
SuperOffice InspirationsMorgen:
”4 x datafokus”



Ideen bag en InspirationsMorgen – siden 2013

• Vi vælger emnet og sætter scenen

• Der er fri dialog og alle byder ind

• Alle går hjem med ny viden og inspiration

Inspirations-
morgen



SuperOffice InspirationsMorgen: 4 x datafokus

Datakvalitet. Du kan sikre dig 
gode stamdata, fx automatisk oprettet 
og opdateret med Bisnode og Siteshop.

Datahistorik. Du ser, hvilke fordele 
SuperOffice liveChat kan bidrage 

med, og hvordan du håndterer 
endnu flere kundedata.

Datasynlighed. Du bliver inspireret
til at bruge dine data i SuperOffice
aktivt ved at få dem vist både via 
standard- og egne dashboards.

Dataansvar. Vi ser nærmere på, 
hvordan du allerede nu kan tage fat 

i GDPR i praksis med SuperOffice CRM.
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SMS

Som en del af dialogen indenfor:

• FIND: Send 1:M SMS fra Udsendelser

• FANG: Send 1:1 SMS fx med en skabelon

• FASTHOLD: Send SMS-svar på en servicesag

• Kræver SMS-gateway/-udbyder, se mere på Community >>, fx Compaya A/S

https://community.superoffice.com/en/technical/documentation/install-upgrade/service/sms-plugins/sms-for-crm-online/




Pocket CRM

• Et par nyheder siden sidst:

• Dashboard section

• Remember last visited screen

• Google security policy

• First time configuration with QR code

• Cyrillic keyboards

• Number of pending notifications on app icon – Notificeringer ☺

• Følg med på Community i ”Product Releases”

https://community.superoffice.com/da/
https://community.superoffice.com/en/product-releases/


Pause
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Dashboard

• Fire typer ”tiles” eller ”ruder”:

1. Graf

2. Liste

3. Tal/tæller

4. Web-panel

• Bygger typisk på egne data eller egen primære gruppes data

• Vises i Udvalg eller som fuldt cockpit

• 30+ standard ”tiles” grupperet i seks kategorier

• Standard ”tiles” kan ændres af administratorerne, men…

• Kan udvides med brug af egne udvalg, url’er og eksterne systemer



Datasynlighed – Egne Dashboard
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Inspiration til GDPR med SuperOffice CRM

De følgende inspirationer er udelukkende tænkt til netop at inspirere og give jer mulighed 
for at komme ind i en kompliceret og ret juridisk disciplin.

Hvordan I fortolker reglerne og angriber arbejdet er helt jeres egen beslutning/ansvar, 
ligesom jeres valg af processer, definitioner og dokumentation.

Med stikordene, beskrivelserne, eksemplerne og forslagene i det følgende, håber vi at 
give jer et lille indblik og en god starthjælp. Mere vil følge ☺

Se mere i artiklen fra juni 2017: ”Hvad er GDPR, og hvad betyder det for din virksomhed?”

Hvad er GDPR, og hvad betyder det for din virksomhed?


GDPR’s baggrund

• Persondata har markedsværdi (Alphabet (Google), Facebook etc.)

• Formål: at værne om privatlivet (personlige data*)

• Personlige data du har liggende online og hos virksomheder

• Hvad der sker med denne information?

• Derfor: den 25. maj 2018: Ny europæisk persondataforordning:

The General Data Protection Regulation (GDPR)

* Hvad er ”data”? Det vender vi tilbage til…



GDPR’s regler (nogle af -)

• GDPR gælder for alle virksomheder og organisationer, som er etableret i EU 

• Gælder for alle virksomheder og organisationer, som … opbevarer personlige data om 
borgere i Europa …

• Der skelnes ikke mellem personlige data relateret til personens private, offentlige eller 
arbejdsmæssige rolle – personen er personen

• Alle organisationer og virksomheder, som håndterer personlige data, skal også udpege 
en ansvarlig for databeskyttelse eller en data controller, som har ansvaret for, at GDPR 
bliver overholdt – DPO: Data Protection Officer

• Alle personer har ret til adgang/indsigt i egne data, til at blive informeret, blive glemt …

• Et samtykke er ikke gyldigt, med mindre der er indhentet separat samtykke for 
forskellige håndteringsaktiviteter

• Alle personer har ret til at tilbagetrække sit samtykke når som helst



Nogle nøglepunkter:

Infographic eksempel: IT Governance

• Bevidsthed, overblik og dokumentation

• Retten til egne data

• Alarm indenfor 72 timer

• Udpeg en ”Data Protection Officer” – DPO

• ”Privacy by design”

• ”Data controller” – ”Dataansvarlig”

• ”Data processor” – ”Databehandler”

• ISO 27001

• Datatilsynet

• Deadline: 25. maj 2018



1. Oplysningspligt, fx at informere kontakten på forkant, fx som autosignatur – hvad 
gemmes, med hvilke(t) formål, hvor længe, hvordan gemmes, hvornår og hvordan 
tilgås informationerne af kontakten, hvem har tilgang til informationerne osv.

2. DPO’ens rolle, når nogen ønsker indsigt:

• Bekræftelse af korrekt forespørgsel (fx at kontakten er den rette)

• Bekræfte/igangsætte indsamling af personlige data

• Levere oversigt over personlige data

• Levere personlige data i et ”transportabelt format”

• Hvis dette ikke gøres: Overvej tidsforbrug rundt omkring i organisationen ved 
henvendelser, forespørgsler, undersøgelser, opfyldelse, give-bolden-videre, 
dokumentation, overholdelse af lovgivningen osv.

Retten til egne data – to specifikke håndteringer



Alarm indenfor 72 timer

• Punkt 8: ”Hvad skal I gøre ved brud på 
persondatasikkerheden?”

”For at I kan efterleve databeskyttelses-
forordningens krav i forbindelse med brud 
på persondatasikkerheden, er det vigtigt, at
I har de fornødne procedurer på plads til at 
opdage, rapportere og undersøge brud på 
sikkerheden.”

• Justitsministeriet: ”Indberetning af 
sikkerhedsbrud. Hvis der sker brud på 
sikkerheden, skal virksomheder og 
myndigheder indberette det til Datatilsynet.”



GDPR’s konsekvenser og muligheder (nogle af -)

• Der er strenge straffe for de virksomheder og organisationer, som ikke 
overholder GDPR, med bøde på op til 4% af den årlige globale omsætning 
eller 20 millioner EUR, afhængigt af hvilket af de to beløb, der er højest

• Samarbejde/kunder/leverandører vil kræve GDPR-kendskab og -overholdelse

• Den måde virksomheder håndterer marketing- og salgsaktiviteter på

• Forbedret datakvalitet og -disciplin ☺



Retten til egne data… + leverandørstyring

Fra vertikal: Kontrakthåndtering

Afkrydsning for om 
leverandøren er blevet 

godkendt iht. GDPR
GDPR-status kan uddybes 

og bl.a. bruges i 
godkendelsesforløbet



Mere GDPR på vej – 10 teasere

1. Consent Management

2. Subscription Management

3. SuperOffice Forms

4. Customer Center

5. Migrate your existing database

6. Privacy Rights Management

7. Access Control – protection of personal data

8. Incident Management System

9. Secure Storage (ISO 27001)

10. Additonal GDPR related features

• Mere på Expander World 2017 og erfa-møderne



Mange tak for jeres opmærksomhed

• Valide data med Siteshop & Bisnode >>

• SuperOffice Chat >>

• SuperOffice InspirationsVideo om Dashboard >>

• SuperOffice InspirationsWebinar om ”GDPR i praksis” >>

• Nyt White Paper: ”GDPR og hvordan det ændrer dine kunderelationer” >>

• Velkommen til Expander World 2017 >>

• SuperOffice-kundeportalen Community >> og Learn the Essentials >>

• SuperOffice InspirationsVideoerne >>

• Præsentationer fra InspirationsMorgener og -Videoer : http://www.superoffice.dk/ >> EVENTS

• SuperOffice erfa-grupperne på LinkedIn: ”SuperOffice CRM erfa-grupper i Danmark”

• SuperOffice Danmark på LinkedIn >>

https://online.superoffice.com/AppStore/siteshop-aps/bisnode-markedsdata
https://community.superoffice.com/da/customer/inspiration/articles/sales/sig-hej-til-superoffice-chat/
https://www.youtube.com/watch?v=53P2qh_MBZM
https://superoffice.webex.com/superoffice/lsr.php?RCID=3f927d0a0f7c49448a6d6e48b3ec80b8
https://www.superoffice.dk/ressourcer/guider/gdpr-kunderelationer/
https://community.superoffice.com/da/blog/announcing-expander-world-2017/
http://community.superoffice.com/da/customer/
http://community.superoffice.com/da/customer/learn/
http://www.youtube.com/channel/UCevJW3SPGy8JAI7hRj4LdnA/feed
http://www.superoffice.dk/events/webinar/2016/dk-inspirationsvideoer/
http://www.superoffice.dk/
http://www.superoffice.dk/events/
http://www.linkedin.com/company/superoffice-crm
https://community.superoffice.com/en/blog/announcing-expander-world-2017/


Evaluering, feedback og ønsker…



Siteshop: Anders Dyre ad@siteshop.dk
Bisnode: Thomas Drachmann thomas.drachmann@bisnode.com

Mariann Linea Antoniussen mla@superoffice.dk
Martin Houlberg Jensen martinhj@superoffice.dk

På gensyn og fortsat god fornøjelse med SuperOffice CRM
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