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En salgsforespørgsel er et muligt salg



Mailhenvendelser

Ordre@virksomhed.dk

Kontakt-os@companyname.com

…@....dk

Har du mailadresser som disse?

Håndteres de delte mailkonti i Outlook?



Kontaktformular

”Ring mig op” -formular

”Bestil en vareprøve” -formular

”Book en demo” -formular

Har I en kontaktformular på 
hjemmesiden?

Ønsker I en eller flere kontakt-
formularer på jeres hjemmeside?



Én samlet CRM platform

Effektiv håndtering af 
henvendelser fra kunder 
og samarbejdspartnere, 
overblik, automatisering, 
chat,  FAQ og kundeportal

CRM giver et 360-graders 
overblik over alle aktiviteter 
og kommunikation med 
kunder og kontaktpersoner, 
samt bedre indsigt af vigtige 
relationer 

Udsendelse af nyhedsbreve, 
produktinformation og 
kampagner, sporede links, 
formularer og analyse af 
åbningsrater og klikhistorik

Bedre forecast, pipeline- og 
målstyring, nemmere 
tilbudsgivning, optimering af 
salgsprocesser, rapportering 
i dashboard

SalgCRM

Service Marketing
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Formular på
hjemmeside

Firma og person 
oprettet i CRM

Nem fordeling
og håndtering

Forespørgsel
via formular

Henvendelser til salgs-
afdelingen kan med fordel 
ske via en formular på 
hjemmesiden.

Her kan vi opsamle relevant 
information om kunden på en 
struktureret måde og anvende 
data i SuperOffice, samtidig 
med at vi overholder GDPR.

Henvendelserne kan vi nemt 
og effektivt besvare og alle 
kan se status på sagen.

Salgsmulighed i
pipeline











Klik direkte på lagkagen for at 

få overblik over de nye og 

åbne sager i salgsafdelingen





Indhold fra den udfyldte 

formular på hjemmesiden, 

bl.a. information om 

“Antal medarbejdere”







Når der kommer et nyt svar på 

en igangværende sag, får 

sælgeren besked via klokken

Samtidig bliver sagen 

fremhævet med fed skrift i 

oversigten, så det er nemt at 

se, at der er nye svar i sagen
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Fælles indbakke
i Service

Automatisk svar
til kunden

Prioritering af
vigtige kunder

Forespørgsel
via mail

Mange henvendelser til salgs-
afdelingen kommer direkte via 
mail, enten til en fælles 
indbakke eller til en specifik 
person.

Sørg for at alle henvendelser 
besvares hurtigt, professionelt 
og ensartet, og få hjælp til at 
prioritere de vigtigste 
henvendelser først.

Ved at samle alle mails i ét 
system får alle et godt overblik.

Bedre indsigt og
vidensdeling







Alle nye forespørgsler til 

Ordre-mailen samles i listen 

med (ufordelte) sager, som 

salgsafdelingen skal håndtere



Svar sendes automatisk på 

alle nye forespørgsler, og er 

baseret på en foruddefineret 

svarskabelon i Service



Forespørgslen har fået 

prioriteten “VIP aftale”, hvilket 

betyder at kunden har en 

særlig aftale.



Alle mails samles i den 

samme tråd, som kan scrolles 

igennem, altid med den nyeste 

meddelelse øverst









Self-service i 
en kundeportal

Lad dine kunder servicere sig 
selv i jeres helt egen 
Kundeportal.

SuperOffice Customer 
Engagement Portal (CEP) er 
jeres egen kundeportal.





Professionel håndtering af jeres 
indkomne salgsforespørgsler, gør:

… mailkorrespondancen til en 
konkurrencefordel,

… kontaktformularer nemt og hurtigt for 
kolleger og kunder.



Tak for i dag!

Husk

InspirationsMorgen 16. marts i København

SuperOffice.dk/events
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