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Hei, Janicke! Les dagens eAvis nå. Klikk her.
annonse

Vil bli størst på billig regnskapsførsel
+ På ni måneder har Jan Morten Eskilts nystartede regnskapsbyrå
Eratio fått 160 kunder. Målet er ytterligere 90 innen tre måneder.
12.01.2018 kl 19:17 (Oppdatert 12.01.2018 kl 19:36)

Stein Larsen
Tlf: 901 93 048

Og går det som han regner med, bokstavelig talt, skal det ansettes
ytterligere 10–12 medarbeidere i virksomheten.

VOKSER RASKT: Grethe Nilsen, Karina Baltzer, Sim
Duman, Trude Solheim. Ruben Hansen, Jan Morten
og Laleh Kamizi. (Foto: Arild Lange Nilsen)

– Regnskap er for dyrt og det er en bransje der utviklingen ikke har
fulgt med. Den henger etter. Det er det jeg
vil gjøre noe med, smiler Eskilt.
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Han var med på å utvikle suksesshistorien
OSM. Nå skal erfaringene derfra brukes for
å gjøre samme suksessen med Eratio.

Effektive
– Med OSM brukte vi masse tid på å tenke
e ektivt og være konkurransedyktige. Det
er det samme det handler om her, mener
Eskilt.
Alt skal skje på nett og kundene skal
serves via nettløsninger.
– Meningen er at alt skal skje digitalt.
Kundene skal ikke trenge å innom

Compare Top Business Software
Save Time & Find it on GetApp. Find the Right Business App
GetApp

kontoret vårt. Derfor har vi også en
landsdekkene pro l. Det er det samme
hvor i landet kundene er, sier han.

– Hvor mange kunder har dere nå?
– Etter ni måneders drift har vi 160 kunder. Målet er 250 i løpet av første driftsår.
Det skal vi klare, sier han bestemt.

– Det betyr at det er behov for ere ansatte også?

– Ja, fortsetter det som det ser ut nå, regner vi med å ansette 10–12 nye
medarbeidere i løpet av 2018, forteller han.

Ikke timepris
Noen timepris lokker ikke Eskilt med, for det har han ikke tro på.
– Timepriser er gammeldags og fy-fy i min verden. I dag er det ikke mange
regnskapsfører som går ut med en fastpris på oppdraget, men det må vi tørre å
gjøre og det gjør vi. Skulle det vise seg at det blir store volumendringer underveis
på oppdraget må det gå an å forhandle seg frem til en ny pris med kunden, mener
han.
Eskilt er sikker på at konseptet vil ekspandere stort den kommende tiden.
– Vi er i ferd ed å etablere oss i Danmark og snart står også Sverige, Finland og
Storbritannia for tur. Med vår teknologi er det egentlig uinteressant hvor
hovedkontoret ligger. Vi holder til i Arendal, men vi har likevel est kunder i Oslo
og Bergensområdet. Nå har vi ansatt en sjef for vårt Danmark-kontor og det
samme kommer vi til å gjøre i Sverige og Finland, forteller han.
Selskapets målgruppe er små og mellomstore bedrifter. Det er her de store
volumene ligger.
larsen@agderposten.no
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+

Gründer-eventyret
startet på
gutterommet

+

Agder Energiselskap kjøper
Systempartner

Lefdal legges ned –
alle butikkene blir
Elkjøp

+

Nesten 4.800 kunder
uten strøm i kveld

Fjernet nazi-ba
i Grimstad

+

366 kunder var uten
strøm i Lillesand

Bedre veier og bedre
biler gir færre
tra kkdrepte. Men
én ting bremser
utviklingen.
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Få nyheter fra Aust-Agder på e-post hver dag, meld deg på her:
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Ber myndighete
stoppe mulig
piratradio i Aren

administrerende direktør:

TIPS OSS!

Øyvind Klausen
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