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i Nanolink-appen. 
Herefter place-

rer han en chip på 
værktøjet. Chippen 

kommunikerer automa-
tisk med den nærmeste 

medarbejders smartphone. Der-
med 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 med stregkoder. 

– Vi har nu fuldt overblik over, hvor 

vores værktøj er, og vi kan se, hvad der 
er på lageret. Vi sparer rigtig meget tid, 
som vi før brugte på at lede efter ting, 
siger elinstallatør og medejer af Skals 
Installationsforretning Søren Vestergaard 
Jensen. 

Fuldautomatisk
Han forklarer, at det især var det dyre 
fællesmateriel som trailere og specielle 
boremaskiner, der før var svære at finde. 
Så ringede en svend, der havde brug for 
værktøjet, til Søren Vestergaard Jensen. 
Han måtte så ringe rundt til virksomhe-
dens 12 andre svende for at finde ud af, 
hvem der havde sagerne. Det krævede 
tid og var frustrerende. 

Han har gennem årene forsøgt at 
løse udfordringerne med andre former 
for værktøjsstyring. For nogen tid siden 
prøvede virksomheden at hænge en tavle 

Installatørernes 
muligheder 
for at ef-

fektivisere 
virksomheden med 
digitale produkter 
bliver stadig større. 

Værktøj fylder 
naturligt nok 
meget både fysisk 
og på udgiftssiden, 
og i de senere år er en 
række digitale tilgange til 
værktøjsregistrering dukket 
op. En af de nyeste løsninger hedder 
Nanolink, og det produkt har Skals Instal-
lationsforretning A/S brugt de seneste 
tre måneder. 

Nanolink fungerer på den måde, at når 
virksomheden køber et nyt stykke værk-
tøj, registrerer en medarbejder værktøjet 

Installatører har mange muligheder for at gøre hverdagen nemmere og mere 
produktiv med digitale værktøjer. Skals Installationsforretning 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. 

Ò
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op, hvor medarbejderne skrev, når de tog 
en trailer.  

– Men det fungerede aldrig i praksis, 
for medarbejderne fik det ikke gjort, siger 
Søren Vestergaard Jensen

Udbyderen Nanolink peger netop på, at 
fuldautomatikken er væsentlig for at få 
succes med værktøjsstyring. 

– 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. 

fungerer. Så nu har vi bestilt 100 yderli-
gere chips, fortæller Søren Vestergaard 
Jensen.

Han synes ikke, det er nemt at vælge 
blandt de mange IT-værktøjer rettet mod 
installationsbranchen, som bliver lanceret 
i hobetal i øjeblikket. 

– Det er meget svært, for udviklingen 
går meget hurtigt. Med Nanolink var det 
faktisk via et telefonopkald fra deres 
sælger, som gerne ville forbi, og det 
gav vi så lov til. Ellers er en messe som 
EL&TEKNIK god til at finde de nyeste og 
bedste IT-produkter. Vores fagblad Elec-
tra er også en inspirationskilde. l

Værktøjsstyring
Nanolink er et fuldautomatisk system til værktøjsstyring. Nanolink holder 
blandt andet også styr på lovpligtige eftersyn, brugermanualer, sikkerheds-
datablade, certifikater og GPS-lokation. 
Nanolink er dog langt fra den eneste mulighed, installatører har inden for 
værktøjsstyring. 

Odense-virksomheden CalWin udbyder produktet TraceTool, der fungerer 
via stregkoder på værktøj, som montørerne scanner løbende. Samtidig sikrer 
programmet styr over de lovpligtige eftersyn. Fra 2012 til 2015 steg antallet 
af kunder, som bruger produktet, fra 100 til 300.

En anden mulighed er fra producenten Tracelink. Systemet fungerer via 
såkaldte QR-koder, som medarbejderne scanner. Via en app kan GPS-positio-
nen på værktøjet registreres.

Tracelink gemmer også eftersynsvejledninger og tjeklister, som medarbej-
derne kan hente via smartphone eller tablet.
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Vi har nu fuldt overblik over, hvor vores værktøj er, 
og vi kan se, hvad der er på lageret. Vi sparer rigtig 
meget tid, vi før brugte på at lede efter ting.

Søren Vestergaard Jensen, elinstallatør og medejer, Skals Installationsforretning A/S

– 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.

Digital inspiration
Skals Installationsforretning bestilte først 
en forholdsvis lille ordre på 25 Nanolink-
chips. Søren Vestergaard Jensen var 
nemlig skeptisk over for, om produktet 
mon var så godt, som Nanolink selv 
sagde.

– Men vi fandt hurtigt ud af, at det er 
meget simpelt at bruge og simpelthen 


