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eCo Solutions hjælper din virksomhed med ansøgningen 

til tilskudspuljen SMV:Digital  
 

Fra fredag d. 16. april kl. 9.00 kan danske virksomheder atter søge om tilskud 

til rådgivning via smv:digital. SMV'er kan søge og få 100.000 kr. i tilskud til 

digital omstilling. 

Digital omstilling styrker din virksomhed og øger konkurrenceevne og 

produktivitet. Du kan søge om et tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning og 

indgå i et rådgiverforløb, der hjælper dig med digital omstilling og e-handel. 

 

Det er vigtigt, at vi forbereder ansøgningen inden, da tidligere puljer er blevet 

revet væk på åbningsdagen! 

 

Overvejer du, hvordan digitalisering kan udvikle og fremtidssikre din 

virksomhed? Og har du en konkret udfordring eller en idé til forbedring, som du 

godt kunne bruge rådgivning til? 

 

Hvad kræver det af dig? At vi tager en snak omkring jeres udfordringer og 

ønsker og så tager vi den videre herfra. Vi har god erfaring i at udarbejde 

ansøgninger og først når det viser sig at projektet bliver støttet går vi i gang 

med det reelle arbejde. 

 

eCo Solutions er et IT udviklingshus, med rødder i det Sønderjyske og vi har 

eksisteret siden 2004. 

 

Vores kunder tæller mange både store og mindre danske virksomheder. Vi går til 

alle opgaver med samme begejstring, og vi elsker at hjælpe vores kunder med 

at blive bedre til det de allerede er gode til. Herom mere på ecosolutions.dk 

 

Kontakt os gerne på 6077 2310 for at høre mere. 

 

  

https://ecosolutions.dk/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03s1VzZkfWSHZk0aFknDoC8VTK8Hg:1617873898426&q=eco+solutions+s%C3%B8nderborg&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjjxob4qe7vAhU68LsIHYq5BGMQBSgAegQIARA0&biw=1280&bih=578
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To cases fra vores kunder 
 

Disse to cases er fra kunder som, via vores hjælp fik godkendt ansøgninger om 100.000 

DKK fra SMV:Digital til digitalt løft af deres forretning. 

 

 

Fondsmæglerselskabet 

Agrocura A/S 

Vi har udviklet et dedikeret CRM system, der har til formål at 

øge produktiviteten, effektiviteten og compliance, og som 
direkte resultat deraf skabe en øget omsætning. 
 
Systemet samler alle data omkring kunderne et sted, dvs. at 
medarbejderne kun skal indtaste ting én gang, ét sted. CRM 
systemet holder styr på alle data og logger, hvilke aktiviteter 
og indsatser der skal tages, bliver taget og har været taget. 

 
CRM systemet, integrerer også med funktionaliteter og 
informationer til og fra andre systemer, bl.a. CVR registeret, e-
signatur, sms gateway og økonomisystem. 
 
CRM systemet er Agrocuras primære system, det er her 

medarbejderne finder og skriver ind, hvad de har arbejdet på 

vedrørende de forskellige kunder. Systemet kan både bruges, 
når man sidder på kontoret ved sin computer, men også når 
man er på farten og kun har en mobil eller tablet ved hånden. 
 

Dansk Tagbearbejdning 

A/S 

Vi har i samarbejde med Dansk Tagbearbejdning, udviklet et 
system til håndtering af opgaver, som udføres på abonnement 
på et stort geografisk område.. 
 

Opgaverne oprettes automatisk af abonnements-styringen og 
lægges til planlægning. Fra planlægningen tildeles de til de 
enkelte servicemedarbejdere, hvorefter rækkefølgen og ruten 
mellem opgaverne optimeres automatisk. 
 
Når opgaven er udført, så udfører servicemedarbejderen 

kvalitetssikring via hans App. Herefter genererer systemet 

automatisk en faktura til kunden. 
 
Løsningen førte til en besparelse på 4-6 timer om dagen i 
højsæsonen. 
 
På den måde har vores kunde ikke kun optimeret 

planlægningen af opgaverne, men også fået et “real-time” 
overblik over opgaverne og bilernes position. Det gør 
virksomheden mere fleksibel og hurtigere til at reagere på 
f.eks. vejrændringer. 
 
Derudover blev kommunikationen til kunderne mere 
gennemsigtig, hvilket giver en bedre kundeservice, og den 

løbende afregning medførte et markant bedre cash-flow. 

 

 


