Digitalisering

Vil doble omsetningen på to
Økonomi- og regnskapshuset Tet lå nede med
brukket rygg etter å ha mistet storkundene
Hydro og Bilfinger. Nå har himmelferden startet
igjen med Den norske kirke på kundelisten.

BYGGER IT-MILJØ: Bjørnar Fjeld mener at man er avhengig av solid it-kompetanse for å overleve i regn-

skapsbransjen.
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– Vi har vært igjennom en veldig tøff periode fra 2014 til 2016. Vi mistet både Hydro
og Bilfinger som kunder og da forsvant 25
prosent av omsetningen over natten, sier
selskapets arbeidende styreleder Bjørnar
Fjeld.
Tet er et resultat av et «management by
out» fra Hydro på Rjukan og hovedkontoret ligger fortsatt i den lille Telemarksbyen.
– Vi er lokalisert fra Sørlandet til StorOslo og vi utvider nå kraftig vår satsning. I
løpet av de seneste årene har vi vokst både
organisk og gjennom oppkjøp og omsetningen har nå kommet opp i 92 millioner

kroner. I fjor tjente vi penger igjen, og i år
regner vi med å få et plussresultat på rundt
10 millioner kroner. Da begynner vi å nærme oss der vi skal være, sier Fjeld.

Vil doble

Tet har rundt 900 bedrifter på kundelisten,
og Den norske kirke er den største.
– Vi har en offensiv vekst strategi og
skal sammen med nye partnere mer enn
doble oss fram til 2020.
Fjeld mener at automatisering og digitalisering er absolutte forutsetninger for å
overleve i regnskapsbransjen.
– Vår digitale reise har vart i over 10
år nå, og vi valgte det skybaserte ERPsystemet Xledger helt tilbake i 2007. Vi er
avhengige av å ha skikkelig spisskompetanse på IT for at vi skal nå de målene vi
har satt oss.

Jakter IT-kompetanse

Veksten fremover vil komme
på rådgivning, systemstøtte,
rapportering og analyse
Bjørnar Fjeld
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Tilbake i 2014 hadde Tet såkalt seniorkompetanse på system og it på beskjedne fire
prosent.
– I dag ligger vi på 12 prosent og målet
er å komme opp i 20 prosent innen 2020.
De som kommer til å lykkes i denne bransjen er de som klarer å bygge disse miljø-

FRA HYDRO: Tet er et resultat av et «management by out» fra Hydro på Rjukan og hovedkontoret ligger fortsatt i den
ene. Vi må evne å tilpasse leveransene til
kundene og våre egne digitale prosesser.
Bjørnar Fjeld tror at så mye som 80 til
90 prosent av basis regnskapsføring vil
være automatisert innen 2020.
– Veksten fremover vil komme på rådgivning, systemstøtte, rapportering og
analyse. Systemene blir naturligvis viktige, men kontakten mellom rådgiver og

kunde blir minst like sentral som den har
vært frem til nå.

Nei til permkunder

Kundene er ifølge Fjeld ikke fornøyd med
bare å ha maskinell kontakt. Sparring og
rådgivning innenfor kundenes satsningsområder kan ikke automatiseres. Selskapet
tar ikke i mot såkalte permkunder lenger.

år


Tet på beina igjen
etter kundeflukt

Atferdskonferansen 2018
Konferansen for ledere som søker en forskningsbasert innsikt
om hvordan man lykkes med atferdsendringer når endringer er
vanskelig.
I 2002 fikk professor og atferdsøkonom Daniel Kahnemann, («Thinking
Fast and Slow») Nobelprisen i økonomi og i 2017 ble Nobelprisen igjen
tildelt en atferdsøkonom; Professor Richard Thaler.
2. mai 2018 kommer Professor Thaler sin kollega, Professor Dan Heath til
Grand Hotell i Oslo.
Gå ikke glipp av denne enestående mulighet!

Påmelding:
hegnarevent.no/atferdsokonomi
STED:
DATO:
TID:

Grand Hotel, Oslo
2. mai 2018
Kl 8.30-16.00

Priser:
Innen 01.04. Kr. 3.490,- eks. mva (35% rabatt)
Etter 01.04. Full pris Kr. 6.000,- eks. mva

Dan Heath
lille Telemarksbyen. 

– Det er mange av disse kundene
fortsatt, men de sier vi nei til. Det er
press fra alle kanter om at vi kutter ut
de gamle puncheprinsippene og morgendagens nøkkelpersoner skjønner
ikke hvorfor man skal ha papir lenger.
Tet kjemper hardt om å sikre seg de
rette folkene. Konkurransen er knallhard.
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– Vi er nødt til å bygge en kritisk
masse av kompetente IT-folk. Vi er skeptiske til store skreddersøm prosjekter.
Vi ønsker å benytte standardverktøy og
gjøre nødvendige kundetilpassinger der
dette er nødvendig. Da slipper kundene
store og omfattende prosjekter og systemene blir både billigere og bedre for
kunden, sier Bjørnar Fjeld.

Samarbeidspartnere

Torsdag 8. Mars 2018
ATFERD SØKONOMENE
www.marshmallow
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