
Optimering af bogholderiet med 
Deloittes ’Håndværkerkontoret’ hos 
Anker Damgaard Paulsen ApS

Tiden før
Anders’ far Anker stod i mange år selv for bogholderi-
et, men efter Anders overtog virksomheden, ønskede 
Anders at bruge al sin tid på at være tømrer og genere 
salg – ikke rode med manuelle timesedler, lønkørsler, 
leverandørfaktura m.m. Inden Anders valgte ’Håndvær-
kerkontoret’ forsøgte han sig med en bogholder på 30 
timer. ”Men hun brugte simpelthen for lang tid på det, 
og jeg skulle jo alligevel have fat i det og gøre mange 
ting”, fortæller Anders. 

Hvorfor lige ’Håndværkerkontoret’   
Netop derfor var Deloittes ’Håndværkerkontoret’ værd 
at se nærmere på. ”Med al ære og respekt for min far, 
så repræsenterer jeg nye tider med digitalisering og 
optimering. Jeg ønskede et system, hvor både tidsre-
gistrering, materialeforbrug, fakturabehandling m.v. 
foregår automatisk og elektronisk, og hvor vi ikke skal 
taste tallene flere gange”, fortæller Anders. ”Og vi 
ønskede ikke selv at rode med it-systemerne og sidde 
med bogholderiet”, siger Anders. Han fortsætter: ”Og 

Tømrerfirmaet fra Næstved Anker Damgaard Paulsen ApS har valgt at implementere  
Deloittes skræddersyede løsning til mindre håndværksvirksomheder ’Håndværkerkontoret’. 
Tømrermester Anders Brandelev Paulsen, som har overtaget firmaet efter sin far 
Anker Damgaard Paulsen, fortæller her, hvorfor valget faldt på denne løsning, hvad det 
har betydet for virksomheden, og hvorfor Anders vil anbefale Deloittes løsning til andre. 

det er netop det gode ved denne løsning – Deloitte gør 
det hele for os, så jeg kan koncentrere mig om at bygge 
huse. Deloitte løser de samme opgaver, og mere til, som 
vi tidligere selv måtte bruge rigtig meget tid på. Og nu 
bliver det løst både bedre, billigere og mere effektivt”, 
fortæller Anders. 

Overgangen til en ny løsning
Alting har naturligvis en indkøringsperiode, men 
overgangen til en digital løsning er gået meget nemt. 
Også for medarbejderne. ”Jeg må sige, at selv edb-for-
skrækkede medarbejdere er denne løsning god for”, 

Anker Damgaard Paulsen ApS udfører al tøm-
rerarbejde samt varetager hovedentrepriser. 
Virksomheden er 40 år gammel, beskæftiger 8 
ansatte og omsætter for 12-15 millioner årligt.
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siger Anders. Specielt time- og materialeregistreringen 
er medarbejderne særligt glade for. ”Det fungerer bare 
rigtig godt. Jeg opretter sagerne, og så registrerer 
medarbejderne bare tid og forbrug på dem. De er fri for 
at skrive timesedler, aflevere dem osv., og jeg er fri for at 
tyde deres håndskrift og taste de samme ting endnu en 
gang”, fortæller Anders. ”Det er vigtigt for mig at frem-
hæve, at alt skal jo netop kun tastes én gang med denne 
løsning. Samme data bliver brugt til både løn, materia-
ler, tid, leverandørfaktura osv. Det sparer os for virkelig 
meget tid. Og når medarbejderne også er glade for det, 
så er det jo bare ekstra godt”, fortæller Anders. 
   
Hvordan kom vi godt i gang
Implementeringen foregik ved, at Anders samlede sine 
medarbejdere, og Deloitte kom ud fysisk og underviste 
alle i to-tre timer. Herefter var alle sådan set klar. Anders 
Damgaard Paulsen ApS har valgt at stille smartphones 
til rådighed. ”Hvert sjak har fået en telefon og en tablet, 
de kan have i bilen. Bare den billige udgave, men det er 
enkelt og nemt og fungerer for alle”, fortæller Anders. 

De konkrete fordele ved løsningen
Anker Damgaard Paulsen ApS er generelt meget tilfreds 
med løsningen. ”Vi har fået optimeret vores forretning 
på virkelig mange områder”, fortæller Anders. Han 
opsummerer nogle af de konkrete fordele:

• Digital fakturabehandling
• Ingen manuelle processer
• Intet dobbeltarbejde
• Kompetent samarbejdspartner
• Glade medarbejdere
• Økonomiske besparelser 
• Mere tid til det faglige frem for administration 

”Deloitte er altså ikke kun for de store. Og lige  
netop ’Håndværkerkontoret’ er jo skræddersyet  
til virksomheder som min”

Anders Brandelev Paulsen foran kontoret i Næstved

At være lille kunde hos Deloitte
Anker Damgaard Paulsen ApS føler ikke, de bliver glemt 
eller klemt. ”Deloitte er altså ikke kun for de store. Og 
lige netop ’Håndværkerkontoret’ er jo skræddersyet til 
virksomheder som min”, siger Anders. ”Og jeg må sige, 
at når det handler om tal og bogholderi, så er jeg altså 
glad for at have Deloitte i ryggen. De har altså styr på 
den del”, uddyber Anders.

Anker Damgaard Paulsen ApS anbefaler ’Hånd-
værkerkontoret’
Anders anbefaler særligt løsningen til de håndværksvirk-
somheder, som gerne vil have færre manuelle processer. 
”Tiden er ved at løbe fra manuelle registreringer. Og 
tiden er også ved at løbe fra at bruge unødig tid på 
kontoret. Virksomheder som min skal ud på pladserne 
og bruge vores tid på det, vi er gode til. Så kan Deloitte 
rode med it-systemet og al det administrative”, fremhæ-
ver Anders. ”Jeg har jo stadig kontrollen og det sidste 
ord, da jeg opretter sagerne samt godkender faktura og 
løn. Og det passer mig fint, at det er alt, jeg skal gøre”.     


