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• Forhandleradgang
• Kontrakthåndtering
• Tidsregistrering / Opgavestyring
• Event Management

Uopdagede muligheder med nuværende løsning



Forhandleradgang



Hvem?

Hvad kræves der?

Adgang for:• Agenter• Forhandlere• Distributører• Partnere• (Stor)kunder

• Standard (eller Salg) User Plan per adgang
• Vælg brugerniveau, fjern rettigheder og funktioner
• Relevante opsætninger af lister, præferencer, udvalg, 

dashboards osv.



FORHANDLER-ADGANG • Forhandler har adgang til egne kunder og prospects
• Forhandler vedligeholder selv pipeline og opretter tilbud/salg
• HQ har konstant fuldt overblik over pipeline på alle forhandlere – muliggør forecasting af lager, leverancer, materialer etc.
• Mulighed for kollektiv kommunikation til forhandlernet



Dynamiske dashboards



• Fuldt overblik over pipeline og performance på alle forhandlere• Faktabaseret dialog med forhandlere –fx push skabeloner, dokumenter, designguidelines• Branding – corporate identity• Kollektiv kommunikation• Produktionsplanlægning• Ingen tvivl om dataejerskab ved opsigelse af forhandleraftale eller anden tvist.

Fordele



Opgave- og tidsregistrering



• Mail
• Manuelt oprettet  - enkeltopgaver eller 

fx fra udvalg
• Supportsag (workflow)
• Automatisk genereret (workflow)

Opgaver kommer fra mange forskellige kilder:

“Alle i organisationen kan se 
samme information på kunden”

…men behandles og lagres kun ét sted



TID OG OPGAVER • Kundeopgaver, kampagnestyring, dokumentation, aftaler og kontrakter mv
• Opgavestyring
• Afregning og fakturering
• Efterkalkulation – materiale- og tidsforbrug
• Ressourceplanlægning
• Ferieplanlægning
• Overarbejde og afspadsering
• Opgaver direkte til fakturering efter faktisk forbrug
• Serviceopgaver



Flow i operations

Kundeservice Salg Driftafdeling Tømrer Admin



Tidsregistrering



VÆRDI • Al info samlet ét sted
• Alle har adgang til samme info
• Ingen løse arbejdssedler
• Minimering af manuelle opgaver - Fejl minimeres
• Dokumentation – fx foto af opgaven
• Kvalitet
• Ikke vedligehold og træning i flere systemer
• Superbrugere af systemet kan hjælpe hinanden.



Kontrakthåndtering



OPBEVARING OVERBLIKOPFØLGNING 
• Samhandelskontrakter
• Non Disclosure Agreements
• Leverandørkontrakter
• Leasingkontrakter
• Sponsorater
• Data Processor Agreement
• Servicekontrakter
• Ansættelseskontrakter



Gemme accepterede kontrakter fra mail / scanning

Dedikeret email-skabelon gør overblik, søgning osv. mere enkel samt muliggør faste regler/processerDen modtagedebekræftelse gemmes på kontraktejer, kontrakten og evt. ”grundsalg”



• GDPR – ikke data på lokaldrev og i mailbokse
• Adgangsbegrænsninger
• Mersalg – kontrakter udløber ikke uden gentegning
• Kunde- og/eller produktlivscyklus mappes

Fordele



Dashboards



Event Management



• Forberedelse
• Invitation
• Afholdelse
• Opfølgning

CRM DAGE 2018 Ét projekt i SuperOfficeFIRE PROCESSER



Interne og eksterne events



VÆRDI

• Deltagelse logges på kunden
• Opfølgningsaktiviteter til salg
• Overblik over aktiviteter og salg genereret af eventet
• Mulighed for at måle ROMI



• Forhandleradgang
• Kontrakthåndtering
• Tidsregistrering / Opgavestyring
• Event Management
• Ren standard

Opsummering



Få meget mere ud af SuperOffice 



”GDPR – Evolution eller revolution?” Keynote – plenumlokale om 15 minutter
Kontakt mig gerne på jkr@superoffice.dk eller på tlf. 22931919


