
OPSTARTSPAKKE
KONSULENTHJÆLP TIL E-MILJØ

Vi lærer dig at gøre det selv

DDu vil gerne stå for at tage hånd om jeres forretning 
og få E-Miljø implementeret, som en fast del deraf. 
Men du har brug for at vide mere om hvordan 
systemet virker for din virksomhed. Vi lærer dig at 
gøre det selv. Vi opsætter E-Miljø så det passer 
præcis til jeres virksomhed og jeres behov. Samtidig 
sikrer vi forståelse og sammenhæng, så du bliver 
klædklædt på til at gøre det endnu bedre selv. 

Der er mange steder, hvor man unødigt kan komme til at 
spilde sin tid. Vi betragter det som én af vores fornemste 
opgaver ikke at spilde din tid. IT bruges forskelligt fra 
virksomhed til virksomhed. Hvis det er nødvendigt, så 
kan vi give dig den fornødne rådgivning, som vil spare 
din virksomhed for tid, penge og ikke mindst hovedpinen 
over at man gerne vil bedst muligt i gang med E-Miljø, 
men ikmen ikke har tiden til det. 
Servicen omfatter en konsulent, der hjælper jer med at 
komme i gang med E-Miljø og de funktioner, som hører til 
i det nye IT-system. 

Behovet kan opstå efter en ny opstart med E-Miljø, hvor 
virksomhedens medarbejdere skal i gang med at gøre 
systemet til en fast del af arbejdsgangene. Der kan også 

være specifikke emner, som der er behov for at få 
gennemgået i forhold til forskellige funktioner. Alt efter 
jeres behov, så er der mulighed for at I kan få 
konsulenthjælp til den bedst mulige start med E-Miljø. 

DDenne rådgivning er i bund og grund en vej til en bedre 
og mere sikker start på E-Miljø. Det er en måde hvorpå 
din virksomhed kan spare sig selv for at afsætte 
ressourcer i forhold til det nye IT-system, som skal 
iværksættes hos jer. Derfor kan denne konsulentydelse 
være en rigtig god investering, så I kan øge effektiviteten 
i virksomheden og samtidig optimere E-Miljø til at virke 
optioptimalt, og derfor kan det komme hele din virksomhed 
til gode. 

PRIS
Konsulenten udfører som udgangspunkt opgaven hos 
jer. Forud for opgavens udførelse aftales rammerne for 
emne og udførelse, samt det I skal have klar. 

Denne service afregnes for en halv dags arbejde inkl. 
kørsel og efterfølgende pr. time derefter:

1/2 1/2 dag inkl. kørsel: 1500,-
Pr. efterfølgende time: 350,-

For nærmere info, så tag kontakt til os via mail 
info@e-miljo.dk eller ring på 97473885.   


