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Tema: It og installatøren
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placerer han en chip 
på værktøjet, der 

automatisk kom-
munikerer med den 

nærmeste medarbejders 
smartphone. Dermed er det 

hele tiden muligt at se, hvem 
der senest har brugt noget af det dyre 
fællesværktøj, og hvem der er tættest 
på det. Det hele kører fuldautomatisk 
og kræver ingen ind- og udregistreringer 
som ved stregkoder. 

– Vi har altid bøvlet med registrering 
af værktøj. Det her er den første løsning, 

som jeg synes, fungerer rigtig fint, siger 
administrerende direktør Jon Holm Søren-
sen fra Ribe VVS Service. 

Fuldautomatisk
Han har gennem årene arbejdet med 
flere former for værktøjsstyring. For 
en del år siden prøvede virksomheden 
at indføre et system med brikker, der 
fysisk blev flyttet rundt og markerede, 
hvem der havde hvilket værktøj. Senere 
prøvede Ribe VVS Service at registrere 
værktøjet med stregkoder.

– I begge tilfælde faldt tiltagene på, 
at de krævede ekstrem selvjustits. Efter 
et par måneder løb medarbejdernes 
engagement stille og roligt ud i sandet, 
og så var gevinsten væk. Succes med 
værktøjsstyring kræver fuldautomatik, 
mener Jon Holm Sørensen. 

Det er udbyderen Nanolink enig i. 

Installatørernes 
muligheder 
for at ef-

fektivisere 
virksomheden med 
digitale produkter 
bliver stadig større. 
Værktøj fylder na-
turligt nok meget 
både fysisk og på 
udgiftssiden, og i de 
senere år er en række 
digitale tilgange til værk-
tøjsregistrering dukket op. En 
af de nyeste løsninger hedder Nanolink, 
og det produkt har Ribe VVS Service A/S 
brugt siden efteråret 2015. 

Nanolink fungerer på den måde, at 
når virksomheden køber et nyt stykke 
værktøj, registrerer en medarbejder 
værktøjet i Nanolink-appen. Herefter 

Installatører har mange muligheder for at gøre hverdagen nemmere og mere 
produktiv med digitale værktøjer. Ribe VVS Service A/S har kastet sig over 
digital værktøjsstyring.

DIGITAL VÆRKTØJS-
STYRING GIVER EFFEKTIV 
ARBEJDSDAG

Det hele drejer sig om den 
lille, grønne chip, som 

konstant holder styr 
på værktøjet. 
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– Vi udviklede produktet ved at lytte 
til vores netværk i installationsbranchen 
og bruge vores sunde fornuft. Og her var 
den overordnede lærdom, at så snart 
der er manuelle handlinger involveret, så 
bliver tingene ikke gjort. Ingen vil have en 
mobil op af lommen og scanne koder i 
slud på en byggeplads. Derfor ville vi ikke 
bare udvikle endnu en app med streg-
kodesystem, fortæller administrerende 
direktør Torben Samsøe-Schmidt fra 
Nanolink. 

I alt har cirka 100 installatører meldt 
sig som kunder i løbet af det halve år, 
Nanolink har været på markedet. 

– Produktet kræver, at du er en tek-
nologiparat virksomhed, der samtidig er 
villig til at investere i, eller allerede har, de 
nyere telefoner, som appen kræver, siger 
Torben Samsøe-Schmidt.

Fordele i hverdagen
Jon Holm Sørensen fra Ribe VVS Service 
nævner flere eksempler på fordelene ved 
at værktøjsregistrere digitalt. Ét er ved 
kalibrering af pressemaskiner og presse-
værktøj.

– Når jeg før fik indkaldelsen til kalibre-
ring, fik jeg kontorpigerne til at ringe ud til 
montørerne for at høre, hvem der havde 
maskinen. Det var ikke et ønskeopkald for 
nogen, for det kunne jo være svend num-
mer 30 i rækken, der havde værktøjet. Nu 
ved vi med det samme, hvor værktøjet 
befinder sig. 

På byggepladserne er der særlige 
fordele for entrepriselederne. Skal en 
svend bruge en kerneboremaskine, rin-
gede han før i tiden til entrepriselederen. 
Han måtte så bruge tid på at ringe rundt 
for at finde ud af, hvem i virksomheden, 
der havde det nødvendige værktøj. Nu 
kan svenden selv se på sin smartphone, 
hvilken kollega der har den nærmeste 
kerneboremaskine. Så kan svenden ringe 
og høre, om han kan overtage værktøjet.

Endelig kunne det før i tiden ske, at 
ledelsen gav svende lov til at tage til 
grossisten og købe nyt værktøj, der var 
nødvendigt til en opgave. Det skete, når 
overblikket var forsvundet over værk-
tøjsbeholdningen, og ingen derfor vidste, 
at det nødvendige værktøj reelt lå på en 
byggeplads fem kilometer væk. Den slags 

i registret. Medio april 2016 havde Ribe 
VVS Service registreret 1.208 enheder i 
systemet. 

Og digitaliseringen stopper ikke her for 
vvs-virksomheden. 

– Da vi introducerede Nanolink, skulle 
alle medarbejdere have en smartphone. 
Det åbner for mange andre muligheder 
som digitale ugesedler og så videre. Det 
er den vej, vi skal. Så meget som muligt 
skal digitaliseres og ind over telefonen.

Så hvordan finder Jon Holm Sørensen 
de rette it-værktøjer?

– Det er et rigtig godt spørgsmål, for 
det er meget svært. Nogle gange skal du 
have fantasien til at forestille dig noget, 
du ikke vidste, du havde brug for. Per-
sonligt bruger jeg det at tale med andre 
installatører som en ledetråd i at finde 
de nye og rette it-værktøjer. Fagblade 
som Dansk VVS eller det at gå på messer 
og se de nyeste teknologier er også en 
inspirationskilde. l

Værktøjsstyring
Nanolink er et fuldautomatisk 
system til værktøjsstyring. Nanolink 
holder blandt andet også styr på 
lovpligtige eftersyn, brugermanua-
ler, sikkerhedsdatablade, certifikater 
og GPS-lokation. 

Nanolink er dog langt fra den eneste 
mulighed, installatører har inden for 
værktøjsstyring. 

Odense-firmaet CalWin har således 
TraceTool, der fungerer via streg-
koder på værktøj, som montørerne 
så scanner løbende. Samtidig sikrer 
programmet styr over de lovplig-
tige eftersyn. Fra 2012 til 2015 
steg antallet af kunder, som bruger 
produktet, fra 100 til 300.

En tredje mulighed er fra producen-
ten Tracelink. Systemet fungerer via 
såkaldte QR-koder, som medarbej-
derne scanner. Via en app kan GPS-
positionen på værktøjet registreres.

Tracelink gemmer også efter-
synsvejledninger og tjeklister, 
som medarbejderne kan hente via 
smartphone eller tablet.
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Vi har altid bøvlet 
med registrering af 
værktøj. Det her er 
den første  
løsning, som jeg sy-
nes, fungerer  
rigtig fint.

Jon Holm Sørensen, 
administrerende direktør, Ribe VVS 

Service 

impulsindkøb er nu reduceret kraftigt. 
– Vi sparer tid og fjerner irritations- 

momenter. Men det er vigtigt at un-
derstrege, at indførelsen af sådan et 
it-værktøj kræver en kulturændring. 
Medarbejderne skal se og forstå værdien 
og lære, at de ikke skal ringe til den 
overordnede efter værktøj. I stedet skal 
de bruge de digitale muligheder. Nogle 
er bedre til det end andre, og det kræver 
en indsats at få alle med, siger Jon Holm 
Sørensen.

Den digitale vej frem
Ribe VVS Service har valgt at registrere 
alt værktøj til en værdi på over 3.000 
kroner. Også containere og biler ryger 


