
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et skreddersydd system 
Gilberto Enkerlin er daglig leder i Tom Wilhelmsen AS, og har selv erfart hvor viktig 

implementeringen av AdmMit har vært for å redusere papirarbeid og å effektivisere driften. 

AdmMit er et styringsverktøy laget for transport- og entreprenørbransjen, som effektiviserer datahåndtering og 

minimerer bruken av ulike systemer. Som daglig leder har Gilberto selv stått tett på de positive virkningene som 

har kommet med anskaffelsen av AdmMit. Han legger særlig vekt på at de nå har betydelig mindre papirarbeid, 

og at de har kunnet kutte i antall systemer. Takket være AdmMit kan Gilberto, samt øvrig ledelse og 

administrasjon, nå ha fokuset sitt på kunder og kvalitetssikring. Tom Wilhelmsen AS har vært en trofast kunde 

gjennom mange år, og bruker i dag flere av våre moduler aktivt i sin arbeidshverdag.  
 

Frigitt tid og arbeidskraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordremodulen 

Gilberto Enkerlin, daglig leder 
i Tom Wilhelmsen AS 

Tom Wilhelmsen AS er et massetransportselskap som har tyngden av sine 

oppdrag i Oslo- og Akershus-regionen. De drifter også Europas første 

nullutslipps-lastebiler for massetransport, og vi er stolte av å være på lag med en 

bedrift som går foran med en slik grønn transportløsning i Norge.  

Gilberto påpeker at oversikten AdmMit gir over alt firmaet kjører har vært svært 

nyttig for dem, og at systemet fungerer som «en slags database over hele 

bedriften». Når Gilberto blir bedt om å trekke frem hvilke funksjoner de 

verdsetter høyest ved AdmMit sliter han med å bestemme seg for bare én, og 

svarer at det er helhetsløsningen som gjør at «AdmMit er et av de mest 

skreddersydde tilbudene i det norske markedet for å håndtere denne typen 

arbeid og logistikk».  

AdmMit er modulbasert, og kan derfor lett tilpasses hver enkelt kunde. En av modulene Tom Wilhelmsen AS 

benytter seg av er ordremodulen, og blant de mange funksjonene de da får tilgang til finnes planlegging av 

oppdrag. Denne funksjonen erstatter føring av kjørelister på papir, og vil ved input om priser regne ut ferdig 

priset fakturagrunnlag automatisk. Videre gjør modulen det mulig å registrere oppdragsdetaljer og kjørelinjer 

på farten, og den inkluderer også integrasjoner for direkte overføring av fakturagrunnlag til deres 

regnskapsprogram. 

- Etter anskaffelsen av AdmMit har vi gått fra å bruke 2-3 systemer i håndteringen av logistikk og administrativt 

arbeid til å nå bare bruke ett, sier Gilberto. Videre utdyper han at denne overgangen har fjernet den 

administrative overbelastningen i bedriften. I tillegg har Tom Wilhelmsen AS nå i større grad fått konkretisert de 

administrative stillingene, som følger av at AdmMit løser store deler av logistikkarbeidet deres.  

 Foto: Tom Wilhelmsen AS 


