
Optimer jeres 
salgsproces

Og luk ordrer hurtigere



Dagens agenda

● Kort intro
● Sælgerens udfordring i dag
● Optimer din salgsproces
● Spørgsmål



Hvem er jeg?

Peter Haahr Rasmussen
Salgsdirektør, GetAccept
Tlf. 53 73 36 75
peter.rasmussen@getaccept.com

mailto:peter.rasmussen@getaccept.com


Et produkt - tre fokusområder

Dokumentsporing Smart-reminders eSignatur

Kontrol & overblik Ram kunden præcist Underskriv digitalt, 
nemt & sikkert 



Kunderne forventer smarte digitale løsninger,
der gør det nemt at handle med dig.



Dødens Dal!

Et studie viser at 60% af alle tilbud og aftaler pludseligt går kolde. 
Hvorfor og hvordan kan vi som sælgere undgå den situation?

Kilde: Aberdeen group



Et produkt - løser tre pains

Dokumentsporing Smart-reminders eSignatur

Forstå kundens adfærd
Bevare fokus

Bruge tiden rigtigt

Holder dialogen i gang
Sparer tid

På kundens vilkår

Gør det let for kunden 
at sige ja.



Hvorfor GetAccept?
GetAccept vision er at være den online platform, 
hvor alt b2b-forretning sker på en naturlig måde.

8x
Højere hitrate

(Ift. B2B salgsgennemsnit)
Hurtigere time 2 close

(ift. Traditionelle salgsprocesser)

1-15%



Tillid = Oprigtighed + Kompetencer

Tror de, at du er oprigtig? 

JA

Købere er villige til at indlede en samtale

Tror de, at du er oprigtig og kompetent?

JA

Købere er villige til at afsløre deres mål, 
problemer og behov. 
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Optimér salgsprocessen



“Det skal være let for vores 
kunder at arbejde med os.”

Jobindex implementerede SuperOffice og GetAccept i november 
2019. Deres sælgere sparer signifikant meget tid på at få 
kontrakter godkendt. 

Før kunne det tage over en uge fra aftalen er sendt afsted til den 
er underskrevet. Nu tager det 1-2 dage - nogle gange tager det 
kun 5 minutter. 

Troels Engström Nielsen, Salgsdirektør, Jobindex

Jobindex case

“Jeg har meget svært ved at se, hvorfor man 
ikke skulle gøre det. Det har i hvert fald været 
utrolig positivt for os.”

Integrationen til SuperOffice
● Samler alt i deres salgsproces i 

SuperOffice.
● Overblik over hvor langt hver 

kontrakt er i processen hos 
kunderne.

● Tilgængeligt fra mobilen - det 
gør det nemt og smidigt.

Læs hele deres historie her.

https://www.getaccept.com/da/kunder/jobindex


● Opret dit tilbud i SuperOffice
● Eller på din PC

Digitale tilbud og kontrakter fra 
SuperOffice med GetAccept



● Hent dit tilbud i SuperOffice
● Eller upload fra PC

Digitale tilbud og kontrakter fra 
SuperOffice med GetAccept



● Felter auto-udfyldes
● Personlig videohilsen
● Vælg flere modtagere
● Påmindelser til dig i SuperOffice
● Automatiske påmindelser til 

kunden
● Digital underskrift (Click2sign) 

eller NemID

Arbejd direkte i SuperOffice



● Kontrollér
● Send

Bevar overblikket i SuperOffice



Via GetAccept App kan du optage en 
personlig videohilsen.

Dennis Kristensen, CEO hos Strusoft
“Vi har en regel om, at man ikke må sende NOGET SOM 
HELST uden en videohilsen. Vi kan bare se, hvor stor 
forskel det gør for engagementet.”



Kundens perspektiv 



Kundens perspektiv 



Kundens perspektiv 



Kundens perspektiv 



Kundens perspektiv 



Kundens perspektiv 



Få besked med det samme
● Få en notifikation, når din kunde 

interagerer med dit dokument.

● Følg op på det rette tidspunkt.



Værdifuld CRM integration 

● Øg fortjeneste
● Boost din brand identitet
● Automatiske opfølgninger
● Strømline organisatoriske processer
● Forstå kunderejsen med dokumentsporing
● Juridisk bindende eSignatur direkte fra dit CRM
● Få en bedre kundeinteraktion og win-rate med video
● Få et fuldt overblik over alle jeres skabeloner og kontrakter



“Det skal være let for vores 
kunder at arbejde med os.”
● Jobindex (70 brugere, skalering til 83 brugere inden for 

et år; IT-Jobbank):
● 2 Super-super brugere, træning med dem og opsætning 

(10 dages periode + integration grundet onsite 
installation)

● 15 Super brugere, træning onsite
● Super-Super brugere stod for brugertræning i denne 

case
● Implementering indenfor 1 måned.

Jobindex case

“Jeg har meget svært ved at se, hvorfor man 
ikke skulle gøre det. Det har i hvert fald været 
utrolig positivt for os.”

Integrationen til SuperOffice
● Samler alt i deres salgsproces i 

SuperOffice.
● Overblik over hvor langt hver 

kontrakt er i processen hos 
kunderne.

● Tilgængeligt fra mobilen - det 
gør det nemt og smidigt.

Læs hele deres historie her.

http://www.getaccept.com/da/da/kunder/jobindex


Prøv GetAccept gratis i 14 dage
- 310 kr. pr. måned/licens

Opret en testkonto

https://www.getaccept.com/da/prov-gratis


Kan GetAccept løfte dit salg?
Book en demo og hør mere om, hvordan du 
kan optimere din salgsproces.  

Book en demo

https://www.getaccept.com/da/book-en-demo


Kontakt mig

Peter Haahr Rasmussen
Salgsdirektør, GetAccept
Tlf. 53 73 36 75
peter.rasmussen@getaccept.com

mailto:peter.rasmussen@getaccept.com


Spørgsmål?

Spørg løs


