
Det bedste 
værktøj er 
det, der bliver 
administreret.
Administration af fællesværktøj - det 
lyder enkelt, men kan være svært. Med 
Nethires løsning vil en markant del af 
virksomhedens fælles materiel kunne 
afhændes.
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Det dyrere værktøj, der anvendes sjældent, står som regel 
placeret på et internt fælles lager, så alle virksomhedens 
montører har adgang til det. Det giver god mening, hvis ikke 
det lige var fordi:

Et godt bud 
på en løsning.

 At værktøj måske ikke  
 altid returneres til
 lageret efter brug.  

 At når kollegaen ikke   
 lige kan finde det, sker  
 det ofte, at der indkøbes  
 en erstatning. 

 At værktøj, der ligger i  
 en servicebil, ikke lige  
 bliver lovpligtig efterset  
 og/eller kalibreret, når  
 det burde.

 At værktøjet ikke bliver  
 rengjort og efterset, når  
 det returneres. 
 

 At slutkunden sjældent
 faktureres for brug af   
 dyrt specialværktøj, da  
 prisen ikke er kendt.

 At der bliver brugt for  
 meget tid og for   
 mange ressourcer på at 
 administrere    
 virksomhedens fælles  
 værktøj. 

 At det kun er dem, der
 er fysisk i virksomheden
 som kan se, hvad der er  
 på lageret. 





Øget fakturering 
til slutkunde

Software abonnement

Forsikring

Bemanding

Lokaler

Mindre bøvl

Kvalitet

Arbejdssikkerhed og 
arbejdsglæde

Øget produktivitet

Tidsbesparelser
(primært søgen og transport)

Reduktion af indkøb
og kapitalbindning

Reduktion af 
fællesværktøj
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Rengøring og klargøring

Reperation og service

Transport

Løsning 1
Administration 
fra eget lager.



LØSNING 1:
EGET LAGER

Materielstyring fra egen 
lokation og lager. Værktøjet 
bookes og returneres til/fra 

eget lager via en app, og giver 
projektlederen/formanden 
overblik over afdelingens 

værktøj.



Mindre bøvl

Kvalitet

Arbejdssikkerhed og 
arbejdsglæde

Øget produktivitet

Øget fakturering 
til slutkunde

Tidsbesparelser
(Primært søgen og transport)

Udlejning til andre

Reduktion af indkøb 
og kapitalbinding

Reduktion af 
fællesværktøj

Bemanding

Lokaler
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Lejebidrag
Håndtering/opbevaring

Forsikring

Reperation, service

Rengøring, klargøring

Transport

Løsning 2
Outsourcing til eks-
terne forvaltere.



LØSNING 2:
FORVALTER

Outsourcing til ekstern forvalter.
Grejet flyttes til en Nethire-
forvalter, hvor det passes og 

serviceres, hvorfra det bookes og 
returneres via en app.



Ved effektiv administration og deling af fælles værktøj 
kan der opnås betydelige besparelser - og i tillæg en øget 
omsætning og indtjening.

Andel af nuværende 
fælles materiel, der reelt 
anvendes årligt: 50-60%

Samlet årlig belægnings-
grad på anvendt fælles 
materiel: 20-30%

Andel af fælles materiel, 
der årligt kan udlejes til 
andre kunder: 3-5%

Det vil sige, at 40-50% af 
virksomhedens fælles materiel 
vil kunne afhændes.

Det vil sige, at virksomheden 
typisk kan få dækket samtlige 
udgifter til administration. 

Det vil sige, at mængden af 
anvendt fælles materiel vil 
kunne reduceres med 40-50%

Erfaringerne 
taler deres 
tydelige sprog.

Ved administration af fælles værktøj er de gennemsnitlige 
erfaringstal følgende:





Med Nethires løsning får du adgang til både eget grej og 
udlejningsgrej fra et og samme system. Uanset hvilken 
løsning der vælges for administration af eget fælles værktøj, 
vil der være adgang til Solar Udlejning fra samme system/
app. Det er en stor fordel når:

 Jeres eget værktøj går i stykker.

 I har for lidt værktøj til det konkrete projekt.

 I har ikke selv det rette værktøj og ønsker ikke at købe det.

En lettere ad-
gang til lejegrej 
- uden ekstra 
omkostning.





nethire.dk 43 63 03 24 Nethire app
Kontakt os for en præsentation eller for yderligere info.

Adresse: Fabriksparken 11 - 2600 Glostrup


