
SuperOffice

Europas ledende CRM software leverandør



Velkommen til SuperOffice webinar 6. november ´17

• Husk at aktivere lyden - med "Select Audio" kan du vælge: 
• "Call Using Computer" for at få lyden via PC’en
• ”I Will Call In" for at ringe til mødet på det viste telefonnummer, husk at 

angive mødets "access code" og dit ID (står på skærmen) 
• "Call Me" for at blive ringet op af mødet ved at angive dit telefonnummer

Vi venter på, at klokken bliver 13:00 ☺



Agenda

3

• Præsentation af SuperOffice – Generelt

• Præsentation af SuperOffice:

• Generel CRM – (Vidensdeling) 

• Find - Marketing

• Fang - Salg

• Fasthold – Service

• Q&A

• e-conomic integration - Gennemgang i SuperOffice

• Q&A

• Opsummering & Q&A



Hvem er SuperOffice?

• Mere end 26 års CRM erfaring

• Mere end 250 medarbejdere i Europa

• Mere end 6.000 kunder

• Repræsenteret i følgende lande: 

• Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England, Lithauen og Schweiz



At finde det rigtige ambitionsniveau
er nøglen til succes



SuperOffice CRM hjælper dig til at ...

Fange FastholdeFinde

..flere kunder!



Stærk kerne CRM-funktionalitet

• Virksomheds- og kontakt-
håndtering

• Kalender og aktivitetsstyring

• Dokumenter, e-mails, kampagner
og projekter

• Her vises e-conomic
integrationen i SuperOffice



SuperOffice CRM hjælper dig til at ...

Fange FastholdeFinde

..flere kunder!



Marketing funktioner, der hjælper dig med at få flere leads

• Lav selv professionelle kampagner

• Øget konverteringsrate

• Forbedrede kampagneresultater

• Find nye kunder via udsendelser

• Aktiver eksisterende kunder og sælg
dem flere produkter



SuperOffice CRM hjælper dig til at ...

Fange FastholdeFinde

..flere kunder!



Salgsværktøjer der sikrer, at du lukker ordren

• Hold styr på alle dine salgsaktiviteter

• Opret og administrer tilbud med ét
klik

• Bedre og mere præcist forecast, 
samt nemmere pipeline håndtering

• Brug salgsguiden til kvalificering af 
leads



SuperOffice CRM hjælper dig til at ...

Fange FastholdeFinde

..flere kunder!



Kundeservice software til forbedring af kunderelationer

• Hold styr på og besvar alle 
kundehenvendelser så hurtigt som 
de kommer ind

• Automatiser reaktioner og
håndtering af sager

• Definer automatiske prioriterings- og
eskaleringsregler

• Smart FAQ til at frigøre ressourcer



Q & A



Integration udviklet og vedligeholdes af Siteshop ApS



Værdifuld integration

• Spar tid, bedre arbejdsgange

• Undgå manuelle opdateringer i 2 systemer

• Større kundeindsigt i SuperOffice

• Strukturerede kundeoprettelser

• Nem og struktureret tilbudsoprettelse



Integrationen kort og godt

• 2-vejs synkronisering

• Overføre nye kunder fra SuperOffice

• Faktura- og ordrehistorik

• Opret tilbud i SuperOffice

• Nem administration



• Kundekort i SuperOffice er 
linket til debitor i e·conomic og 
felter synkroniseres derfor 
automatisk

• Fakturadetaljer vises real-time 
fra e·conomic og vises i 
SuperOffice



• Her ses en ny kunde i 
SuperOffice, som vi gerne vil 
have oprettet i e·conomic

• Dette gøres nemt ved at trykke 
på ERP og derefter Rediger



• Bestem selv om du vil linke 
firmaet som Kunde eller 
Leverandør



• SuperOffice undersøger 
automatisk om den nye kunde 
findes i e·conomic i forvejen.

• Det gør den ikke i dette 
tilfælde. 

• Tryk derfor på Ingen Hits i ERP 
og derefter på Opret



• Administration af integrationen 
er indbygget i SuperOffice 
Administrator. 

• Her vælges hvilke felter i 
SuperOffice der skal opdateres 
af e·conomic, og hvilke felter i 
e·conomic der eventuelt skal 
opdateres af SuperOffice.



• Kundekort i SuperOffice er nu 
linket til samme debitor i 
e·conomic og integrationen 
synkroniserer derfor felterne 
automatisk

• Det er nemt at fjerne linket til 
e·conomic igen hvis ønsket



• Nu kan du hurtigt og nemt 
sende mails til dine vigtigste 
kunder eller til dem, som du 
ikke har hørt fra længe….

• Omsætning vises real-time fra 
e·conomic i SuperOffice



• Opret tilbud i SuperOffice

• Varer og priser hentes live fra
e·conomic



• Opbyg tilbud med ønskede 
produkter

• Juster priser, rabat mv.



• Registrer ordre, send til 
e·conomic



• Ordre fra SuperOffice er nu en 
faktura i e·conomic



Q & A



En løsning
-

Forskellige brugerroller



Kampagnepriser indtil 24. januar 2018



Kom godt i gang – gratis Online kursus

2 datoer at vælge imellem:

• 1. december eller 5. februar kl. 13-15

• Gruppetræning

Program

• Kerne CRM funktionalitet: kontaktstyring, tilknytte kontakter til e-conomic

• Aktivitetsstyring, dagbogen hvor man skaber historik og opfølgning frem i 
tiden. 

• Installation af web-tools og arkivering af emails (Windows)



Få en succesfuld opstart med din CRM løsning

Vi har også skabt en servicepakke, som kun er tilgængelig til denne kampagne. 
Dette er en 4-timers session med en af vores erfarne CRM eksperter på 
web/telefon for at hjælpe dig med at komme i gang med:

• Salg, pipeline, forecast

• Udvalg & Dashboard

• Kontakt- & aktivitetsstyring

• Admin intro

• Prisen for denne pakke er 3.499,- DKK.

Du kan selvfølgelig også vælge at benytte de normale serviceydelser og gøre 
brug af de forskellige kom-i-gang ressourcer.



Q & A

Vi ønsker at svare grundigt på alle jeres spørgsmål:

• Kontakt Sebastian Wrona på mail eller telefon

• Mail: SW@SuperOffice.dk

• Telefon: 42767676

• Læs evt. mere på https://www.superoffice.dk/e-conomic

mailto:SW@SuperOffice.dk
https://www.superoffice.dk/e-conomic


SuperOffice giver dig værktøjerne til CRM succes

Customer
Community

Videoer

E-Learning

Support
center

Træning

Events/ seminars

Succes programmer

Tips & tricks


