
NCC samler alle data online 
og sparer tid og ressourcer
Udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC administrerer 
alle sine biler online, og det giver tids- og ressourcemæssige 
besparelser samt bedre overblik over bilflåden. LeasePlan 
Danmark har stået for implementeringen.



Når NCC anskaffer sig nye varebiler, 
trækker oversigter over brændstofforbrug 
eller skal ændre brugernavn på en bil, 
så foregår det hele med få klik på nettet. 
NCC samarbejder nemlig med LeasePlan, 
og virksomheden har derfor adgang til 
online-værktøjet LeasePlan Online.

“Hvis vi ikke havde adgang til rapporterings-                 

systemet online, så skulle vi selv bruge rigtig mange       

arbejdstimer på at danne os det samme overblik. Vi 

skulle fx have leverandører til at levere beregninger, 

hver gang vi anskaffer os nye biler. Det ville slet ikke 

kunne betale sig,” siger Benno Kay, der er senior 

kompetencechef hos NCC Danmark.

Nemt at styre bilpolitikkerne

NCC leaser ca. 800 person-, vare- og lastbiler og har 

siden år 2000 samarbejdet med LeasePlan. En vigtig 

årsag er det unikke rapporteringssystem LeasePlan 

Online, hvor man som kunde finder al information 

om sin bilflåde, herunder bl.a. driftsudgifter, udskift-

ningsplaner, CO2-tal og flåderapporter.

NCC fremhæver systemets mulighed for at lave kal-

kulationer på nye biler:

“Vi har set på andre systemer, men LeasePlans er 

det bedste, vi har fået præsenteret. Vores bilpolitik 

er delt op i forskellige kategorier, så når en medar-

bejder vælger en bil, kan man i systemet lynhurtigt 

lave en beregning og se, om det pågældende ønske 

kan lade sig gøre inden for rammerne. Alternativt         

skulle vi bruge ressourcer på at have folk til at lave 

beregningerne, så her sparer vi mange omkostnin-

ger takket være systemet,” forklarer Benno Kay.

Skaber gennemsigtighed

Også i det daglige sparer systemet tid, da man hur-

tigt kan se, hvornår en bil sidst har været til service, 

hvor langt den har kørt, og hvad den har kostet i 

vedligehold. Det giver gennemsigtighed, og det er 

vigtigt:

“Åbenhed er alfa og omega, fordi det giver stor tro-

værdighed. Vi kan nemt se, hvad der står af penge 

på den enkelte bil, så vi kan følge den helt nøjag-

tigt – præcis som var det vores egen. Systemet giver 

også én samlet faktura, hvor vi så kan hente bilag og 

se præcis, hvad vi betaler for. Det giver en gennem-

sigtighed, som er meget vigtigt for os,” lyder det fra 

Benno Kay.

Tilpasning er afgørende

For NCC er det afgørende, at deres rapporterings-   

system kan tilpasses præcist deres behov. Omkost-

ningerne på en byggesag skal typisk fordeles på de 

forskellige afdelinger, og derfor er det ofte nødven-

digt at ændre bilernes brugernavn.

Her har LeasePlan udviklet en funktion, så NCC selv 

kan gøre dette i systemet.

“Det er virkelig vigtigt, så vi ikke skal føre dobbelt 

regnskab. Tilpasninger gør, at vi halverer den tid, 

vi bruger på administration. Vi kan også bede om        

andre rapporter, som måske ikke er i systemet, og så 

laver LeasePlan det for os. Der er de meget fleksible,” 

siger Benno Kay.

Han fremhæver også et par andre områder, hvor 

systemet er fleksibelt. Som del af aftalen har NCC 

nemlig deres egen dedikerede konsulent hos Lease-

Plan, som kan hjælpe med alle spørgsmål. Desuden 

har  man  mulighed  for  at  komme  med  på  kurser 

i systemet,  så man hele tiden holder sig skarp på         

mulighederne.

Også brugervenligheden får roser med på vejen fra 

NCC: 

“Vi er vant til at bruge LeasePlan Online, men uanset 

hvad er systemet meget nemt at bruge. Det er nemt 

at finde rapporter, og man har et godt overblik inde 

i systemet. Da det hele er bygget op online, så kan vi 

tilgå det fra alle steder, så vi konstant kan følge med i 

alle sager,” slutter Benno Kay.

“Vi har set på andre 

systemer, men Lease-

Plans er det bedste, 

vi har fået præsente-

ret”

Benno Kay

Senior kompetencechef

NCC Danmark



Det får NCC ud af at bruge LeasePlan Online

Udfordring:
NCC har ca. 800 køretøjer, som leases gennem Lease-
Plan. Det kræver overblik, og at alle rapporter er nemt 
tilgængelige. Desuden skal NCC selv kunne skifte       
brugernavn på bilerne løbende, da udgifterne skal føres 
over på hver byggesag.

Løsning:
NCC har adgang til LeasePlan Online, der er et rapporte-
ringssystem, hvor man som kunde finder al information 
om bilflåden, herunder bl.a. driftsudgifter, udskiftnings-
planer, CO2-tal og flåderapporter. LeasePlan har des-
uden tilpasset systemet, så NCC selv kan skifte bruger-
navn på bilerne og trække tilpassede rapporter.

Resultat:
Online-systemet sparer NCC for rigtig mange arbejds-  
timer, som de selv skulle have brugt på at lave rapporter 
og indhente informationer. NCC får også totalt overblik 
over alle dele af flåden med få klik, og systemet giver 
fuld gennemsigtighed, så NCC præcist kan se, hvad de 
betaler for hver enkelt bil. Muligheden for selv at ændre 
brugernavn på bilerne gør, at NCC kan halvere den tid, 
de ellers skulle bruge på at notere dette i regnskabet.

Faktaboks:

SPARER ARBEJDSTIMER GIVER TOTALT OVERBLIK GØR DET LET AT ÆNDRE BRUGERNAVN


