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G9 funktioner



Moderniseret brugerflade



Nyt fleksibelt sidepanel



Bedre gruppering og filtrering



Ny måde at Søge 
og lave Udvalg
1. Lav en Søgning via kriterier eller

benyt de foruddefinerede søgninger

2. Få vist og arbejd med resultatet

3. Gem kun de søgninger 
du skal bruge igen 

4. Genbrug og tilpas dine gemte
søgninger via Udvalg



Outlook for 
SuperOffice
Gem nye kontaktpersoner, e-mails, 
aktiviteter, salg og sager – direkte 
fra Outlook



Den nye e-mail editor



Videomøder direkte fra SuperOffice



SuperOffice Mobile CRM



Nye funktioner



AVANCEREDE 
DASHBOARDS
Vis de vigtigste informationer om jeres kunder, 
salg og aktiviteter på en visuel og overskuelig 
måde, så jeres CRM data bruges til at træffe de 
helt rigtige beslutninger.



Dashboards 1.0

• Standard dashboards og 
rapportering er tilgængelig 
for alle brugere

• “Ud af boksen” løsning 

• Mange forskellige ruder 
inkluderet 

• Ikke muligt at tilpasse layout

• Kun individuel opsætning 



Nye dashboards?

• Mere fleksibilitet ift. indhold og 
layout

• Flere færdige skabeloner

• At kunne benytte bruger-
definerede felter til filtrering og 
gruppering 

• At kunne ”pushe" dashboards til 
brugere/brugergrupper

• Dashboard, der viser 
performance i forhold til salgsmål



Datasæt
For at kunne lave avancerede og 
værdiskabende dashboards skal 
data være tilgængelig i CRM og 
datakvaliteten være i orden. 

Det sætter krav til den enkelte 
bruger og virksomheden om en 
god datadisciplin og ensartede 
arbejdsgange.

Er dette ikke tilfældet vil de nye 
dashboards ”afsløre” dette!



Se data der er 
vigtig for dig
Tilpas dashboards så de matcher 
dine behov for rapportering. 
Nye værktøjer til at lave smartere 
dashboards der bruger dine 
SuperOffice data og støtter dig i 
bedre beslutninger.

• Opsæt dashboards og del  med 
udvalgte brugere

• Mange nye diagramtyper og 
felter

• Benyt foruddefinerede ruder 
eller definer dine helt egne



Eksempler på 
Dashboards 2.0
• Salgs-dashboards

- sælgerens
- salgschefens

• Firma-dashboards
- kundeoverblik
- marketing/personer

• Aktivitets-dashboards

• Dashboards med sager















SKÆRMDESIGNER

Spar tid og fokusér på den information 
som er relevant for dig



Design den visning som passer 
til jeres behov for information
• Flere muligheder for at 

konfigurere løsningen, så den 
passer til jeres specifikke behov

• Skjul felter, der aldrig er i brug, 
gør vigtige brugerdefinerede 
felter lettere tilgængelige

• Brug forskellige skærmlayout til 
forskellige brugergrupper

• Gør brugerne mere effektive 
med mindre informationsstøj



Eksisterende felter!
Vi starter udruldning af de nye skærme i løbet af 
november måned. Dette gøres i bølger/etaper.

Eksisterende brugerdefinerede felter fra CRM 
og Service vil (stadig) være at finde på Firma-
og Personkortets Mere-fane.

Men... de vil være opdelt i to kolonner og 
rækkefølgen er styret af felternes rangeringen i 
menuen, hvor man laver nye felter.

1. Du kan enten beholde dette layout, men 
ændre felternes rangering via Felt-menuen 
– dette er standard.

2. Eller du kan bruge skærmdesigneren til at 
ændre laytoutet, som du gerne vil have det
– dette kræver Developer Tools*



*Developer Tools
• For at du kan foretage ændringer til det nye 

layout på Mere-fanen, giver vi dig gratis adgang 
til den nye Skærmdesigner i en begrænset 
periode. Du kan finde Skærmdesigner værktøjet 
under ”Indstillinger og vedligeholdelse”

• Den nye Skærmdesigner er tilgængelig uden 
yderligere omkostninger indtil 31.12 2021

• Efter denne dato skal du abonnere på produktet 
Developer Tools for at få adgang til disse 
funktioner

• Mange af vores kunder har allerede licens til 
Developer Tools



Eksempler på de nye 
standard skærme

Når vi udruler de nye standard 
skærme vil alle vores brugere 
kunne se nogle ændringer på 
vores nye:

• Standard firma-skærme

• Standard person-skærme



Side 1 felt



Side 1 felt
Brugerdefinerede 

felter placeres 
i 2 kolonner







Eksempler på de nye 
tilpassede skærme

Når vi udruler de nye standard 
skærme og den nye Skærmdesigner 
tages i brug, vil man kunne se:

• Tilpassede firma-skærme

• Tilpassede person-skærme













I har nu set, hvordan man...

Skærmdesigner

• Tilpasser en standard skærm

• Tilføjer og fjerner felter

• Tilføjer og fjerner faner

• Laver knapper

• Gemmer som kladde og udgiver

• Laver nye skærme for udvalgte brugere



ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
Oplev effektiviteten af AI inde i din CRM løsning



Vær mere effektiv 
med SuperOffice AI 
• Integreret i SuperOffice for at 

gøre det tilgængeligt for alle

• Automatiserer processer og 
sparer tid

• Forbedrer datakvaliteten

• Gør dig bedre forberedt og 
mere proaktiv i din 
kunderelation



Giv endnu bedre 
kundeservice
• Genkendelse af sproget og 

oversættelse af meddelelser

• Analyse af ”stemningen” i 
indgående henvendelser for at 
forbedre din reaktion

• Stemningsscore: vis, hvordan 
stemningen er lige nu

• Automatiser kategorisering af 
indgående anmodninger for at 
reagere hurtigere



Giv kundeservice 24/7

Hjælp kunder ved at benytte den 
nye Chatbot Connector

Integrer din foretrukne Chatbot -
service med SuperOffice Chat og 
SuperOffice Service for at give dine 
kunder mulighed for at chatte døgnet 
rundt.

Og ... gør det muligt for kunderne at 
få hjælp via din sagshåndtering, hvis 
det er nødvendigt.



Eksempler på AI 
funktionalitet
Der kan være meget tid at spare, 
hvis man benytter sig af AI 
funktioner. Nogle funktioner skal 
vi bare huske at anvende i 
hverdagen, for de er allerede klar 
til brug:

• Indtal en opfølgning via 
mobiltelefonens mikrofon

• Brug kameraet i 
mobiltelefonen til at oprette 
nye kontaktpersoner



Talegenkendelse
Ved at anvende mobiltelefonens 
mikrofon og indbyggede 
talegenkendelse, kan man med 
få klik lave en opfølgning med en 
detaljeret beskrivelse, direkte i 
SuperOffice appen, og dermed 
spare tid.

På den måde kan man nemt 
holde både kalender og CRM-
system opdateret, inden man 
kører videre til næste kunde.



Tekstgenkendelse
Ved at anvende mobiltelefonens kamera og 
SuperOffices brug af tekstgenkendelse og 
dublethåndtering, kan man ved at scanne 
et visitkort, oprette en ny kontaktperson, 
direkte i SuperOffice appen.

På den måde kan man nemt oprette nye og 
opdatere eksisterende kontaktpersoner i 
CRM-systemet, og sikre høj datakvalitet.

Og der er selvfølgelig også styr på GDPR.



MOBILE CRM 
SAGS-
HÅNDTERING
Forbedre responstiden og øg kundetilfredsheden 
mens du er på farten



Håndter sager og henvendelser uanset 
tid og sted
• Søg, find og se sager på i 

SuperOffice appen på din 
mobiltelefon eller tablet

• Se kommentarer, meddelser 
og vedhæftede filer

• Konfigurer, hvilke felter der 
skal vises i appen

• Viser alle sager linket til 
relevant firma og 
kontaktperson



SUPEROFFICE
DATABRIDGE
Integrer SuperOffice CRM med andre platforme 
eller datakilder på få minutter



Reducer manuel 
indtastning
• Udveksler data mellem 

SuperOffice CRM og dine andre 
cloudbasered systemer

• 100% cloudbaseret, ingen lokal 
installation

• Planlagte, manuelle eller trigger-
baserede importer og eksporter

• Understøttelse af online 
lagertjenester som Dropbox, 
Google Drive, Microsoft One-Drive 
og (S)FTP



Nuværende og forbedrede funktioner 
og resourcer



Få værdifuld feedback 
med formularer
Nye features i vores formularer 
inkluderer:

• Flere felter at vælge imellem

• Forbedret visuelt design på 
”Rating” knapper

• Bedre mulighed for ønsket 
opsætning med bl.a. 2 kolonner 
og flere sektioner

• Flere udgivelsesmuligheder



Eksempler på nye 
formular features
Blandt nogle af de nye features i 
SuperOffice 10 er bl.a.:

• To kolonner med felter

• Mange nye felter inden for SuperOffice 
elementer

• Pænere layout ifm. bedømmelser

• Inddel formular i afsnit/sider

• Indbyg formular som hel side, knap 
eller pop-up i siden af skærmen på 
hjemmesiden





















Find information
hurtigere med en 
forbedret søgning
Forbedret søgning, med 
forbedret performance og 
undgå at skulle bruge % i 
søgeværdien

- Søgninger inden for: Tekstfelter, 
Nummerfelter, Adresser, E-mail 
adresser, Telefon, URL’er og 
infotekster

- Navigatorsøgning efter firma, 
person, salg, projekt, udvalg



Udvid og tilpas 
din løsning
Med App Store 2.0 kan du få 
endnu mere værdi ud af din CRM 
løsning.

Vi har mere end 120 apps i vores 
App Store, som kan hjælpe med 
at øge produktiviteten – og nye 
Apps kommer til hele tiden...

Samtidig er der i vores nye App 
Store kommet nye søgefunktioner 
og en bedre oversigt.

Kig forbi den nye App Store.



Kommer snart:

Nyt Help Center 
& Community
• En bedre brugeroplevelse 

• En bedre søgeoplevelse

• Forum for SuperOffice kunder, 
hvor du kan stille og besvare 
spørgsmål og finde svar

Første release: et nyt Customer 
Center

Og deri et forbedret Help Center



Hvad kommer? – fremtidige releases



SHAREPOINT
INTEGRATION
Brug SharePoint til avanceret dokumentstyring og 
informationsdeling på tværs af hele din organisation 
med udgangspunkt i CRM brugerfladen





SALGSMÅL
Opnå fokus, motivation and prioriter de rigtige 
aktiviteter med salgsmål i SuperOffice



Salgsmål i SuperOffice



Deltag i et pilot 
program
Få først adgang til de nyeste 
versioner af vores software ved at 
deltage i et af vores mange pilot 
programmer.

Lige nu mangler vi deltagere der vil 
teste vores nye SharePoint 
integration!



28/10 - ONLINE
INSPIRATIONSMORGEN

4/11 - DASHBOARDS

18/11 - AI

2/12 - SKÆRMDESIGNER

16/12 - SHAREPOINT

SuperOffice 10 er pakket med 
nye og spændende funktioner, 
designet til morgendagens CRM 
behov. Få en introduktion til 
nyhederne i 10

Artificial Intelligence - AI kan være 
komplekst for mange virksomheder. 
Men med vores tilgang, hvor vi 
integrerer AI ind i SuperOffice CRM, 
bliver det hele meget enklere, og alle 
kan høste fordelene ved AI.

Med Sharepoint Online Document 
integrationen i SuperOffice 10 vil 
alle dokumenter, som du skriver 
eller arkiverer fra SuperOffice, 
blive gemt i din Sharepoint Online.

Der er stor værdi i den data, som 
brugerne hver dag lægger ind i 
CRM systemet. Men udnytter du 
dine data fuldt ud?

I takt med at din virksomhed vokser, og 
alt omkring dig forandrer sig, må du hele 
tiden tilpasse den måde, du arbejder på. 
Derfor er det også vigtigt, at du kan 
tilpasse din CRM løsning, så den altid 
understøtter dine behov.

Kommende webinarer



Tak for i dag


