
Vitec Aloc boostede sine forretningsprocesser
med SuperOffice Service

CRM DAGE, 2. + 4. april 2019



Agenda

• Kort om SuperOffice Service

• Kanaler

• Hvem er Vitec Aloc

• Krav og ønsker

• Live Demo

• Service – Out of the Box

• Kom i gang med Service

• Opsummering

• Spørgsmål



Hvem kender til:

• SuperOffice Service

• Kundeportalen

• CRMScript

• Ekstratabeller



Kort om SuperOffice Service

• Service er ikke kun et sagshåndteringssystem

• Kan bruges til vidt forskellige sammenhænge både til interne og eksterne

forretningsprocesser

• Kanaler

• E-mail

• Telefoni

• Kundeportal

• Chat

Start
Indgående 

sag Fordeling Tildeling Besvarelse Løsning Stop

I kø I kø
Venter på 
kunden

Lukket

Kategori Behandling

I gang

Eskalering
Intern

behandling



Kanal - E-mail

• Oprettelse af sager via en mailbox

• Mulighed for automatisering af indkommende henvendelser:

• Eks.: screening af indhold ift. kategorisering af sagen

• Adskillige mailbokse kan opsættes:

• support@superoffice.dk

• salg@superoffice.dk

• job@superoffice.dk



Kanal - Chat

• Mulighed for at pleje kunderne via SuperOffice Chat

• Integration af chat-funktionalitet på jeres hjemmeside

• Eskalering af chat-session til en sag

• Eks.: hvis henvendelsen ikke kan løses med det samme



Kanal - Telefonopkald

• Oprettelse af sager af en SuperOffice bruger

• Eks.: ifm. med et telefonopkald

• Mulighed for at tilføje såkaldte ekstrafelter

for at berige sagen yderligere

• Eks.: serienr. & produkt



Kanal - Kundeportalen

• Henvenderen kan følge med i sine sager

• Sagshistorik

• Oprettelse af ny sag fra portalen

• FAQ

• Siden kan tilpasses efter behov

• Kan integreres til sin hjemmeside



Hvem er Vitec Aloc:

• Udvikler softwareløsninger til det 

finansielle marked:

• Porteføljestyring

• Børshandel

• Private banking

• Asset Management

• Base i Odense



Vitec Aloc’s krav og ønsker til
kundeportalen

1 2 3

Mulighed for at følge

med i samtlige sager 

på vegne af hele 

virksomheden

Mulighed for at følge

med i egne sager

Mulighed for at følge

med i sager på vegne

af andre virksomheder



SuperOffice version

Standard udseende



Vitec Aloc’s version

Benyttede værktøjer:

• Ekstratabeller

• CRMScript til datavisning

• HTML kode til redesign af portalen

• En fordel at Vitec Aloc også er et 

software-hus☺



Live Demo



Service – Out of the box

• Mailboks opsætning

• Autosvar ved modtagelse af sag

• E-mailfiltre

• Opsætning af automatisering/regler

ifm. Indkommende henvendelser

• Eskalering, prioritering og

kategorisering

• FAQ & svarskabeloner

• Ekstratabeller og ekstrafelter:

• Berigelse af en sag



Service – Out of the box



Nemt at konfigurere og komme i gang

• Konfigurationen er ligetil at komme i gang med

• Administrator-modulet for Service foregår i selve Service-

modulet under “tandhjulet”



Indsigt i sager fra SuperOffice S&M

• Salgsorganisationen kan hurtigt og nemt få indblik i sager

på en specifik kunde

• En fordel at følge op på udestående inden et kundemøde



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

• Øge effektiviteten og produktiviteten

• Ensrette samtlige svar til kunden/henvenderen uanset hvem der svarer 

• Give kunderne en god kundeoplevelse og dermed øge fastholdelsesprocenten

• Berige sager yderligere vha. ekstratabeller og ekstrafelter

• Service er en vigtig del af CRM-verdenen

• For jer med Complete & Service-brugerlicenser er Service allerede tilgængelig



Spørgsmål?


