
CRM DAGE2018



Boost din forretningmed SuperOffice Service



• Hvad er Service?• Eksempler på Service-processer• Kanaler (kundeportal, email, Chat, Opret sag)• Service – Out of the Box• Opsummering• Spørgsmål & afslutning

Agenda



Aktivitet Handling Status

Start Indgående sag Fordeling Tildeing Besvarelse Løsning Stop

I kø I kø Venter på kunden Lukket

Kategori Behandling

I gang

Eskalering Internbehandling

I kø



Hvad er Service?
• Service er ikke kun et sagshåndteringssystem
• Kan bruges til vidt forskellige sammenhænge både til interne og eksterne forretningsprocesser



Eksempler på Service-processer
• Håndtering af supportsager (Eksternt & Internt)
• Human Ressources (Internt)
• Facility Management (Internt)
• Incident & Problem Management
• Opgave-styring til service-teknikere på farten
• OnBoarding & OffBoarding af medarbejdere ift. udstyr



Kanaler - Kundeportalen
• Følge med i åbne sager
• Sagshistorik
• Oprettelse af ny sag
• FAQ
• Siden kan tilpasses efter behov

• Kan integreres til sin hjemmeside



Kanaler – E-mail
• Oprettelse af sager
• Screening af indhold ift. kategorisering afsagen – E-mailfilter
• Adskillige mailbokse kan opsættes iService med hver sit formål

• Eksempelvis:
• support@superoffice.dk
• regnskab@superoffice.dk
• job@superoffice.dk



Kanaler – Chat
• Mulighed for at pleje kunderne via Chat
• Integrering af Chat-funktionalitetpå din hjemmeside
• Eskalering af chat-session til en sag

• Eksempelvis hvis henvendelsen ikke kanløses med det samme



Kanaler – Oprettelse af sag
• Manuel oprettelse af sager af den respektive bruger
• Eksempelvis kan det være ifm.en telefon-henvendelse



Demo



Service - Out of the box
• Mailboks opsætning
• Autosvar

• Eksempelvis: Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage snarest muligt…
• E-mailfiltre

• Opsætning af regler ifm. indkommende henvendelse
• Eskalering
• Prioritering & kategorisering
• FAQ & svarskabeloner
• Tidsrapportering
• Brugerdefineret felter



Opsummering
• Service kan dermed hjælpe med at booste nogle bestemte områder i forretningsgangen både internt og eksternt
• Automatisering af indkommende henvendelser vha. e-mailfiltre
• Øge tilgængeligheden og fleksibiliteten vha. de understøttede kanaler
• Give kunderne en god kundeoplevelse og dermed øge fastholdelsesprocenten

• Service er en vigtig del af CRM-verdenen
• For jer med Complete-brugere er Service allerede tilgængelig



CRM DAGE 2018



Spor 1: ”Visionen om 360 graders CRM”Spor 2: ”Øget produktivitet – fra 4 forskellige systemer til 1 med SuperOffice”Spor 3: ”Supercharge your SuperOffice Experience (English)”

Tak Næste session, 10.45:


