRANSCHEN FÖRSTA DISCIPLIN UT

NYA BIDCON  
LANSERAS I HÖST

Rekord i utveckling Nya plattformen för Bid-

Con har utvecklats rekordsnabbt utan att ge 

avkall på kvaliteten. Ett nöjt arbetslag kan titta 

tillbaka på en hektisk arbetsperiod med lyckat 

resultat.

– Vi strävar hela tiden mot att  
utveckla våra program så att de  
blir så flexibla och användarvänliga 
som möjligt, säger Anders Karlsson, 
vd Consultec Byggprogram.
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Nu tas nästa steg i utvecklingen 
av världssuccén StairCon. I maj 
lanseras modulen Marknadspris 
som ger programmet ytterligare 
en dimension. 

Förutom att ta fram ritningar, visualisera 
i 3D och skapa underlag för produktion, 
ges alla trapptillverkare nu ännu större 
möjligheter att skräddarsy sin produkt.

– Administratören  matar in priser för 
olika trappkomponenter, träslag, ytbe-

NÄSTA STEG MED STAIRCON
MARKNADSPRIS – NY MODUL TILL STAIRCON

handling, leveransvillkor etc. i databa-
sen. När man sedan ritar trappan kan 
man med ett enda knapptryck få fram 
ett  slutpris, berättar Leif Nilsson på 
Consultec System.

PRISET ÄNDRAS DIREKT

Modulen gör StairCon till ett ännu skar-
pare verktyg i säljprocessen.

– Om exempelvis kunden vill ha ett 
alternativt pris genom att byta trapp-
modell, val av stolpar, räckesståndare, 

handledare, räcken, material m m. så 
förutom att produkten förändras visu-
ellt, så ändras också priset direkt. Detta 
är förstås mycket intressant för såväl 
tillverkaren som kunden. Att kunna dis-
kutera design av trappan och samtidigt 
kunna ge ett exakt pris för varje föränd-
ring skapar både tidsvinster och konkur-
rensfördelar.

Den nya modulen kommer att pre-
senteras i samband med Lignamässan i 
Hannover som startar 14 maj.

Lekebergs Rör AB i Fjugesta var 
ett av de allra första företagen 
inom VVS-branschen som börja-
de använda TenWin-produkterna. 
Året var 1984 och företagets dator 
kostade 65 000 kronor. Drygt 20 
år senare använder företaget fort-
farande TenWin-programmen.

– Jag skulle vilja säga att de är 
helt oumbärliga i vårt arbete, sä-
ger företagets vd Per Eriksson.  

När Per Eriksson 1984 kände att hans 
företag skulle behöva ett hjälpmedel i 
faktureringsarbetet undersökte han om 
det fanns ett dataprogram på markna-
den som skulle passa företagets behov. 
Han bestämde sig för TenWin Faktura.

– Min nya IBM-dator hade kostat 
65 000 kronor och på den tiden kändes 
det som en liten revolution att få använ-
da ett dataprogram som både fungerade 
som en räknemaskin och dessutom kon-
terade och räknade ut momsen. Innan 
hade jag ju gjort allt sådant för hand, 
säger Per. 

Inspirerad av sina positiva erfaren-
heter av faktureringsprogrammet skaf-
fade han även andra program i TenWin-
serien och är alltså än idag en trogen 

kund. Och Per tycker att han alltid har 
fått valuta för sina pengar.

– Samtliga mina investeringar i de 
här programmen har faktiskt lönat sig, 
oavsett vad det har kostat har jag alltid 
märkt att det varit värt det. 

SJÄLVSÄKERHET NÄR KUNDEN 
VILL PRUTA

Även inom kalkyleringsarbetet har Ten-
Win haft stor betydelse för Lekebergs 
Rör. Per Eriksson menar att de företag 
som inte har ett program som TenWin 
Kalkyl riskerar att förlora stora pengar 
eftersom de inte kan göra tillräckligt bra 
beräkningar när de lämnar sina offerter. 

– Med hjälp av kalkylprogrammet kan 
jag hela tiden vara säker på vad jobben 
borde kosta. Alla priser är uppdaterade 
och min kalkyl bygger på välgrundade 
fakta. Det ger en stor självsäkerhet om 
en kund till exempel vill pruta, jag kan 
visa hur jag har räknat och att kalkylen 
är genomtänkt.

BIDRAR TILL UTVECKLINGEN

Genom åren har Lekebergs Rör uppda-
terat sina TenWin-program och även 
skaffat några fler. Idag använder man, 
förutom Pris, Kalkyl, Order och Faktura, 

även Mobile och Kassa. Per berättar att 
mycket tid sparas in i det administrativa 
arbetet och det finns en tydlig struktur 
i allt man gör. Genom Consultecs utbild-
ningsdagar håller han sig uppdaterad 
och kan sedan förmedla kunskapen vida-
re till sina anställda. Via sin kundcoach 
får han råd och support om det dyker 
upp några frågor i det dagliga arbetet.

– Jag har alltid känt att Consultec är 
måna om sina kunder och de är väldigt 
intresserade av vad jag som kund har för 
åsikter. De lyssnar på mina erfarenheter 
och kan använda det till att utveckla 
programmen ytterligare. På så sätt är 
det faktiskt en spännande resa vi har 
gjort tillsammans under drygt 20 år.  

LEKEBERGS RÖR  
VAR MED REDAN 1984

CONTEXT PORTRÄTTERAR PIONJÄRERNA:

FAKTA LEKEBERGS RÖR AB 
OCH BERGQVIST RÖR AB

Antalet anställda: 6 st

Omsättning: 6,2 mkr

Verksamhet: VVS-installationer och industri-

installationer.

Consultecprogram som används: Pris, 

Kalkyl, Order, Faktura, Mobile, Kassa.

Webbplats: www.bergqvistror.se
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ett byggprogram för att kunna driva 
företaget på ett effektivt sätt. 

– Jag är ju en ”vanlig byggare” i grun-
den och redan efter några månader 
skaffade jag kalkylprogrammet BidCon. 
Självklart kunde jag med min erfaren-
het från branschen räkna på jobb sedan 
tidigare, men med BidCon sparade jag 
mycket tid och kunde göra bättre beräk-
ningar, säger Mattias.  

HINNER VARA ARBETSLEDARE

Ganska snart skaffade han även SiteCon 
och PlanCon för att fullt ut kunna ut-
nyttja datorns möjligheter i sitt arbete. 

Sedan starten 2001 har J&M Bygg 
växt till att idag ha 15 anställda och 
Mattias Hansson menar att en av de 
viktigaste förklaringarna till företagets 
framgång är just att de använder Con-
sultecs program i sitt arbete:

– Vi har anpassat programmen så att 
de ska fungera i vår verksamhet och de 
är en naturlig del i vårt administrativa 
arbete. Den tid jag sparar in på adminis-
trativa uppgifter kan jag nu lägga på att 
räkna på nya projekt och fungera som 
arbetsledare för våra anställda. Dess-
utom hinner jag vara med och bygga en 
del själv, vilket är kul för mig som fak-
tiskt är byggare i grunden.  

J&M BYGG I KUNGSHAMN 

FAKTA J&M BYGG

Företag: J&M Bygg AB    

Antal anställda: 15

Omsättning: 20 mkr

Verksamhet: Bygg, kakel, inredning, 

betong och murningsarbeten

Consultecprogram som används: SiteCon, 

PlanCon, BidCon

Webbplats: www.jm-bygg.se

KUNDCASE

Vid en Västkustfjord i Lysekil har J&M Bygg uppfört storslagna Ingeröd Herrgård.  
Företaget använder Consultecs byggprogram i sitt arbete, vilket sparar både tid  
och höjer kvaliteten på det färdiga resultatet.  

Bygget av herrgården påbörjades i 
februari 2006 och i december stod 
den färdig för besiktning. Under 
våren avslutas projektet med 
markarbete och sådd av gräs. Den 
totala boytan är på 1 340 m2, med 
garage i den ena flygeln och gym, 
motion och relax i den andra. 

Ingeröd herrgård är det största projek-
tet hittills för J&M Bygg och enligt vd 
Mattias Hansson, har arbetet underlät-
tats väsentligt tack vare datorns hjälp:

– Ett byggnadsprojekt av den här stor-
leken är alltid svårt att räkna på, men 
tack vare BidCon kunde jag smidigt göra 
en bra och exakt kalkyl. 

Inklusive underentreprenörer var det 
i snitt 15 man som arbetade med Inge-
röd herrgård och med hjälp av PlanCon 
kunde arbetskraften utnyttjas effektivt 
och med SiteCon fanns hela tiden en to-
tal överblick av projektet.   

BYGGARE I GRUNDEN

Mattias Hansson startade J&M Bygg 
2001 och sedan 2004 driver han det 
tillsammans med Ola Karlander. Ända 
sedan starten har företaget använt Con-
sultecs program i sitt arbete. Mattias var 
redan tidigare intresserad av datorer 
och insåg snabbt att han skulle behöva 

LARS-ERIK EINARSSON
KUNDCOACH CONSULTEC

”J&M är ett kreativt gäng som hela  
tiden letar nya lösningar på hur de 

bäst kan utnyttja programmen.  
De har verkligen upptäckt nyttan  

med våra produkter.”



Att ha koll på flödet i arbetsprocessen, 
som leveranser, material, timtider, etc 
är något som de flesta eftersträvar. Och 
inte minst att sätta ihop alla delar till 
en relevant faktura vid avslutat projekt. 
Nya SiteCon 2.50 öppnar för nya möj-
ligheter.

SiteCon är ett lättanvänt verktyg där 
du når och administrerar hela arbets-
styrkan ”on site”. Programmet har funk-
tioner bland annat för att administrera 
projekt, registrera tider på arbetare och 
skapa dokument via dokumentguider. 
Det förstärks nu ytterligare med en ny 
funktion till version 2.50. SiteCon är 
från och med denna version förberett 
för att kopplas till ert ekonomisystem.

KOPPLA SITECON TILL ERT EKONOMISYSTEM
Tidigare har SiteCons arbetsflöde 

avslutats med ett fakturaunderlag för 
utskrift, PDF eller ett Exceldokument. 
Den nya applikationen är förberedd för 
att kommunicera med olika ekonomisys-
tem, som t ex Hogia och SPCS. Dessutom 
finns möjlighet att exportera till xml. De 
anpassningar som krävs för att koppla 
systemen utförs av Consultec.

Nyheten innebär i förlängningen 
också förenklingar för tid- och lönerap-
portering genom att den också är förbe-
redd för att överföra tiderna till externa 
system. Sedan finns hela flödet – från 
CAD-ritning till lönekuvert.

Consultec och Beijer har nu tagit 
ytterligare ett steg i utvecklingen 
av Beijer OP, en programvara som 
gör det möjligt att importera Bei-
jers prislistor direkt till BidCon.  

– Nu kan BidCon och Beijer OP 
utnyttja samma prislistor, vilket 
underlättar betydligt i kalkylar-
betet, säger Consultecs produkt-
ledare Fred Andersson. 
  
Tidigare har de som använder BidCon 
kunnat lägga in en generell prislista 
för olika byggmaterial och de exakta 
priserna har fått läggas in efter att ha 
diskuterat med de olika materialleveran-
törerna. 

Med Beijer OP kan användaren nu läg-
ga in sina egna prislistor hos den lokala 
Beijerhandlaren i BidCon. Dessa prislis-
tor innehåller alltså eventuella förmån-
liga materialpriser som den enskilde 
användaren har hos sin Beijerhandlare. 
När prislistor från Beijer uppdateras 

RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

Elfack 2007 
Göteborg 7-11 maj
Consultec finns på plats i monter C 05:40  
och visar SiteCon, Mobile, FebDok, PlanCon 
och BidCon för el.

Lignamässan 
Hannover 14-18 maj
Kom och träffa oss från Consultec System.  
Vi visar hur trappbyggarens bäste vän Stair-
Con har blivit ännu bättre. 

KOMMANDE MÄSSOR

BEIJER OP MED 
NYA MÖJLIGHETER

görs detta automatiskt i BidCon, så att 
det alltid är kundens aktuella nettopris 
som används. Detta kan även användas 
som underlag vid beställning av varor. 

– Det är ett bra sätt för användaren att 
alltid använda avtalade nettopriser, vilket 
sparar tid då man slipper justera priserna 
efter att ha diskuterat med materialleve-
rantören, säger Fred Andersson.

SMIDIGA KALKYLER

Beijer OP gör det även möjligt att 
göra automatiska priskopplingar för ett 
stort antal artiklar, med information om 
hur de ska knytas till och användas i de 
olika kalkylerna. 

– Programvaran gör det smidigt för 
användaren att göra korrekta kalkyler 
och man slipper lägga ned tid på att för-
säkra sig om att priserna stämmer, sä-
ger Fred Andersson. 

För att kunna importera från Beijer 
OP krävs modulen Prislistehantering i 
BidCon. 

SiteCon 2.50
Senaste releasen är fokuserad på högprio-
riterade kundönskemål, bl a att förbereda 
kopplingar till ekonomisystem och lönepro-
gram (se separat artikel). Funktionaliteten 
kring vår mobila lösning har utvecklats vi-
dare där med bland annat en ny rapport-
mall. Fler nyheter är enklare bifogande av 
flera filer i e-post, fria vädertyper i dagboken 
samt utskrift av PDF-dokument från projekt-
dokument.  Dessutom ytterligare sex stycken 
AB04-guider samt en mycket enkel, men 
efterfrågad mall för projektplanering.
 
ElWind 2.60
Den nya versionen av ElWind innehåller i 
huvudsak förändringar i ÄTA/PM, á-prishan-
tering samt funktioner vid sök/ersätt. Det rör 
sig delvis om ny funktionalitet, men också ett 
enklare och tydligare arbetssätt. Databasen 
med bl a recept samt en uppdaterad hand-
ledning ingår i versionspaketet.
 
PlanCon 6.2
En rad förbättringar har gjorts för att visu-
ellt tydliggöra hur man ligger till i projektet. 
Nu finns det ”trafikljus” där man t ex kan se 
aktuellt kostnadsläge. Rött betyder att man 
ligger sämre till än målet (högre kostnader), 
gult som målet och grönt bättre än målet. 
Enkelt och tydligt! 
 
FebDok 4.0
Denna version innehåller nya och användar-
vänliga skärmdialoger när man väljer utform-
ning/placering, kablar och skydd i dialogru-
tan för laster, bl a en grafisk bild på gruppen 
som man skapar. Dessutom en ny uppdate-
rad databas med inställningsmöjligheter för 
elektroniskt och tidsfördröjda skydd som 
ger många möjligheter för inställbara skydd. 
Möjlighet att skriva ut (och lagra) alla utskrif-
ter i pdf-format.
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– Det är ett sätt för oss att säker-
ställa våra rutiner och alltid hålla 
hög kvalitet i vårt arbete, säger 
Mats Hoffman, kvalitetsansvarig 
på Dipart.  

Dipart startades 1993 och utför balkong- 
och betongrenoveringar samt bygger 
villor och större konstruktioner i trä. 
Företaget har idag 50 anställda och är 
på gång att rekrytera fler. Sedan två år 
tillbaka är man kunder hos Consultec och 
använder BidCon, PlanCon och SiteCon i 
sitt arbete. Innan dess hade alla kalkyler 
gjorts i separata Exceldokument och do-
kumentering och styrrutiner hanterades 
i den gemensamma servern.

SÄKERSTÄLLER KRAVEN 
HOS BF9K

Dipart är sedan 2002 certifierade en-
ligt Stockholms Byggmästarförenings 
BF9K, en produktcertifiering som fung-
erar som ett hjälpmedel inom kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. När företaget 
började använda Consultecs program 
implementerade man BF9K i SiteCon. 

Mats Hoffman, kvalitetsansvarig hos 
Dipart, berättar:

– Vi integrerade alla de styrande doku-
ment som säkerställer kraven hos BF9K 
i SiteCon. På så sätt har vi en mapp-
struktur med färdiga mallar som följer 
med i hela projektprocessen. 

DIPART

Webbsidan byggbeskrivningar.se har 
blivit en succé bland svenska gör-det-
själv-byggare. Sedan starten 2005 har 
sidan haft nästan 300 000 träffar. Nu 
lanseras en norsk version, även denna 
gång skapad av Consultec A&K.

Byggbeskrivningar.se utvecklades av 
Consultec A&K på uppdrag av Skogs- 
industrierna, som ville underlätta byg-
gandet för den växande gör-det-själv-
marknaden. Amatörer utan förkunska-

per kan här gratis hämta ritningar på 
exempelvis friggebodar, stugor, garage 
eller altaner. Ritningarna är gjorda i 
CAD-systemet DDS Huspartner och kan 
ses i 3D-format som zoomas och roteras 
i den vinkel användaren önskar. När rit-
ningen anpassats efter de egna behoven 
skrivs en materiallista ut som är anpas-
sad efter utbudet hos de bygghandlare 
som är anslutna till webbsidan. 

När den norska motsvarigheten till 

NORSKA BYGGBESKRIVNINGAR 

KUNDCASE

Tack vare detta är man säker på att 
aldrig missa något i sina rutiner. Det kan 
till exempel gälla detaljer som att det 
alltid upprättas en arbetsmiljöplan och 
det underlättar vid inventering eller risk-
analys.

PROFESSIONELLA  
I SIN KUNDVÅRD

Innan Dipart bestämde sig för att köpa 
Consultecs program gjordes en grundlig 
research och man hörde sig för hos flera 
olika referenser.

– Vi kom fram till att programmen 
skulle passa vår verksamhet bra. BidCon 
är ju ett komplett kalkylverktyg som är 
väldigt användarvänligt, men ändå har 
ett djup vad gäller funktionalitet och 
detaljrikedom. 

Mats Hoffman menar att kombinatio-
nen av de tre programmen gör det till 
ett fulländat verktyg för Dipart.

– Det ger oss en helhetsbild över pro-
jektet och fungerar som en checklista så 
att vi inte ska missa något i våra rutiner. 
Sedan är det även ett tidsoptimerande 
system, vilket självklart även det under-
lättar i arbetet.

Mats Hoffman menar att Consultec 
inte bara har hög kvalitet på sina olika 
program, de är även väldigt professio-
nella i sin kundvård. 

– Jag har suttit många timmar med 
Consultecs experter och de är alltid bra 
att ha att göra med. Alla är extremt kun-
niga inom sitt område och har ett stort 
tålamod. Man känner verkligen att de är 
måna om att jag som kund ska vara nöjd.

svenska Skogsindustrierna, Trefokus, 
uppmärksammade framgången hos 
byggbeskrivningar.se gav de Consultec i 
uppdrag att skapa en version anpassad 
för den norska GDS-marknaden. 

– Den norska versionen av byggbe-
skrivningar.se kommer till en början vara 
en nedbantad version av den svenska, 
med något färre valmöjligheter, säger 
Consultec A&K:s vd Allan Forslund.

Consultecs program kan anpassas för att passa 

det egna företagets behov. Byggföretaget Dipart i 

Stockholm har implementerat sin produktcertifie-

ring BF9K i SiteCon. Fr v  Mats Hoffmann, Thomas 

Frankborn och Anders Silver.

FAKTA DIPART

Företag: Dipart  

Antal anställda: 50

Omsättning: 100 mkr

Verksamhet: Byggföretag inom ROT  

och nyproduktion

Consultecprogram som används: SiteCon, 

PlanCon, BidCon

Webbplats: www.dipart.se

MED WWW.BYGGBESKRIVNINGAR.SE

CHRISTINA ANDERSSON
KUNDCOACH CONSULTEC

”Dipart hade en tydlig bild av vad 
programmen skulle kunna  

prestera och hur de ville arbeta.  
De är också först ut med att  

integrera BF9K i SiteCon, vilket har 
visat sig fungera väldigt bra.”
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VAD ÄR EN 
ENKEL FRÅGA?
Jag är en av de kundcoacher som ofta sitter 
på kontoret och där en stor del av min tid går 
till att hjälpa våra kunder med både det ena 
och det andra.
Ofta händer det att kunden börjar samtalet 
med ”Jag har bara en enkel fråga…”

I mitt stilla sinne funderar jag alltid över 
vad som kommer härnäst och vad är en en-
kel fråga? Om man frågar och vet att det är 
enkelt så varför frågar man då?

Givetvis så har ni kunder de mest skiftan-
de frågeställningar. Från de som har precis 
börjat använda våra program till de som har 
arbetat med programmet i många, många år. 
Gemensamt för alla är dock att man frågar 
för att kunna gå vidare och lära sig mer. Alla 
frågor är enkla om man redan kan.

Vi på Consultec vill att våra verktyg ska 
ge stor nytta åt våra användare därför är det 
viktigt för oss att ALLA kunder får den nytta 
de vill ha och att vi får hjälpa till på vägen 
om man fastnar. Alla frågor är bra frågor. De 
som icke fråga skola icke heller få ett svar 
(om man inte lyckas ta reda på det själv).

En sak för Er kunder att alltid komma ihåg 
är att det fi nns frågor som kan vara enklare 
att besvara MEN att det i varje fall inte fi nns 
några dumma frågor.

Dumma frågor är sällsynta. De fi nns och 
kan vara ganska kul.

Jag tänker exempelvis på Kurt Olsson när 
han intervjuade höjdhopparen Patrik Sjö-
berg: ”Jag vet att du hoppar väldigt högt… 
men hur brett hoppar du?”

Det är en dum fråga. Ingalunda enkel att 
besvara, men väldigt kul. På supporten har 
jag aldrig fått en dum fråga, men ser fram-
emot den dagen!

Slutsats:
Det fi nns dumma frågor men de är 
sällsynta. Enkla frågor är alltid 
svåra för den som ställer dem. 
Alla frågor är bra frågor.
För att citera Mark Levengood: 
”Har vi inte frågorna så är vi 
inte öppna för svaren, och de 
behöver vi om vi vill växa.”

Vi på Consultec vill växa
och välkomnar därför alla 
era frågor.  Enkla, svåra 
eller dumma.

Malmöföretaget Tocomans programvara 
iLink gör det möjligt att utväxla infor-
mation mellan ritningar gjorda i CAD-
system och kalkylprogrammet BidCon. 
Tack vare detta skapas en BIM-modell 
(Building Information Model), en intelli-
gent bild där varje detalj är specifi cerad 
utifrån material, mått, pris och tidsåt-

HANS NILSSON
KUNDCOACH CONSULTEC

BIDCON – KOPPLINGEN TILL iLINK
gång det tar att utföra. Tocomans vd 
Sven-Åke Wikers berättar:

– Utifrån en skiss går det snabbt att 
göra en modell, med exakta mått och en 
detaljerad kalkyl. Dessutom kan man vid 
behov göra ändringar i modellen och i 
realtid få fram en ny kalkyl med exakta 
uppgifter.

Nu kan användarna av TenWin 
Kalkyl 6.10 registrera ändrings- 
och tilläggsarbeten direkt i grund-
kalkylen. 

– Med hjälp av ÄTA-modulen slip-
per man hantera sådana ändringar 
i till exempel ett externt Excel-
dokument och risken minskar för 
att tappa bort ökade kostnader på 
vägen, säger kundcoachen Fredrik 
Nilsson. 
  
För att slippa hantera dessa förändring-
ar för ett pågående projekt i ett externt 
dokument kan man alltså med hjälp av  
ÄTA-modulen på ett enkelt och över-
skådligt sätt sammanställa alla uppgif-
ter i den grundkalkyl som upprättats i 
TenWin Kalkyl.  

Tack vare ÄTA-modulen är det dessut-
om lätt att skapa fördefi nierade utskrif-
ter på de uppkomna ändringsarbetena.

– Det underlättar i kontakten med 
kunderna om man på ett tydligt och 
strukturerat sätt kan redovisa de till-
läggsarbeten som uppkommit och vad 
de innebär i ökade kostnader, säger 
Fredrik Nilsson.  

ÄTA-MODUL NU I 
TENWIN KALKYL

ENKLARE HANTERING AV TILLÄGGSARBETEN

TRE VIKTIGA FÖRDELAR

Den nya ÄTA-modulen innebär många för-

delar för användaren:

• Förenklad debitering av de kostnader 

som ändringar och tillägg medför. Mindre 

risk att dessa kostnader ”glöms bort” på 

vägen.  

•  De prislistor som redan fi nns inlästa i 

TenWin Kalkyl används även för ändrings- 

och tilläggsarbeten.

•  Olika grundregister kan defi nieras för 

att anpassas för t ex olika timkostnader, 

fasta priser och återkommande moment. 

– Med ÄTA-modulen tappar du inte 

bort några kostnader, 

säger kundcoach 

Fredrik Nilsson.



UTVECKLANDE 
SAMARBETE

SVERIGE

PORTO BETALT

NYANSTÄLLDA

Många år har gått sedan version 1.0 av våra kalkylprogram såg dagens ljus. 

Med den snabba förbättringen av utvecklingsverktyg och hårdvara riktas ofta 

tankarna mot att kunna starta från grunden med att skapa framtidens system. 

Att på samma gång dra nytta av de befi ntliga programmens fi nesser och funk-

tioner gör inte tankarna mindre kittlande. Direkt kommer dock valet mellan att 

lägga våra resurser på befi ntliga eller nya produkter. Bästa alternativet borde 

vara att kunna fortsätta med den befi ntliga utvecklingen parallellt med att dra 

igång det nya projektet. Det var så tanken föddes om att koppla in en extern 

part i utvecklingen av ”nya” BidCon. Efter ett gediget upphandlingsarbete föll 

valet på SPAN från Indien.

 I dessa tider är möjligheterna till enkel kommunikation så goda med tanke på 

Internet, mail, Skype, MSN osv, så hjälp från Indien är inget konstigt alls. Trots av-

ståndet och möjligheten till kommunikation har deras projektmedlemmar besökt 

oss vid ett fl ertal tillfällen, vilket också underlättat arbetet väldigt mycket. 

För att ro i land ett sådant här projekt måste det drivas av Consultec som 

besitter expertkunskaperna samt även vet i vilka fällor man kan tänkas falla. 

Resultatet ska även rymmas i Consultec-looken, vi vill att våra kunder ska känna 

sig som på mammas gata trots att det blir något helt nytt. Detta är något vi job-

bat hårt med under projektets gång. 

Det är alltid spännande att möta nya kulturer och lära sig lite om hur de lever 

och lär. Bland annat vet vi nu att man inte behöver förklara sig igen bara för att 

de skakar på huvudet, för det betyder att de har förstått vad man menar. Visst 

hade det varit lättare om de pratat svenska, men trots allt har det fungerat bra 

och vi får automatiskt en engelsk version att lansera i Europa.

Vad är det som pekar på att detta kommer att bli bra? Jo, kombinationen av 

få bygga ett helt nytt program från grunden utan ”ryggsäckar”, i en modern 

utvecklingsmiljö tillsammans med kompetenta och rutinerade projektmedlem-

mar. Vårt samarbete med SPAN är något som varken Consultec eller våra kun-

der kommer att ångra.

PS. Apropå ångra så är en vanlig fråga från dagens kunder: ”Kan man inte ångra det jag 
skrivit in?” Svaret har tyvärr varit nej, men håll ut, i och med den nya plattformen kommer 
detta att implementeras. DS

Magnus Lindfors heter det 

senaste nyförvärvet till 

Consultec Arkitekter och 

Konstruktörer. Magnus har 

sin utbildningsbakgrund 

som byggnadsingenjör men 

är också utbildad system-

vetare. Hos oss kommer han 

i första hand att arbeta med 

CAD-ritning och konstruk-

tionsarbete kopplat mot 

trähusbyggande.

MAGNUS LINDFORS

Magnus Lindfors heter det 

Consultec Arkitekter och 

Konstruktörer. Magnus har 

som byggnadsingenjör men 

är också utbildad system-

vetare. Hos oss kommer han 

i första hand att arbeta med 

CAD-ritning och konstruk-

På Consultec ByggProgram 

är Ulla-Karin Johansson 

nyanställd. Hon är utbildad 

systemvetare med inriktning 

mot informatik och kommer 

att arbeta med support på 

PlanCon samt information 

och utformning av produkt-

handledningar.

ULLA-KARIN JOHANSSON

CONNY RYDÈN

Ny kundcoach på 

Consultec Bygg Program 

AO VVS är Conny Rydén. 

Med en bakgrund som 

säljare inom VVS kommer 

han att förstärka teamet 

bakom TenWin. Conny 

kommer att utgå från 

kontoret i Växjö.

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

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

KRÖNIKA

Consultec tillhör den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc.

CHRISTER SEHLSTEDT 
PROGRAMUTVECKLARE CONSULTEC
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