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Agenda 

 

• Hvad er kategorier i eMarketing og hvad kan det bruges til? 

• Hvordan anvendes kategorier 

• Hvordan administreres kategorier 

• Hvad er fordelen og hvad er alternativet 



Hvad er kategorier i eMarketing 

 

• Dette tillæg til inspirationsvideoen omhandler ‘kategorier’ 
på udsendelser med eMarketing 

 

• Det er en ekstra mulighed, når udsendelser benyttes og 
senere ses i kundernes historik i SuperOffice CRM 

 

• En kategori fortæller fx, hvad udsendelsen har til formål, 
altså om det er marketing, et nyhedsbrev, en invitation 
eller en tilfredshedsundersøgelse etc. 



Hvordan anvendes kategorier 

 

Sådan tilknyttes en kategori til en udsendelse: 
1. Gå ind under ”Avancerede indstillinger” på udsendelsen 

2. Vælg at oprette en sag pr. udsendelse: sæt kryds i ”Opret sag for 
hver meddelelse” 

3. Vælg den kategori, der skal benyttes for udsendelsen og vises i 
historikken: vælg i listen ”Kategori for sager” 

 



Hvordan anvendes kategorier 



Hvordan anvendes kategorier 

 

Sådan ses kategorierne for udsendelser på kunderne: 
• Under fanebladet ‘Sager’ 

• (Sammen med servicesager, hvis Customer Service benyttes) 

• I kolonnen ”Kategori” ses den kategori, vi lige har valgt 

 



Hvordan anvendes kategorier 



Hvordan administreres kategorier 

Sådan tilføjes og rettes kategorier: 
1. Gå til eMarketing-administratoren (CS-indgangen via browser) 

2. Kategorier er under ‘Indstillinger’ 

3. Klik på en kategori for at rette eller på plusset for at tilføje 

4. Angiv navnet, den ansvarlige (hvis der kommer svar), samt 
standardstatus (igen, hvis der kommer svar) 

5. Klik på ‘OK’ og kategorien er klar til brug 

 

Tip: Der kan laves underkategorier: blot klik på et plus ud for en kategori. 

 



Hvordan administreres kategorier 



Hvad er fordelen og hvad er alternativet 

Fordele: 

• Det er meget tydeligt, hvilken type udsendelse, hvem har modtaget 

• Især ved flittigt brug af eMarketing til forskellige formål bliver overblikket bedre 

• Senere kan der søges på udsendelserne i eMarketing-administratoren 
(Customer Service udvalg) 

Alternativt – eller supplement: 

• Et faneblad separat for eMarketing-udsendelser sættes op, men her vises 
kategorierne ikke, da man så ikke behøver at tilknytte en sag for hver 
udsendelse (det letter administrationen af udsendelser, men overblikket 
mindskes) 

• Til gengæld vises udsendelsesstatus: 



Mere om eMarketing… 

Se InspirationsVideoen om eMarketing 7.5 for 
mere information og inspiration… 

https://www.youtube.com/watch?v=K-UIJ99PsJ0&list=UUevJW3SPGy8JAI7hRj4LdnA


Mange tak for jeres opmærksomhed! 

På gensyn og fortsat god fornøjelse med SuperOffice CRM 

Martin Houlberg Jensen 
martinhj@superoffice.dk 
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