
Velkommen til 

SuperOffice Kundedage 2014 
”Alle årets dage er kundedage med SuperOffice CRM – denne dag er for dig og ligesom alle dage på året også for dine kunder” 



Praktisk info 

SuperOffice partnere 

Talere 

Erfa-gruppe 

SuperOffice medarbejder 



Velkommen 

09.00 Vi byder velkommen til SuperOffice Kundedage 2014 

 SuperOffice 7.5 – nyheder 

09.45 Vores Platinum- og Gold-partnere fortæller 

10.00 Keynote: CRM som fundament for kundeloyalitet ved Mikkel Korntved, 

 Direktør og seniorrådgiver i Loyality Group International 

10.30 Pause til netværk og mødes med vores partnere 

10.45 Live inspiration med SuperOffice 7.5 

11.30 Tættere på et nyt og spændende modul til SuperOffice 7.5 

11.45 Kåring af "Årets SuperOffice Ambassadør 2013" 

12.00 Opsamling på formiddagens indlæg, frokost og mere netværk 



Velkommen 

13.00 Kundecase: Komplicerede salg forenkles med SuperOffice Quote 
ved Flemming Holm, Interim COO, M Mobility A/S 

13.15 Vores udviklingspartnere fortæller om deres produkter og helt nye muligheder med 
SuperOffice 7.5 

14.15 Kaffepause og endnu mere netværk 

14.30 Fortsat, vores udviklingspartnere fortæller om deres produkter og helt nye muligheder med 
SuperOffice 7.5 

15.00 Lodtrækninger og tak for i dag - vi glæder os til at byde jer velkommen til SuperOffice 7.5 

 

Husk, at du i dag også kan: 

• Møde Årets SuperOffice Ambassadør 2013 
• Møde alle udviklingspartnerne i fællesområdet 
• I erfa-sofaen kan du møde nogle af kunderne, der er aktive i SuperOffice erfa-grupperne 



Lodtrækninger kl. 15.00 

 
Lodtækning om en 

Vild og Vovet oplevelse! 
Se mere og deltag i 

konkurrencen på standen. 
 
 



Ny SuperOffice – Ny verden (eller omvendt) 

ved Kim Toft Madsen 
Adm. direktør, SuperOffice Danmark A/S 



SuperOffice 7.5 – nyheder 



SuperOffice 7.5 – udvalgte nyheder 

• Salg & Marketing 

• Web-admin 

• Customer Service 

• eMarketing 

• Quote Management 

• Udvalg 



Salg & Marketing for Web 



Den nye administrator i Web 



SuperOffice Customer Service 



SuperOffice 7.5 What’s new in CS 

• Forbedret user interface og design 
― gøre det lettere at læse og arbejde med data og informationer 

― hjælpe brugeren til at registrere og respondere hurtigere og 
bedre på henvendelser 

― give mulighed for at måle mere, mere præcist og enklere end 
tidligere 

― samle og optimere administration af brugere og 
brugerrettigheder 

― bedre udnyttelse af skærme(n) og bedre visning 

• Compact mode – hvilket?? 

• Tilpasning af løsning 
― (Meget) nemmere tilføjelse af ekstramenuer 

og menupunkter 

― Egne web-paneler 

― SuperMacro og Event handler 



Compact mode - “Pocket CS” 

Formål: tilgå Customer Service fra mobile (mindre) devices/skærme 

• Brugerflade tilpasser sig automatisk 

• Enklere tilgang til funktioner 

• Pst: også godt til PC-brug 

• Url: …/rms.exe/compactMode#login 
– case sentitiv! 



SuperOffice 7.5 eMarketing 



SuperOffice 7.5 What’s new in eM 

• Dialog til flettefelter 

• Soft bounce detection (med i listen) 

• Rensning af ugyldige e-mail-adresser 

• Modtagerliste med filter og udvalg 

• Hastighed i modtagerberegning 

• Device på klik 

• Vis ”(Automatisk inkluderet klar GIF)” 

• ”Ingen udsendelser” lagt sammen 

• Mobile enheder 



Quote Management 
Business Quotations - the SuperOffice way 

 



SuperOffice Quote Management 



Udvalg – med produkter og tilbud 



Udvalg – nu også med produkter og tilbud  



Evaluering – tak!  



Vores Platinum- og Gold-partnere fortæller 



Evaluering – tak!  



Keynote: CRM som fundament for kundeloyalitet 

ved Mikkel Korntved, 
Direktør og seniorrådgiver i Loyality Group International 



Evaluering – tak!  



Pause til netværk og mødes 
med vores partnere 



Live inspiration med SuperOffice 7.5 



SuperOffice Analyze 



Evaluering – tak!  



Dybere ind i Quote 

Demo ved Adwiza 



Evaluering – tak!  



Kåring af "Årets SuperOffice 
Ambassadør 2013" 



Opsamling på 
formiddagens indlæg, 

frokost og mere netværk 



Og så... 

 

• Kundecase: Komplicerede salg forenkles med SuperOffice Quote 
ved Flemming Holm Interim COO, M Mobility A/S 

 

• Vores udviklingspartnere fortæller om deres produkter og helt nye 
muligheder med SuperOffice 7.5 



Opsamling på 
formiddagens indlæg, 

frokost og mere netværk. 
 

Vi starter igen kl. 13.00  



Evaluering – tak!  



Vores udviklingspartnere fortæller 

http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/


Evaluering – tak!  



Lodtrækninger kl. 15.00 

 
Lodtækning om en 

Vild og Vovet oplevelse! 
Se mere og deltag i 

konkurrencen på standen. 
 
 



Evaluering – tak!  



Tak for i dag 


