
Nem integration mellem dit

regnskabssystem og SuperOffice 8



• Medejer og Salgsansvarlig

• SuperOffice Integration i 17 år

• Keyforce Danmark siden Januar

• Lyngby, Oslo, Bergen, Stockholm

• 20 ansatte 

• Dybe rødder i ERP og SuperOffice verden 

Hej, jeg hedder Anders



Førende leverandør af standard integration

mellem ERP og SuperOffice i Norge seneste 10 

år

Alle er tidligere ansatte fra enten SuperOffice eller 

et ERP hus, typisk Visma

Keyforce Danmark ApS sammen med Siteshop

- Komplimenterende produkt pallette

- Fælles mål og strategi 

- God synergi for begge parter 

Lidt mere om Keyforce



Tilføje værdi til jeres SuperOffice

Forbedre jeres arbejdsoplevelser

Optimere jeres tilbuds- og ordreproces

Tilbyde jer helt nye muligheder i SuperOffice

Tilbyde alle vores produkter nemt og 

standardiseret

Tilbyde alle vores produkter onPremise og 

Online

Vores mål



• Integration øger værdien af data i CRM

• Integration optimerer arbejdsgange

• Integration sparer tid

• Integration forbedrer arbejdsoplevelsen

Vores erfaring:

Velfungerende ERP integration er et must-have til enhver SuperOffice



Større indsigt i kunder

- forbedrer mulighederne for mersalg

Spar tid og besvær

- brug tiden på det du skal

Det forbedrer dine kunders oplevelse

- giv hurtigere og bedre svar





.. at I har brug for kundeinformationer i dagligdagen, der ikke 

findes i SuperOffice men i regnskabssystemet?

.. I derfor skal have adgang til både regnskabssystem og 

SuperOffice, eller spørge andre personer der har adgang?

.. at I opretter tilbud i SuperOffice, og bogfører i 

regnskabssystemet? Eller overdrager det til andre? 

.. at I ændrer kundeoplysninger både i SuperOffice og 

regnskabssystemet?

.. at I har kørende sælgere/konsulenter, som registrerer ordre 

på papir og overdrager papiret til regnskabsafdelingen?

Kender I det ..



• Debitordetaljer og faktureringshistorik fra regnskabssystemet,

var tilgængeligt direkte i SuperOffice?

• Arbejde kun i SuperOffice, undgå at skulle have adgang til 

regnskabssystemet

• Tilbud oprettes i SuperOffice og bogføres automatisk i 

regnskabssystemet

• Kundedata automatisk er ens i både regnskabssystemet og 

SuperOffice

• Kørende sælgere kunne indtaste ordre direkte på en tablet, få 

underskriften og automatisk få dem bogført i regnskabssystemet

Forestil jer en verden hvor ..





ERP Integration til SuperOffice 8 og SuperOffice Online

ERP Synkronisering Quote Integration inOrder



Hvilke regnskabssystemer?

C5

Navision

Axapta

Visma Business, Global, Nova, Administration, .NET

Mamut

Unimicro

Zirius

Unit4



ERP Synkronisering



Hvad indeholder ERP Synkronisering?

• 2-vejs realtime synkronisering af kunder, personer, 

leverandører og projekter

• Visning af kunde detaljer i SuperOffice faneblad

• Visning af fakturerings historik i SuperOffice faneblad

• Når emne i SuperOffice bliver til kunde, overfør nemt

til regnskabssystemet med få klik

• Vedligeholdes fra SuperOffice Administrator 

- ingen klient installation



Hvad giver det af værdi?

• Undgå at oprette og vedligeholde data i flere systemer

- spar tid og få bedre arbejdsoplevelse og datakvalitet

• Svar dine kunder hurtigt når de ringer

- bedre og hurtig kundeindsigt fra SuperOffice

• Bliv i SuperOffice

- brug tiden på det du skal



Hvad koster det?

Standard: 95 kr. pr. bruger pr. måned

Udvidet: 410 kr. pr. måned

Installation: Typisk 2 dage á 9.000 kr.

Eksempel på 10 bruger standard løsning:

11.400 kr. (pr. år)

18.000 kr. (engangsudgift)



SuperOffice versioner?

SuperOffice 7, 7.1 & 7.5 (Win & browser)

SuperOffice 8 (Win & browser)

SuperOffice Online





Quote Integration



Hvad indeholder Quote Integration?

• Produkt- og prislister fra dit regnskabssystem, 

tilgængeligt når du laver tilbud i SuperOffice Quote

• Styklister, produktgrupper, linjerabat, samlet rabat

• Når tilbud er accepteret, bogføres der automatisk i 

regnskabssystemet



Hvad giver det af værdi?

• Opret tilbud og ordre i SuperOffice

- spar tid og få bedre arbejdsoplevelse og kvalitet

Bliv i SuperOffice

- undgå uddannelse i flere systemer, licenser, flere 

SuperOffice brugere kan oprette ordre



Hvad koster det?

Standard: 70 kr. pr. bruger pr. måned

Installation: Typisk 2 dage á 9.000 kr.

Eksempel på 10 bruger standard løsning:

8.400 kr. (pr. år)

18.000 kr. (engangsudgift)



SuperOffice versioner?

SuperOffice 7.5 (Win & browser)

SuperOffice 8 (Win & browser)























inOrder



Hvad indeholder inOrder

• Oprette tilbud og ordre på tablet (iPad & Android)

• Kunder, produkter og priser fra regnskabssystem 

tilgængeligt på tablet

• Opret nye kunder hvis de ikke findes

• Brug stregkodelæser

• Få kundens underskrift på tablet

• Tilbud gemmes på kunden i SuperOffice

• Ordren bogføres automatisk i regnskabssystem



Hvad giver det af værdi?

• Opret ordre på kundebesøg

- undgå papirordre, få kundens underskrift

• Undgå dobbelttastning, data kvalitet

• Frihed og fleksibilitet



Hvad koster det?

Standard: 110 kr. pr. bruger pr. måned

Installation: 1 dag á 9.000 kr.

Eksempel på 10 bruger standard løsning:

13.200 kr. (pr. år)

9.000 kr. (engangsudgift)



SuperOffice versioner?

SuperOffice 7, 7.1 & 7.5 (Win & browser)

SuperOffice 8 (Win & browser)

SuperOffice Online

















Tilføje værdi til jeres SuperOffice

Forbedre jeres arbejdsoplevelser

Optimere jeres tilbuds- og ordreproces

Tilbyde jer helt nye muligheder i SuperOffice

Tilbyde alle vores produkter nemt og 

standardiseret

Tilbyde alle vores produkter onPremise og 

Online

Husker I vores mål?



Kontakt os

Keyforce Danmark 

ApS

Diplomvej 381

2800 Lyngby

Tlf. 70201978

www.keyforce.dk

Anders Dyre

ad@keyforce.dk

40259239


