
Apps der skaber værdi

i SuperOffice 8



• Medejer

• Siteshop i 17 år

• 6 mand

• Silicon Lyngby

• Elsker SuperOffice så meget 

at jeg ville ønske at jeg aldrig 

skulle åbne andre 

programmer ..

Hej, jeg hedder Anders



.. har brug for kundeinformationer i dagligdagen, der ikke 

findes i SuperOffice?

.. skal derfor åbne flere programmer / websites, udover 

SuperOffice, for at få adgang til kunde / emne data?

.. kunne forestille sig, at der findes oplysninger om kunder og 

emner ude i den store verden, som kunne være værdifuld 

viden i SuperOffice?

.. har været ude for at skulle indtaste oplysninger både i 

SuperOffice og i et andet system?

.. har oplevet når kundeoplysninger i SuperOffice ikke 

stemmer med f.eks. regnskabssystemet? 

Hvor mange af jer ..



• Debitordetaljer og faktureringshistorik fra dit regnskabssystem, 

var tilgængeligt direkte i SuperOffice?

• Adresser, tlf. numre og andre stamdata altid var korrekt opdateret 

ift. selskabs- og erhvervsstyrelsen?

• Besøg på dit website kunne opsamles og bruges aktivt i 

SuperOffice? 

• Mine kontaktoplysninger i SuperOffice frit kunne bruges i et 

førende email automation system?

Hvad nu hvis ..



• Integration øger værdien af data i CRM

• Integration optimerer arbejdsgange

• Integration sparer tid

• Integration forbedrer arbejdsoplevelsen

Min påstand: Nøglen til succesfuldt 

CRM system ligger i integration



- forbedrer mulighederne for salg

- brug tiden på det du skal

- giv hurtigere og bedre svar

Hvad betyder det i praksis?









Information Studio

Apps til SuperOffice 8



Information Studio





Hvad er Leadenhancer?

• Leadenhancer registrerer alle B2B besøg på dit Website

• Registrerer hvem og hvad de har set på

• Forædler med stamdata og nogle økonomiske data

• Adgang til Leadenhancer site med lister, rapporter,

statistik mv.



Hvad giver det af værdi?

• Aktuelle leads til sælgerne

• Følg eksisterende kunders adfærd, muligt mersalg

• Følg tidligere kunder

• Salgstiming

• Kundeservice



Værdi ved integration!

• Grafisk overblik direkte i SuperOffice

• Operationel besøgsliste

• Tildele opfølgningsaktiviteter til sælgere

• Større indsigt i hvert kontaktkort i SuperOffice











Hvad er NN Markedsdata?

• Opdaterede og værdifulde nøgleinformationer om alle 

danske virksomheder

• Stamdata, økonomiske data, ejendomsdata, kredittjek og 

firmarelationer

• Intelligente segmenteringer og målgrupper

• Data behandling – Tvillinganalyser op mod dine kunder

• Login til NN Markedsdata Online



Værdi ved integration!

• 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















Hvad er APSIS?

• E-mail marketing og marketing automation

• Brugervenlige værktøjer til e-mail marketing

• Gør alle udsendelser personlige

• Mål på hver udsendelse



Værdi ved integration!

• Udvalg i SuperOffice som marketing liste i APSIS

• Permission styring synkroniseret

• Brug respons fra kampagner til actions i SuperOffice













Hvad er e-conomic?

• Nemt og fleksibelt online regnskabssystem

• Fakturering, moms, bogføring, lager

• 150+ apps til udvidelser, herunder til smartphones



Værdi ved integration!

• 2-vejs synkronisering sparer arbejdsgange

• Fakturerings historik synlig i SuperOffice

• Når emner i SuperOffice bliver til kunder, kan de ved et 

klik overføres til e-conomic









C5
Navision
Axapta
Visma Business
Visma Global
Mamut



Information Studio



• Integration af ikke-standardiseret kundedata til 

SuperOffice og SuperOffice Online

• Firmaer, Personer, Aktiviteter, Projekter, Salg

• Produkt- og prislister til SuperOffice Quote

• Ældre eller egenudviklede ERP systemer

• Opsamling fra websites

• Faneblade til visning fra andre systemer

Information Studio



• Integration giver os de kundedata vi har brug 

for samlet i SuperOffice CRM

• Integration skærer ned på antallet af åbne 

programmer og forbedrer vores arbejdsgange

• Integration forbedrer arbejdsoplevelsen

• Integration giver os indsigt til bedre at sælge 

og service vores kunder

Min påstand: Nøglen til succesfuldt 

CRM system ligger i integration
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