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Salling Traktorservice og Nordvestjysk Traktorservice kom 
først med Best Practice. 
Fremover vil kunderne hos de to maskinforretninger opleve en endnu mere strømli-
net og ensartet service, fordi ejerne, Helle og Peter Nielsen, sammen med deres 
medarbejdere har lagt mange kræfter i at ensrette arbejdsgangene. 
 
Normalt, når man bruger mange kræfter og halvandet år på at lave noget, er det også me-
get synligt med det blotte øje. 
Men sådan er det ikke helt med Best Practice, den nye kvalitetscertificering fra Dansk Ma-
skinhandlerforening. 
- Man kan selvfølgelig se Best Practice skiltene i vores to forretninger. 
- Den store forskel er imidlertid den måde, vi arbejder på både i forhold til vores kunder og 
internt med hinanden, forklarer Helle Nielsen. 
Sammen med sin mand, Peter Nielsen, ejer de Salling Traktorservice og Nordvestjysk 
Traktorservice med hjemsted i henholdsvis Spøttrup og Hurup. 
De to maskinforretninger blev de første i Danmark, som nu er certificeret til Best Practice. 
 
Har retningslinjer for service 
Dagens kunder er travle og forventer en service, hurtigt og uden unødige fejl. 
- Vi har derfor via Best Practice indarbejdet systemer, vi bruger som retningslinjer for den 
måde, vi agerer på, siger Helle Nielsen. 
Derfor vil kunderne også opleve, at betjeningen er blevet mere ens fra gang til gang. 
- Selvfølgelig har vi med mennesker at gøre, og to kunder skal ikke behandles helt på 
samme måde. 
- Men de vil opleve, at der er mindre forskel på betjeningen, end der var, før vi gik i gang 
med Best Practice. 
- Vi har nemlig brugt meget tid på at beskrive og indarbejde, hvordan vi skal gøre tingene 
samtidig med, at vi også er fleksible, fastslår Helle Nielsen. 
Dermed betyder det heller ikke helt så meget, hvem man bliver betjent af, når man hen-
vender sig til Salling og Nordvestjysk Traktorservice. 
 
Alle har været med 
De to maskinforretninger beskæftiger i alt 27 inklusive de to ejere. Derfor er der også flere 
medarbejdere, som har samme funktioner. 
- Alle har været med i processen frem mod certificeringen, og vi har både arbejdet teore-
tisk og med praktiske øvelser, fortæller Helle Nielsen. 
Men hun understreger, at der er tale om finjusteringer. 
- Det er selvfølgelig mit håb, at vores kunder vil opleve, at de får en endnu bedre service 
fremover, siger hun. 
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Alt det overflødige er væk 
En del af arbejdet har været at skære alt det overflødige væk. 
- Vi har brugt mange gule lapper, som vi har sat på værktøj med mere. 
- Når vi brugte en ting, blev den gule lap fjernet.  
- Hvis den gule lap ikke var væk efter tre måneder, blev tingen fjernet, fortæller Helle Niel-
sen. 
På den måde er der ikke fyldt op af overflødige ting og sager. 
- Samtidig bliver der brugt mindre energi på at lede, siger hun. 
 
Klargøring efter lister 
Best Practice er bygget op på seks søjler, som hver rummer en del af de forskellige områ-
der, der er inden for en maskinforretnings virke. 
- Vi har været igennem alle sammen, og det har gjort os mere bevidste om de måder, vi 
arbejder på. 
- Det har også været forudsætningen for, at vi kan ændre vores adfærd, konstaterer Helle 
Nielsen. 
Blandt andet har der været arbejdet en del med at indføre ensartet klargøring af ibyttetag-
ne traktorer, som skal videresælges.  
- Nu har vi lister, som vi går frem efter. 
- Det betyder, at kunden kan være sikker på, at vi har gjort det grundigt, forklarer hun. 
Sådan er det også inden for alle øvrige arbejdsgange, når man er med i Best Practice - de 
er nøje beskrevet, og de skal følges fra gang til gang. 
 
 

 
Foto: Helle og Peter Nielsen har fået overrakt beviserne på, at deres to maskinforretninger 
nu er certificeret efter Best Practice. DM’s formand Jens-Aage Jensen (nr. 3 fra v) stod for 
overrækkelsen og Thomas Ulderup fra Integrate var med. 
 
 
Yderligere oplysninger hos Helle Nielsen, telefon 4139 0605 eller Per Hedetoft, Dansk 
Maskinhandlerforening, telefon 3917 8951. 
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