
Velkommen til SuperOffice Kundedage 2016



Formiddagsprogrammet



Eftermiddagsprogrammet





1. Standard CRM

1. Standard CRM



• Hurtigere navigation

• Rediger-knappen erstattet af dropdown

• Frem/tilbage skift – med pile

Knivskarpt design



Hurtigt overblik

Alle aktiviteter samlet på personniveau:

• Projekter

• Salg

• Sager

Papirsclipsen er erstattet med en fane

• Bemærkning



Bestem selv områdernes størrelse



Bedre overblik

• En kolonne istedet for to

• Drag and drop funktionalitet

• Bedre overblik overlappende aftaler

Minikortet:

• Visuel indikation af “ledig” tid



Og mobilt…



Pocket - Off-line mode

• Read-only med cashed data

• Forbedring af hastighed

• Adgang til Pocket uden adgang til netværk



2. Marketing (Udsendelser)







3. Salg

Bruger I ”Salg” i dag?

• Hvis nej, hvorfor ikke?

• Hvis ja, hvad med Tilbud/Quote?



SuperOffice Salg indeholder:

• Salgspanel med overblik, opdeling og struktur

• SAINT

• Salgssekretær

• Salgsguide

• Tilbudsstyring

• Pocket CRM

Og det er alt sammen med i ”Sales Subscription”



Hvorfor bruges ”Salg” så ikke af alle i dag?

• Er salgsprocesserne måske for komplekse? 

• Har I specielle behov?

• Eller er reglerne uklare?

• Er udbyttet uklart?



Ved at bruge ”Salg” i SuperOffice, opnås:

• Højere grad af professionelle processer

• Højere kapacitet – flere sager, kald, møder etc.

• At tiden bruges rigtigt på de rigtige ting

• Fortløbende fremdrift på igangværende salg

• Kontrol over salgsindsatser

• Overblik og automatisk assistance



Og nu bliver det endnu

mere værdifuldt





Så, brug dette:



… og få automatisk mange af disse:



Vent, der er mere…





Det er også med…
men…



SuperOffice dashboards er:

• Nem, enkel, basal cockpit og grafisk overblik

• Opsat og klargjort til brug

• Individuelt styret

• 30+ helt færdige “tiles”

• Indeholdt i alle “brugerplaner”

• Brug evt. Udvalg som datakilde



SuperOffice dashboards er IKKE:

• En komplet Business Intelligence løsning

• Et overblik over andre datakilder

• Designet til at oprette eller ændre tiles

• Budget data

• Drill down i tiles

• (Et værktøj til at administrere dashboards for brugere og grupper)

• Så er det videre til Analyze og andre BI-løsninger



4. Customer Service



”Peter-har-brug-for-en-ny-faktura
-Service”



”John-kan-ikke-komme-til-seminaret
-Service”



”En-kunde-vil-gerne-i-kontakt-med-dig  
-Service”



Salgsafdelingen

Marketingafdelingen

Regnskabsafdelingen

HR-afdelingen

Serviceafdelingen

Økonomiafdelingen







Lidt nyt guf…





5. Complete



6. Forskelle

• Buy – Onsite – Online

• Windows – Web (Onsite)

• Online – Onsite

• Er der nye systemkrav med SuperOffice 8?



Er der forskelle mellem Windows and Web (Onsite)?

• Off-line mode (Travel, Remote Travel, Satellite) – kun med Windows-klienten

(Ikke off-line: Admin, Udsendelser, Service, Dashboards)

• Angående integrationer (med API’er):

• COM API (Win) vs Web Service API (Web / Win)

• VBA UI scripting er kun til Windows (custom GUI controls til Web)

• Nogle Office-integrationer er kun til Windows-klienten

• Drag & Drop dokumenter, men…

• Ribbons for Office (Word, Excel, PowerPoints), og…



Er der forskelle mellem Online og Onsite?

• Nogle integrationer er ikke Online endnu:

• ERP Quote connectors

• Custom document plug-ins

• Custom sentry plug-ins

• Netserver scripting

• eJScript begrænset

• Spørg ISV’erne og partnerne

• Nogle services er kun Online:

• SuperOffice Appstore

• Google Apps og Office 365 dokumentintegration

• Mail service for Udsendelser og Service



Er der nye systemkrav med SuperOffice 8?

Det afhænger bl.a. af:

• Hvad benyttes i dag (Web / Win, Service, Pocket, Onsite / Online)

• Ønsker til anden anvendelse, fx tilgang ‘udefra’

• Integrationer, nye moduler og nye processer

Tal med jeres partner eller SuperOffice-kontakt

• Support for ny infrastruktur: (Office 2016, Windows 10, Edge, SQL Server 2014…)

• Support for gammel ditto er fjernet *: (Office 2003, Windows Vista, IE 10, SQL Server 2005…)

• Find alle informationer på Community >>

* Taget ud af testmatricen, samt af sikkerheds- og teknologiske årsager

https://community.superoffice.com/en/Technical/documentation/prepare/system-requirement/


7. SuperOffice App Store

 Standard App’s

 Certified

 Authenticated

 Monitored

 Managed
SuperOffice CRM Online



Standard apps er:

Certificeret

Autoriseret

Overvåget

Styret

SuperOffice CRM Online

• Publiseret i SuperOffice App store

• Lavet så de passer til mange

• Kan være interne, eksterne eller  

hybride



Custom apps er:

Valideret

Autoriseret

Overvåget

Styret

SuperOffice CRM Online

• Ikke publiseret

• Lavet specifikt til én kunde 

• Kan være interne, eksterne eller  

hybride

?

Andet cloud eller onsite system



8. SuperOffice Community

Nyheder og aktiviteter Forums

Videnbase

Blogs & Inspiration Events & Learning







Priser og

brugerkategorier



Markedet efterspørger

Pris/bruger/mdr.?



SuperOffice 8 

Onsite Subscription

SuperOffice 8 

Onsite Buy

Udelukkende for ekststerende kunder

SuperOffice 8 

Online Subscription



Brugerkategorier - overblik

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Standard CRM Ikke muligt 👍 👍

Salg 👍 1 excl. Pocket, Tilbud, SAINT 👍 👍

Marketing 👍 1 excl. Pocket, SAINT 👍 👍

Service 👍 1 excl. Pocket, SAINT 👍 👍

Komplet 👍 1 excl. Pocket, Tilbud, SAINT 👍 👍

• 1 Pocket, tilbud og SAINT er stadigvæk tillægsmoduler for “buy” kunder.



Web, web, web, cloud, cloud, cloud..

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

• SuperOffice 8 er Web og Cloud…

• Alle vores eksisterende Windows brugere får automatisk en Web klient ;-))

+ tilbydes mod merpris.



Web eller Windows eller begge?

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows Appl. (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

+ tilbydes mod merpris.

• Der er fortsat mange kunder der anvender Salgs- og marketing - Windows klienten…

• Travel funktionen er stadigvæk vigtig for en del af vores kunder...



Mobil…?

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

• Naturligvis er vi stadigvæk mobile…

+ tilbydes mod merpris.



Mobile, offline muligheder...?

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

Remote Travel 👍+ 👍+ Ikke muligt

• Mange af vores eksisterende kunder anvender Remote Travel…

• Dog skal det siges, at der næste ikke sælges Remote Travel længere...

+ tilbydes mod merpris.



Flere lokationer…?

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

Remote Travel 👍+ 👍+ Ikke muligt

Area Management 👍+ 👍+ Ikke muligt

• Vi sælger stort set ikke Area Management længere…

+ tilbydes mod merpris.



“Offline” mulighed for medarbejdere på flere lokationer?

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

Remote Travel 👍+ 👍+ Ikke muligt

Area Management 👍+ 👍+ Ikke muligt

Satellite 👍+ Ikke muligt Ikke muligt

• Vi har ikke solgt Satellite i flere år…

+ tilbydes mod merpris.



Traditionelle rapporter, faktisk også på papir…

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

Remote Travel 👍+ 👍+ Ikke muligt

Area Management 👍+ 👍+ Ikke muligt

Satellite 👍+ Ikke muligt Ikke muligt

Reporter Studio 👍+ 👍* 👍*

* Reporter Studio er her for at blive ;-) – til web og cloud kunder kan der tilkøbes en service…

+ tilbydes mod merpris.



Dashboard

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Web inkluderet 👍 👍 👍

Windows S&M (Travel) 👍+ 👍+ Ikke muligt

Pocket 👍+ 👍 👍

Remote Travel 👍+ 👍+ Ikke muligt

Area Management 👍+ 👍+ Ikke muligt

Satellite 👍+ Ikke muligt Ikke muligt

Reporter Studio 👍+ 👍* 👍*

Dashboard 👍 👍 👍

+ tilbydes mod merpris.

* Der er nu SuperOffice Dashboard i alle brugerkategorier 



SuperOffice priser?





Vores venner fra

InfoBridge & Business Analyze 



Synchronizer & Analyze

Brugerkategori Buy Onsite Subscription Online Subscription

Synchronizer 👍+ 👍+ 👍+ App Store

Analyze 👍+ 👍+ 👍+ App Store

• Vores gode venner er stadigvæk med os i version 8 :-)

+ tilbydes mod merpris.



Synchronizer / Nebula Synchronizer

Buy

• Fortsætter som tidligere!

Onsite subscription

• Fortsætter som tidligere(som den tidligere leje model)

Online subscription – Nebula Synchronizer

• Sælges seperat – men vi har gode nyheder ;-)



Prisen til nye kunder pr. mdr.

• Vi anbefaler Nebula til alle nye kunder!

• Sign-up, køb og betaling er stadigvæk direkte med InfoBridge.

Produkt DK

Nebula Sync 50,00

Nebula Fast Sync 79,00



Special tilbud..
..eksklusivt til eksisterende “Buy” kunder der allerede har købt

Synchronizer..

..og som vil migrere til CRM Online!



Buy kunder der migrerer til CRM Online

• Vi har lavet en aftale med Infobridge!

• Alle eksisterende BUY kunder, som vil migrere til CRM online og som har en
vedligeholdelselsaftale, modtager Nebula Synchronizer inkluderet i CRM Online prisen ;-).

• Hvorfor: Vi vil sikre vores kunder en nem og glidende overgang til CRM Online!

Product DKK

Nebula Sync 0,00

Nebula Fast Sync NA



SuperOffice Analyze

Buy

• Fortsætter som tidligere!

Onsite subscription

• Nye produkter og priser

Online subscription

• Nye produkter og priser



Ny model – både for Onsite & Online subscription

1.190.- 155.- 470.- 710.-
kr./site/mdr. kr./br./mdr. kr./br./mdr. kr./br./mdr.



3 attraktive og KOMPLETE muligheder

SuperOffice 8 

Onsite Subscription

SuperOffice 8 

Buy

SuperOffice 8 

Online Subscription

Special 

tilbud

Special 

tilbud

Betal

det

samme



FREEDOM of choice – intet pres!





SuperOffice partner 

præsentation



MAKING IT POSSIBLE

”Version 8 er ikke bare en teknisk opgradering”

• Concare CRM
• Baggrund – mål og planer

• Version 8 er ikke bare en teknisk opgradering
• Mål, værdi og valg

• Concare CRM som opgraderingspartner

• Annoncering af ny strategisk samarbejdspartner

• Jeg håber at se dig igen kl. 12:00 og/eller kl. 14:30

|  74



MAKING IT POSSIBLE

Concare CRM på Kundedagene 2016

• Susan, Søren L

• Peter, Søren H og Bo

• Besøg vores stand

• Konkurrence

• Vi ses

|  75



Hør vores indlæg om opgraderingen til SuperOffice 8

Besøg Proinfo standen og få en snak med os

Book et møde og deltag i konkurrencen om et Apple Watch

Få ny energi



SuperOffice Kundedage 2016

Præmier – jubiii 


