
Administrativt 
verktøy for 

rørleggerbedrifter

Gründerpakken



Nystartet rørleggerbedrift?  
Bli Gründermedlem i RørNorge

Gründermedlemskap er for deg som er nyoppstartet 
og vil bygge en seriøs bedrift. Som nystartet bedrift 

får du et fullverdig medlemskap i både NHO og 
Rørentreprenørene Norge, for en symbolsk sum, i dine 

første år som bedriftsleder. 

Gründerpakken er et tilbud til deg som godkjent 
Gründermedlem i Rørentreprenørene Norge.  

I samarbeid med Rørentreprenørene Norge har 
vi satt sammen en pakke som inneholder alle de 

administrative verktøyene du trenger.

Les mer om medlemsfordelene



Å starte egen bedrift er vanvittig gøy, 
men kan også være svært krevende.

Derfor har vi satt sammen en pakke for å gi 
deg en god start. Pakken inneholder alt du 

trenger for god kontroll og gjennomføring av 
alle administrative oppgaver.

 

Med gode løsninger 
vil det bli enklere for  

din bedrift å vokse over tid.  
Bygg grunnmuren for din 

bedrift fra dag 1!



Ute i felt

Timeregistrering 
Registrer timer direkte i appen og de blir 
umiddelbart lagt til aktuell ordre i Cordel.

Timelister 
Få oversikt over registrerte timer, tillegg for 
kilometer og overtid.

Sjekklister 
Fyll ut sjekklister og legg til bilder for enkel 
og nøyaktig dokumentasjon.

Dokumentasjon 
Se all informasjon om aktuell ordre og legg 
til ny informasjon direkte i appen.  

Materialregistrering 
Søk opp og registrer medgått materiell – få 
oversikt over brukt materiell. 

Systemet gir 
deg kontroll på 

alle administrative 
oppgaver.

Cordel UTE er 
tilgjengelig i 
Google Play og 
App Store.

Gründerpakken
Bygg grunnmuren for din bedrift. Mens du kan fokusere på utførelse 
av jobben får du hjelp av Cordel til å sikre korrekt håndtering av timer, 

dokumentasjon, sjekklister, tilbud og fakturaer. 



På kontoret

Tilbud 
Lag tilbud ved å bruke forhåndsdefinerte 
standarder og kalkulasjonspakker, få 
lønnsomhetskontroll totalt og per post.

Ordre og fakturering 
Få totaloversikt over dine kostnader i alle 
prosjekter og kontroller lønnsomheten 
fortløpende.

Prislister 
Gir deg oppdaterte prislister til enhver tid 
med oppkobling mot grossist.

Personalplanlegger 
Få oversikt over ordre og hvem som jobber 
på hvilke prosjekt.

FDV 
Innfri dokumentasjonskravene og spar tid 
med Cordel FDV. 

Cordel KS | HMS 
Skap trygghet og kvalitet i alle trinn med 
profesjonelle sjekklister. 

Gründerpakken



Inkluderer:
Alle funksjoner i  

Cordel PROFF

Cordel KS | HMS

Forutsetter godkjent Gründermedlemsskap i Rørentreprenørene Norge. 
Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. 

Cordel PROFF:
1880,– /mnd 

per bruker 
(ordinær pris 2090,-)

Cordel KS | HMS
480,– /mnd  

grunnlisens  
(ordinær pris 600,-)

104,– per ekstra bruker

10%
RABATT

20%
RABATT

Fri support 
Brukerstøtte via telefon 
og e-post er inkludert 
i abonnementet, samt 
konsulentbistand via 

fjernstyring. 

Fri oppstart og igangkjøring 
Du får kostnadsfri  

igangkjøring og opplæring  
i bruk av systemet, enten via 

fjernstyring eller på vårt 
 kontor.

Cordel UTE 
Ubegrenset antall brukere  

av Cordel UTE basis,  
app for registrering  

ute i felt, er inkludert i  
abonnementet.

Les mer om alle funksjoner og  
muligheter på Cordel.no



La oss vise deg hvordan 
Cordels administrative verktøy kan gjøre din 

arbeidshverdag enklere og mer effektiv.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Ring oss på: 70 17 84 10
Send oss en e-post: info@cordel.no 

 
Book uforpliktende demo     www.cordel.no


