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• Typiske udfordringer fra vores hverdag
• Præsentation af SuperOffice CRM (demo)
• Brugerplaner
• Tilpasningsmuligheder og 3. parts apps
• GDPR compliant
• Succes ved implementering

Agenda
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Hvad hjælper vi med?



Hvorfor har vores kunder brug for en CRM løsning?



Typiske udfordringer i Marketing

Svært at 
definere 

målgrupper

1 2 3 4 5

Svært at 
segmentere

potentielle og
eksisterende

kunder

Svært at 
tilpasse

budskaber til
målgrupper

Ineffektiv 1 til
mange 

kommunikation

Behov for at 
udvælge 
profitable 
kunder

Kan ikke 
anvende 

«clicks» til at 
målrette

budskaber
yderligere
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Typiske udfordringer i Salg

Reaktiv i
stedet for 
proaktiv

1 2 3 4 5

Manglende
kontrol over 

pipeline
Glemmer at 
følge op på
tilbud/leads

Manglende
overblik over 

aktivitets-
niveau

Genopfinder
den dybe

tallerken, er
ineffektiv og

giver et 
uprofessionelt

indtryk

Intet overblik
over

- Salg
- Lukkedato
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Typiske udfordringer i Service

Manglende
kontrol over 
indkomne

mails/tickets

1 2 3 4 5

Ineffektive
arbejdsrutiner. 
Ingen genbrug

af gode
skabeloner mv.

Svært at 
eskalere til

rette person
(ender i

slutningen af
køen)

Ingen alarmer
når en kunde
har ventet for 
længe på svar

Manglende
overblik / 

statistik over 
de største

problemer for 
kunderne

Kunder kan 
ikke få svar 
24/7 med 

FAQs
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SuperOffice er en komplet CRM løsning med en bred vifte affunktionalitet og egenskaber







Chat (standardfunktion)
• Hjælper dig med at levere en positivkundeoplevelse og dermed passe på dine kunder - eksisterende som kommende
• Mere omkostningseffektiv måde at ydesupport på
• Al kommunikation med kunden er lagret et sted i et system
• Chat er fuldt integreret med SuperOffice –masser af potentiale for synergi















Konsulentydelser og apps sikrer afkast af CRM investeringen...
Kan du 
bruge

SuperOffice 
«out of the

box»?

Eller skal 
SuperOffice 

tilpasses 
for at indfri

dine 
behov?



Se vores mange tredjepartsløsninger i vores app store



Funktionalitet er inddelt i“brugerplaner”



STANDARD
For brugere med basale 

CRM behov

Brugerplaner kan sættes sammen på kryds og tværs

MARKETING
For brugere der skal 

kunne håndtere og måle 
på kampagner og 

udsendelser

SALES
For sælgere og 

salgschefer

SERVICE
For kunderådgivere og 

supportfunktionen

COMPLETE
For brugere der har brug 

for det hele



STANDARD
For brugere med basale 

CRM behov

Brugerplaner kan sættes sammen på kryds og tværs

MARKETING
For brugere der skal 

kunne håndtere og måle 
på kampagner og 

udsendelser

SALES
For sælgere og 

salgschefer

SERVICE
For kunderådgivere og 
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COMPLETE
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for det hele

DKK 399
bruger/md

DKK 399
bruger/md

DKK 399
bruger/md

DKK 499
bruger/md

DKK 329
bruger/md



Men hvad nu med EU’s nye 
persondataforordning?

General Data Protection Regulation (GDPR)



Persons are registered in SuperOffice

Leadgenerator

No

Yes
Not yet

Sales rep Customer

MARKETINGLEAD NURTURING

CLASSIFYINGCLASSIFYING

Sales lead?
Company

Source
CLASSIFYING SALESSALES

Resources
Follow-up

Information
SALES REQUESTSREQUESTS

Respond
Investigate

Register
REQUESTS

SERVICE

Feedback toR&DContent tips

SYSTEMS

DIGITALLY

MANUALLY

Based on the origin of the lead Purpose andLegal base are set

Consent MgtGDPR Subscription MgtGDPR

Sales and Service

Privacy rightsGDPR



Valgfrihed! 

Drift selv eller hos service provider Kør alt fra skyen



Valgfrihed! 

Drift selv eller hos service provider Kør alt fra skyen



Det lyder alt sammen meget godt, men hvordan sikrer vi succes?



• Oprigtige

• Ærlige

• Venlige

• Det enkle

Vores værdigrundlag
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Det var meget info på 20 minutter – hvad er det vigtigste?



CRM DAGE 2018



Visionen om 360 graders CRM hos F. Engel K/S
Tak Næste session, 10:45

Øget produktivitet – fra firesystemer til ét – hos All Remove A/S Supercharge your SuperOffice Experience (English)


