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Spørgsmål:
Anvender du SuperOffice Service i dag?
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Service-sag Reklamation

Hvad er Service og hvilke begreber

Et service system hjælper dine kundeservice- og supportteams med at forbedre håndteringen af henvendelser og løse 
kundernes problemer.



Indkomne henvendelser
- 5 forskellige måder at registrere en sag



Mail

Alle mails i bestemte postkasser 
behandles via SuperOffice, fx

info@...

ordre@...

reklamation@...



Webformularer

Indlejre en webformular 
direkte på jeres hjemmeside



Kundeportal

Mulighed for at jeres kunder 
kan logge ind og se sager, 
oprette nye sager og følge 
eksisterende sager



Telefon

Opret en sag når kunden ringer 
til jer på telefonen.

Der kan evt. også integreres til 
telefonsystem, så det bliver så få 
klik som muligt.



Chat

Indlejret chat funktion på jeres 
hjemmeside.

Forskellige chat køer på 
forskellige undersider og 
domæner.



Automatisk svar

Routing v. ny sag

Svarskabeloner

Self-service

FAQ
Nye sager får en 
bekræftelsesmail med 
sags-ID og evt. link til 
sagen på kundeportalen. 
Regler kan også sende 
automatiske mails - fx efter 
5 dage uden svar fra 
kunden.

Lad kundeservice-
medarbejderen nå mere 
ved at anvende 
svarskabeloner, der i løbet 
af få sekunder laver et 
fyldestgørende svar til 
kunden.

Ved oprettelse af sag 
kigger videnbasen i 
henvendelsen og kan 
foreslå kunden 2-3 FAQs
der dækker samme 
område.

Regler sørger for at en ny 
henvendelse automatisk får 
den rette prioritering og 
lander hos specifik 
medarbejder(gruppe).

Ved anvendelse af 
kundeportal er det muligt for 
kunden i langt højere grad at 
benytte self-service.

Intelligente henvendelser



Request

Registration of request

Customer Portal

CRM information available to your customers

Contracts

Contracts & agreements

Chat

Live Chat

Dashboard

Statistics / Usage

Web Form

Order form

Login

Customer Engagement Platform

Person Info including

GDPR (consent)

Person
Company info

Company

for customers



Let’s do the demo!



SuperOffice Service og Ticket Management

Registrering af 
indkomne 

kunde-
henvendelser

Håndtering og 
besvarelse af 

sager

Dashboard og 
statistisk 

overblik over 
sager



Spørgsmål:
Hvad er dit næste ønske omkring 
SuperOffice Service modulet?



Q & A

Du kan skrive dit 

spørgsmål i chatten



Tak for i dag!

Husk

Webinar om Sharepoint integration den 25. oktober

Webinar om Tilbud og salgsopfølgning den 8. december

SuperOffice.dk/events


