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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



Inden vi går i gang…

10



Formålet med i dag

• Men, kan man også…?

• Det ville være rart, hvis man…

• Jeg savner…

• Aha!

• Nåh!

• Smart!

• Wow!

• Sejt!

• Juhu!



Formålet med i dag

• Forretningsinspiration

• Den røde tråd igennem hele kunderejsen

• Digitalisering af kunderejsen

• Datakvalitet og datadisciplin

• Salgsprocesser

• Eftersalg og mersalg

• Forretningsprocesser

• Kundeservice

• Kundeopmærksomhed

• Forankring og forandring



Agenda
Gode 
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forretnings-
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Kundeservice 
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af emner og 
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Få brugerne 
godt i gang



1. Gode stamdata enkelt ind – igen og igen Gode 
stamdata





God datakvalitet?

Korrekt og relevant
Alt hvad vi har brug for
Samme struktur



Værdi

Spar tid: Udsendelser, Besøg, Opkald …. Fax
Segmentering: Brancher, Antal Ansatte, Økonomi
Kundeindsigt: Selskabsstatus, Reklamebeskytte, kredit

Mere salg, bedre kundeservice, flere Udvalg



Hvordan?

Sådan!
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NN Markedsdata i SuperOffice

• Adgang til alle danske virksomheder direkte i SuperOffice
• Indlæs i stedet for indtast
• Datakvalitet i SuperOffice sikret ved hvert indlæsning
• Nem adgang til økonomiske trends
• Kundeindsigt direkte i SuperOffice
• Altid opdaterede data i SuperOffice













1. Gode stamdata enkelt ind – igen og igen Gode 
stamdata



2. Effektiv salgsproces
Effektiv 

salgsproces



2. Effektiv salgsproces
Effektiv 

salgsproces



2. Effektiv salgsproces
Effektiv 

salgsproces



3. Flere forretningsprocesser
Eksempel: Proces for DirectMail-kampagne

Flere 
forretnings-
processer

Identify: 
Udvælgelse 

af 
målgruppe

Qualify:

Udsendelse 
af kampagne

Initiate: 
Generering 

af 
opfølgning 
hos sælger

Follow-up: 
Opfølgning 

Close: 
Registrering 

af salg 

Report:
Status på 

opfølgning

Report: 
Status på 

salg

Marketing Salg Ledelse & Marketing



Tre tips inden pausen til SuperOffice og telefoni



Pause



4. Kundeservice og kundeopmærksomhed

• Hvad er Service?

• Kanaler

• Email

• Telefoni

• Webportal

• Live-demo

Kundeservice 
og kundeop-

mærksomhed

Start
Indgående 

sag Fordeling Tildeing Besvarelse Løsning Stop

I kø I kø
Venter på 

kunden
Lukket

Kategori Behandling

I gang

Eskalering
Intern

behandling

I kø

Aktivitet Handling Status



4. Kundeservice og kundeopmærksomhed
Kundeservice 
og kundeop-

mærksomhed



5. Monitorering af emner og kunder Monitorering 
af emner og 

kunder



5. Monitorering af emner og kunder

• Fra Udvalg

• Nyt Dashboard

• Ny tile/rude

• Web-panel

Monitorering 
af emner og 

kunder



6. Få brugerne godt i gang
Få brugerne 
godt i gang



6. Få brugerne godt i gang på Community
Få brugerne 
godt i gang



Mange tak for jeres opmærksomhed

• SuperOffice 8 i overblik – et kig ind i fremtiden >>

• SuperOffice 8 nyheder >>

• Learn the Essentials >>

• SuperOffice-kundeportalen Community >>

• SuperOffice InspirationsVideoer >>

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

• YouTube-videoer: http://www.youtube.com/SuperOfficeNetwork

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

• SuperOffice Danmark på LinkedIn >>

http://www.superoffice.dk/future
http://community.superoffice.com/documentation/training/EN/CRM/8.0/8.0 EN - Whats New in SuperOffice.pdf
http://community.superoffice.com/da/customer/learn/
http://community.superoffice.com/da/customer/
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.youtube.com/SuperOfficeNetwork
http://www.linkedin.com/groups/4911032
http://www.linkedin.com/company/superoffice-crm


Evaluering, feedback og ønsker…



Anders Dyre http://keyforce.dk/ http://siteshop.dk/
Claus Erik Brendstrup http://adwiza.com/
Kasper Kjærgaard kasper@superoffice.dk

Kim Long Nguyen kln@superoffice.dk
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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