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TEKNIQ Produktivitetsmåler® er et simpelt og brugervenligt 
værktøj, som ved hjælp af nogle få, lettilgængelige tal, som du taster 

ind, viser, hvordan din virksomhed klarer sig på seks områder, der belyser 
virksomhedens produktivitet – og dermed evnen til at tjene penge.

De seks områder er:

 » Salgsproduktivitet
Vundne tilbud i forhold til afgivne tilbud

 » Værditilvækst
Dækningsgrad på kundeopgaver/projekter

 » ”Om-igen”-arbejde
Fejlretninger på afsluttede kundeopgaver/projekter

 » Arbejdsproduktivitet
Fakturérbar arbejdstid

 » Administrationsgrad
Ikke-fakturérbar arbejdstid

 » Spildkørsel
Unødvendige indkøb/afhentninger af materialer hos grossist

Med TEKNIQ Produktivitetsmåler® tager du temperaturen på virksom-
hedens effektivitet og produktivitet her og nu. Ved at indtaste tallene 
måned for måned – som vi anbefaler – kan du følge med i, hvordan jeres 
effektivitet og produktivitet udvikler sig og se effekten af de produktivi-
tetsfremmende initiativer, som du evt. sætter i gang.

Hvad kan du bruge 
TEKNIQ Produktivitetsmåler® 

til?
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Før du bruger TEKNIQ Produktivitetsmåler®, skal du indsamle de 
tal, som skal indtastes.

Vi anbefaler at du indsamler og indtaster tal månedsvis, så du kan følge 
produktivitetsudviklingen måned for måned.

De fleste af tallene trækker du let og hurtigt fra virksomhedens IT-syste-
mer. De øvrige tal skaffer du gennem simpel, manuel optælling eller via 
grossisten.

Nedenfor kan du se, hvilke tal du skal bruge 
samt hvor og hvordan, du finder dem:

Afgivne tilbud = Alle afgivne tilbud. Udtrækkes fra tilbudssystem, time-/ 
sagsstyringssystem eller optælles manuelt, f.eks. på grundlag af e-mail 
korrespondance med kunderne

Vundne tilbud = Alle accepterede tilbud. Udtrækkes fra tilbudssystem, 
time-/sagsstyringssystem eller optælles manuelt, f.eks. på grundlag af 
e-mail korrespondance

Samlet omsætning på kundeopgaver/projekter = Bogført omsætning 
(timer, materialer, kørsel mv.) på kundeopgaver/projekter. Trækkes fra 
virksomhedens økonomi- og regnskabssystem, time-/sagsstyringssystem 
mv.

Samlede omkostninger på kundeopgaver = Bogførte udgifter 
og omkostninger (timer, materialer, kørsel mv.) på kundeopgaver/
projekter. Trækkes fra virksomhedens økonomi- og regnskabssystem 
(faktureringssystem), time-/sagsstyringssystem mv.

Antal udkald til fejlretning på afsluttede kundeopgaver/projekter. 
Udtrækkes fra kvalitets-styringssystem, time-/sagsstyringssystem, eller 
optælles manuelt, f.eks. på grundlag af telefoniske henvendelser, e-mail-
korrespondance med kunder mv.

Antal afsluttede kundeopgaver/projekter. Trækkes fra time-/
sagsstyringssystem, økonomi-/ faktureringssystem (bør svare til antal 
udsendte fakturaer) eller optælles manuelt.

Tal du skal indsamle, 
før du bruger 

TEKNIQ Produktivitetsmåler®
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Antal arbejdstimer for svende = Antal udbetalte løntimer i alt for 
timelønnede svende i perioden. Trækkes fra lønsystem.

Antal arbejdstimer for lærlinge = Antal timer i alt, hvor lærlingen har 
været til rådighed for virksomheden (dvs. ikke har været på skole). Trækkes 
fra lønsystemet eller opgøres manuelt.

Antal arbejdstimer for formand, overmontør, arbejdsleder o.a. 
funktionæransatte ledere (undtagen ejerleder), som udfører både 
kundeopgaver og administrative/ledelsesmæssige opgaver = 
Antal arbejdstimer for denne/disse leder(e) i alt i perioden. Trækkes fra 
lønsystemet, eller beregnes manuelt ud fra lederens timenorm (typisk 37 
timer pr. uge for fuldtidsansatte) eller timesedler.

Antal arbejdstimer for ejerleder = ejerlederens samlede arbejdstid i 
virksomheden. Trækkes fra lønsystem eller beregnes manuelt

Antal arbejdstimer for administrative medarbejdere = 
Kontormedarbejderes samlede arbejdstid. Hvis der er tale om timelønnede, 
kan de indrapporterede timer trækkes fra lønsystemet. Hvis der er tale om 
funktionærer, anvendes medarbejderens timenorm (typisk 37 timer pr. uge 
for fuldtidsansatte) eller timetal beregnes manuelt

Udfakturerede timer for alle medarbejdere, der har udført 
kundeopgaver, trækkes fra time-/ sagsstyringssystem, 
faktureringssystem eller opgøres manuelt på grundlag af timesedler

Antal materialeindkøb hos grossister er samtlige indkøb, dvs. både 
online, ved selvafhentning eller direkte levering på arbejdsstedet (f.eks. 
Fastbox o.lign.). Indkøbsstatistik kan leveres af grossist, udtrækkes fra 
faktureringssystemet eller opgøres manuelt ved optælling af antallet af 
grossistfakturaer. Hver faktura svarer til ét indkøb.

Antal materialeafhentninger er det antal gange, virksomhedens 
medarbejdere selv har afhentet materialer hos grossisten. Statistik kan 
leveres af grossist eller opgøres manuelt ved optælling af grossistfakturaer.

Det fremgår typisk af fakturaen, om ordren er bestilt online, leveret eller 
afhentet fysisk.
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Sådan bruger du 
TEKNIQ 

Produktivitetsmåler®

Når du har indsamlet tallene, er du klar til at bruge 
TEKNIQ Produktivitetsmåler®. 

Du downloader værktøjet fra TEKNIQs hjemmeside ved at 
skrive følgende URL i din browser:  
www.tekniq.dk/maaler. Gem filen på din computer. 

TEKNIQ Produktivitetsmåler® er et enkelt og brugervenligt 
værktøj, der er kompatibelt med alle nyere versioner af 
Excel til Windows (fra 2007 og frem). Det er desværre ikke 
muligt at bruge værktøjet på Mac.   

Første gang du bruger værktøjet, sætter du det op ved at 
indtaste tal for den første måned. 

Den første måned, som du indtaster tal for, kaldes 
referencemåneden. Det er denne måned, som resultaterne 
for de efterfølgende måneder sammenlignes med, og som 
bestemmer, om virksomhedens produktivitet stiger eller 
falder, dvs. om resultaterne falder i det grønne eller det 
røde felt i speedometrene.  

T E K N I Q  P R O D U K T I V I T E T S M Å L E R ®
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Når du åbner TEKNIQ Produktivitetsmåler®, ved at dobbeltklikke på Excel-ikonet, kommer du ind 
på denne side: 

Fig. 1: Startside til opsætning

Siden viser seks ”speedometre”, ét for hvert af de seks områder, som værktøjet måler på. Da du 
endnu ikke har indtastet nogle tal, står viserne i alle speedometre i det gule felt og på ”0”.  

Til højre på siden er der fire ”knapper”, som du kan trykke på. 

Første gang du bruger værktøjet, skal du trykke på knappen ”Opsætning”. 

Siden ser nu således ud: 

Fig. 2: Opsætning af referencemåned

Der kommer en grå ”boks” frem, som hedder ”Opsætning af referencemåned 1/2”, hvor du kan 
indtaste tal for den første måned.

Rubrikkerne i ”boksen” er tomme, så du kan taste virksomhedens tal ind.

Når du har indtastet virksomhedens tal i alle rubrikker i ”boksen” trykker du på ”Næste”.

Der kommer nu endnu en ”boks” frem, som hedder ”Opsætning af referencemåned 2/2”, som du 
udfylder med de sidste tal for referencemåneden.
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Hvis du ikke har lærlinge, formænd, arbejdsledere (projektledere, overmontører mv.) i din virk-
somhed, skriver du 0 (nul) i de rubrikker, der vedrører antal arbejdstimer og fakturerede timer for 
disse medarbejdere.

Når du har indtastet tallene, trykker du på knappen ”Gem og luk”.

Dine indtastninger er nu gemt.

Der kommer nu en ”boks” frem, som spørger, om data skal bruges for en specifik måned?

Fig. 3: Valg af specifik måned – trin 1

Hvis tallene, som du har indtastet f.eks. er fra marts måned, og du ønsker at bruge denne måned 
som referencemåned, trykker du på ”Ja”-knappen.

Der kommer nu et ”rullegardin” frem, hvor du kan vælge den måned og det år, som tallene er fra.

I eksemplet er der valgt marts 2016.

Fig. 4: Valg af specifik måned – trin 2

Når du har valgt måned og år, trykker du på ”OK”-knappen.

Herefter skifter billedet tilbage til de 6 speedometre, hvor du nu kan se virksomhedens resultater 
for den måned, som du har indtastet tal for.
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Fig. 5: Visning af månedens resultater

Bemærk, at alle visere, første gang du indtaster tal, står i det gule felt.

Næste gang du indtaster tal, f.eks. fra april måned, flytter viserne sig, og feltet skifter farve til 
grøn eller rød afhængigt af om resultaterne er bedre eller ringere end i referencemåneden (marts).

Hvis resultaterne ved næste indtastning er på samme niveau som i referencemåneden (marts), vil 
viseren fortsat stå i det gule felt.

Udskriv resultatoversigten

Du kan nu ved at trykke på ”Print”-knappen udskrive siden i A4-format.

Fig. 6: Gem arket

Når du er helt færdig med indtastningen og har fået vist resultaterne, skal du huske at gemme 
filen.
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Fig. 7: Indtastning af tal for en ny måned

Næste gang du vil indtaste tal for en ny måned, f.eks. april, åbner du filen igen og trykker på knap-
pen ”Ny måned” i startbilledet.

Herefter er fremgangsmåden helt den samme.

Når du har indtastet tal for én eller flere måneder, kan du få resultaterne vist som søjlediagram-
mer måned for måned ved at trykke på knappen ”Vis graf”.

Siden med søjlediagrammerne ser således ud:

Fig. 8: Udskriv søjlediagrammer med månedsresultater

Tryk på ”Print”-knappen for at udskrive søjlediagrammerne på en A4-side.

Hvis du trykker på knappen ”Vis rapport”, får du vist en side med de senest indtastede tal. Denne 
side kan også udskrives i A4-format ved at trykke på ”Print”-knappen.
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Fig. 9: Udskriv rapport med de senest indtastede tal

Hjælp til TEKNIQ 
Produktivitetsmåler®

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til 
arbejdet med TEKNIQ Produktivitetsmåler®, er 

du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent 
Bjørn Hove på bho@tekniq.dk
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TEKNIQ 

Installatørernes Organisation

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon: 4343 6000

Fax: 4343 2103

www.tekniq.dk

tekniq@tekniq.dk
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