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I bydes velkommen af

Siteshop (Anders Dyre) & SuperOffice (Pernille Lund)
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Sælg mere med FaktaNet Live integreret i SuperOffice CRM

Anders Dyre, Siteshop ApS



Byggfakta Live 
til SuperOffice CRM



Byg din forretning på viden og data
Byggefakta skaber betydelige konkurrencefordele og værdi for alle 
aktører i byggebranchen, der vil være på forkant med, hvad der rører 
sig i dansk byggeri – med markedets skarpeste projektinformationer.

Pr. uge



Den mest detaljerede projektdatabase

Byggeprojekter fra hele Norden

Offentlige udbud, licitationer, private byggeprojekter

Byggeprojekter for over 30 mia. i Danmark

Altid opdaterede projektoplysninger

Detaljer som byggeperiode, værdi, stadie, type mv. 

Henvender sig bla. til produktionsvirksomheder,
entreprenører, materiale udlejning, grossister mv.

Kilde til nye leads og salgsmuligheder



“Information is the oil of the 21st century, 
and analytics is the combustion engine.” 

– Peter Sondergaard, senior vice president, Gartner Research. 



SuperOffice styrker dine relationer

Firma og kontaktstyring

Kalender og aktivitetsstyring

Dokumenter, emails, udsendelser

Tilbud og pipeline styring

Projekter og projektmedlemmer

Dashboards og overblik



Værdiskabende projektoplysninger CRM værktøjer og arbejdsgange



Byggfakta Live, find den på SuperOffice App Store

• Vælg Projekter i FaktaNet Live, få automatisk overført til SuperOffice
• Få oprettet som Projekt eller Salg
• Få overført detaljer som byggeperiode, stadie, værdi, type mv. til MereSiden
• Tilknyt ønskede firmaer og personer, match sikrer mod dubletter
• Opret nemt nyt Salg på projektet
• AutoUpdate fører automatisk ændringer fra FaktaNet Live til SuperOffice

Nøglefunktioner































• Sparer tid og øger dine sælgeres effektivitet
• Forbedrer dine sælgeres chancer for salg
• Større præcision og struktur i pipeline
• Højere datakvalitet, mere tillid til systemet, bedre overblik til ledelsen

Byggfakta Live, find den på SuperOffice App Store

Opnå disse klare fordele



Oplysningerne i FaktaNet Live er afgørende for vores salg af inventar, da vi nemt 
kan se de byggeprojekter vores kunder og potentielle nye kunder arbejder på. 

Integrationen til SuperOffice er derfor en kæmpe gevinst for os. Den sparer os 
meget tid hver dag og vi udnytter alle de gode redskaber i SuperOffice til at 

bearbejde kunderne, følge op, lave kampagner og bevare overblikket.

”

”Alice Thuesen - CSO Sales Manager – Blika A/S



Ny viden der styrker dine sælgere

Hvorfor er projektdata så værdifulde i SuperOffice?

Kombinerer nye salgsmuligheder med historik og viden fra CRM

Pallette af stærke CRM værktøjer til at udføre de rette forretningsgange 

Styrker dine relationer, fokuserer din indsats, øger dit salg



Priser fra 740 kr. pr. måned
Opsætningsgebyr: 5.000 kr.

Kræver at din virksomhed har abonnement til FaktaNet Live
med ”Eksport Mappen” aktiveret

Besøg siteshop.dk
Find Byggfakta app’en på SuperOffice App Store
Skriv til ad@siteshop.dk
Ring 70 20 19 78

Kom godt i gang

http://siteshop.dk

