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Agenda

1. Hvem er vi?

2. Forbedret salgsindsats v. Niels Holme

3. Brug CRM til salgsindsatsen v. Jonas Kallan Langvad



• Passioneret omkring vores løsning og vores kunder

• 30 års erfaring med CRM

• 250 ansatte i Europa

• 6.000+ kunder

• Omsætning 2018: MNOK 416

• EBITDA 2018: MNOK 67

• Til stede i: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England, Litauen og Schweiz.

• Prisbelønnet software

Hvem er SuperOffice?



Hvem har vi hjulpet?



Find      Fang    Fasthold

Hvad hjælper vi med?



• Oprigtige

• Ærlige

• Venlige

• Det enkle

Vores værdigrundlag



The Lead Company
Niels Holme



Sådan skaber I styret og styrket vækst – stærkere fødekanal til 

salget, mere effektiv salgskæde og brug af CRM!

SuperOffice seminar 
D. 05.02.2019



Sådan skaber I styret og styrket vækst …!

• Inspirere

• Dialog

• 1 ting med hjem … 

(spørge jer om til 

sidst!)

• Kort om TLC’s tilgang og analyser

• 3 svage led i kæden 

• Opsamling og gode råd om optimering af salgskæde/CRM

• Eksempel på en salgskæde-analyse 



Alle virksomheder kan vokse

… Uanset hvilken type virksomhed, branche og størrelse

”Alle virksomheder kan vokse 10-30%

med en stærkere fødekanal til salget 

og en mere effektiv salgskæde”



Lead Management 2014

Sammen med BD gennemført Lead 

management analyse med 690 respondenter, 

hvoraf 68% arbejder med salg, 24% med 

Salg/Marketing!

Spørgsmål i 5 kategorier:

• Salgsstyring/-kultur

• Segmentering

• Leadkanaler

• Lead håndtering

• CRM

Formål analyse: afdække adfærd i fødekanalen 

til salget (Lead management) med betydning 

for et effektivt salg - målt på konverteringsrater!

Salgskædens svage led

… analyser mod +2.000 virksomheder 

Nysalget 2016

Sammen med BD gennemføres Nysalgs-

analysen med 496 respondenter, hvoraf 474 er 

i Salg, 114 har ledelsesansvar!

Spørgsmål om nysalgets:

• Vigtighed

• Målindfrielse

• Håndtering kanvas

• Lead kanaler

• Forventninger

• Udfordringer

• Indsatsområder

Formål analyse: afdække rammer, indsigt og 

konkret adfærd i nysalget. Identificere de 

vigtigste indsatsområder og potentialet for at 

gøre det bedre med de nuværende ressourcer!



Salgskædens svage led

… analyser mod +2.000 virksomheder 

Mål-
grupper

Lead-
kanaler Leads Møder Tilbud Pipeline Ordrer

Ved vi hvem 

de er?

Kender vi 

deres 

potentiale?

Genererer de 

nok leads?

Er de 

lønsomme?

Er pipeline 

stærk nok?

Kender vi 

risikoen heri?

Får vi afgivet nok tilbud?

Følger vi op på alle 

tilbud?

Holder vi de rigtige 

møder?

Får vi nok ud af det 

enkelte møde?

Er der nok GODE leads?

Hvor mange taber vi på 

gulvet?

Får vi de ordrer 

vi skal have?

Når vi vores 

salgsmål?

74 % af 

virksomhederne 

har ikke en 

kobling mellem 

salgsmål og lead 

volumen

81 % kan ikke se, 

om sælgerne får 

leveret nok leads til 

at opbygge en stor 

nok pipeline

77 % får ikke 

early-warning

85 % kender ikke 

lønsomheden på 

deres leadkanaler 82 % ikke har faste 

kvalitetsparametre, der 

en sikrer ensartet og 

objektiv vurdering af 

leadkvalitet

85 % har ikke faste 

risiko-parametre, der 

placerer 

tilbud/opportunity i 

rød, gul, grøn zone

”Virksomheder med en klar strategi for Lead Management og et 

CRM-system til at understøtte denne, konverterer 67% flere 

kvalificerede leads til kunder”!

• Målrettet

• Systematisk

• Gennemsigtigt



Salgskæden i dag
… Styr på Segmenter/målgrupper 

1. Målrettede kampagner 

fra Marketing mod udvalgte 

segmenter

• Kun 13% af virksomhederne varmer i 

høj eller meget høj grad deres leads 

op med målrettede kampagner før de 

kontakter dem

• Kun 52 % indfrier i høj grad deres 

nysalgsmål (NYS ’16)

• 62-75% af Supersalgsteam har i 

høj eller meget høj grad styr på 

deres segmentering

• Det samme gælder for 0-15% af 

de Dårligste salgsteam.

2. Målrettede fælles 

salgsaktiviteter – mod 

kunder/leads i udvalgte 

segmenter (ID af kunders 

SOW/potentiale og 

”tvillinger”)

3. Målrettet salgsindsats fra den 

enkelte sælger – f.eks. mod 

”kunde-halen” og lead-basen (ID af 

potentielle fokuskunder)



Salgskæden i dag
… Styr på Segmenter/målgrupper 

Min rolle i Bevola:

• Salgskæde-analyse (stærke/svage led)

• Sammen med salgscheferne fastlagt definitioner, 

potentiale, ønsker til CRM og salgskultur

• Fastlagt køreplan for indsatser (f.eks. Segmenter)

• Udarbejdet kommerciel krav specifikation - 3 D’er 

+ integration/data-mapning = grundlag for tilbud 

CRM

Steen Hagelskjær CEO, Bevola: 

”Vi implementerede SuperOffice 

CRM for at gøre vores 

salgsorganisation mere effektiv!

Et vigtigt skridt har været at få styr 

på vores segmenter og skabe en 

bedre struktur i hele 

kundedatabasen

Næste skridt er så at bruge data til 

en proaktiv salgs- og marketing-

indsats”

Eksempler - primære målgrupper:

• Forhandlere/Återforsäljara

• Vognmænd/speditører

• Opbyggere/Påbyggara

• Værksteder – brands (e.g. Volvo, 

Scandia, MAN) og uafhængige

• Serviceværksteder (SE)

• Landbrug (NO)



Salgskæden i dag
… Styr på Segmenter/målgrupper 

Indsats:

• Ens kategorisering kunder/leads i ERP/CRM 

i 11 segmenter – væk med XLS-lister

• Overblik segmenter – og ID af top 20 i 

primære kundesegmenter

• Ansvarlig sælger på alle kunder/leads i CRM 

– deres mål/planer, afdække potentiale

• Overblik aktiviteter mod disse –

gennemførte/planlagte 

besøg/kontakter/synlighed mv.

Udbytte:

• Bedre viden om hvor man tjener 

pengene henne – søge leads dér …

• Øget parathed – kampagne på få dage 

(før lister fra sælgerne)

• Øget aktivitetsniveau - synlighed

• Kan ramme i alle 3 markeder på en 

gang eller hver for sig

• Videndeling - lære af hinanden –

hvorfor succes med nogle segmenter

Steen Hagelskjær CEO, Bevola: 

”Vi implementerede SuperOffice 

CRM for at gøre vores 

salgsorganisation mere effektiv!

Et vigtigt skridt har været at få styr 

på vores segmenter og skabe en 

bedre struktur i hele 

kundedatabasen

Næste skridt er så at bruge data til 

en proaktiv salgs- og marketing-

indsats”

Eksempler - primære målgrupper:

• Forhandlere/Återforsäljara

• Vognmænd/speditører

• Opbyggere/Påbyggara

• Værksteder – brands (e.g. Volvo, 

Scandia, MAN) og uafhængige

• Serviceværksteder (SE)

• Landbrug (NO)



Salgskæden i dag
… Styr på Segmenter/målgrupper 

Har I en klar 

definition på jeres 

segmenter

Har I et godt overblik over dem 

(antal, størrelse, karakteristika, 

næste skridt, etc.)

Ved I hvad I sælger til 

dem og kender I deres 

potentiale

Bruger I den viden til en 

målrettet salg & marketing 

indsats allerede i dag

Eller vil et bedre datagrundlag 

og en øget parathed – kunne 

løfte salget hos jer

2.1. 3. 4. 5.



Salgskæden i dag
… Styr på Leads

• 23% oplever at deres 

salgsorganisation i høj/meget høj 

grad er rustet til et krav om øget 

nysalg (Nysalgs-analysen ’16)

1. Skabe et præcist og 

fælles billede af hvor 

mange gode leads vi har –

og har brug for

2. Planlægge og igangsætte 

de rigtige aktiviteter på det 

rigtige tidspunkt (årshjul Salg 

& Marketing, proces for lead 

håndtering)

3. Sikre konstant fokus på udbyttet af 

gennemførte aktiviteter og mulighed for 

at korrigere, hvis ikke vi får nok leads/nok 

ud af leads – indfri nysalgsmål i år/næste 

år

Supersalgsteams taber kun ca. 

13% af alle leads på gulvet pga. 

mangelfuld eller for sen 

opfølgning, mens de Dårligste 

salgsteams taber i gennemsnit 

28% af deres leads på gulvet! 



Salgskæden i dag
… Styr på Leads

Søren Østergaard Rasmussen Group 

CCO, Dantherm: 

”En klar strategi/kultur for lead 

håndtering er afgørende for indfrielse af 

vores vækstmål. 

Vores CRM-system skal hver dag 

afspejle ”rigets tilstand” på det vigtige 

nysalg

Fortælle os om vi løbende når vores mål 

– har nok varme leads i fødekanalen til 

salget og konverterer nok leads til 

salgsmuligheder”

Indsats:

1. Klar definition på et godt lead 

(interesse, budget, projekt, timing, 

beslutningstager)

2. Forankring i CRM med proces og 

felter

3. Dashboards der viser lead 

volumen/kvalitet/aktiviteter

4. Integration mellem CMS- og CRM-

system (MKT-leads til Sælgere)

Udbytte:

1. Overblik total lead volumen/næste 

aktivitet – ingen tabes på gulvet

2. Der tales nu leads på alle salgsmøder 

- på niveau med salgshistorik etc.

3. 2019-forretningsplaner har fokus på 

lead-aktiviteter og KPI’er (f.eks. 

messer, kampagner, C-days = øget 

kvalitet i den enkelte aktivitet)

4. Alle forretningsområder har fastlagt 

lead-behov (MVK: 400 leads)



Salgskæden i dag
… Styr på Leads

• Del af MVK’s forretningsplan for 2019 

er at skulle generere 400 leads

• MVK måler på konverterings-raten 

løbende (ved i dag at de skal bruge 

ca. 10 leads for at lukke et salg



Salgskæden i dag
… Styr på Leads

Har I en klar 

definition på 

leads/et godt lead

Har I et godt overblik over alle 

jeres leads et sted (lead kilde, 

status, næste skridt)

Ved I hvor mange 

leads/gode leads I skal 

bruge for at nå jeres 

nysalgsmål

Bruger I den viden til en 

målrettet salg & marketing 

indsats allerede i dag

Eller vil et bedre datagrundlag 

og en stærkere lead kultur -

kunne løfte salget hos jer

2.1. 3. 4. 5.



Salgskæden i dag
… Styr på Pipeline

Salgskæde-analysens benchmark viser at viden om 

troværdighed i pipeline/om salgsmuligheder der 

hænger gennemsnitligt scores til at være hhv. mellem 1-2 

(i meget lav grad til i lav grad) og lidt over 2 (i lav grad til i 

nogen grad)  (Salgskæde-analysen i 2017-19)

1. Skabe et fælles overblik 

over den samlede pipeline 

og styrken heri – totalt og 

pr sælger

2. Sikre at pipeline løbende 

opdateres med de rigtige 

informationer - så vi ved at 

alle er ”on track” i forhold til 

deres salgsmål

3. Tilføre tilstrækkeligt med nye 

salgsmuligheder, så pipeline-værdi 

udvikler sig i den rigtige retning - lav 

sårbarhed, der kompenseres for tabte 

salgsmuligheder

Iblandt Supersalgsteams har 41% 

et godt overblik over deres 

pipeline i CRM-system, mens det 

samme kun gælder for 27% af de 

Dårligste



Salgskæden i dag
… Styr på Pipeline

Søren Østergaard Rasmussen 

Group CCO, Dantherm: 

”For at vi kan sikre os en stærk 

pipeline, har vi brug for en mere 

proaktiv kultur, hvor sælgerne både 

følger op på alle salgsmuligheder og 

tilbud og konsekvent sikre kvalitet i 

pipeline”

Indsats:

1. Klar definition på en stærk pipeline 

2. Forankring i CRM (værdi, 

sandsynlighed, lukkedato, næste 

aktivitet)

3. Dashboards der viser pipeline 

volumen/kvalitet/aktiviteter og 

periodens lost/won/open

4. Kultur workshops med ID af 

indsatsområder og brug for 

adfærdsændring – f.eks. bedre 

opfølgning på tilbud og altid en 

aktivitet på alle kunder og leads 

(grundregler)

Udbytte:

1. Overblik alle salgsmuligheder og tilbud i 

CRM og næste aktivitet – ingen tabes på 

gulvet, der følges op = højere k-rate

2. Der tales salgsmuligheder og pipeline på 

alle salgsmøder - på niveau med 

salgshistorik etc.

3. Alle forretningsplaner har samme fokus på 

pipelines indhold og kvalitet og KPI’er for 

størrelse og indsatser (face time med 

kunder, C-days etc.)

4. Alle forretningsområder fastlagt nødvendig 

pipeline størrelse løbende (MVK: 224 mill. 

Kr. / 2,8 mill. New bizz)

5. Bedre opfølgning på opportunities og tilbud 

via eksterne/interne sælgere (nu aktiviteter 

på alle, bedre koordinering/assigne mellem  

IS/ES)



Salgskæden i dag
… Styr på Pipeline

Har I en klar 

definition på hvad 

der indgår i  

pipeline

Har I et godt overblik over alle 

jeres salgsmuligheder og 

tilbud et sted (antal, kvalitet, 

status, næste skridt)

Ved I hvor stor en pipeline 

I skal have for at I kan nå 

jeres salgsmål

Bruger I den viden til en 

målrettet salg & marketing 

indsats allerede i dag

Eller vil et bedre datagrundlag og en 

mere proaktiv 

opfølgning/kvalificering af jeres 

pipeline – kunne løfte salget hos jer

2.1. 3. 4. 5.



Salgskæden i dag
… Opsamling og gode råd om optimering af salgskæde/CRM

• 9 ud af 10 salgskæder har svage led, alle kan vokse …

• Supersalgsteam arbejder systematisk med salgsprocesser, planer/nedbrydning, 

potentialet, lead generering/kultur og CRM (100 mod 185 lead …)

3 trin til en mere effektiv salgsmuskel:

1. Analysér på jeres salgskædes stærke og svage led - vurdér om I har de 

nødvendige definitioner, processer, ressourcer, adfærd, mål/KPI’er, aktiviteter, data etc.

2. Analysér på jeres salgsværktøjer – har I det rigtige overblik over forretningens styrke 

og aktivitetsniveau, kan I hurtigt ”drille” ned og analysere på salget og salgsindsatsen, 

understøttes jeres parathed og ønske om at kunne korrigere evt. udsving

3. Lav en køreplan for hvor det giver mest mening og mest værdi - at optimere på 

jeres tilgang i salget (f.eks. få bedre styr på leads eller løfte jeres konverteringsrate på 

tilbud) og hvordan jeres nuværende eller fremtidige salgsværktøjer bedst kan hjælpe 

jer hermed

Sæt ambitionerne lavt, gør det simpelt, realistisk og involvér alle der skal ændre adfærd fra 

starten af …

• Inspirere

• Dialog

• 1 ting med hjem …?

• Salgskæde-analysen

• Gratis v. 1 besvarelse

• Giv mig et visitkort



Sådan skaber du et styret og styrket salg

… ÆGTE forandring forudsætter at du trykker på (ALLE) de rigtige knapper

Organisation

• Kompetencer

• Komfortzoner

• Klare definitioner

Systemer

• Registrere data

• Kvalificere

• Rapportere/mål

Processer

• Performance

• Målrettet

• Transparent

Kultur

• Vælge fra/til

• Prøve nyt/lære

• Motivere/belønne

Fokus på det 

der flytter 

noget i salget!



• Gennemført + 350 salgskæde-analyser siden 2012

• Viser stærke og svage lead, samt potentiale

• Stærkt grundlag for ID af indsatsområder og 

uenigheder

• Kan laves af enkeltpersoner og hel afdeling 

Salgskæden i dag
… Salgskæde-analyse



• Gennemført + 350 salgskæde-analyser siden 2012

• Viser stærke og svage lead, samt potentiale

• Stærkt grundlag for ID af indsatsområder og 

uenigheder

• Kan laves af enkeltpersoner og hel afdeling 

Salgskæden i dag
… Salgskæde-analyse



Lets do a live demo



Funktionalitet er inddelt i
“brugerplaner”



STANDARD

For brugere med basale 

CRM behov

Brugerplaner kan sættes sammen på kryds og tværs

MARKETING

For brugere der skal 

kunne håndtere og måle 

på kampagner og 

udsendelser

SALES

For sælgere og 

salgschefer

SERVICE

For kunderådgivere og 

supportfunktionen

COMPLETE

For brugere der har brug 

for det hele



Marketing hjælper med at finde flere leads

• Hjælper dig med at planlægge og
eksekvere professionelle kampagner

• Hjælper med at udvikle leads til
salgsmuligheder

• Giver dig mulighed for at øge kvaliteten i
udsendelser baseret på målinger og
statistik over målgruppens reaktioner



Salg hjælper dig med at fange flere kunder

• Støtter en proaktiv fremfor reaktiv salgsproces

• Præcise prognoser og automatisk rapportering

• Holder styr på ALLE salgsaktiviteter

• Fabrikerer standardiserede tilbud, der minimerer
fejlraten og øger det professionelle indtryk

• Udnytter «Best practice»



Service hjælper dig med at fastholde flere kunder

• Holder styr på indkommende henvendelser og
muliggør systematiseret håndtering

• Automatisk svar på henvendelser

• Fleksible og automatiske eskaleringsoptioner

• Tillader brug af FAQér til selvbetjening til
hurtigere svar samt aflastning af service 
ressourcer



GDPR Ready



Lead

Suspect

Prospect

Customer

Lost 
Prospect

Previous

Customer

Data livscyklus og rettighedshåndtering

Right to consent

Right to data protection

Right to access data

Right to correct data

Right to get notified

Right to data portability

Automated delete

Right to be forgotten



Privacy by design i SuperOffice

Registrere nye  

personer i 

SuperOffice

Forskellig

behandling baseret

på kilde:

Manuelt oprettet

Formularer

Chat

Import

Integrationer

etc.

Registrere 

korrekt formål 

og retsgrundlag

Email omkring 

Privacy rettigheder

Gemt baseret på 

forskellige kilder:

Sager

Forespørgsler

LinkedIn

Visitkort

Lister med leads

etc.

Emailen har et link/url 

til abonnements-

indstillinger

I Marketing

modulet bruges de 

samme 

abonnementstyper

Funktionalitet til 

persondatarapport 

Besked indenfor

72 timer ved

databrud / 

hændelser

Information om at 

en person er blevet

gemt og link til

Privacy Statement

Her kan personen

bestemme hvilket

indhold, de ønsker

at modtage

Funktionalitet som 

sikrer, at 

udsendelser kun 

sendes til dem, som 

abonnerer

For at overholde

adgangskrav har du 

brug for 

funktionalitet til at 

sammenfatte og se 

historik og

registrerede

persondata

Hvis din persondata

komprimenteres, 

kan du bruge

Servicemodulet til

at advare 1: mange 

med sporing. 



Hvordan sikrer vi succes?
The lean

option



Konsulentydelser sikrer afkast af CRM investeringen...

Kan du 

bruge

SuperOffice 

«out of the

box»?

Eller skal 

SuperOffice 

tilpasses 

for at indfri

dine 

behov?



SuperOffice Danmark



Tak for i dag ☺


