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Tavler og 
processtyring

Døgnåben kundeportal

• God kommunikation er nøglen til et tillidsfuldt samar-
bejde. Vi har derfor udviklet en helt særlig elektronisk 
kundeplatform, der døgnet rundt giver dig det fulde 
overblik over nuværende og tidligere ordrer. Dermed 
kan du altid hente et dokument eller få en status på 
en igangværende opgave. 

Kundespecifik regne- og specifikationsværktøj

•  Et regneværktøj skræddersyet til lige netop dine be-
hov. Værktøjet gør det muligt for dig at beregne priser 
og genere en produktspecifikation - præcist når det 
passer dig. Et yderst fleksibelt system, der gør op 
med ventetider på tilbud. 

Vi er specialister i el-tavler og automationsløsninger til det 
industrielle og maritime marked til konkurrencedygtige 
priser.  Men du skal ikke kun vælge os på grund af prisen.

Vi brænder ligeså meget for at hjælpe dig, som vi gør for 
at lave markedets bedste el-tavler.  Vi vil ikke bare være en 
leverandør. Vi vil være det tætteste, du kommer på at få din 
egen tavleafdeling – uden at skulle betale skrivebord og fast 
løn. 

Vi bygger vores forretning på langvarige relationer med 
kunderne. Det kan ses på vores portefølje. Vi har ikke hund-
redvis af forskellige kunder, men en trofast kerne, som vi 
kender rigtig godt.

Vores kundekoncept

• Vores kundeportal er døgnåben
• Kundespecifik regne- og specifikationsværktøj
• Produktionssted i Danmark og Polen
• Din egen, faste kontaktperson, der følger dig i alle pro-

jekter
• Ved større projekter nedsættes der efter behov tvær-

faglige projektgrupper, som tilsammen bibringer den 
fornødne specialviden.

• Projekter gennemføres i tæt samspil med dig
• En udførlig dokumentation giver det bedste resultat
• Alle opgaver slut-testes grundigt – gerne sammen med 

dig
• Vi sætter en ære i altid at levere det aftalte produkt til 

den aftalte tid 
 
Vi er altid parate til at give kvalificeret rådgivning, vejledning 
og betjening - både før, under og efter levering.

Dine kernekompetencer

Ud over vores unikke kundeværktøjer og produktionsfaci-
liteter i Sønderborg og i Polen, bygger vores kundekoncept 
på en række principper, der forebygger misforståelser og 
driftsproblemer. Så kan du bruge kræfterne på dine kerne-
kompetencer.



Grundtvigs Allé 165-169 ∙ DK 6400 Sønderborg ∙ Denmark ∙ Tel +45 73 12 12 12 ∙ www.eegholm.dk ∙ eegholm@eegholm.dk
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Du kan trygt overlade dine tavleopgaver til os. Ved at bruge 
vores værktøjer, kan du koncentrere dig om dine kernekom-
petencer. 

Konfigurering
•  Produktspecifikation og prisberegning
• Opgaven er veldefineret
•  Automatisk generering af styklister
•  Kunden beregner selv prisen

B2B platform
• Komplet dokumentstyringssystem sikrer fælles ver-

sionsplatform
•  Produktions- og statusoversigt til den professionelle 

indkøber
• Kommunikation 24 timer i døgnet

Dansk kvalitet til polske priser
•  Konkurrencedygtig produktion af variant- og serietavler 

på vores produktionssted i Polen

Industriel produktion
•  Kundespecifikke produktbeskrivelser sikrer høj kvalitet 

og ensartethed
•  Optimal leveringstid

Kommunikation
•  Et ensartet og dokumenteret projektforløb sikres gen-

nem vores unikke IT baserede kvalitetsstyringssystem, 
hvor alle arbejdsgange er beskrevet. 

Kompetencer
•  Maskinstyretavler
•  Marinetavler
• Pneumatiktavler
•  UL508A tavler

Kontakt
Anne Jensen på tel 2710 3758 // aje@eegholm.dk


