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Forord
Du har nu købt - eller tænker på at købe - ChannelCRM systemet. Vi går ud fra at du er kommet så langt fordi
du ser behovet for at forbedre indsatsen når det gælder at sælge mere, bedre og hurtigere. Måske også for at
yde bedre kundepleje overfor dine eksisterende kunder og dermed sikre din forretning bedre.
Kan du genkende dig selv i ovenstående er du på rette vej. CRM er netop vejen frem når det gælder om at nå
højere salgsmål - og ChannelCRM er den mest effektive vej til CRM.
For at få det bedste ud af CRM – hurtigst muligt – kan det være en god idé at skaffe sig et overblik over de
funktioner, som findes i systemet. Denne guide er egnet til dette.
Alle informationerne i denne guide er dog også tilgængelige online på ChannelCRM web-sider. Online versionen
er bedre når det gælder om hurtigt at finde hjælp til et specifikt område. Du når online hjælpen ved at besøge
hjemmesiden www.channelcrmhelp.dk eller ved simpelthen at klikke på hjælpe-links inde fra ChannelCRM
systemet.
God læsning.
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Oversigt
Dette er en kombineret forklaring af begreber og hjælp til ChannelCRM fra det
danske firma ChannelCRM A/S.
I hjælpen kan der vises skærmbilleder med data fra virkelige firmaer. Valget af
disse firmaer er tilfældigt og afspejler på ingen måde et forretningsforhold
mellem ChannelCRM og de pågældende firmaer.
De viste skærmbilleder er med danske ledetekster. I virkeligt brug vælger du
sprog blandt dansk og engelsk.
Vær opmærksom på at de fleste skærmbilleder vises som de ser ud på en PC. På
enheder med mindre skærme (telefoner f.eks.), kan der benyttes visninger med
færre detaljer.

For at åbne ChannelCRMs primære hjemmeside klik her: channelcrm.dk
Hvis du er her for at se hjælp til ChannelCRM i Client/Server versionen så klik her:
channelcrmhelp.dk/cs
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Velkommen
Du skal nu bruge - eller tænker på at bruge - ChannelCRM systemet. Vi går ud fra at
du er kommet så langt, fordi du ser behovet for at forbedre indsatsen når det
gælder at sælge mere, bedre og hurtigere. Måske også for at yde bedre kundepleje
over for dine eksisterende kunder og dermed sikre din forretning bedre.
Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du på rette vej. CRM er netop vejen
frem, når det gælder om at nå højere salgsmål - og ChannelCRM er den mest
effektive vej til CRM.
Med denne hjælp foran dig har du en opskrift på, hvordan du kommer i gang. Rent
teknisk i form af opsætning og licenser. Men også mere praktisk: Hvordan bruges
det? Hvor får vi data fra? Hvad er en kampagne? Hvad skal vi kræve af vore
brugere?
Og hvad angår brugere: ChannelCRM anvendes i dag i virksomheder med
brugerantal lige fra én til op mod hundrede. Afhængigt at brugerantallet, kan der
være forskel på, hvad man lægger vægt på. Men uafhængigt af brugerantallet
gælder, at den enkelte bruger skal have gavn af systemet. Ellers bliver det
simpelthen ikke brugt optimalt.
Bogens forfattere er sammenfaldende med ejerkredsen bag firmaet ChannelCRM.
Det betyder at du ikke skal forvente upartiskhed her. Vi synes selv at ChannelCRM
systemet er godt og at det hele tiden bliver bedre. Og så er vi jo ikke sat i verden for
at sælge eventuelle konkurrenters produkter.
Der er imidlertid også en stor fordel ved at forfatterne er så dybt involverede: Vi har
prøvet næsten alt inden for CRM på egen krop og har derfor optjent dyre erfaringer.
Først efter sammenlagt 50 år i jobfunktioner inden for salg, salgsledelse og
direktion i nogle af danmarks mest konkurrenceprægede virksomheder, har vi selv
gået ind på leverandørsiden af CRM.
Vi mener selv af disse erfaringer er afspejlet i ChannelCRM systemerne og vi håber
at de samme erfaringer gavner denne manual.

Hvad kan du så regne med at få ud af CRM?
Ja, fordelene falder lidt i forskellige kategorier:
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1. Du kan regne med at du og dine medarbejdere kommer til at arbejde mere
effektivt. At have overblik over alt, hvad der er sket og planlagt, sikrer at alle
aftaler holdes, at man ikke ”glemmer” salgsmuligheder og at man ikke spilder
tid med at lede efter information eller med trivielle arbejdsprocesser.
2. Så kan du regne med at kunne holde bedre fast i kunderne. I dag er den
primære faktor, der differentierer leverandører, den måde hvorpå de
håndterer kunderne. Du kan med CRM sikre at du mindst er lige så god som
din bedste konkurrent.
3. Dit firma bliver mere værd. Med CRM får du dokumenteret, hvor godt din
virksomhed har fat i kunderne. Netop evnen til at fastholde eksisterende
kunder og tiltrække ny kunder er en meget væsentlig faktor, når en
udenforstående skal vurdere værdien af din virksomhed.
4. Du får bedre muligheder for at kontrollere og navigere i din virksomheds
fremtid. De fleste af os er nødt til konstant at tilpasse salgsindsats og
kundehåndtering til skiftende markedsvilkår. Dette er meget svært, hvis man
først opdager problemer, når de er synlige i ordretilgangen. Med CRM får du
mulighed for at opdage tendenser – mens de er tendenser. Og du får
mulighed for at styre salgsindsatsen proaktivt.
Mange vælger CRM alene ud fra ønsket om at opnå fordele i første kategori. Det er
der ikke noget problem i og under alle omstændigheder, skal der være fordele at
hente her. Ellers bliver det meget svært at få dine kolleger motiverede for et bruge
CRM. Her vil vi blot gøre opmærksom på, at fordelene i de øvrige kategorier kan
være mindst lige så meget værd. Og at det betaler sig at arbejde lidt for at udnytte
disse ekstra fordele.

Hvem skal så lave alt det her for dig?
Det korte svar er - det skal du selv. Vi og vore partnere vil selvfølgelig gerne hjælpe
til under implementeringen af CRM, men jo mere aktivt du og dine kolleger
deltager, desto mere sikkert når i godt i mål. CRM er så sammenknyttet med jeres
måde at arbejde på, med jeres visioner for kunderne og med den kultur i ønsker at
afspejle, at man ikke kan overlade det til ”sorte jakkesæt” at træffe valgene. Tag
derfor gerne imod rådgivning. Overlad gerne trivielle indtastningsrutiner og
datarens til andre. Men vær 100 procent med i processen med at udvikle jeres egen
virksomheds brug af CRM.
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Og hvornår skal vi så gå i gang?
Igen er det korte svar: Nu. Vi har til gode at se den virksomhed, der ikke har helt
aktuelle og let identificerbare udfordringer, når det gælder salg og kundekontakt.
Løs dem med det samme og tænk derefter på, hvad der skal være næste skridt.
Alt for mange starter op med store, dyre analyseprojekter i situationer, hvor
sandheden om behovene er så banal at den resulterende rapport kunne laves med
copy-paste. Disse analyseprojekter har så en tendens til alligevel at munde ud i
konklusioner, der viser nødvendigheden af meget store kundespecifikke
tilpasninger eller ligefrem udviklingsprojekter. Hvis din virksomhed har råd (og råd
til at vente på resultatet), så kan denne fremgangsmåde måske være god nok. Top
100 virksomheder benytter denne fremgang.
Hvis ikke du er blandt Danmarks 100 største virksomheder, så vil du med denne
manual i hånden kunne se, hvordan du og din virksomhed hurtigt og effektivt
kommer på højde med de bedste, når det gælder salg og kundehåndtering.
Velkommen!

Guidens opbygning
Guiden er sammensat af generelle afsnit (som dette) og afsnit, der er meget
specifikke for brugen af ChannelCRM.
Vi tager i guiden udgangspunkt i at du er medstifter af en ny virksomhed og at du
derfor med CRM vil sikre et godt fundament for salgsarbejdet.
Derfra tager vi trin for trin skridt mod større udnyttelse af mulighederne i CRM.
Vi er klar over at du ikke nødvendigvis er i præcis guidens situation. Derfor kan du
givetvis springe lidt hurtigt over nogle af kapitlerne. Det kan også være at du vælger
en lidt anden rækkefølge i implementeringen. Alt efter hvad der nu er mest
værdiskabende i din situation.
Hvert af hjælpens afsnit omhandler et isoleret område og inden for afsnittet har vi
søgt at starte med mere generelle forhold og en diskussion om mulighederne. Efter
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dette afsluttes kapitlet med videoer om, hvordan disse muligheder så benyttes i
ChannelCRM systemet.
Vi mener derfor at du med denne hjælp i hånden (på skærmen) - som en vejledning
- kan komme fra et "CRM nulpunkt" til at være blandt de virksomheder, der drager
mest fordel af CRM. Lad det komme an på en prøve!

Og hvem er så Helle Tværs?
Når CRM tages i brug i en virksomhed, vækker det ofte mange følelser hos dem, der
skal arbejde med det. I sig selv er dette ikke mærkeligt, for mange ting og vaner
kommer op til overfladen; nogle ting skal ændres og det kan endda være at netop
denne ”CRM-indførelse” – for den enkelte medarbejder - er nummer 4 i rækken. Og
de andre gik galt!
At det vækker følelser er grundlæggende positivt, for dermed kan der mønstres
mere energi end ved ligegyldighed. Men det gælder selvfølgelig om at sikre at
følelserne kommer frem på en måde, så energien kan bruges konstruktivt. Derfor
kan det være gavnligt på forhånd at sætte sig ind i nogle af de følelser og
reaktioner, der kan forventes.
For at kunne beskrive dette helt konkret, har vi opfundet fire personer, som vi så
helt stereotypisk tillægger holdninger og reaktioner. Personerne er:

Søren Rask

Helle Tværs

Ole Suhr

Bente Flid

Personernes grundlæggende holdninger fremgår måske af navnene. Det er tilsigtet.
Til gengæld er vi ikke ude i noget ærinde med hensyn til holdningers sammenhæng
med køn og alder.
Selv om der i salg er rig lejlighed til at få sine eventuelle fordomme omkring køn og
alder bekræftet, så er der heldigvis så mange eksempler på personer, der
modbeviser disse fordomme, at de er og bliver - fordomme.
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Det kan være at de eksempler, vi beskriver omkring disse personers reaktioner
synes for banale til at kunne være rigtige. Det tror vi også selv de er. I den virkelige
verden rummer mennesker mere dybde end det, vi fremdrager fra Bente, Ole, Helle
og Søren. Hvis du savner denne dybde, så køb en god bog om salgspsykologi. Eller
tag på nogle af de kurser, der udbydes om emnet.
Vores håb er at du alligevel kan finde lidt af dig selv i personerne, at dine kolleger
kan finde noget om dem selv og så selvfølgelig, at du kan se om din kollegas
reaktion på et eller andet er en ”typisk Ole”.
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Log på systemet
Du starter ChannelCRM ved at skrive adressen til dit crm-system i din foretrukne
browser. Adressen vil ofte se ud som "ditfirma.onchannelcrm.com".
Du bliver straks mødt med et logon billede som nedenfor:

Tast dit brugernavn (e-mail-adresse) samt det kodeord, du har modtaget fra
ChannelCRM.
Hvis din browser spørger om den også skal gemme kodeordet, kan du godt svare
"Ja". Men hvis det ikke er din egen PC, er det en dårlig idé og så bør du svare "Nej".
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Navigering i CRM
Stort set alt i ChannelCRM er navigérbart. Det vil sige at du kan klikke på det og
dermed gå til yderligere information om emnet.
Du kan se at der kan navigeres ved at cursoren vises som en hånd. På en mobil
enhed kan du ikke se cursoren, men du vænner dig hurtigt til, hvad der kan
navigeres fra og hvad ikke.
Som hovedregel er det enkelt-klik, der skal til. Sådan er det i web-applikationer
(svarer til links på en hjemmeside).
Når du skal navigere "baglæns" i systemet (som hvis du kommer fra en liste over
firmaer, har åbnet et af firmaerne ved at klikke på listen og nu gerne vil tilbage til
listen), så bruger du knappen "Tilbage" i vinduets nedre højre hjørne. Hvis det er en
redigering du er i gang med, kan du også bare klikke gem (diskette-symbolet).
Uanset hvor langt inde i systemet du befinder dig, kan du komme tilbage til
systemets hjemmeside (startsiden) ved at klikke på det store CCRM-logo øverst til
venstre.
Når der skal data i systemet er det i mange felter bare at skrive tekst. Men andre
felter er opslagsfelter - som f.eks. når der for et firma skal vælges hvilken person,
der er den primære kontaktperson. Her kan du klikke pilen i feltet og så vælge fra en
liste, men du kan også blot begynde at skrive navnet i feltet. ChannelCRM vil så
automatisk opbygge en valgliste over det, der passer til det indtastede.
Og så en lille bonus: Mange steder er det slet ikke nødvendigt at skrive. At oprette et
firma kan ske via den automatiske adgang til CVR-registret og mange steder vil
systemet selv kunne regne felternes indhold ud fra det sted du befinder dig. Hvis du
f.eks. planlægger en opfølgende aktivitet ud fra en telefonsamtale, så kan systemet
selv regne ud, hvilken person i hvilket firma og i forbindelse med hvilken
salgsmulighed, det drejer sig om. Så alt undtaget tidspunktet er forudfyldt. Nemt.
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Menu
Når du er logget ind mødes du af en enkel hovedmenu, hvor der er adgang til de
mest brugte områder: De nederste grå menuvalg giver adgang til undermenuer
indenfor særlige områder: Salg, salgsledelse, produkter/priser, marketing,
rapportering og mere.
Klik på knapperne herunder for at gå til hjælp om de enkelte områder.

Hovedmenu

© 2022 ChannelCRM A/S
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ToDo-liste
ToDo-listen viser alle de aktiviteter du har planlagt at udføre. Listen kan begrænses
til en tidsperiode (f.eks. i dag) og du kan nemt åbne de enkelte aktiviteter og starte
arbejdet.
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Aktiviteter, der er vist med rød tekst er overskredne. Det kan skyldes at du har
glemt/ikke haft tid at udføre dem. Men det kan også skyldes at du faktisk har udført
dem, men glemt at markere dem som afsluttede i ChannelCRM.
Du kan afslutte en aktivitet ved at åbne den og klikke på afsluttet, eller du kan bruge
ToDo-listens højrekliksmenu.
Eftersom de fleste ToDos er der fordi du enten har lovet et emne at gøre noget eller
fordi du har vurderet at det er gavnligt for dit arbejde, bør der jo aldrig være røde
aktiviteter. Hvis de alligevel kommer, så gør dig selv en tjeneste at få dem afsluttet
eller udskudt til et tidspunkt, hvor du har tid. Mange uafsluttede aktiviteter har det
med at fjerne fokus for det mest vigtige.

Kalender
Kalenderen finder du i hjemmemenuen. Klik på "Kalender" og et billede svarende til
nedenfor vises:
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Her er kalenderen i visning for arbejdsuge, men dag eller måned kan selvfølgelig
også vælges.
En given aktivitet åbnes med klik - lades musen blot hvile over en aktivitet vises i et
lille vindue flere detaljer fra aktiviteten.
Hvis du ønsker at oprette et nyt møde fra kalenderen er det blot at pege området ud
med musen og enten højreklikke eller klikke på knappen "Tilføj". Derved åbnes en
ny mødeaktivitet - klar til indtastning.
Hvis dit system sættes op med Exchange-synkronisering, vil denne kalender blive
holdt ajour med den tilsvarende i Outlook.
Der kan også vise kalenderen for flere brugere på samme tid. Klik på knappen
"Brugere" og vælg én eller flere.
Gruppekalender
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Gruppekalenderen viser aftaler for alle dine kolleger. Kalenderen indeholder en
månedsnavigator og en liste over de kolleger, der skal medtages i kalenderen.
Kalenderen kan ikke benyttes til at redigere aftaler direkte, men til gengæld er den
god til at få overblik over alle dine kollegers gøremål og aftaler. Klik på en aftale for
at åbne detaljer for aftalen (og eventuelt at redigere).

Om aftaler generelt
Aftaler kan være forbundne med firmaer, kontakter, projekter, salgsforløb og mere.
Når du opretter aftaler fra kalenderen, skal du selv knytte disse forbindelser, for i
udgangspunkt "ved" kalenderen ikke i hvilken sammenhæng du befinder dig.
Derfor er det ofte bedre at oprette aftaler fra personbilledet (så kender systemet
både person og firma). Eller måske fra en af de andre sammenhænge, hvor aftaler
optræder. F.eks. Salgsmulighed.
Aller nemmest er det at oprette aktiviteter direkte fra den aktivitet, som den ny
aktivitet arbejder videre på. Derved slipper du for at skulle udfylde ret meget.
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Alle aktiviteter
Listen "Alle aktiviteter" vise aktiviteter for en valgt periode (og måske filtreret med
flere kriterier) - uanset om de er afsluttede eller åbne. (Dette er i modsætning til
ToDo-listen, som jo kun viser åbne aktiviteter).

Kanban
Kanban-kort bruger du til at styre færdiggørelsen af opgaver. Interne eller rettede
mod ekstene firmaer. Hvis du vil lære om metodikken er der rige muligheder ved at
søge på "kanban" på nettet.

© 2022 ChannelCRM A/S

22

CRM med ChannelCRM

Firmaer
Ofte har man behov for at arbejde på en liste af firmaer. Det kan være netop de
firmaer, hvor du selv er kundeansvarlig. Det kan være de firmaer, der ligger i
Birkerød. Eller det kan være noget helt andet.
Menuvalget Firmaer giver dig adgang til søgebilledet:
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Her er der søgt på "(demo)" hvorfor der vises alle demo-firmaerne.
For at læse mere om entiteten firma se Firma

60

.

Listen
Selve listen er dynamisk forstået på den måde at du kan klikke på de links, der er i
den og på den måde åbne f.eks. firmaet. Du kan også sortere efter en række af
kolonnerne.
I det viste eksempel er der kun 10 firmaer og de vises alle på én gang. Er der over
20 firmaer vil de blive vist efterhånden som du bladrer nedad i listen.
Basale søgemuligheder
Over listen finder du to felter: Find tekst er et søgekriterium, hvor du kan skrive dele
af - eller hele - firmanavnet, afdelingsnavnet, kundenummer eller
hovedtelefonnummer. Tast Enter for at benytte kriteriet.
Du kan også vælge mellem de hash-tags, der er anvendt i systemet. Det gør du med
feltet #Tag, som endda viser hvor mange gange det aktuelle hashtag er anvendt på
firmaer.
Så længe tjekboksen Mine firmaer er afkrydset vil de øvrige kriterier blive
kombineret med det kriterium at du skal stå som KAM.
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Relation: Benyttes til at vælge hvilken firmarelation der skal anvendes. Både firmaer

med denne relation som primær relation og firmaer med denne som sekundær
relation medtages.
KAM/Ejer: Benyttes til specifikt at angive hvilken KAM (bruger) der skal vælges.
Postnummer: Benyttes til at angive firmaernes postnummer
Land: Ja land.
Infotag: Her kan der vælges mellem de Infotags, der er i plukkelisterne.
Alle kriterierne kan kombineres.
Handlinger
Nederst finder du en række knapper. Tilføj, Mere, Genlæs, Tilbage og Navne
Numre .
Tilføj: Benyttes til at oprette et nyt firma.
Mere : Denne knap åbner et popup-vindue som tilbyder en række handlinger for alle
elementer i listen eller for de elementer, du har markeret.
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Særligt "Flet firmaer" er værd at lægge mærke til. Hvis du er kommet til at oprette
det samme firma to gange vil denne funktion gøre det nemt at samle
informationerne i ét firma.
Navne Numre : For det tilfælde at det firma du søger efter ikke allerede er i dine data,

kan du klikke på denne knap. Så vil der søges videre bland de mere end 500.000
danske virksomheder, der findes i Navne & Numres database. Finder du
virksomheden her er du blot et klik fra at have informationerne lagt ind i din egen
database.

Kontaktpersoner
Ofte har man behov for at arbejde på en liste af kontaktpersoner. Det kan være
netop de kontakter, hvor du selv er kundeansvarlig. Eller det kan være de personer,
hvor du har tilknyttet en InfoTag. F.eks. "Nyhedsbrev"
Menuvalget Personer giver dig adgang til søgebilledet:

Her er der søgt på "(demo), hvorfor der med det samme laves en liste over de
kontaktpersoner, der er en del af demo-data.
For at læse mere om entiteten kontaktperson se Kontaktperson
Listen
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Selve listen er dynamisk forstået på den måde at du kan klikke på de links, der er i
den og på den måde åbne f.eks. kontaktpersonen. Du kan også sortere efter en
række af kolonnerne. I det viste eksempel er der kun 15 kontaktpersoner og de vises
alle på én gang. Er der over 20 kontaktpersoner, vil de blive vist efterhånden som du
bladrer nedad i listen.
Basale søgemuligheder
Over listen finder du to felter: Find tekst er et søgekriterium, hvor du kan skrive dele
af - eller hele - personens navn. E-mailadresse kan også benyttes. Tast Enter for at
benytte kriteriet.
Du kan også vælge mellem de hash-tags, der er anvendt i systemet. Det gør du med
feltet #Tag, som endda viser, hvor mange gange det aktuelle hashtag er anvendt på
kontaktpersoner.
Så længe tjekboksen Mine personer er afkrydset vil de øvrige kriterier blive
kombineret med det kriterium at du skal stå som ansvarlig.
Person titel: Benyttes til at vælge hvilken titel den søgte kontaktperson har.
Ejer: Benyttes til specifikt at angive hvilken KAM (bruger), der skal vælges.
Firmanavn: Benyttes til som tekst at angive navnet på det firma, hvori man søger
kontaktpersoner.
Infotag: Her kan der vælges mellem de Infotags, der er i plukkelisterne.
Oprettet siden: Angiv en dato hvor du kun vil se personer, der er oprettet siden.
Alle kriterierne kan kombineres.
Handlinger
Nederst finder du en række knapper. Tilføj, Mere og Tilbage er allerede omtalt.
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Projekter
Projektlisten søger blandt projekter.

Global søgning
Mens de tidligere beskrevne søgninger har været strukturerede på den måde at de
søger blandt fastlagte elementer (f.eks. firmaer) og med et endeligt antal felter som
kriterier, så er Global søgning mere fri:
· Der søges i mange typer elementer på én gang.
· Store tekstfelter / notesfelter gennemsøges også.
· Tekst i tilknyttede dokumenter gennemsøges også.

Det betyder at hvis du f.eks. søger efter ordet "Kamera", så finder du alle firmaer
hvor dette ord indgår i et eller andet tekstfelt, personer, hvorom det samme gælder,
aktiviteter, osv. Du finder endda alle de aktiviteter, hvor en e-mail, eller et andet
dokument, indeholder ordet "Kamera".
Hvis dette kombineres med automatiseret mailsynkronisering fra Exchange-server,
ja så vil en søgning på f.eks. "reference", med det samme fremskaffe alle de e-mails,
hvor ordet reference indgår. Tænk f.eks. på at benytte samme funktion for at finde al
kommunikation, hvor navnet på en konkurrent indgår.
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Global søgning findes i menuen Global søgning men du kan også skrive
søgeteksten direkte ind i søgefeltet

på hjemmesiden.

Her er der søgt på frasen "demo" og derfor finder søgningen de personer, firmaer,
mails/breve hvori ordet "demo" indgår.

Mine KPI
Denne knap vises kun, hvis der er defineret KPI-tal for dig som bruger. Et klik åbner
et vindue "Dagens KPI", der er indeholder KPI-tal og eventuelt forecast vist som graf.
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Hvilke tal - og hvilke mål - bestemmes af den brugerprofil du er tilknyttet samt af
opsætningen af KPI. Opsætningen 157 kræver særlige rettigheder.

CRM Beskeder
Med CRM beskeder er der mulighed for at sende CRM relevante beskeder fra
bruger til bruger. Det kan være af typen "Kig lige på det her tilbud og se om det er
ok" eller "Søren, det her firma har jeg overført så du er KAM".
Beskederne oprettes mest effektivt fra det sted i systemet, du vil linke til (firma,
kontakt, aktivitet, projekt, salgsmulighed, kontrakt, kampagne, ...).
Læg mærke til at CRM beskeder ikke er en erstatning for Outlook eller andre
egentlige mail-systemer. De fleste ville også hade at få endnu en indbakke, der skal
tjekkes hele tiden.

Opret en besked
Alle de steder i systemet, hvorfra CRM Beskeder kan sendes, har en knap med

teksten "Besked".
Klik på den og et vindue som nedenfor vises:
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Øverst vælger du modtager. Dernæst selve beskeden. Teksten "Salgsmulighed:
Møbler til ny butik Blokhuset" er indtast automatisk fordi det er fra netop denne
salgsmulighed beskeden er oprettet-
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Nederst er der mulighed for at specificere, hvornår meddelelsen ikke mere er
relevant. Her er der klikket på "Intet udløb", hvorfor modtageren vil kunne se
meddelelsen indtil hun/han sletter den.
Klik "Gem" og meddelelsen er sendt.
Lille fif: Hvis der ikke vælges modtager, bliver meddelelsen sendt til dig selv. Dette
kan være en nem måde at lægge bogmærker til noget du senere skal huske.

Dine beskeder
Beskeden i eksemplet ovenfor er sendt mens brugeren "Demo" var den aktive
bruger. Nu logger vi på som "Helle" for at se, hvordan beskeden modtages:
Her har Helle klikket på knappen "Beskeder" i hovedmenuen. Som det ses er der én
besked i indbakken. Herfra er det meget enkelt: Beskeden kan læses direkte i listen
og der er tre knapper:
· Åbn linket (altså her salgsmuligheden "Møbler ny butik ...").
· Slet beskeden.

Beskeden flyttes til folderen "Slettede". Rent fysisk slettes den først helt efter
30 dage.
· Videresend beskeden.

Ny besked åbnes med tekst og link fra den originale, men med mulighed for at
vælge ny modtager.
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For på nem måde at vise, når der er ny beskeder ses indbakken også, hver gang du
er ved hovedmenuen i CRM. Dette er vist som eksempel nedenfor.

Hjælp og nyheder
Hjælp og nyheder giver dig adgang til en række ting:
· ChannelCRM nyheder, hvor du til enhver tid kan se hvad der er nyt i systemet.
· Online hjælp (denne hjælp).
· CRM træning som linker til en oversigt over YouTube videoer om

ChannelCRM.
· Supportværktøj, så vi (med din tilladelse) kan koble os på din PC for at hjælpe.
· Link til at sende emails til vores help desk.

Supportværktøjet er TeamViewer og det giver os kun adgang, når du selv aktuelt
tillader det.
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Menu Salg

Salgsmenuen samler de områder der umiddelbart hænger sammen med opgaven
at sælge. De aktuelle muligheder i din virksomhed kan være bestemt af
opsætningen og af dine rettigheder som bruger.
Åbne tilbud
Listen viser alle tilbud, der er markerede som stadig åbne. Det er her du sikrer dig at
du får fulgt op i rette tid.
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Salgsmuligheder
Listen viser de salgsmuligheder, der er aktive. Enten med dig selv som ejer. Eller hvis dine rettigheder rækker - for alle i virksomheden.

For at læse mere om salgsmuligheder se Salgsmulighed

73

.

Kontrakter
Kontrakter er en samlet oversigt over alle kontrakter knyttede til virksomheder. Du
kan nemt se om der er én eller flere, der snart skal genforhandles eller andet, der
kræver handling.
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Hvis du vil se mere om kontrakter klik Kontrakt

78

.

Menu Salgsledelse

Salgsledelses-menuen samler de områder der umiddelbart hænger sammen din
rolle som salgsleder. Her er der overblik i forbindelse med KPI-mål og opsætning af
de systemparametre, der hænger sammen med salg. De aktuelle muligheder i din
virksomhed kan være bestemt af opsætningen og af dine rettigheder som bruger.
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Menu Produkter

Produktmenuen samler opsætning af produkter og prislister. Hvis din ChannelCRM
er forbundet til et økonomisystem, vil produkter og priser ofte komme herfra
automatisk, men der kan alligevel være opgaver med f.eks. at angive om et produkt
skal være tilgængeligt for en CRM-bruger. De aktuelle muligheder i din virksomhed
kan være bestemt af opsætningen og af dine rettigheder som bruger.
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Menu Marketing

Marketingmenuen samler de områder der hænger sammen med typiske marketingfunktioner (bl.a. operationer, der sækker grupper af firmaer/kontakter). Flere af
punkterne er dog alligevel relevante, hvis du har anden form for kundekontakt. De
aktuelle muligheder i din virksomhed kan være bestemt af opsætningen og af dine
rettigheder som bruger.
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Kampagner

Liste over igangværende eller afsluttede kampagner. Eventuelt filtreret, så kun
kampagner med dig selv som ejer vises.
Se mere om kampagneopbygning her Kampagner

66

og her Om kampagner

221

.

Mine kampagnekald
Mine Kampagnekald giver dig mulighed for effektivt at arbejde med opsøgende
kald knyttede til én eller flere kampagner.
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Hvis ikke du allerede har åbne kald, vil listen til en start være tom som vist herover.
For at få et kald klikkes på "Hent nyt kald".
Hvis kampagnen er af type mødebooking læs videre herunder. Ellers gå til næste
afsnit Generelle kald 42 .

Mødebookingskald
Ved klik på "Hent nyt kald" i kaldlisten, vil der blive hentet et nyt kald fra enten dem,
der venter på dig (måske fordi de allerede er i kaldlisten) eller fordi de forud er
tildelt til et phonerteam, hvor du er medlem.
Kaldet vises som herunder:
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Overordnet er der tre kolonner:
· Venstre: Her vises basisinformationer om det firma, der er mål for kaldet og den

kontaktperson, der er valgt. Du kan også oprette en ny kontaktperson. Vær
opmærksom på at der altid bør være en e-mail-adresse i det første e-mail felt. Har
du behov for at vide endnu mere om firmaet, kan du klikke på det. For mere
information om kontaktpersonen, kan du klikke på "Vis kontaktperson".
Personen kan frit vælges mellem dem, der allerede er oprettet i firmaet, men du
kan også oprette en ny (i firmaet). Det sker ved at klikke på knappen "Opret ny
kontaktperson".
Sidste felt "Data bør opdateres" kan anvendes, hvis du finder at informationerne
om firmaet eller personerne ikke passer. Marketing kan så udtage lister og få de
firmaansvarlige til at opdatere.
· Midt: Dette er dine data. Øverst et kommentarfelt, hvor du kan tage noter til den
mødeansvarlige og til dig selv. Dette får du måske særligt behov for, hvis du skal
tale med målet i flere omgange for at få mødet i stand. Under kommentarfeltet er
der en lille tidsknap. Den indsætter et tidsstempel i kommentarfeltet.
Hvis i måler på kampagneproduktion, så kan knapperne "Påbegyndt" og "Budskab
afleveret" anvendes.
"Næste kald" bruger du til at vælge, hvornår du vil foretage fornyet kald til samme
emne (ifald emnet ikke er til stede, ikke har tid eller har bedt om mere information
først).
"Acceptårsag" eller "Afvisningsgrund" benyttes til at vælge, hvad der var den
primære årsag (efter din mening) til accept eller afslag.
"Afsluttet" sættes til "Ja" når kaldet er færdigbehandlet. Tabt eller med succes.
"Succes" sættes til dags dato og tid når kaldet er vundet (f.eks. mødet er booket).
· Højre : Her er der en kaldender for den person som mødet skal bookes på vegne
af. Alle aktiviteter, der ikke vedrører det aktuelle møde er vist med blåt. Hvis der
allerede er booket et møde for kaldet vises det med gult.
Kalenderen vises for den person, der er valgt i feltet over kalenderen. Feltet
udfyldes automatisk med KAM for kaldets firma, men du kan vælge andre
brugere.
Nederst er knapperne til kaldhandlinger:
· Afslut kald som tabt: Ved klik lukkes kaldet og et nyt vises. Hvis du vil anføre

kommentarer, agvisningsgrund eller andet, skal du gøre det inden klik på
knappen.
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· Udskyd kald: Kaldet udskydes til den dato/tid, der er valgt i feltet "Næste kald".
·

·

·
·

Hvis ikke der er valgt noget udskydes kaldet et døgn.
Book møde og bekræft: Først tjekkes at data er til stede og at der er valgt et
mødetidspunkt i kalenderen. Hvis alt er ok, oprettes mødet og der produceres en
e-mail. Hvis kampagnen er af type Automail bliver mailen sendt automatisk og et
nyt kald vises, ellers vises mailen i Outlook og det er op til dig at sende den.
Send info og udskyd: Kaldet udskydes to døgn (eller til det tidspunkt du selv har
anført). Dernæst produceres en e-mail. Hvis kampagnen er af type Automail bliver
mailen sendt automatisk og et nyt kald vises, ellers vises mailen i Outlook og det
er op til dig at sende den.
Næste kald: Henter et nyt kald. Hvis ikke de aktuelle kald er færdigbehandlet eller
udskudt vil det blive vist igen.
Tilbage : Tilbage til kaldlisten. Måske fordi du skal til frokost eller fordi du vil have
overblik over de kald, der ligger og venter på dig.

Generelle kald
WebLeads
Listen WebLeads benyttes som en slags indbakke for de kundeleads, der typisk
fødes fra din virksomheds web-site. Leads kan dog også oprettes manuelt.
Lead listen indeholder de informationer den besøgende har registreret (navn,
telefon, mailadresse, firma, osv.) samt tidspunktet for oprettelse.
Idéen er at du til enhver tid kan se leads, der ikke allerede er håndterede. Du kan så
tage ansvar for et konkret lead og - hvis der er kød på det - bruge funktionen
Konvertér til at oprette firma, kontaktperson og første planlagte aktivitet (f.eks. et
telefonkald for at følge op).
For at benytte og se Leads, skal der tændes for det tilsvarende Business Object 102 .
For at sende leads fra din virksomheds egen web-site se her Web Site Connector 173 .
Er der leads i systemet, vil de vises direkte i listen:
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Her er der et enkelt lead "Egon Tester" og i kolonnen "Ejer" kan du se at ingen har
taget det endnu.
Klik på leadet og det åbner:

I lead-visningen kan du se detaljer og leadet og vurdere, hvordan det skal
behandles. Hvis du selv tager leadet videre, klikker du på knappen "Jeg tager den!".
Så bliver du sat på som ejer. Du kan også vælge at sætte en kollega på.
Såfremt du ved mere om leadet end der fremgår af data, kan du klikke redigér og
lægge flere detaljer ind.
Konvertering
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Hvis leadet er validt skal det sikkert konverteres til et rigtigt firma, en rigtig kontakt
og måske en planlagt aktivitet i CRM systemet. Det kalder vi at konvertere leadet.
Du starter konverteringen ved at klikke på knappen "Konvertér".

Konverteringen tager højde for at firmaet og kontakten måske ligger i jeres CRMdata i forvejen. Derfor kan man vælge firma og kontakt før der konverteres. Men
såfremt du véd at data ikke er i systemet i forvejen, så klikker du bare op knappen
neders til højre "Konvertér".
Derved vil der:
1. Blive oprettet et firma ud fra de data den besøgende selv har angivet (som
altså fremgår af leadet).
2. Blive oprettet en kontaktperson ud fra samme data. Kontaktpersonen
oprettes som ansat i firmaet.
3. Infotags svarende til leadet, vil blive knyttet til kontaktpersonen. Dermed
er kontakter/firmaer, der stammer fra leads nemme at finde igen til
kampagner o.lign.
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4. Blive oprettet en planlagt aktivitet af type telefonkald med start nu.
5. Aktiviteten (telefonkaldet vil blive åbnet) så du er klar til at ringe.
6. Leadet vil blive markeret som afsluttet.
Hvis du vil sikre dig lidt mere sunde data, kan du bruge lidt mere tid:
· I trinnet "2: Vælg eller opret firma" kan du bekræfte at et firma, der måske

·

·

·
·

allerede vises, er det rigtige (her er Gardinfirmaet fundet i dine data fordi
det har telefonnummer svarende til det lead-personen har anført). Klik på
det og det er valgt.
Du kan også lave opslag i CVR, for på den måde at finde/oprette firmaet
med minimalt besvær. Dette fungerer dog bedst, hvis leadpersonen har
anført CVR-nummer.
Når firmaet er fundet eller oprettet, vil der i trinnet "3: Vælg eller opret
kontaktperson" blive vist de medarbejdere, der allerede er registrerede i
det valgte firma. Du kan vælge en ved at klikke på listen, eller ...
Du kan oprette én ud fra de informationer om navn, der er i leadinformationen.
Inden du klikker "Konvertér" kan du så vælge, om der skal oprettes en
aktivitet som en del af konverteringen. Samt hvilken type aktivitet og
hvornår. Hvis du fravælger aktivitet, vil kontaktpersonen blive åbnet efter
konverteringen (i stedet for aktiviteten).

Julekort
Mange firmaer bruger meget tid på at lave lister over årets julekortmodtagere. Hvis
opgaven alene er at lave en liste over de kontaktpersoner, der skal have julekort, så
kan de normale infotags benyttes. Lav en infotag (f.eks. "Julekort") på kontaktniveau
og lad alle medarbejdere sætte denne infotag på de kontakter, der skal have
julekort.
Men hvis man vil gøre det lidt mere struktureret - og måske vil have markering af,
hvilke medarbejdere, der skal skrive under på et givent julekort - så er der særlig
funktionalitet til dette.
Vælg i hovedmenu Marketing/Julekort. Herved åbnes en liste over alle de
kontaktpersoner, hvor du står som ejer (kontaktansvarlig). I listen er der for hver
kontaktperson en tjek-kolonne, der viser om personen er tilmeldt julekort med dig
selv som underskriver. Og der er en knap til at skifte status (tilmelde/afmelde).
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Så er det sådan set bare at gå listen igennem og sikre at de rigtige kontaktpersoner
er markerede.
Over listen er der flere muligheder:
Kontaktansvarlig: Her kan du vælge kolleger, der måske har ansvar for

kontaktpersoner, hvor du også vil skrive under. Hvis du sletter feltet vises kun
kontaktpersoner, hvor der ikke er angivet en kontaktansvarlig.
Oprettet siden: Her kan du gøre listen mindre ved f.eks. at vælge en dato fra året
før, for på den måde kun at skulle tage stilling til kontaktpersoner, der er oprette
siden sidste gang du gennemgik listen.
På vegne af bruger: Her kan du vælge den bruger du vil påsætte som underskriver
(eller måske bare tjekke om de allerede har meldt kontaktpersonen til underskrift).

Når listen er gennemgået af alle brugere, kan listens indhold downloades til
regneark. I regnearket vises alle adressedata (både firmaadresser og
personadresser) og der er en kolonne med en oplistning af de medarbejdere, der
skal skrive under. Regnearket kan altså bruges både til fletning og udskrivning af
etiketter/konvolutter og til at cirkulere blandt de medarbejdere, der fysisk skal skrive
under.

Import
Du kan importere dine egne data til ChannelCRM via regneark. Vælg funktionen via
Hovedmenu/Marketing/Import. Se eventuelt også på den alternative dataimport
direkte fra Excel 188 .
For at hjælpe med formatet på regnearket - og specielt de nødvendige
kolonneoverskrifter - kan du downloade skabeloner for de forskellige former for
importark.
Generelt om import fra regneark gælder at du skal være ret præcis i dine data.
Importmekanismen er med vilje "kræsen" for at undgå at dårlige data kommer til at
overskrive gode data, der er der i forvejen.
Dette gælder specielt, hvis dine inddata skal bruges til at ajourføre eksisterende
data. Dette kræver jo at f.eks. ny adresse for et firma bliver koblet til lige præcis det
rigtige firma i ChannelCRM. Det gøres ved at sikre at der er tilstrækkeligt med
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nøglefelter i inddata til at firmaerne kan udpeges. Valget kan ske automatisk eller du
kan selv vælge hvilket felt, der skal udpeges på (nøglen).
Hvis du vælger automatik vil den prioriterede rækkefølge for firmaimport være:
company.id

Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme
fra andre systemer.
Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke
det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive
sprunget over.

company.importkey

Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det.
Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken
blive importeret.

company.tdcid

Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det.
Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken
blive importeret.

company.customerke Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
y
det ikke udpeger et firma vil rækken blive
importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.
company.customerke Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
y+
det ikke udpeger et firma vil rækken blive
company.address1zip importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.
company.vat

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
det ikke udpeger et firma vil rækken blive
importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.

company.vat +
Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
company.address1zip det ikke udpeger et firma vil rækken blive
importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.
company.companyna
me

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
det ikke udpeger et firma vil rækken blive
importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.

company.companyna
me +
company.address1str
eet1 +
company.address1zip

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis
det ikke udpeger et firma vil rækken blive
importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma
søges efter næste nøgle.
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For import af kontaktpersoner er nøglerne:
contact.id

Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme
fra andre systemer.
Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke
det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive
sprunget over.

company.id +
contact.firstnames +
contact.lastnames

Inden for et givent firma er det meget sjældent at
to personer med samme navn optræder. Derfor er
denne nøgle erfaringsmæssigt ok.
(I virkeligheden er der selvfølgelig ofte to
ensnævnte personer i store firmaer, men så lader
firmaerne ofte et mellemnavn eller andet indgå
for den ene, for ellers får de selv rod i
postgangen.)

contact.emailaddress

Import fra CVR
ChannelCRM har indbygget forbindelse til data fra det Centrale Virksomheds
Register (CVR).
Du kan gøre brug af dette på tre måder:
· Enkeltimport

Når du i ChannelCRM søger efter et firma, der ikke i forvejen er i dine CRM-data,
vil systemet selv foreslå at lede videre i CVR. Klikker du så på et af de foreslåede
firmaer, bliver dette importeret.
· Segmentimport

Du kan oprette et eller flere segmenter (baseret på bl.a. branchekoder, størrelse,
økonomi og geografi) og så lade ChannelCRM importere alle i segmentet på een
gang. Hvis du lader segmentet være "overvåget" vil ChannelCRM endda periodisk
tjekke om der er kommet flere firmaer i CVR, som matcher kriterierne for
segmentet. Er der det bliver de automatisk importeret.
· Periodisk datavask

For de firmaer, hvor der er både CVR-nummer og Produktionsenhedsnummer og
hvor datakilden er valgt til "CVR" vil der periodisk ske datavask af dine data. Hvis
firmaet således registrerer ny adresse i CVR, vil din udgave af firmaet automatisk
bliver ajourført med den ny adresse. Samme for reklamebeskyttelse.
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Import fra NNM
Hvis du har abonnement på Navne & Numre Webservice, kan du benytte denne
forbindelse i ChannelCRM. Importmulighederne svarer til hvad, der gælder for
Import fra CVR, men der er flere data om de enkelte virksomheder. Særligt
kontaktpersoner er væsentligt udbyggede.
Importen foregår via regneark, som du selv udtrækker med dit abonnement på
Navne & Numre Markedsdata.
Delte dokumenter
Delte dokumenter er en moderne erstatning for det man før kaldte "fællesdrevet".
Her lægger du de dokumenter, som alle i firmaet skal have nem adgang til. F.eks.
marketingmateriale i nyeste version.

Menu Rapporter

Rapporteringsmenuen dækker lister (skærm og Excel-udtræk), grafer og områder
der har med systemets datasundhed at gøre. F.eks. at sikre at data er korrekte
selvom de ikke er opdaterede nyligt og at der er angivet firma for alle kontakter i
systemet.
De aktuelle muligheder i din virksomhed kan være bestemt af opsætningen og af
dine rettigheder som bruger.
Lister og rapporter
Her ser du en samlet liste over de rapporter og listevisninger, der er tilgængelige for
dig som bruger. Hvis der ikke er så mange, kan det skyldes at en administrator har
begrænset adgangen til nogle rapporter. Eller at de ikke er installerede. I sidste
tilfælde (og hvis du selv er administrator), kan du klikke på knappen "Hent ny
listevisninger". Dermed vil de nyeste lister og rapporter blive hentet og installeret.
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Højreklikkes i listen åbnes en lokalmenu, hvor du kan markere en liste som favorit
(vises med fede typer) eller justere det adgangsniveau, der skal være tilknyttet en
bruger for at kunne se listen.
Grafer
Grafer er dynamiske visninger af f.eks. forecast og med tilhørende data i tabelform,
så du nemt kan se, hvad der ligger bag kurverne. Og eventuelt navigere til de
bagvedliggende data.
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Oprydning
Funktioner, der hjælper til at bevare et sundt datagrundlag.

© 2022 ChannelCRM A/S

51

52

CRM med ChannelCRM

Første funktion er en oversigt, der viser kontaktpersoner, hvor der mangler data
og/eller der ikke er en tilknytning til kontaktpersonens ansættelsessted. Du kan direkte i listen - rydde op ved at vælge de relevante firmaer.
Se mere om oprydning her

94

.

Menu Mere

Menuen "Mere" er en udvidelse af hovedmenuen. De aktuelle muligheder i din
virksomhed kan være bestemt af opsætningen og af dine rettigheder som bruger.
Om
Ud over det øjensynlige er der her også et link til at downloade og installere
addin'en til Officepakken.
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Intern telefonliste
En liste over dine kolleger med tilhørende telefonnumre. Kun kolleger, der er
oprettede i CRM medtages.
Dashboards
Her kan du se alle tilgængelige dashboards og du kan vælge hvilke, der skal vises på
din hjemmeskærm, hver gang du logger på.
Mine indstillinger
Basale data om dig selv som bruger i CRM. Særligt vigtigt er navn og e-mailadresse. Disse kan bruges i forbindelse med brevfletning.
Foretrukket sprog og basistidszone kan vælges for at lade systemet kunne benytte
informationen i de tilfælde, hvor systemet ikke "selv" kan regne det ud baseret på
browserens indstillinger.

© 2022 ChannelCRM A/S

54

CRM med ChannelCRM

Fanen "Exchange" viser indstillinger, hvor du kan vælge om og hvordan der skal
synkroniseres med Office365/Exchange.
For at sætte dette op skal du have adgang til din Exchange-konto via EWS (Exchange
Web Services). Dette er standard for Office365 i de professionelle udgaver. Men hvis
du har Exchange på egen server - eller hostet hos en anden udbyder, kan det være
at der først skal åbnes for denne adgang.
For at tillade adgang til din Exchangekonto skal du indtaste det brugernavn du
benytter for Exchange samt det password du benytter (Exchange password - ikke
password til ChannelCRM). Hvis du har en Egenhostet Exchange kan det også være
nødvendigt at skrive adressen til Exchange EWS. Hvis det er Office365 vil systemet
selv kunne udlede denne adresse.
Klik "Test" efter denne indtastning og afvent en mail, der enten bekræfter at
forbindelsen er OK, eller en mail, der viser at forbindelsen ikke er etableret.
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Dernæst vælges indstillinger som følger:
Synkronisér Gennemsøg folderne indbakke og
e-mails
sendt for e-mails, hvor mindst én
modtager/afsender er registreret i
CRM med samme e-mail-adresse.
For hvert match spores den
pågældende e-mail.
Gem
Hvis der er tilknyttede filer til etilknyttede mails, vil disse filer blive udpakket
filer
og gemt separat.
(normalt
nej)
Gem e-mail
som
dokument
(normalt ja)

Gem også selve e-mailen som
dokument. Det betyder at du i CRM
kan åbne en kopi af den originale email som den så ud i e-mailprogrammet.

Synkronisér Overfør CRM aftaler til Outlooks
kalender
kalender og hold dem ajour med
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ændringer i CRM.
Aftaler, der er oprettede i Outlook
("hente børn" f.eks.) vises også i
CRM.
Vis
Skal aftaleteksten vises i CRM?
aftaletekst i
ChannelCR
M (normalt
ja)
Synkronisér Skal kontaktpersoner, der i CRM er
kontaktpers tilmeldt synkronisering for dig som
oner
bruger, overføres i kopi til Outlook?
Synkronisér
deltagere,
hvor jeg
selv
deltager

Skal kontaktpersoner, der i CRM er
planlagt til at deltage i møder, hvor
du selv er med, automatisk
tilmeldes synkronisering for dig?

Synkronisér Overfør data om brugere (dine
brugere til kolleger) til Outlook som kontakter.
Outlook

Sidste fane har kun ét valg: "Dagligt sammendrag". Her kan du vælge om
ChannelCRM, hver nat skal sende dig en e-mail med de planlagte aktiviteter for
kommende arbejdsdag.
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Opsætning
Hvis du har rettigheder nok er du i stand til at påvirke opsætningen af din
virksomheds ChannelCRM. Klik her for at se yderligere om dette 102 .
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6

Entiteter
I ChannelCRM ligger data samlet i logiske enheder (entiteter), der svarer rimeligt til
den virkelige verden. F.eks. ligger informationer om et firma samlet i entiteten firma.
Mens informationer om firmaets medarbejdere ligger samlet i et antal entiteter af
typen kontaktperson. Entiteten kontaktperson er så knyttet til entiteten som mangetil-én, fordi der kan være 0,1 eller mange medarbejdere i et firma.
En aktivitet er en anden type entitet, der bruges til at registrere data om hændelser
og handlinger. Et møde er en aktivitet, en e-mail, et telefonkald osv. Aktiviteter kan
på samme tid være knyttet til firma, kontaktpersoner, brugere, projekter,
salgsmuligheder, projekter, kampagner og mere. Det lyder måske indviklet, men i
dagligt brug er det nemt. Og det er jo den måde virkeligheden er opbygget på: Et
møde hænger sammen med mødedeltagerne, med de firmaer de repræsenterer,
med den salgsmulighed det drejer sig om og så videre.
Disse sammenhænge gør det nemt at finde data igen og at opnå sikkerhed for at
man kan se al relevant information når man har brug for det. Åbn f.eks. et firma og
se med det samme hvilke breve, møder, e-mails, salg, ..., der hænger sammen med
firmaet eller er planlagt for firmaet og dets medarbejdere.

Firma
Et firma er i CRM al basisinformation om firmaet (navn, adresser, telefonnumre,
hjemmeside og mere) samt - via linkede entiteter: Salg, tilbud, medarbejdere,
aktiviteter, projekter, kampagner, ...
Første faneblad "Detaljer" viser de informationer du næsten altid har brug for først:
Adresser, kontaktinformationer, ejerskab og relationer. Yderst til højre (nedenfor)
kan du se to yderligere felter: "Areal" og "Antal Maskiner". Disse er brugerdefinerede
felter og vises derfor ikke hos dig.
Under de basale informationer vises en liste med alle aktiviteter knyttet til firmaet.
E-mails, møder, breve og så videre. Aktiviteterne vises med nyeste først, men du kan
ændre sorteringen ved at klikke på kolonnetitlerne.
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Næste fane vise de kontaktpersoner, der er registrerede på firmaet. Du lagde måske
mærke til at den ene "Peter Jensen" også blev vist på første fane. Det er fordi der
kan registreret én af kontakterne som den primære kontaktperson. Dette er ikke
noget krav - bare handy, hvis det alligevel altid er én af kontakterne du skal tage fat
i.

Næste fane "Organisation" tegner et simpelt organisationsdiagram over
kontaktpersonerne.
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De resterende faner "InfoTags", "Salgsmuligheder", "Salg", "Kampagner", "NACE",
"Projekter", Aftaler", "Mere..." viser informationer, der er tilknyttet det aktuelle firma.
Indholdet er behandlet andre steder i hjælpen.
Beslut gerne tidligt, hvad du kalder et firma. F.eks. er det sjældent nok at kalde et
firma Novo. Der er jo mindst 50 forretningsenheder, der er en del af Novokoncernen eller forbundne selskaber. I Danmark er det ofte nemmest at vælge at et
firma er unikt udpeget ved kombinationen af CVR-nummer og
Produktionsenhedsnummer. Den kombination er nemlig også unik i vort danske
erhvervsregister.
Men arbejder du internationalt er det måske bedre at bruge DUNS-nummer eller
noget helt tredje.
Det er ikke et krav for at bruge ChannelCRM at der er unikhed i nogle af de synlige
felter, men det letter senere databerigelse og er med til at sikre mod dubletter.

Kontaktperson
Kontaktpersoner (kontakter) er i ChannelCRM medarbejdere i firmaer. Når vi kalder
det kontakter er det fordi man i CRM er mest interesseret i at have de medarbejdere,
som man har eller kunne have kontakt med, registreret. Der er groft sagt ingen
grund til at have alle dine kundeemners medarbejdere registreret. Og der er heller
ikke noget sted, man kan købe denne information.
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Første fane "Detaljer" viser kontaktinformationer og sammenhænge. Der vises også
en liste over de aktiviteter, der er direkte tilknyttede kontaktpersonen. F.eks. e-mails,
hvor personen er afsender eller blandt modtagerne.
Der er også en knap "Sluk/Tænd Outlook Sync", hvormed du kan tænde/slukke for
hvorvidt kontaktpersonen også skal optræde i din Outlook.

Næste fane "Infotags" viser de Infotags, der er tilknyttet kontaktpersonen.
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Fanen "Foto" bruges eventuelt til at vise et fotografi af kontaktpersonen. Det er
måske ikke så normalt at fotografere sine kunder, men ofte kan billederne findes på
kundernes hjemmeside. Og det er i hvert tilfælde en stor fordel at have fotos at gå
ud fra, hvis du som ny accountansvarlig skal overtage en kunde.
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Fanerne "Salgsmuligheder", "Kampagner", "Projekter" og "Mere..." viser information
knyttet til den aktuelle kontakt eller hvor kontakten er deltager.
Fanen "Ansættelser" er dog speciel: Her kan det registreres, hvor en person tidligere
har været ansat. Når en person skifter arbejde, sker det CRM ved at der oprettes en
ny "version" af personen. Men den gamle version bibeholdes, så man ikke går glip
af historikken. Fanen ansættelser holder så styr på at den to (eller flere) versioner af
samme menneske afspejler forskellige ansættelser gennem tiden.
I ChannelCRM kan man ofte regne med at kombinationen af fornavne og efternavne
er unikt, når det er indenfor et firma. Bedre ville det måske være at vælge e-mailadresse, men her er udfordringen at du ofte vil have mange kontaktpersoner, hvor
du ikke kender deres e-mail-adresser.

Aktivitet
Aktiviteter er ting, der foregår i rum og tid. Lyder måske kryptisk, men nogle
eksempler gør det mere tydeligt:
· Møder. Et møde har et tidspunkt, et sted og nogle deltagere. Deltagerne kan
·

·
·

·

være eksterne kontakter eller interne kolleger.
Interne møder. Til forskel fra almindelige møder (ovenfor), så kan interne
møder kun have deltagelse af kolleger. Den store forskel på møder og interne
møder fremkommer når der synkroniseres kalender mellem Outlook og
ChannelCRM. Her vil interne møder "bare" gå direkte i din kalender (uden
mødeindkaldelse), mens eksterne møder indkaldes fra mødearrangøren via
indkaldelser til alle interne deltagere. Se mere her 176 .
Telefonkald. Her er der typisk to deltagere: Dig og den du taler med. Der er et
tidspunkt og stedet er normalt mindre væsentligt.
E-mails. Igen - tidspunkt (sendt eller modtaget), deltagere (modtagere og
afsender) og igen er stedet mindre vigtigt. E-mail aktiviteter oprettes normalt
automatisk. Enten via journalisering direkte med Exchange/Office365 eller via
sporing fra ChannelCRM Outlook Add-In.
Dokumenter. Her tænker man måske ikke på at det er en aktivitet, men vi
lægger det alligevel ind som en aktivitet. Måske med afsender og modtager,
men helt sikkert med tidspunktet. Dokument-aktiviteter fremkommer bl.a. ved
upload af f.eks. et Word-dokument til en kontaktperson i CRM.
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Ved at se så mange hændelser som aktiviteter, kommer der automatisk struktur i
dine handlinger med kunder og emner. Du kan altid se hvornår det skete eller er
planlagt til. Og du kan se hvem der vedrører.
Det er også derfor vi kan vise relevante aktiviteter både under de kontaktpersoner
der er relevante, under de firmaer hvor de er ansatte, i forbindelse med den aktuelle
salgsmulighed, kontakt, projekt, ...
Og det er derfor du altid kan stole på at du kender sammenhængen, når du f.eks.
åbner et firma i CRM

Kampagne
(Hvis din kampagne skal bruges til mødebooking, så læs også sidste afsnit
denne side)

72

på

Du opretter en ny kampagne fra kampagnelisten. Efter oprettelsen vises kampagnen
i redigeringsmodus, hvor du kan taste de helt basale karakteristika ind:

Klik på "Gem" og derefter vises kampagnen i arbejdsmodus. Nedre del af vinduet
viser kampagnens basisdata og målgruppen.
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Øverst i kampagnebilledet er der en traditionel menu-linje. Selvom en menu-linje er
lidt gammeldags at se i en web-applikation, så passer det fint når der er mange
funktioner. Og det er der her:
· Rediger

Åbn vindue for redigering af basisdata for kampagnen.
· Genlæs
Genlæs målgruppen - tjenligt, hvis andre bearbejder målgruppen mens du
har kampagnen åben.
· Tilføj til målgruppe
Forskellige funktioner til at addere emner til målgruppen.
§ Tilføj firmaer efter kriterium
Tilføj firmaer efter kriterier som branche, beliggenhed,
segmentering, størrelse, ...
§ Tilføj kontaktpersoner efter kriterium
Tilføj kontaktpersoner (inklusive firmaerne) ud fra kriterier som
branche, beliggenhed, segmentering, titler, ...
§ Tilføj firma ved opslag
Tilføj et enkelt firma direkte fra data.
§ Tilføj kontaktperson ved opslag
Tilføj en kontaktperson med firma ved direkte opslag.
· Fjern fra målgruppe
Forskellige funktioner til at fjerne emner fra målgruppen.
§ Fjern firmaer efter kriterium
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§ Fjern firmaer efter kriterier som branche, beliggenhed, segmentering,

·

·

·

·

størrelse, ...
§ Fjern kontaktpersoner efter kriterium
Fjern kontaktpersoner (inklusive firmaerne) ud fra kriterier som
branche, beliggenhed, segmentering, titler, ...
§ Fjern markerede
Markér en eller flere emne og benyt funktionen til at fjerne netop
disse.
Segmenter
DrillDown grafik til at analysere bredden af målgruppen ud fra lokation,
størrelse, KAM og branche.
Funktioner
§ Tilføj infotag til markerede/viste firmaer
§ Tilføj infotag til markerede/viste kontaktpersoner
§ Tilføj markerede/viste til ny kampagne
§ Skift KAM for markerede/viste firmaer
§ Skift ejer for markerede/viste kontaktpersoner
§ Tildeling til phonere
Speciel funktion til at tilføje bunker af kald fra målgruppen til
phonere (brugere) som så ser kaldene i "Mine kampagnekald".
Hvis kald tildeles til et team (f.eks. bestående af alle phonere), vil
de enkelte phonere først kunne se et givent kald i listen når det
genereres. F.eks. efter at et andet kald er afsluttet.
§ Gem i regneark
Gem målgruppe med mange datakolonner i regneark. Til ekstern
postering eller måske til MailChimp.
§ Flet med Word
Flet med en eksisterende Word-skabelon. Ved store mængder er
det mere effektivt at gemme som regneark og så benytte Words
indbyggede brevflet.
§ Sidestørrelse
Skift antal viste linjer.
Resultater
§ Vis resultat møder/kald
§ Vis resultat salg/forecast
§ Fremdrift i kampagne
Luk
Luk vinduet og gå tilbage til forrige vindue.
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Tilføj firmaer efter kriterium
Her er der valgt "Tilføj til målgruppe" / "Tilføj firmaer efter kriterium". Først er der
tastet "Tandlæger" ind i NACE-feltet og derved valgt gruppe 862300 som har
teksten "Praktiserende tandlæger".

Dette giver en målgruppe på 3.015 emner. I dette tilfælde vurderer vi at dette er for
mange at ringe igennem, så for at snævre målgruppen ind, lægger vi to ekstra
kriterier på:
Postnummer skal være mellem 5000 og 5999 og der skal være 10 eller flere
ansatte.
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De to ekstra kriterier får målgruppen ned på 38 emner. Det regnes passende her.
(Husk at du jo senere kan lægge flere ind i målgruppen, f.eks. Jylland. Systemet
dørger selv for at der ikke optræder dubletter i målgruppen.)
Klik på knappen "Tilføj alle" for at lægge alle de viste 38 emner ind i kampagnens
målgruppe.
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Denne proces "Find emner efter kriterier" => "Læg i målgruppe" kan gentages ind
til den ønskede målgruppe er opnået. Du kan endda også fjerne fra målgruppe ud
fra kriterier. F.eks. tandlæger med 10-15 ansatte, hvis du senere beslutter at der
kom for mange når du tog klinikker fra 10 ansatte med.
Når målgruppen er opbygget kan der ringes på den. Enten ved at alle medarbejdere
frit kan tage emner fra målgruppen (via "Mine kampagnekald"), eller (mere styret)
ved at du benytter kampagnemenuen til at tildele phonere. Så snart der er sat
mindst een phoner på kampagnen er det kun tildelte phonere, der kan tage kaldene
i deres "Mine kampagnekald".
Du kan endda forud-tildele emnerne til bestemte phonere i bunker. På den måde
kan du samle de rigtige kald til de bedst egnede phonere. Og i målgruppen (og via
segmenter og funktioner i menuen), kan du følge med i fremdriften.
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Kampagner for mødebooking
Hvis din kampagne skal bruges til at booke møder via telefon, er der et par ekstra
muligheder for opsætning.
Vælg "Ja" i feltet Mødebooking. Det betyder at phoneren vil se et kampagnekald, der
inkluderer en kalender for den person mødet skal bookes for samt nogle dedikerede
funktioner til at sende mødebekræftelse eller mere information.
Automail kan sættes til "Ja", hvis dine phonere har Office365 licenser med Exchange.
I så fald vil bekræftelsesmail eller informationsmail blive afsendt automatisk - uden
at Outlook skal åbnes.
Det er en god idé først at teste et par kald uden automail, for på den måde at se de
to mailtyper blive flettet korrekt. Dernæst kan Automail sættes til "Ja".
Ved afsendelse af mail vil mailen blive sendt til den kontaktperson, der er valgt i det
konkrete kampagnemål med CC til den bruger mødet bookes for og med BCC til
phoneren selv.
De to skabeloner vælges ved felterne under Automail. Skabelonerne opbygges som
alle andre skabeloner i ChannelCRM.
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Hvis der tilknyttes flere end én skabelon for "Mere info" mail, vil phoneren - inden
afsendelse - blive promptet for hvilken skabelon, der skal bruges i netop den
aktuelle mail. Dermed kan der til den samme kampagne være flere muligheder for
at sende yderligereinformation, alt efter hvad der - ud fra samtalen - er behov for.

Læs mere om kampagner som koncept her Om kampagner

221

.

Salgsmulighed
Hvis du bruger ChannelCRM til at styre dit salg, så er der to væsentlige begreber:
Salgsmuligheder og tilbud.
Salgsmuligheden er den interne registrering af noget du mener at kunne sælge til et
kundeemne.
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Tilbud hænger altid sammen med en salgsmulighed sådan at forstå at tilbudet er
det du viser/sender til kunden.
En salgsmulighed kan godt have flere tilbud under sig, fordi du kan komme ud for
at skulle lave reviderede tilbud. Kundeemnet ønsker måske en anden
sammensætning af produkt og antal - eller du kommer måske ud for at skulle
justere prisen.
Men der kan kun være ét aktivt tilbud for en salgsmulighed. De andre tilbud vil så
være markerede som historik.
Selve det at lave et tilbud er nemt når der er en salgsmulighed i forvejen.: Du klikker
enten på opret tilbul eller også fletter du bare til et dokument (brev, mail, ...). Resten
foregår normalt automatisk.
Salgsmuligheder er registreringer af noget du mener at kunne sælge til et emne. En
salgsmulighed kan være helt simpel: "Jeg kan sælge for 100.000 kroner til FirmaA".
Men den kan også være mere fuldstændig, inklusive varelinier med produkter,
priser, rabat osv. En fuldstændig registrering er nødvendig for at kunne lave et
tilbud til kundeemnet.
Mange starter med at lave en salgsmulighed så simpelt som mulig (kundeemne og
beløb) og når man så nærmere har afdækket behovene, skifter man
salgsmuligheden til at være fuldstændig med produkter og varelinier.
Med salgsmuligheden hører en sandsynlighed. Enten kan du angive denne selv
(f.eks. 40% hvis du mener at der er 40% sandsynlighed for at ordren kommer i hus).
Eller også lader du en salgsmodel bestemme sandsynligheden ud fra hvor langt du
er kommet i salgsforløbet.
Her er vist et eksempel på en salgsmulighed:
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Salgsmodellering
For at komme til vinduet med salgsprocessen for en konkret salgsmulighed, klikker
du på salgsmulighedsfeltet i selve salgsmuligheden:
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Her ses det at du som sælger har adgang til alle de informationer og registreringer
salgsmodellen indeholder. Og at du kan udfylde med de svar og registreringer, der
er relevante.
Det ses også at flere elementer kan bruges som idéer til næste trin i forløbet: Er der
ting vi ikke har afklaret? Er der folk vi ikke er i kontakt med?

Tilbud
Et tilbud skal oprettes ud fra en salgsmulighed og vil altid afspejle salgsmuligheden
som den ser ud på det tidspunkt, hvor du opretter tilbudet.
Hvis du har behov for at anvende felter, der ikke kommer med ved at flette et tilbud
direkte fra salgsmuligheden, kan du specifikt oprette tilbudet som avanceret tilbud.
Det giver dig lidt flere flettefelter.
Hvis du får behov for at lave en ny version af et tilbud (med ændret produkt/pris
sammensætning), sker det ved at justere salgsmuligheden og derefter flette nyt
tilbud. Det foregående tilbud vil så blive markeret som historik og det ny vil være
gældende.

Pris- og produktlister
Produkter og prislister er relevante såfremt du ønsker at benytte ChannelCRM til at
håndtere forecast, tilbud eller ordrer.
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Kunne lægge disse data ind på en struktureret måde - som senere passer sammen
med den måde, hvorpå det ligger i dit økonomisystem - skal der laves lidt
forarbejde:

Der skal laves én eller flere salgskonti
Der skal laves en produkttabel
Der skal laves mindst én prisliste

Strengt taget er det kun nødvendigt med én salgskonto, som kan hedde salg. Men
ofte er det gavnligt at dele salget op i flere områder. Måske fordi der rent faktisk er
separate salgsbudgetter delt ud på områderne. Eller måske fordi det er en god idé at
kunne grovopdele salg og forecast i grupper i stedet for kun at have to niveauer: Alt
salg og salg pr. produkt.
Vær opmærksom på at de salgskonti, vi her taler om, ikke behøver at have nogen
sammenhæng med det, der i dit økonomisystem kaldes salgskonti.
Salgskonti kan ikke slettes, såfremt de er knyttet til blot ét produkt.
Salgskonti kan godt ændres til nyt navn. Men tænk på at dette også vil ændre
navnet for alle de produkter, der allerede er tilknyttet netop den omdøbte konto.
Produkter og prislister kan også fremkomme ved synkronisering med dit
økonomisystem.
Det kan godt lade sig gøre både at have produkter/priser som du selv har oprettet i
ChannelCRM og at have produkter/priser, der er kommet ind ved synkronisering
med dit økonomisystem. Men det kan normalt ikke anbefales fordi du ved senere
automatisk overførsel af ordrer alligevel vil være begrænset til ordrer, der kun
indeholder produkter, der findes i dit økonomisystem.
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Kontrakt
En kontrakt bruges til at registrere informationer om de aftaler, der findes med din
virksomheds kunder (eller leverandører). Kontrakten består af en række
staminformationer som titel, gyldighedsperiode, hvornår den bør genforhandles,
samt informationer om hvem der er involverede fra kunden og din egen
virksomhed.
Til kontrakten kan der uploades de dokumenter (ofte scannede pdf-filer), som udgør
den juridiske kontrakt.
Alt dette ses enkelt i kontraktens stambillede:

Udover de basale data om, hvem der er parterne i aftalen og periode, er der en
række afkrydsningsfelter.
Hoved
aftale

Tjek, hvis aftalen dækker f.eks. generelle
leveringsbetingelser eller andet, der dækker flere
specifikke aftaler.

NDA

Non Disclosure Agreement. Tjek, hvis aftalen er fortrolig
(eller dækker fortrolighed) mellem parterne.

Garant
iforpli

Tjek, hvis der er garantier og/eller bodsbetingelser i
aftalen.
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gtelser
GDPR

Tjek, hvis aftalen vedrører GDPR i samarbejdet mellem
parterne. F.eks. hvis aftalen er en Databehandleraftale
som er nødvendig for at din virksomhed kan levere
ydelser til den eksterne part.

Termi
neret

Tjek, når aftalen er udløbet eller termineret af anden
årsag. (Aftaler slettes ikke idet de sagtens kan være
relevante selv op til flere år efter oprindelig periode).

Du kan også knytte InfoTags til kontrakten. De tages fra en plukkeliste, der alene
gælder kontrakter. Dermed kan du bruge netop de termer, der bedst beskriver dine
kategoriseringer af kontrakter. Det kan være ting som hvorvidt kontrakten er
indeksreguleret, er "open ended" eller er gældende for hele kundens koncern.

Kontrakterne kan du selvfølgelig finde med søgefunktionen fra hovedmenuen. Men
en virksomheds aktuelle kontrakt(er) kan også ses i fanen "Aftaler" på firmabilledet.
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Her vises i samlet oversigt alle gældende kontrakter med de væsentligste data. Klik
på den individuelle kontrakt for at se flere detaljer.
(I samme fane vises også priser og prisliste, hvis der for kunden er en dedikeret og
gældende prisliste.)
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Min dag
Der er mange forskellige måder at bruger ChannelCRM på i dagligdagen. Dels fordi
vi jo er forskellige som mennesker og dels fordi vore arbejdsfunktioner varierer.
For de fleste vil arbejdet dog have fokus i to vinduer:
· ToDo-listen, som viser alle aktiviteter som du eller andre har planlagt for dig (eller

hvor du medvirker).
· Kalenderen, som giver en oversigt over aktiviteter, hvad enten de er CRMrelevante eller stammer fra synkronisering med din Outlook-kalender.
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Segmentering
Segmentering handler meget om at opdele den eksterne verden (firmaer,
mennesker, projekter og muligheder) i grupper (segmenter) for på den måde at
kunne arbejde mere målrettet og dermed effektivt.
I ChannelCRM er der en række standardmuligheder for at kunne segmentere:
Firma
relation
Infotags

91
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Benyttes til at inddele firmaerne efter
den relation de har til din virksomhed.
F.eks. "Kunde" eller "Leverandør"
En slags dynamiske stempler, du kan
påføre firmaer, kontakter, mm. Emner
med en given Infotag, kan meget nemt
lægges i kampagner eller fremfindes til
andre funktioner.

Brancheko Benyttes til at registrere brancekoder
der
(NACE) på firmaer. Branchekoder følger
en standard og skal derfor ikke
opsættes separat i ChannelCRM.

InfoTags
InfoTags er en slags stempler som du og dine medarbejdere kan sætte på næsten
alt i ChannelCRM.
F.eks. kan en kontakt "stemples" med "Nyhedsbrev " og på den måde nemt lægges i
gruppe med andre, der har samme stempel - og sikkert skal have tilsendt et
nyhedsbrev.
For hvert stempel kan det ses hvilken bruger, der har sat stemplet. Og hvornår.
Plukkelister er lister over de stempler, der for netop din virksomhed er relevante at
anvende. Og der er forskellige plukkelister for kontakter, firmaer, projekter,
salgsmuligheder.
Opbygning af plukkelister

© 2022 ChannelCRM A/S

Segmentering

85

Plukkelister for InfoTags finder du via hovedmenuen Filer | Forretningsopsætning |
InfoTags og segmentering | InfoTags.

I disse lister kan du simpelthen klikke på Tilføj, hvorved en ny Infotag kan skrives.
Som standard starter den ny InfoTag allerede med den fortekst, som den senest
markerede Infotag også har. Det er nemlig nemmere at bevare overblikket over sine
Infotags, hvis man opbygger dem hierarkisk. F.eks. at samle alle interesser under
"Interesser" ("Interesser.Fodbold", "Interesser.Golf", osv.).
Du vil opleve at der over tid kommer mange Infotags - og så er lidt struktur ikke af
vejen.
Kolonnen Aktiv anvender du til at bestemme om en InfoTag stadig skal kunne
tilknyttes. Det kan jo være at en InfoTag som f.eks. "Messe2011" ikke er relevant
mere.
Når man ikke bare sletter InfoTags der ikke mere skal kunne tilknyttes er det fordi
man som regel stadig vil kunne søge efter elementer, der har denne InfoTag
tilknyttet. Og her er plukkelisten med til at gøre det nemt.
Som det ses af fanerne over listen, er der separate plukkelister for firmaer,
kontaktpersoner, projekter, aktiviteter, salgsmuligheder, kampagner og kontrakter.
Dette er både med til at gøre det nemmere for brugerne (så de ikke finder f.eks.
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"Nyhedsbrev" som en InfoTag de kan sætte på en kontrakt), men også til at give
struktur i arbejdet.
Anvende InfoTags - sætte en tag på et firma
Når en InfoTag skal sætte på et element (her firma som eksempel), vælges under
firma fanen InfoTags.

Med de samme kan man se, hvilke InfoTags, der allerede er påført firmaet (her
"Stofa") og af hvem (her "Demo Demosen" den 26. februar 2014).
En ny InfoTag påføres ved at klikke på plus-knappen, hvorved en popup dialog vises:
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Her kan der vælges mellem plukkelistens InfoTags. Og der kan også sættes en
talværdi om ønsket. (Dette kan være gavnligt hvis InfoTaggen f.eks. handler om
kompetance.Excel. I dette eksempel kan værdien så vælges mellem 1-5).
Klik OK i dialogen og InfoTaggen er påført.

© 2022 ChannelCRM A/S

87

88

CRM med ChannelCRM

Som du måske har lagt mærke til er der for netop firma vist to lister med InfoTags i
fanen. Den anden er alle de InfoTags der er påført ansatte i firmaet.
Dette er effektivt fordi man ofte vil sikre sig at der f.eks. er netop én modtager af
prislister i hvert kundefirma.
Anvende InfoTags - finde firmaer med en given InfoTag
De fleste søgninger kan filtreres med InfoTags fra plukkelisterme. Klik på menuknappen InfoTag og vælg den ønskede InfoTag fra liste.

Fordele ved InfoTags
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· Infotags er en meget nem måde for brugerne at tilføje information uden at

skulle lede efter den - eller stave.
· Infotags er meget nemme at benytte som søgekriterium, f.eks. for at tilføje
kontakter/firmaer til kampagne.
· Infotags gør det muligt at rydde op eller reorganisere sine informationer,
når det er nødigt.
· Infotags er 100% standard. Du ender ikke med et system, der ikke kan
opgraderes fordi du har tilføjet ny felter.

HashTags
Du kender måske HashTag (eller #tags) fra Twitter. I ChannelCRM kan du anvende
dem lidt på samme måde. På firmaer, kontakter, aktiviteter eller projekter kan du i
notesfeltet sætte #tags som du vil. Det fine er at systemet dermed vil holde styr på,
hvor mange steder en given #tag optræder. Og hvor.
Selve #taggen skriver du bare.
F.eks. kan i et firmas notefelt skrives "#Referencebesøg" (uden citationstegn). Straks
herefter vil en #tag-søgning finde netop dette firma. Samt selvfølgeligt andre
firmaer, hvor du har anvende samme #tag.

© 2022 ChannelCRM A/S

90

CRM med ChannelCRM

Og hvis vi åbner firmaet Iskompagniet, ser vi at der i notesfeltet er angivet den
hashtag, der fandt firmaet:
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Firmarelation
Her vises de relationer, som eksisterer mellem din virksomhed og andre
virksomheder. Relationer angives nemmest som de roller de andre virksomheder
har over for din virksomhed.

Typiske relationer er: Kunde, Emne, Konkurrent og Leverandør.
Vær opmærksom på at en relation ikke kan fjernes, så længe der er bare ét firma i
databasen, der er markeret med relationen.

Vor erfaring siger os at det er bedst at holde antallet af relationer relativt lille. F.eks.
som de typiske ovenfor. Undgå at lægge flere betydninger ind i relationsbegrebet.
Som eksempel er "SørensKunder" ikke en egnet relation. Det er bedre at bruge
"Kunde" og så sætte Søren på som KAM for de kunder, der er Sørens.
Hvis et firma kan optræde i mere end én relation (f.eks. både være kunde og
forhandler), så kan der på firmaet sættes to relationer: En primær og en sekundær.
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Ved f.eks. kampagneudtræk baseret på relation, vil et firma komme med i
målgruppen når bare én af relationerne er mødt.
De ekstra kolonner: "Er kunde", "Er konkurrent" og "Er salgskanel" benyttes i
systemet til at gøre det nemmere at vælge firmaer. Når der f.eks. på en
salgsmulighed skal anføres en konkurrent, vil opslagsfeltet kun vise firmaer med en
relation, der er markeret som at være en konkurrent-relation.
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Oprydning

· Kontakter uden firma

94

· Eliminer dublet af firma

96

· Eliminer dublet af kontaktperson

99

Kontakter uden firma
Listen oprydning viser de kontakter, der er oprettede i systemt, uden at de er
knyttede til en virksomhed. Dette kan ske af to årsager:
· Du har selv oprettet kontakten i hast og uden tid til at oprette firmaet.
· Du har benyttet ChannelCRM Outlook AddIn til at spore en e-mail, hvor mindst

én af deltagerne ikke var kendt af CRM.
I eksemplet nedenfor er der to personer uden firma: Erling (som er uden e-mail og
derfor sikkert er i kategori 1 (oprettet i hast) og test, som kun har e-mail, og derfor
sikkert er oprettet via Outlook AddIn'en.
For begge gælder at du kan finde firmaet ved at klikke på redigeringsknappen
(blyant) i den relevante række.
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Derved åbnes en dialog, hvor du på vanlig vis kan vælge mellem de firmaer, der
allerede er i din CRM, oprette via opslag i CVR eller oprette manuelt. Du kan
selvfølgelig også redigere data for den enkelt person ved blot at klikke på personens
navnekolonne.
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Eliminer dublet af firma
Fra tid til anden vil du opleve at det samme firma (i virkelighedens verden) bliver
oprettet i to eller flere udgaver i CRM. Dette er ikke sundt. Tænk bare på scenariet at
de to udgaver kan have hver sin Key Account Manager. Eller værre: At nogle
handlinger, kontrakter, salg osv. bliver registrerede på den ene udgave, mens andre
bliver registrerede på den anden.
Hvis du har identificeret to firmaer, der burde være ét, så kan du flette dem.
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1. Du åbner flettefunktionen fra firmasøgning. Lav en søgning der mindst viser
ét af firmaerne.
2. Klik på knappen "Mere" og vælg "Flet firmaer"
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3. I det vindue, der så åbnes, kan du se de to firmaer.
Hvis du har åbnet flettefunktionen med kun ét firma vil dette stå i venstre kolonne,
du kan så bruge firmavælgeren øverst i højre kolonne til at finde dubletten.
Selve flettefunktionen fungerer således at:
Basisdata
Her er det værdierne i venstre kolonne, der får prioritet. Står der f.eks. et
telefonnummer for begge udgaver af firmaet, vil det være det venstre der "får ret".
Du kan copy/paste de enkelte værdier, hvis der er konflikter som ikke løses bedst
ved at tage den venstre værdi.
Linkede data (aktiviteter, kontaktpersoner, ...)
Her vil data fra både den venstre og den højre udgave samles i det blivende firma.
Du går altså eksempelvis ikke glip at nogle aktivitetsnoter som er samlet under
dubletten.
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Klik på knappen "Flet firmaer" for at gennemføre fletningen. Efter gennemført
fletning vil det blivende firma blive åbnet.

OBS: Der er situationer, hvor en fletning ikke kan gennemføres. F.eks. hvis originalen
og dubletten er knyttede til hver sit firma i dit økonomisystem. Her vil det kunne
føre til inkonsekvens, hvis vi bare fletter i CRM uden at du selv håndterer situationen
i økonomisystemet. F.eks. ved at erklære dubletten inaktiv.

Eliminer dublet af kontaktperson
Som med firmaer kan der til tider opstå dubletter af kontaktpersoner. At flette to
kontaktpersoner sammen til én svarer nøje til processen af flette to firmaer. Se
derfor Eliminer dublet af firma 96 .
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Business Objects
ChannelCRM er opbygget af en lang række funktioner som er grupperet i det vi
kalder Business Objects. Idéen er at du for din virksomhed kan tænde for de
Business Objects, der er gavnlige for netop din virksomhed. Og slukke for dem, der
måske ikke er relevante og derfor kunne distrahere fra de virkelige mål.
Senere - når et af de Business Objects du har slukket for - alligevel bliver relevant, så
kan du bare tænde det igen. Dette sker uden at der mistes data og uden at der skal
anden opsætning til. Også uden merudgifter. (Eneste undtagelse er Navne og
Numre Markedsdata, hvor der kræves et aktivt abonnement til deres web-service.)
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Logons og sikkerhed
Adgangen til ChannelCRM foregår via et logon for hver bruger. På den måde kan
systemet genkende den aktuelle bruger og sikre at brugeren data og handlinger
bliver registreret korrekt. Det er selvfølgelig også logon'en og et stærkt password,
der sikrer mod at uvedkommende får adgang til jeres data.
For hver logon findes der så en "CRMbruger", med yderligere information om
brugeren. Telefonnumre, organisatorisk tilknytning og rettigheder.
Der kan godt være en CRMbruger uden logon. F.eks. vil dette gælde for sælgere, der
ikke mere er i din virksomhed. De skal ikke have adgang til data mere, så derfor har
de ikke en tilsvarende logon.
CRMbrugere uden adgang koster ikke licens til ChannelCRM.
Hver bruger er tilknyttet en "Sikkerhedsrolle". Det kan f.eks. være "Administrator",
"Konsulent" eller "Salgschef". Der er en række roller i systemet fra start, men du kan
selv opbygge flere.
Hver sikkerhedsrolle indebærer så nogle "Rettigheder" og måske begrænsninger.
F.eks. kan rollen "Salgschef" have rettighed til at skifte KAM på et firma, hvor der
ellers allerede er en KAM. Mens rollen "Sælger" ikke har denne rettighed.
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Sikkerhedsrollen "Administrator" kan som udgangspunkt alt.
Nedenfor vises sammenhængen skematisk:

Du kan kun oprette en ny Logon, hvis du allerede har licens til det samlede antal
logons du kommer op på. Se under Abonnement 110 .
For at administrere logons, brugere og sikkerhed åbner du
Menu/Mere/Opsætning/Logons. (Dette trin kræver administrator-rettighed i
ChannelCRM).
Her ser du med det samme en liste over alle logons, samt - for hver enkelt når disse
markeres - den eller de sikkerhedsroller, der er tilknyttet.
I eksemplet er Bente Fliid markeret og vi kan se at hun har sikkerhedsrollen "Sales"
tilknyttet.
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Fra denne startfane kan man oprette og fjerne logons. Hvis en bruger således ikke
mere er ansat i firmaet - og dermed ikke skal have adgang - så markeres den
tilsvarende logon og der klikkes på knappen "Fjern Logon".
Når du skal oprette en ny Logon (og bruger) sker det ved at klikke på knappen
"Tilføj Logon":

I dialogen skal alle tre felter udfyldes:
· Bruger id: Her skriver du brugerens e-mail-adresse.
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· Password: Her skriver du et password, der levet op til kravene (>7

karakterer, tal og bogstaver, store og små, samt mindst ét specialtegn)
· Navn: Brugerens rigtige navn.
Klik "Gem"

Nu er logon'en oprettet og vi mangler to ting: At give lidt flere informationer om
brugeren. Og at tilknytte en sikkerhedsrolle.
Informationer
Klik på redigeringsknappen (blyant) i brugerens række. Herved åbnes en dialog,
hvor du kan indtaste flere informationer om brugeren:
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Her udfylder du mest muligt. Særligt felterne Fornavne, Efternavne og E-mailadresse1 er vigtige.
Felterne "Brugeradgang", "Er tildelingsbar" og "Ekskluderet fra data" har særlige
betydninger:
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· Brugeradgang: Dette skal normalt være tjekket. Men hvis du senere fjerner

brugerens adgang (logon) til systemet, vil dette felt blive tomt. Brugeren
har altså ikke adgang, men CRM-informationerne om brugeren (måske en
tidligere medarbejder) ligger stadig i systemet, så historikken bevares.
· Er tildelingsbar: Dette felt bestemmer om det f.eks. skal være muligt at
tilknytte brugeren som KAM på et firma. Feltet skal normalt lades være
tjekket for aktive brugere.
· Ekskluderet fra data: Dette felt bevirker at brugeren ikke vises som mulige
værdier i drop-down felter. Hverken ved tildeling eller søgning/filtrering.
Feltet sættes typisk for tidligere medarbejdere, hvor der er "ryddet op" i
den forstand at ejerskab mv. forlængst er givet videre til en ny
medarbejder. Medarbejderens navn vil dog stadig fremgå f.eks. som
deltager på aktiviteter, hvor medarbejderen deltog.
Klik Gem når du er færdig. (Du kan lægge flere data om brugeren ind senere eller
også kan brugeren selv gøre det.)
Sikkerhedsroller
Tilbage på logonlisten markerer du igen den aktuelle logon:

Nu klikker du så på knappen "Tilknyt sikkerhedsrolle":
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Her vælger du den ønskede rolle og klikker Gem.
Nu er brugeren oprettet og han/hun vil kunne begynde at bruge systemet. En første
opgave for den ny bruger kunne være at ændre passwordet til noget der kan
huskes.
Se her mere om Sikkerhedsroller

109

.

Sikkerhedsroller
Som beskrevet før er sikkerhedsroller en samling af rettigheder, der sammen passer
godt til en brugerrolle. Hvis man f.eks. i en virksomhed har 20 sælgere og 3
salgschefer er det effektivt at lave en rolle, der hedder "salg" og en anden (med flere
rettigheder), der hedder "salgschef". Dermed skal der ikke for hver af de 23 brugere
tages stilling til en lang række adgangsrettigheder. De skal bare have den passende
sikkerhedsrolle tilknyttet.
Og hvis sælgere fremover f.eks. skal have lov til at se økonomisystemdata, så er det
kun ét sted (i sikkerhedsrollen salg), der skal ændres for at det slår igennem for alle
20 sælgere.
Sikkerhedsroller administrerer du under Menu/Mere/Opsætning/Logons - Fane
"SikkerhedsRoller".
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Her er rollen "Sales" markeret og du kan med det samme se hvilke brugere, der har
denne rolle tilknyttet samt, hvilke rettigheder det indebærer.
Du kan med fanen oprette ny sikkerhedsroller og ændre de eksisterende ved at
tilføre flere rettigheder eller fjerne eksisterende.
Datamæssigt slår en ændring igennem med det samme du gemmer. Men nogle
brugere (hvis de er på systemet imens) vil opleve at der kan være vist knapper til
funktioner, der nu ikke mere har adgang til.
Næste gang brugeren logger på systemet (eller taster F5 fra systemet forside) vil
ændringerne også slå igennem til brugerinterfacet,

Abonnement
Under Abonnement kan du se, hvor mange brugere med adgang til ChannelCRM,
der er i dit abonnement. I eksemplet herunder er det 9.
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Hvis du vil øge tallet, skriver du det antal ekstra brugere, der er behov for, i feltet
"Antal ekstra adgange" (markeret med rødt) og taster Enter eller Tab.
Under feltet vil du så kunne se det beløb, der vil blive faktureret ud over det du
allerede betaler.
Først når du klikker på knappen Køb sendes ordren.

De ekstra adgange, som du har bestilt ved processen ovenfor, er tilgængelige med
det samme. De afventer altså ikke at du betaler først.

Business Units
Business Units kan oversættes til forretningsenheder i din virksomhed. Ofte er det
kun nødvendigt med et Business Unit som dækker hele virksomheden. Men hvis der
er en funktionel eller geografisk opdeling, kan det være en god idé at oprette et
Business Unit for hver enhed/afdeling.
En bruger i CRM kan så høre til netop ét Business Unit.
Og der kan tages rapporter og grafer som dækker gruppen af brugere i et Business
Unit.
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Brugere
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Her udfylder du mest muligt. Særligt felterne Fornavne, Efternavne og E-mailadresse1 er vigtige.

Felterne "Brugeradgang", "Er tildelingsbar" og "Ekskluderet fra data" har særlige
betydninger:
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· Brugeradgang: Dette skal normalt være tjekket. Men hvis du senere fjerner

brugerens adgang (logon) til systemet, vil dette felt blive tomt. Brugeren
har altså ikke adgang, men CRM-informationerne om brugeren (måske en
tidligere medarbejder) ligger stadig i systemet, så historikken bevares.
· Er tildelingsbar: Dette felt bestemmer om det f.eks. skal være muligt at
tilknytte brugeren som KAM på et firma. Feltet skal normalt lades være
tjekket for aktive brugere.
· Ekskluderet fra data: Dette felt bevirker at brugeren ikke vises som mulige
værdier i drop-down felter. Hverken ved tildeling eller søgning/filtrering.
Feltet sættes typisk for tidligere medarbejdere, hvor der er "ryddet op" i
den forstand at ejerskab mv. forlængst er givet videre til en ny
medarbejder. Medarbejderens navn vil dog stadig fremgå f.eks. som
deltager på aktiviteter, hvor medarbejderen deltog.
Klik Gem når du er færdig. (Du kan lægge flere data om brugeren ind senere eller
også kan brugeren selv gøre det.)

Teams
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Brugerprofiler
Hver bruger kan tilknyttes en profil, der svarer til medarbejderens jobfunktion.
Profilerne benyttes blandt andet når der skal defineres KPI-tal. Det er sikkert ikke de
samme KPI der er relevante for en sælger som for en servicemedarbejder.

© 2022 ChannelCRM A/S

118

CRM med ChannelCRM

Her er der defineret 3 profiler: Salg, Salgsledelse og Konsult. Du tilføjer profiler ved
at klikke på Tilføj.
Det er ikke nødvendigt at have profiler for alt arbejde i din virksomhed. Men de
medarbejdere, der benytter CRM og som skal have KPI-tal tilknyttet skal have en
profil.

Skift bruger
Denne funktion anvendes typisk når en bruger forlader virksomheden og en anden
bruger skal overtage ansvaret for kunder, emner og igangværende sager.
I venstre kolonne udpeges den bruger, der skal skiftes fra. I højre kolonne udpeges
den bruger, der skal overtage ansvaret.
Så snart fra-brugeren er valgt vil listen under vise antallet af forskellige emner ejet
af fra-brugeren. For hver af de ønskede emner kan der så klikkes på knappen "Skift
bruger", hvad der umiddelbart overfører emnerne til nyt ejerskab.
Afsluttede aktiviteter overføres ikke. Her er det jo vigtigt at man senere kan se, hvem
der reelt har gennemført møder eller sendt mails.
Hvis brugerne anvender kalendersynkronisering med Exchange (Office365), kan der
fremkomme situationer, hvor overdragede aktiviteter (møder) ikke mere
synkroniseres. Dette skyldes at der kan opstå forskelle i hvem der i Outlook står som
organisator på en aktivitet og den ny organisator (ejer) i CRM på samme aktivitet.
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Dette er en kendt problemstilling ved Exchange/Outlook, hvor det - også uden CRM
i billedet - kan være svært at håndtere Outlook aftaler for en medarbejder, der ikke
mere har adgang.

E-conomic
VIGTIGT! Inden du tænder for integrationen med e-conomic, bør du læse
hele denne side igennem. En række indstillinger er meget arbejdskrævende
at ændre senere.
Du kan anvende ChannelCRM sammen med dit abonnement på e-conomic således
at en række muligheder og fordele opstår:
· Debitorer i e-conomic bliver automatisk oprettet som firmaer i ChannelCRM

med tilhørende finansielle informationer. Hvis firmaet allerede findes i CRM
(med det korrekte kundenummer), vil informationerne i CRM blot blive
ajourført.
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· Leveringsadresser i e-conomic kan overføres som separate firmaer i CRM ·
·
·
·

·
·

dog knyttet til samme debitor (som i e-conomic selv).
Varekataloget og priser i e-conomic bliver automatisk overført og vedligeholdt
i CRM.
Særprislister fra e-conomic kan overføres til CRM.
Bogførte fakturaer og fakturalinjer bliver automatisk overført til CRM og
knyttet til de relevante firmaer.
For hver enkelt kunde bliver der beregnet sumtal for hver af de seneste 12
måneders salgsomsætning, for år til dato, for sidste år til samme dato samt for
hele sidste år.
Optage ordre direkte fra CRM baseret på gældende tilbudsinformation i CRM.
Opret og redigér debitorer i e-conomic fra CRM (og uden at åbne e-conomic)

Sammenknytningen foregår som en kombination af ting, der sker uden din
medvirken (synkroniseringen) og andre ting, der sker lige netop på det tidspunkt,
hvor en bruger i ChannelCRM udfører en funktion, der er relevant for e-conomic.
F.eks. at optage en ordre eller at ændre faktureringsadresse på en kunde.
Via sikkerhedsroller styrer du, hvilke af dine kolleger (CRM-brugere), der skal kunne
hvad.
Først skal modulet, der indeholder e-conomic, tændes. Det sker ved at vælge Menu |
Mere... | Opsætning | Moduler (Business Objects). Under gruppen "Forbindelser"
klikker du på den linje, der indeholder teksten "E-conomic forbindelse". Derved
bliver linjen markeret som grøn. Klik derefter på knappen "Tilbage" nederst til højre.
Du finder indstillingerne ved i menuen at vælge Menu | Mere... | Opsætning | Economic indstillinger

Der skal tages stilling til alle felter:
BASIS
Aktiveret

Ja - for at lade integrationen være aktiv.

Indtast token Her skal indsættes (pastes) den tekststreng (token), som du får fra
e-conomic, når du logger på e-conomic via knappen lige til
venstre for token-feltet. Når der senere klikkes på "Gem" knappen,
bliver feltet igen tomt. Dit e-conomic token gemmes i krypteret
udgave på serveren og skal selvfølgeligt ikke være synlig herefter.
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DEBITORER
Synkronisér
debitorer

Ja - hvis e-conomic debitorer automatisk skal oprettes som
firmaer med økonomiinformationer i CRM.

Standardrelat Vælg den CRM-relation som ikke-spærrede kunder skal tilknyttes
ion ved
i CRM.
import
Relation for
spærrede
debitorer

Vælg den CRM-relation som spærrede kunder skal tilknyttes i
CRM. (Opret eventuelt selv en relation med navn "Spærret" eller
"ExKunde".

Synkronisér
grupper

Hvis kun nogle kundegrupper skal oprettes i CRM, angiv da disse
som kundegruppenumre adskilt af semikolon.

Synkronisér Ja - hvis senere ændringer til kundedata i e-conomic skal
gennem til
overskrive kundedata i CRM.
CRM firmaer
Opret debitor Ja - hvis det skal være muligt direkte at oprette en debitor i efra CRM
conomic fra ChannelCRM. (Dette er en forudsætning for at kunne
optage ordrer i ChannelCRM i tilfælde hvor kunden ikke er kendt i
e-conomic).
Automatisk
Ja - hvis der automatisk skal tildeles næste ledige heltal som
tildeling af
kundenummer. Nej - hvis brugeren selv skal vælge nummer. Er
debitornumm det valgte nummer anvendt i forvejen, vil brugeren blive varslet.
er
Standard
Ved oprettelse af af e-conomic debitor vil dette
debitorgrupp debitorgruppenummer blive anvendt. Udelades feltet er det ee
conomic, der styrer.
Redigér
debitor fra
CRM

Ja - hvis en bruger af ChannelCRM skal kunne ændre
debitorinformationer i e-conomic ud fra ChannelCRM
brugerinterfacet.

Overfør
leveringsadre
sser til
selvstændige
firmaer

Ja - hvis det ønskes at leveringsadresser i e-conomic skal
overføres til CRM som selvstændige firmaer. Disse firmaer vil så
få et kundenummer i CRM, der består af debitornummeret
efterfulgt af "#" og leveringsadressenummeret. Debitor 4322 med
leveringsadresse 7 i e-conomic, vil i CRM som eksempel få
kundenummeret 4322#7.
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Overfør
Vores
reference på
debitor som
KAM på
leveringsadre
sser

Som standard vil den medarbejder, der på en debitor i e-conomic
er anført som "Vores reference" blive valgt som KAM (Key
Account Manager) i CRM.
Hvis der vælges "Ja" til dette felt, vil dette KAM-valg også omfatte
de firmaer, der bliver oprettede ud fra leveringsadresserne.
Sammenhængen mellem medarbejder i e-conomic og CRMbruger sker ud fra lighed i fulde navn. Sørg derfor at
medarbejdernavnene i e-conomic og CRM er stavet korrekt.

VARER OG
PRISER
Synkronisér
varer

Ja - hvis varekartoteket fra e-conomic skal overføres til
ChannelCRM. Dette er en forudsætning for at der kan optages
ordrer via ChannelCRM (ellers kender vi ikke dine varer og priser).

Synkronisér Angiv produktgruppenumre adskilt af semikolon, hvis kun nogle
produktgrup produktgrupper skal synkroniseres. Hvis alle ønskes
per
synkroniseret, lades feltet tomt.
Standard
valgbarhed i
CRM

Ja - hvis nyoverførte produkter i CRM skal være valgbare fra CRM.
Feltet bruges for de enkelte produkter til at angive om produktet
skal kunne indgå i en ordre optaget i CRM.

Linkede
prislister

Ja - hvis det ønskes at der i CRM skal oprettes separate prislister
for hver produktgruppe. Normalt vælges "Nej".

Auto-opret
alle
produkter
også i
særprislister

Ja - hvis alle produkter skal indgå i særprislister - selvom det i
virkeligheden kun er en delmængde, der har en særpris. Vælg
"Nej", hvis kun de produkter, du i CRM tilknytter særprislisten,
skal synkroniseres med særpriser fra e-conomic.

Valuta

Her angives den valuta, der skal benyttes i prislisterne i CRM.
Normalt "DKK".

ORDRE
Opret ordre
fra CRM

Tjek, hvis du vil tillade ordreoptagelse fra ChannelCRM således at
tilsvarende data i reel tid overføres til e-conomic.

Ordre indtag Vælg på hvilket niveau en optaget ordre i ChannelCRM skal indgå
niveau
i e-conomic. Du kan vælge mellem:
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Tilbud
Ordre
Fakturakladde
Bogført faktura

Disse muligheder kræver i stigende grad at data skal være i orden
før ordren optages. Som bogført faktura f.eks. skal alle data være
til stede (debitor, e-mail, korrekte varer), for ellers kan fakturaen
ikke sendes. Vi anbefaler "Ordre" eller "Tilbud". Dermed kan
sælgeren sende en ordrebekræftelse/tilbud med det samme.
For netop ordrer gælder at de kan oprettes direkte fra en
salgsmulighed i CRM. Altså uden at oprette et tilbud under
salgsmuligheden.
Inkludér
beskrivelser

Ja - hvis CRM beskrivelsesfeltet for en aktuel varelinje i en
salgsmulighed skal overføres med til e-conomic
tilbud/ordre/fakturakladde.

FAKTURAER
Synkronisér
fakturaer

Tjek for at lade integrationen overføre alle fakturaer fra economic, så de også kan læses i ChannelCRM. Med denne
funktion bliver der også lavet simpel statistik på ordrer for den
enkelte kunde.

Kun fra
Ja - hvis kun fakturaer, der er fremkomme via ordreoptagelse fra
ChannelCRM CRM skal synkroniseres tilbage som salg i CRM. Sådanne ordrer
identificeres ved at feltet "Anden reference" indeholder en Guid
eller der står "channelcrm" eller feltets indhold starter med
bogstavet "O". (Hvis der i feltet af anden årsag er indtastet "Ole"
vil denne faktura altså komme utilsigtet over i CRM.)
LEVERANDØ
RER
Synkronisér Ja - hvis leverandører i e-conomic skal synkroniseres til CRM.
leverandører
Opret
leverandør
fra CRM
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Automatisk
Ja - hvis næste tilgængelige heltal skal anvendes som
tildeling af
leverandørnummer. Nej - hvis brugeren selv skal angive
leverandørnu leverandørnummer ved oprettelse,
mmer
Standard
Ved oprettelse af en e-conomic leverandør vil dette
leverandørgr leverandørgruppenummer blive anvendt. Udelades feltet er det euppe
conomic, der styrer.

I tillæg til denne opsætning, er der en række brugerrettigheder, der styrer adgangen
til e-conomic funktioner fra CRM for den enkelte brugerrolle.
Rettighederne er:
E-conomic
Gør det muligt at åbne vindue under firma (Knap "Mere / E-conomic")
datavisning for at se detaljerede e-conomic data.
Kan se
Gør det muligt at se bogførte fakturaer i fanen "Salg" på firma.
fakturaer
Økonomi - Gør det muligt at ændre priser på varer, hvor prisen ellers kommer
Giv rabat
fra e-conomic.
Økonomi - Tillad at oprette ny e-conomic debitor via CRM.
Opret debitor
Økonomi - Tillad at oprette ny e-conomic leverandør via CRM.
Opret
leverandør
Økonomi - Tilland at ændre e-conomic debitordata fra CRM. (På eksisterende
Redigér
debitor).
debitor
Økonomi - Tilland at ændre e-conomic leverandørdata fra CRM. (På eksisterende
Redigér
leverandør).
leverandør
Nedton
Fjern umiddelbar visning af aktiviteter, salg, fakturaer m.v. samt
visning af
muligheden for at optage ordre for kunder i CRM, hvor brugeren ikke
aktiviteter,
er KAM (kundeansvarlig).
salg og
salgsmulighe
der
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Uniconta

Hvad kan du med Uniconta forbindelsen?
Uniconta Connector er en forbindelse mellem ChannelCRM og økonomisystemet
Uniconta. Forbindelsen kan opsættes så en række muligheder udnyttes:
· Alle debitorer i Uniconta importeres som virksomheder i CRM.
· Kontaktpersoner i Uniconta importeres som kontakter i CRM.
· Gennemførte salg (fakturaer og fakturalinjer) overføres fra Uniconta til CRM,
·
·
·
·
·

så du på kunden enkelt kan se, hvad de har købt tidligere.
Debitorer i Uniconta kan oprettes dynamisk fra CRM uden at åbne Uniconta.
Debitorer i Uniconta kan redigeres dynamisk fra CRM uden at åbne Uniconta.
Produkt- og prislister i Uniconta importes til produkt- og prislister i CRM.
Tilbud baseret på varer og priser fra Uniconta kan dannes i CRM uden at blive
oprettet tilsvarende i Uniconta.
Tilbud - som ovenfor - kan overføres til Uniconta som ordrer på eksisterende
eller nyoprettet debitor.

Opsætning
Tænd forbindelsen
Først skal der "tændes" for Uniconta forbindelsen i dit CRM system. Det gør du som
administrator ved at vælge menuen Mere.../Opsætning/Business Objects. Her
klikker du på linjen "Uniconta forbindelse", så den bliver grøn. Vær opmærksom på
at dette valg vil slukke for eventuel eksisterende forbindelse til e-conomic. Det kan
ikke lade sig gøre at forbinde til to økonomisystemer på samme tid.
Når Uniconta forbindelsen er tændt, lukker du ChannelCRM fanebladet i browseren
og starter igen.
Forbind og vælg funktioner
Vælg i menuen Mere... / Opsætning / Uniconta indstillinger
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Indstillinger
Aktiveret
Forbind til
Uniconta

Vælg "Ja" for at lade forbindelsen være aktivt.
Åbner et lille vindue, hvor du taster brugernavn, password og
regnskabsnummer for det regnskab du ønsker at forbinde til. Vær
omhyggelig med særligt regnskabsnummeret, hvis du har flere
regnskaber i Uniconta. Der er en del oprydning at foretage i CRM,
hvis du bare kortvarigt har forbundet til det "forkerte" regnskab.
Hvis forbindelse kan valideres vil teksten ved siden af knappen vises
som "Forbundet".
Synkronisér Vælg "Ja" for at lade Uniconta debitorer overføres som firmaer i
debitorer
CRM.
Standardrelat Når en debitor i Uniconta oprettes som firma i CRM, kan det her
ion ved
vælges hvilken relation dette firma skal tilknyttes. Ofte vælges en
import
relation med betydning "Kunde".
Synkronisér Hvis du ønsker at kun debitorer tilhørende een eller flere
grupper
debitorgrupper i Uniconta skal overføres til CRM, kan du her anføre
grupperne som semikolonsepararet liste. Hvis det f.eks. er grupperne
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"Grp1" og "Grp2" du ønsker at overføre skal feltet udfyldes som
"Grp1;Grp2" (uden citationstegn).
Opret debitor Vælg "Ja", hvis det skal være muligt dynamisk at oprette en ny
fra
debitor fra CRM. Ud over dette "Ja", skal brugere tilknyttes en
ChannelCRM sikkerhedsrolle, hvor rettigheden "Uniconta - opret debitor" er
inkluderet.
Redigér
Vælg "Ja", hvis det skal være muligt dynamisk at redigere
debitor fra debitorinformationer fra CRM. Ud over dette "Ja", skal brugere
ChannelCRM tilknyttes en sikkerhedsrolle, hvor rettigheden "Økonomi - rediger
debitor" er inkluderet.
Tillad
Vælg "Ja", hvis det skal være muligt at oprette end debitor i Uniconta
oprettelse af uden at CVR-nummeret er udfyldt. Normalt vælges "Nej".
debitor uden
CVR nummer
Brug CVR- Vælg "Ja", hvis du i din virksomhed har besluttet at en kundes CVRnummer som nummer skal benyttes som kontonummer (debitornummer).
debitornum
mer
Debitorskabe Her vælger du (med knappen tilføj skabelon) en eller flere
loner
eksisterende debitorer i Uniconta, som fremover benyttes som
skabelon når der oprettes en ny debitor fra CRM. Skabelonerne kan
navngives, så det bliver enkelt for brugerne at vælge den relevante
skabelon.
Vigtigt: Den debitor der udpeges som skabelon, skal forblive i
Uniconta mens skabelonen eksisterer. Ændringer i debitorens data
(som f.eks. ny kundesprisliste) vil slå igennem således at debitorer
der fremover oprettes med skabelonen får den ny prisliste.
Synkronisér Vælg "Ja", hvis varekataloget i Uniconta skal overføres til CRM. Dette
varer
sker inklusive Salgspris 1-3.
Synkronisér Vælg "Ja", hvis der anvendes kundesprislister i Uniconta.
kundeprislist
er
Opret tilbud i Vælg "Ja", hvis det skal være muligt at danne tilbud i CRM. (Se
CRM
kommentarer og begrænsninger i punkt længere nede).
Opret debitor "Ja" medfører at der kun kan dannes et tilbud baseret på Unicontaallerede ved prislister såfremt emnet allerede er oprettet i Uniconta som debitor.
tilbud
Salgspris (1- Her indsættes det salgsprisnummer, der skal benyttes ved tilbud når
3) der
prisen tages i Uniconta direkte fra varelisten.
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benyttes ved
tilbud
Synkronisér Vælg "Ja", hvis det ønskes at fakturaer (headere og linjer) skal
fakturaer
overføres fra Uniconta til CRM. Disse fakturaer vises dels på den
specifikke Uniconta-visning under firma, dels generelt på fanebladet
"Salg" i firmabilledet.
Synkronisér Klik her, hvis du ønsker en synkronisering snares muligt. Pt. er dette
snarest
inden for en time. Som standard synkroniseres der hver nat.
Husk at klikke på "Gem" knappen, når indstillingerne er udfyldt korrekt.

Tilbudsdannelse
Basale tilbud kan oprettes i CRM for senere at overføres til Uniconta som ordrer
(hvis kunden accepterer tilbudet).
Når tilbudet oprettes i CRM sker det ud fra priser, der er overført fra Uniconta. Der
overføres både priser fra varekartoteket og fra kundeprislister (det sidste kræver
ekstra modul i Uniconta). Når prisen i CRM hentes sker det ved først at lave opslag
om produktet findes i kundeprislisten. Hvis produktet findes i kundeprisliste findes
den pris, der svarer til den angivne mængde/antal. Hvis produktet ikke findes i
kundeprislisten laves opslag i varetabellen ud fra salgspris1..3 svarende til
opsætningen.
Der er en nogle begrænsninger ved tilbudsdannelse i CRM:
·
·
·
·

Slutrabat understøttes ikke.
Varieret moms understøttes ikke.
Der kan ikke anvendes flere valutaer.
Leverings- og betalingsbetingelser i tilbud hentes ikke fra Uniconta.

Vi arbejder på at undgå disse begrænsninger, men der er ikke en fastlagt tidsplan.

NPS.Today
ChannelCRM kan forbindes med NPS.Today (Net Promoter Score), således at en
række handlinger i CRM afføder, at der bliver sendt en "spørge-mail" til
kontaktpersonen, hvor det er muligt at vurdere oplevelsen.
Se mere om NPS.Today her: https://nps.today/
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Opsætning
For at benytte forbindelsen skal der først tændes for modulet. Dette gøre ved Menu
"Mere.../Opsætning/Moduler (Business Objects)". I dialogen klikkes der på
NPS.Today under gruppen Forbindelser.
Selve opsæningen foregår ved at vælge Menu "Mere.../Opsætning/NPS.Today
indstillinger". Du skal være administrator for at tilgå dette punkt.
Her møder du en dialog som vist herunder:

Dialogen er er opdelt i en række sektioner, som gennemgås her.
Aktiveret

Her vælges det om integrationen skal være aktiv. I feltet API nøgle copy/paster du
nøglen (som du får fra NPS.Today) og i feltet Afsendes skriver du det foretrukne
tidspunkt, hvorpå mails skal udsendes.
Når indstillingerne gemmes bliver feltet for API nøgle tomt igen. Dette er tilsigtet da
API nøglen gemmes krypteret.
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Ved afsluttet møde

Her kan der udsendes spørgemails efter at et møde markeres afsluttet. Der skal
vælges hvilken NPS kampagne (og dermed fletteskabelon), der skal anvendes. Og
der skal typisk også filtreres på aktivitetskategori og/eller den relation din
virksomhed har markeret firmaet med. Hvis filterknapperne vælges "Ja", vises en
vælger hvor de ønskede kategorier eller relationer kan udpeges.
Herunder er der valgt at kun aktiviteter af kategorien "Kundepleje" med
kontaktpersoner i firmaer med relation "Kunde" eller "Samarbejdspartner", skal
medføre at der udsendes mail.

Ved vundet salg

Når et salg (salgsmulighed) markeres som vundet udsendes mail. Mailen sendes til
den kontakt, der er udpeget på salgsmuligheden.
Ved tabt salg

Når et salg (salgsmulighed) markeres som tabt udsendes mail. Mailen sendes til den
kontakt, der er udpeget på salgsmuligheden.
Ved manglende aktivitet

Hvis der på en kontaktperson i en periode ikke har været nogen form for aktivitet
(møde, telefon eller mail) efter et vundet salg, kan der sendes en mail via en NPS
kampagne.
Et yderligere filter er at kun kontaktpersoner, hvor der rent faktisk har været en
tidligere aktivitet, medtages. Hvis der f.eks. vælges 90 dage som periode, vil en
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kontaktperson kun medtages til kampagnen, hvis der i perioden 120-91 dage bagud
har været aktivitet.
Vær særligt opmærksom på denne trigger, idet den let vil kunne medføre mange
NPS mails og da det skal sikres at udsendelsen er i overensstemmelse med
lovgivning.

Log
De kontaktpersoner, der som følge af opsætningen er opsamlet - og derfor vil blive
overført til NPS.Today - kan ses i fanen "Log".
Vælges Vis overførte til Ja vises også de kontaktpersoner, der allerede er overført til
NPS (og derfor sikkert allerede har modtaget en mail).

Kolonnerne er:
· Oprettet: Det tidspunkt hvor kontaktpersonen er indlagt i log-tabellen.
· Kilde : Hvilken hændelse i CRM, der er grund til emnet. (meet = afsluttet møde,
·
·
·
·

sale = vundet salg, loss = tabt salg, inact = inaktivitet).
Modtager mail: Mailadresse for kontaktpersonen.
Medarbejder: KAM for kontaktpersonen.
Overført: Tidspunkt for overførslen til NPS.Today. Hvis feltet er blankt betyder
det at emnet endnu ikke er overført.
NPS kampagne : Heltal, der udpeger den aktuelle kampagne i din NPS konto.
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Der er endvidere en slettefunktion, hvor et emne kan ekskluderes for netop den
aktuelle overførsel. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis man "rydder op" i sine CRM
data og herunder markerer gamle møder som afsluttede.
Slettefunktionen er ikke aktiv for emner, der allerede er overført.
For at se den aktuelle kontaktperson, klikker du på linjen. Derved åbnes for visning
af kontaktpersonens data.

NPSToday.NoSend
For de tilfælde, hvor en kontaktperson ikke mere skal medtages i NPS-udsendelser,
kan du tilføje en speciel Infotag til kontaktpersonen. Infotaggen hedder
"NPSToday.NoSend" og er automatisk tilføjet valgmulighederne for Infotags.

Udsendelse
Selve overførslen til NPS.Today sker i nattetimerne. Ved overførslen beregnes det
også, hvilke kontakter, der skal overføres som resultat af triggeren for manglende
aktivitet.
Flowet hver nat er:
1. Overførsler fra "Vundet salg" gennemløbes og overføres. I det enkelte tilfælde
overføres der ikke hvis:
Kontaktpersonen er overført til NPS indenfor de seneste 30 dage.
Kontakpersonen ikke mere er ansat i firmaet.
Kontaktpersonen har Infotaggen NPSToday.NoSend.
2. Overførsler fra "Tabt salg" gennemløbes og overføres. Samme undtagelser som
under "Vundet salg".
3. Overførsler fra "Afsluttet møde" gennemløbes og overføres. Samme undtagelser
som under "Vundet salg".
4. Overførsler fra "Inaktivitet efter salg" som er indlagt ved forrige kørsel (for 24
timer siden) overføres. Samme undtagelser som ved "Vundet salg".
5. Kontaktpersoner til næste dags "Inaktivitet efter salg" findes i CRM data og
lægges i kø til næste dags overførsel.
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Punkt 4-5 bevirker at du som administrator har mulighed for for - op til 24 timer før
overførsel til NPS - at se hvilke kontaktpersoner, der vil blive kontaktet pga.
manglende aktivitet.
I tillæg til de ovenfor nævnte undtagelser har NPS.Today via din opsætning heri
mulighed for at sikre mod for mange mails (f.eks. maksimalt én mail pr måned) og
imod udsendelse til kontaktpersoner, der via link i tidligere mail har frabedt sig
udsendelse.

Resultater (svar) i CRM
For alle de tilfælde, hvor en kontaktperson vælger at svare på NPS-spørgsmålene,
vil der i ChannelCRM blive tilføjet infotags med svaret til kontaktpersonen.
Du kan søge på disse infotags og du kan se dem i kontaktpersonvisningen under
fanen "Infotags".
De dannede infotags er på formen "NPSToday.[KampagneNavn].Karakter". Hvis en
kontaktperson har givet karakteren 9 på en mail, der er sendt fra en NPS-kampagne,
der hedder "Møde", vil Infotaggen komme til at hedde "NPSToday.Møde.9". Hvis
samme kontaktperson senere giver karakteren 10 (på samme kampagne) vil
Infotaggen blive opdateret.

Relationer
Her kan du oprette, redigere og slette relationer, som i systemet benyttes til at
kendetegne et firma. Typiske relationer er: Kunde, Emne, Konkurrent og Leverandør.
Hvis du ændrer navn på en eksisterende relation skal du tænke på at dette navn slår
igennem for alle de firmaer, hvor den aktuelle relation er benyttet. Det er altså ikke
smart at skifte en relations navn fra f.eks. "Kunde" til "Konkurrent" med mindre
relationen "Kunde" slet ikke er anvendt endnu.
Vær opmærksom på at en relation ikke kan fjernes, så længe der er bare ét firma i
databasen, der er markeret med relationen.
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De ekstra kolonner: "Er kunde", "Er konkurrent" og "Er salgskanel" benyttes i
systemet til at gøre det nemmere at vælge firmaer. Når der f.eks. på en
salgsmulighed skal anføres en konkurrent, vil opslagsfeltet kun vise firmaer med en
relation, der er markeret som at være en konkurrent-relation.

Infotags
Her opretter og vedligeholder du plukkelister for Infotags som de kan benyttes for
Aktiviteter, Firmaer, Personer, Projekter, Salgsmuligheder, Kontrakter og
Kampagner. Hver entitet har sin plukkeliste, for hvor det kan være aktuelt at
markere en kontaktperson som modtager af julekort, så er den samme infotag ikke
relevant for et projekt.
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Brug knappen "Tilføj Infotag" for at oprette en ny - eller klik på en eksisterende
Infotag for at redigere.

Ved redigering kan du tre ting:
· Gøre Infotaggen inaktiv for på den måde at sikre at den ikke fremover bliver

tilknyttet emner. F.eks. kan en Infotag "Messe.Møbler2017" være god nok at
kunne sætte på emner man har mødt på denne messe. Men nu - i 2019 - er
det ikke mere relevant at mærke emner op med denne gamle Infotag. (Måske
er der en ny "Messe.Møbler2019", hvis messen stadig afholdes.)
· Omdøbe Infotaggen. Her skal du være opmærksom på at en omdøbning ikke
kun påvirker plukkelisten. Også alle de steder hvor Infotaggen er anvendt vil
den blive omdøbt. Dette er "by design" fordi det giver en god mulighed for at
rydde op og systematisere informationen, når tiden har gjort at man er klogere
på, hvad der skal registreres.
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· Slette Infotaggen: Normalt ikke en fordel, med mindre den er oprettet ved en

fejl og ikke anvendt.

Kontakt funktioner

Her kan du indlægge relevante funktioner som dine kontaktpersoner kan udfylde.
Bland ikke funktion sammen med titel. En IT-chef kan have titler som "IT Manager",
"CIO", "IT Direktør", ... men funktionen er måske i din optik i alle tilfælde "IT
ansvarlig" fordi du sælger løsninger til mennesker, der har ansvar for IT.
Hvis du vil bruge kontaktfunktioner, så gør det ud fra en grundig gennemgang af,
hvad der er interessant for din virksomhed og dine kolleger. Det er et træls felt at
udfylde, hvis der kan være flertydighed. Og det er endnu værre at lave f.eks.
kampagnemålgrupper ud fra funktion, hvis det ikke er klart hvad en given funktion
indebærer.
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Projekttyper

Her kan du tilføje ny eller redigere eksisterende navne for projekttyper. Vær
opmærksom på at en ændring af projekttype navn slå igennem alle de steder, hvor
navnet er anvendt.

Aktivitetskategorier
Aktivitetskategorier kan være gavnlige for overblik (i en lang liste af aktiviteter er
det nemt at se hvad der har med reparation at gøre for eksempel) og for opfølgning
idet man ved en passende kategorisering kan se, hvad der bruges tid til.
Kategorierne ses i liste herunder og de oprettes og redigeres ud fra samme listen.
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Vær opmærksom på at en eventuel omdøbning af en kategori slår igennem alle de
steder, hvor kategorien er anvendt. I praksis er det meget vigtigt at der vælges
kategorier, der er nemme at vælge. Det skal altså være enkelt for brugeren at
beslutte om et givent møde eller telefonkald er af den ene eller den anden kategori.
Ellers bliver det ikke anvendt.
Tænk også på at der kun kan påføres én kategori på en aktivitet. Det er altså ikke
godt at oprette sine produkter som kategorier for aktiviteter. For én aktivitet kan jo
godt dreje sig om flere produkter/løsninger.
(Brug i stedet Infotags til den slags. Med Infotags kan der sagtens være flere ad
gangen på samme aktivitet.)
Hver kategori kan tilknyttes en farve, så aktiviteternes kategori er nemmere at se i
kalendervisninger (i CRM - men ikke i Outlook som har sin egen farvesystematik).
Der kan også vælges at markere kategorien som "Vises på dashboard". Er dette
påført bare én kategori, vil det kun være aktiviteter med en kategorier af denne type,
der vises i grafer på dashboard. Nyttigt, hvis man gerne vil holde fokus på et højt
aktivitetsniveau f.eks. i opsøgende salg.
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Opgavekategorier
Opgavekategorier kan være gavnlige, hvis din virksomheds opgaver (som vist i
Kanban) nemt kan grupperet efter art. Brug listen til at tilføje eller redigere opgaver.

Vær opmærksom på at en omdøbning vil slå igennem for alle de opgaver, hvor den
omdøbte kategori er anvendt.
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Brugerdefinerede felter
Brugerdefinerede felter kan defineres for firmaer, kontakter, projekter og aktiviteter.
For hver entitet kan der defineres op til 5 felter.
Du opretter et felt ved at klikke på en tom linje i oversigten og i den resulterende
dialog indtaster du ledeteksten.
Derefter vil feltet blive vist på den aktuelle entitets basisbillede ligesom data i de
brugerdefinerede felter vil blive vist i Excel-udtræk fra lister og rapporter.
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Produktgrupper
Produktgrupper (som kan være svarende til salgskonti) anvendes til at gruppere
produkter og salg. Før du opretter produktgrupper skal du tage stilling til om
ChannelCRM skal forbindes med dit økonomisystem. Skal det forbindes er det
vigtigt at produktgrupperne her svarer nøje til de i økonomisystemet anvendte. I
tilfældet e-conomic vil produktgrupperne endda overføres automatisk og du skal
derfor ikke oprette dem selv.
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Hvis ikke ChannelCRM skal forbindes til dit økonomisystem (og særligt ikke
ordreoptagelse), så kan du anvende produktgrupper mere frit. Her kan det være en
fordel at gruppere produkterne efter den rapportering, du måtte have behov for.
Nedenfor er der oprettet tre grupper: Maskiner, Service og Fornyelser, fordi vi i
eksemplet gerne vil kunne se forecast fordelt på disse områder. Og dermed måske
påvirke fokus i salgsindsatsen.

Enheder
Som ved produktgrupper skal enheder svare nøje til det der anvendes i dit
økonomisystem, såfremt der skal være mulighed for ordreoptagelse i CRM med
videre bearbejdning i økonimisystemet. I tilfældet nedenfor er enhederne kommet
automatisk fra e-conomic.
Hvis ikke der skal være forbindelse, kan du vælge enheder mere frit. Dog skal det
være klart forståeligt ifald du ønsker at flette tilbud til f.eks. PDF direkte fra
ChannelCRM.
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Produkter
Produkter er ting, der kan sælges i CRM. Hvis der skal forbindes til et
økonomisystem, er det nemmest (og bedst) at lade økonomisystemet "bestemme"
og dermed lade produkterne komme ind i ChannelCRM via en connector.
I andre tilfælde kan du oprette produkterne som du vil.
For hvert produkt er der en produktkode, en kort beskrivelse (som regel
produktnavnet), enhed og en lang beskrivelse.
Du kan også bestemme produktgruppe og om produktet er aktivt og valgbart i
CRM.
Klik på et produkt for at redigere eller klik på knappen "Tilføj" for at oprette et nyt
produkt.
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Prisen på produktet ligger ikke i produktet selv, men i de prislister, hvor produktet
indgår. For at sætte priser skal du derfor først oprette mindst én prisliste 148 .

Prislister
Prislister er lister af produkter med tilhørende priser. En prisliste har en start- og en
slutdato, en markering om hvorvidt den er aktiv og en valutakode. Klik på en
prisliste i oversigtsbilledet for at redigere. Eller klik på knappen "Tilføj" for at lave en
ny prisliste.

I prislisteredigering kan værdierne ændres/oprettes og der kan om ønsket vælges
netop én kunde, hvor den aktuelle prisliste gælder. Dette er ikke nødvendigt, men
hvis man arbejder med kundeaftaler, hvor priserne er en del af aftalen (og varierer
fra standardpriser), så er det altså muligt.
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De enkelte priser indlægges ved at bruge knappen "Tilføj pris" (hvis det er et nyt
produkt i prislisten) eller ved at klikke på den aktuelle pris-produkt-linje.
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Salgsmodeller
Dette afsnit handler om at redigere opsætningen af en salgsmodel. Om
salgsmodeller i ChannelCRM generelt se punktet under koncepter 225 .
Først liste viser de oprettede salgsmodeller. Du kan benytte flere salgsmodeller men du kan også lade sælgerne (sag for sag) vurdere om en salgsmodel
overhovedet er anvendelig.
Klik på "Tilføj" for at oprette en ny salgsmodel helt fra bunden, eller klik på
salgsmodellen for at redigere en eksisterende.
Du kan også (anbefalet) klikke på "Nyt fra forlæg" for at oprette en salgsmodel, der
kan bruges som skitse for din egen.

Før vi opretter en salgsmodel, ser vi lige på de næste to faner som indeholder
værdier, der gælder på tværs af salgsmodellerne:
Kontakt roller: Her kan man registrere og vedligeholde de roller (i hht.
salgsmodllerne) som en kontaktperson kan indtage i et konkret salgsmulighed.
Hvis du har valgt at oprette din salgsmulighed ud fra forlægget, vil rollerne svare til
de mest udbredte i de forskellige salgsmetoder.
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Kontakt Bias: Her kan du give andre navne til de forskellige grader af indstilling en
kontakt kan have til det salgsforløb, du søger at gennemføre. De fremgår fra mest
afvisende til mest positive. Du kan ændre betegnelserne, men lad rækkefølgen være
den samme og med neutral/ligeglad som den midterste værdi.

Her er der klikket på en salgsmodel (fra forlæg iøvrigt) og ud over navn og
beskrivelse, kan der vælges hvilke elementer der skal med i salgsmodellen. Det kan
også vælges om salgsmodellen er en standardmodel. Vælges Ja til det sidste vil
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enhver ny salgsmulighed (som ikke af brugeren tilknyttes en anden model) blive
tilknyttet den aktuelle salgsmodel.

Næste fane viser processen. Her er der tre etaper, som hver brydes ned i et antal
salgstrin. Hver etape er tilknyttet en vægtning, som vil blive brugt til at vægte de
enkelte salgsmuligheder ud fra hvilken salgsetape de hver især er nået til.
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En etape kan redigeres ved at klikke på knappen yderst til højre i etapen linje. Her
kan vi så angive vægtningen, navnet, rækkefølgen (indeks) samt eventuelt de
salgstrin der ligger i etapen.
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At et salgstrin gøres obligatorisk betyder at det for sælgeren at se vil være klart
markeret (rødt) i den enkelte salgsmulighed, hvis han/hun ikke har gennemført det.

Fanen SWOT udfyldes efter ønske. Der kan være flere emner for hver parameter.
(Idéen er jo at sælgeren kan vælge de SWOTs, der passer til netop den konkrete
salgsmulighed og konkurrencesituation.)
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Fanen "Kvalificeringsspørgsmål" udfyldes med de spørgsmål, der skal tages stilling
til for at der overhovedet kan tales om en salgsmulighed. Nogle virksomheder
anvender kvalificeringsspørgsmål som en vejledning for sælgeren. Andre
virksomheder benytter det fordi Bidding Costs er så høje at de kun vil gå ind i et
salgsforløb, hvis sagen er tilstrækkeligt kvalificeret.

© 2022 ChannelCRM A/S

Opsætning

157

Også her kan der markeres som Obligatorisk. Det betyder at spørgsmålet vil
fremstå med røde typer i salgsmuligheden, såfremt sælgeren ikke har afklaret det.

KPI opsætning
Der kan opstilles et antal KPI (Key Performance Indicators) for brugerne af systemet.
Det er ikke alle brugere, der kan måles med samme målestok, så derfor er de valgte
KPI-tal knyttet til den enkelte brugers profil.
Opsætning af KPI foregår derfor i flere trin:
1. Definér brugerprofiler
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2. Tilknyt de enkelte brugere den passende profil 114 .
3. Opsæt KPI-tal for hver profil
4. Overvej hvor mange KPI-tal den enkelte bruger skal præsenteres for. 3-5 er
overskueligt og motiverende. 10 er ikke. 20 er demotiverende.

Opsæt KPI-tal
KPI-tal fremkommer ved at udføre bestemte målinger på data i CRM og eventuelt
sammenholde de fundne værdier med opstillede mål.
F.eks. vil en KPI kunne beskrives som:
"For sælgere gælder at de altid skal have 10 salgsmøder planlagt til afholdelse i de
næste 14 dage."
Her vil ChannelCRM så finde det antal salgsmøder, der rent faktisk er planlagt for de
næste 14 dage og sammenholde dette med måltallet 10. Hvis der findes 6
salgsmøder, vil resultatet vises som 6 og scoren bliver 60%.
KPI'er kan defineres meget enkle som i eksemplet ovenfor, men de kan også
defineres mere komplekse som f.eks. "Med hvilken andel af kunde-virksomheder,
hvor du er Key Account Manager, har du haft salgsmøder de seneste 90 dage."
KPI'er defineres ud fra skabeloner, som ligger klar i systemet. Hvis du synes at der
mangler en skabelon, er vi meget lydhøre for idéer.
Ved klik på knappen KPI opsætning vises følgende vindue.
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Her er der allerede defineret én regel. For at se, hvad den indeholder klikkes på
linjen.
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Den valgte regel er en ret enkel regel: Antallet at planlagte møder for de næste 14
dage, hvor brugeren deltager. Og reglen er tilknyttet alle, der har profilen "Salg".
Felter:
Vælg Her vælger du hvilken skabelon, der skal anvendes for KPI-reglen. I
KPI
eksemplet er feltet inaktivt, fordi der allerede er valgt en skabelon og det
ofte vil være uden mening at vælge om.
Regel Her skrives navnet på skabelonen. Systemet udfylder selv feltet og det er
alene medtaget for nemt at kunne kommunikere, hvilken regel, der er
anvendt.
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Her skriver du den tekst, der skal vises for brugeren i "Mine KPI". Vælg
gerne en fuldt beskrivende tekst. F.eks. har vi her valgt at skrive "... de
næste 14 dage" selv om det også fremgår at feltet "Antal dage". Dette for at
gøre det lettere for brugeren at forstå reglen og hvad den indebærer.
Det antal dage (fremad her), som skal inkluderes i tallene for reglen.

Målet for optimal performance. Det tal som reglen finder når den køres
bliver sammenholdt med dette måltal. Og Scoren bliver beregnet i forhold
til måltallet og vist i procent.
Bruger Vælg den brugerprofil, hvortil reglen skal anvendes. Hvis der i oversigten
profil over regler er filtreret på en profil, vil dette felt være autoudfyldt.
Indeks En mulighed for at bestemme i hvilken rækkefølge KPI'erne skal vises for
brugeren. Laveste tal først.
Aktiv En mulighed for at deaktivere en regel i en periode. Hvis reglen ikke skal
anvendes mere, kan reglen slettes i stedet.
Nogle regler har flere felter:
Relatio Den relation (f.eks. Kunde, Emne, Konkurrent, Leverandør), som skal være
n
registreret for de firmaer, der er omfattet af reglen. F.eks. kan der gælde
regler for, hvor ofte man skal være i kontakt med A-Kunder.
Katego Den kategori, der skal gælde for aktiviteter omfattet af reglen. F.eks. kan
ri
man have en kategori af aktiviteter, der hedder "Salgsmøder" og et behov
for at kunne vise, hvor mange salgsmøder, der er afholdt. På den måde
kommer "hyggemøder" eller servicebesøg ikke med i statistikken.
Der findes en række skabeloner og der tilføjes ny, når kunder giver os gode idéer.
Se listen her: KPI skabeloner 161

Beregning af KPI-tal
Alle KPI-regler for alle brugere beregnes hver nat. Det betyder at KPI-tallene er faste
i løbet af dagen, selvom du måske samme dag har planlagt en hel masse ny
aktiviteter. Næste dag vil tallene dog igen være retvisende - også for de ny
planlagte.
KPI skabeloner
Skabe Beskrivelse
lon

Parametre

ACT0 Antal møder x dage bagud i tid, hvor brugeren har
001 deltaget

Tid (dage); Mål (antal)
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ACT0 Antal møder x dage bagud i tid, hvor brugeren har
002 deltaget og hvor firmaet har en valgfri relation og
mødet har en valgfri aktivitetskategori

Tid (dage); Mål (antal);
Relation;
Aktivitetskategori

ACT0 Antal telefonkald x dage bagud i tid, hvor brugeren Tid (dage); Mål (antal)
003 har deltaget
ACT0 Antal telefonkald x dage bagud i tid, hvor brugeren Tid (dage); Mål (antal);
004 har deltaget og hvor firmaet har en valgfri relation Relation;
og kaldet har en valgfri aktivitetskategori
Aktivitetskategori
ACT0 Antal telefonkald og møder x dage bagud i tid, hvor Tid (dage); Mål (antal)
005 brugeren har deltaget
ACT0 Antal telefonkald og møder x dage bagud i tid, hvor Tid (dage); Mål (antal);
006 brugeren har deltaget og hvor firmaet har en valgfri Relation;
relation og mødet/kaldet har en valgfri
Aktivitetskategori
aktivitetskategori
PLA0 Antal planlagte møder i x dage fremad, hvor
001 brugeren deltager

Tid (dage); Mål (antal)

PLA0 Antal planlagte møder i x dage fremad, hvor
002 brugeren deltager og hvor firmaet har en valgfri
relation og mødet har en valgfri aktivitetskategori

Tid (dage); Mål (antal);
Relation;
Aktivitetskategori

PLA0 Antal planlagte telefonkald i x dage fremad, hvor
003 brugeren deltager

Tid (dage); Mål (antal)

PLA0 Antal planlagte telefonkald i x dage fremad, hvor
004 brugeren deltager og hvor firmaet har en valgfri
relation og kaldet har en valgfri aktivitetskategori

Tid (dage); Mål (antal);
Relation;
Aktivitetskategori

PLA0 Antal planlagte telefonkald og møder i x dage
005 fremad, hvor brugeren deltager

Tid (dage); Mål (antal)

PLA0 Antal planlagte telefonkald og møder i x dage
Tid (dage); Mål (antal);
006 fremad, hvor brugeren deltager og hvor firmaet har Relation;
en valgfri relation og mødet/kaldet har en valgfri
Aktivitetskategori
aktivitetskategori
KAM Den procentvise andel af de firmaer, hvor brugeren Tid (dage); Mål (%);
0001 står som KAM, der er kontaktet (møde/telefonkald - Relation;
uanset af hvem) de seneste x dage
Aktivitetskategori
KAM Den procentvise andel af de firmaer, hvor brugeren
0002 står som team-medlem, der er kontaktet
(møde/telefonkald - uanset af hvem) de seneste x
dage

Tid (dage); Mål (%);
Relation;
Aktivitetskategori

KAM Den procentvise andel af de firmaer, hvor brugeren
0003 står som KAM, der er planlagt kontaktet

Tid (dage); Mål (%);
Relation;

© 2022 ChannelCRM A/S

Opsætning

(møde/telefonkald - uanset af hvem) de næste x
dage

163

Aktivitetskategori

SAL0 Antal lukkede salg de seneste x dage, hvor brugeren Tid (dage); Mål (antal)
001 står som ejer på salgsmuligheden
SAL0 Antal åbne salgsmuligheder med forventet lukning i Tid (dage); Mål (antal)
002 de næste x dage og hvor brugeren står som ejer på
salgsmuligheden
SAL0 Antal salgsmuligheder med brugeren som ejer, der
003 er oprettet de seneste x dage

Tid (dage); Mål (antal)

FORE Medfører at brugerens forecast vises grafisk i KPICAST vinduet. Resultatet på KPI-niveau er summen af
01
planlagte salgsmuligheder i de næste x dage

Tid (dage); Mål (beløb)

ODUE Antal uafsluttede møder og telefonkald - med
0001 brugeren som ejer - hvor starttidspunktet er
overskredet
ODUE Antal uafsluttede plan-aktiviteter - med brugeren
0002 som ejer - hvor starttidspunktet er overskredet

Acceptbegrundelser
Hvis du arbejder med kampagner og særligt telefonkampagner, kan det være en
fordel helt overordnet at registrere, hvad det er der får kunden til at sige ja (eller
nej).
Ja-begrundelserne kan så vælges blandt en liste over mulige svar, som du opretter.
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Vær opmærksom på at hvis du omdøber en acceptbegrundelse, så vil det slå
igennem for alle de steder, hvor den er anvendt. Vælg derfor med omtanke og
begræns senere ændringer til tilføjelser af ny begrundelser og rettelse af
stavefejl/formulering.

Afslagsbegrundelser
Hvis du arbejder med kampagner og særligt telefonkampagner, kan det være en
fordel helt overordnet at registrere, hvad det er der får kunden til at sige nej (eller
ja).
Nej-begrundelserne kan så vælges blandt en liste over mulige svar, som du
opretter.
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Vær opmærksom på at hvis du omdøber en afslagsbegrundelse, så vil det slå
igennem for alle de steder, hvor den er anvendt. Vælg derfor med omtanke og
begræns senere ændringer til tilføjelser af ny begrundelser og rettelse af
stavefejl/formulering.

Redigér salgsbudgetter
Salgsbudgetter bruges til at kunne vise forecast, der holdes op mod salgsmålene.
For at lægge salgsmål ind i ChannelCRM angiver du et starttidspunkt og
sluttidspunkt for den aktuelle periode. Som standard har systemet selv foreslået det
aktuelle forretningsår.
Så vælger du hvilken produktgruppe og hvilken sælger det drejer sig om.
Hvis ikke der vises 12 bugetposter med disse valg, så klikker du på knappen
"Generér". Derved oprettes 12 bugetposter på 0 kroner. Derefter kan du så taste de
aktuelle månedlige salgsmål ind og afslutte med "Gem" eller "Gem og bliv".
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Fletteskabeloner
Med ChannelCRM kan der produceres dokumenter (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook-mails, PDF), hvor den aktuelle information flettes ind i dokumentet. Se
mere om fletning her 179 .
Her under opsætning drejer det sig om at udpege fletteskabeloner (som du har
designet og gemt på din PC), så de kommer til at ligge i ChannelCRM og kan vælges
fra f.eks. en aktivitet.
Første liste viser fletteskabeloner, der allerede ligger i ChannelCRM. Med feltet
"Indholdstype" vælger du om det er Word, Excel, PowerPoint eller Outlook
skabeloner du vil se.
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En ny fletteskabelon oprettes ved at sætte Indholdstype til det ønskede (her Word)
og klikke på knappen "Tilføj". Derved åbnes en dialog, hvor du kan udpege selve
skabelonen med knappen "Gennemse ...".
Vælg Word-dokumentet (docx) og udfyld de øvrige felter efter ønske. Feltet "Navn"
udfyldes automatisk med filnavnet, men du kan skrive noget mere sigende, hvis
filnavnet ikke er godt nok.
Hvis der er tale om en skabelon af typen "Outlook" er det mest sikkert at vælge en
fil gemt fra Outlook som "Meddelelsesformat - unicode .msg". Dette sikrer mest
muligt mod problemer med danske karakterer - særligt hvis skabelonen skal
anvendes til mails sendt direkte fra server.
Feltet "Kategori" er særlig anvendeligt, hvis du vil lægge mange skabeloner op. Det
gør det nemlig muligt for brugeren at overskue større mængder. Se mere om
Skabelonkategorier her 168 .
Klik Gem - og skabelonen er klar til brug.
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Skabelonkategorier
Skabelonkategorier bruges til at skabe overblik i fald din virksomhed benytter
mange fletteskabeloner. Typisk er det bedst at holde antallet af kategorier lavere
end 5-6. Ellers bliver brugerens udfordring at overskue kategorierne.
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Vær opmærksom på at en omdøbning af en eksisterende kategori vil slå igennem
for alle de skabeloner, hvor den er anvendt.

Opret demo data
Opret demodata lægger et lille antal firmaer og kontaktpersoner ind i systemet.
Data er frit opfundet og minder ikke om firmaer i den virkelige verden.
Demo-data gør det nemt for dig at få et umiddelbart indtryk af brugergrænsefladen
eller at eksperimentere med funktioner.
Du kan fjerne demo-data igen ved at klikke på knappen "Fjern demodata

169

".

Fjern demo data
Denne funktion "rydder op" efter dine demo-data.

Globale indstillinger
Globale indstillinger indeholder en rækker muligheder for tilpasning ud over
standardværdier. Indstillingerne er globale for din virksomhed og virker dermed for
alle brugere.
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Automatisk
afslutning af
aktiviteter

Her kan der sættes en værdi, der betyder at aktiviteter - der
ikke er færdigmeldt - vil blive det automatisk efter et antal
dage. Vi anbefaler "Aldrig" og dermed ikke nogen form for
automatiseret færdigmelding.

Brug dansk NACE

Ved levering er systemet opsat med danske NACE-koder og
tekster. Knappen er kun relevant, hvis der allerede er skiftet til
et andet lands NACE-koder.

Brug islands
ÍSAT2008

Som alternativ til de danske NACE-koder kan den islandske
variant anvendes. Skiftet kan kun ske i starten af
opsætningen, da koderne er låst, så snart der er dannet
kampagner eller andet som baserer sig på NACE.
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Vis brugerteams på Anvendes hvis der for firmaer skal kunne angives flere
firmaniveau
brugere som ansvarlige (måske for forskellige områder).
Vis brugerteams på Anvendes hvis der for kontaktpersoner skal kunne angives
kontaktpersonnivea flere brugere som ansvarlige (måske for forskellige områder).
u
Markér gamle ej
færdigmeldte
aktiviteter i
kalender

Aftaler hvor sluttidspunktet er overskredet og som ikke er
markerede som afsluttede vises i kalenderen med rød
skravering, hvis denne indstilling sættes til Ja.

Vis overskredne i
ToDo-liste som
standard

Hvis "Ja" vil ToDo-listen starte med at vise dagens aktiviteter
OG alle overskredne. Hvis "Nej" vil ToDo-listen starte med at
vise dagens og morgendagens aktiviteter.
"Ja" er særligt anvendelig, hvis mange brugere af vanvare
ikke får færdigmeldt aktiviteter eller simpelthen glemmer
dem.

Sæt ikke ejer (KAM) Normalt vil den aktuelle bruger komme til at stå som KAM på
på firma ved
et nyoprettet firma, hvis ikke andet aktivt vælges. Med "Ja" i
oprettelse
denne indstilling vil firmaer blive oprettet uden KAM.
Sæt ikke ejer på
Normalt vil den aktuelle bruger komme til at stå som ejer på
kontaktperson ved en nyoprettet kontaktperson, hvis ikke andet aktivt vælges.
oprettelse
Med "Ja" i denne indstilling vil kontakter blive oprettet uden
ejer.
Din virksomheds e- Denne værdi kan udfyldes med de domæner din virksomhed
mail-domæner
selv benytter i e-mail-adresser. Derved kan f.eks. Exchangesynkroniseringen bedre skelne mellem e-mail modtagere,
der er interne og modtagere, der er eksterne. Hvis denne
værdi ikke er udfyldt skelnes der alene på at registrerede
brugere af ChannelCRM ses som interne, mens alle andre ses
som eksterne.
Benytter i flere domæner (f.eks. kunne en bruger "demo"
både have adressen demo@channelcrm.dk og
demo@channelcrm.com) så skriv begge domæner adskilt af
semikolon. I eksemplet vil dette således blive
"channelcrm.dk;channelcrm.com" (uden at skrive
citationstegnene).
Intern salgssupport Hvis din virksomhed har en afdeling eller person til at
e-mail-adresse
understøtte salg, kan e-mail-adressen skrives her.
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Tjek kontaktdata
inden gem

Hvis denne indstilling sættes til "Ja" vil brugeren advares,
hvis en kontakt gemmes uden at der er mindst et
telefonnummer OG en e-mail-adresse.

Tjek at der er
Hvis denne indstilling sættes til "Ja" vil brugeren advares,
kategori på aktivitet hvis en aktivitet gemmes uden at der er valgt kategori.
inden gem
Vis lokation i
kalender

Hvis "Ja" vil indholdet af lokations-feltet på aktiviteter vises i
kalenderen.

Standard varighed
for planlagte
telefonkald

Ved oprettelse af telefonkald sættes den tidslige udstrækning
til 0. Her kan vælges en anden værdi.

Standard varighed
for mødeaftaler

Ved oprettelse af telefonkald sættes den tidslige udstrækning
til 60 minutter. Her kan vælges en anden værdi.

Sekvensnumre
I ChannelCRM kan der autogenereres nummerfølger for projekter, salgsmuligheder
og tilbud. Selve nummeret er et løbenummer, men dette kan formateres så det
fremtræder som en blanding af tal, bogstaver og symboler.
Formateringen er beskrevet i selve selve skærmbilledet herunder.

Hvis projektnummeret flettes ind i e-mail emnefelt, kan den automatiserede e-mailsynkronisering læse projektnummeret og dermed sikre at e-mailen (sendt eller
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modtaget) lægges ind så der ikke blot linkes til kontaktperson og firma, men også til
projektet.
Dette kræver dog lidt omhu:
1. Der skal vælges et sporingspræfiks som er rimeligt entydigt og dermed ikke
vil optræde i e-mail emner i andre sammenhænge.
2. En tekststreng svarende til sporingspræfikset skal indlægges i e-mail
fletteskabeloner, så præfikset umiddelbart efterfølges af projektnummeret.
3. Projektnummeret skal enten efterfølges af et mellemrum eller være den
sidste tekst i emnefeltet.
Med et Sporingspræfiks = "Proj#" og et aktuelt projektnummer = "DK-001008_AB"
vil den resulterende e-mail have et emnefelt svarende til "Andet tekst Proj#DK001008_AB" eller "Andet tekst Proj#DK-001008_AB (vedrørende)".
I fletteskabelonen kan emnefeltet være forudfyldt som "Tekst
Proj#0projectnumber0".

Web Site Connector
Ofte ønsker man at en leadgenererende formular på egen webside skal kunne
oprette leads direkte i CRM systemet. Dette gøres ved at lægge kode ind i websiten
(typisk php og Wordpress), så der ved den besøgendes registrering sendes data til
lead-entiteten i din ChannelCRM.
Herunder er et eksempel, hvor der anvendes php og php-biblioteket curl.

$loginCRM = 'brugerid';
$passwordCRM = 'password';
$urlCRM = 'https://dinchannelcrmsite.onchannelcrm.com/crm/ChannelCRMData.svc/Lea

$leadCompanyName = $companyName;
$leadName = $name;
$leadMail = $email;
$leadTelefon = $telefon;
$leadNotes = "Firmaets størrelse: ".$hovederhverv."\r\nHovederhverv: ".$business
$ch = curl_init();

$dataCRM = array("contactname" => $leadName, "contactmail" => $leadMail, "compan
$json_stringCRM = json_encode($dataCRM);
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curl_setopt($ch,
curl_setopt($ch,
curl_setopt($ch,
curl_setopt($ch,
curl_setopt($ch,
curl_setopt($ch,

CURLOPT_URL, $urlCRM);
CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
CURLOPT_POSTFIELDS, $json_stringCRM);
CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
CURLOPT_USERPWD, $loginCRM.":".$passwordCRM);

$server_output = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);

I eksemplet er felterne contactname, contactmail, companyname, contactphone og notes
anvendt.
I alt er der dog flere felter at vælge imellem:
[contactna
me]
[contactma
il]
[contactph
one]
[contactti
tle]
[companyna
me]
[companyst
reet]
[companyzi
p]
[companyci
ty]
[companyst
ate]
[companyco
untry]
[companyva
t]
[companyea
n]
[notes]
[infotags]

Kontaktens fulde navn
Email-adresse til kontakten
Kontaktens telefonnumer på formen xxxxxxxx eller +xxx xxxxxxxx
Kontaktens job-titel
Firmanavn
Firma gadeadresse
Firma postnummer
Firma by
Firma stat
Firma landekode på ISO-3 form. (Danmark = DNK)
Firma CVR-nummer
FIrma EAN-nummer
Noter op til 4.000 tegn
Semikolon-separeret liste over InfoTags, der skal knyttes til den
kontaktperson, der bliver oprettet fra leadet.

Ingen af felterne er påtvungne. Men hvis leadet skal kunne anvendes
forretningsmæssigt er det bedst at have [contactname], [contactmail] som
minimum. Og skal der linkes til firma er det meget fordelagtigt, hvis [companyvat]
(CVR-nummer) også er med.
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Office365
ChannelCRM har forbindelse til Office365 (og Microsoft Officepakken) i to områder:
· Via Office365 Exchange Connector

, som kan journalisere e-mails,
synkronisere kalendere og overføre kontakter i baggrunden. Selv uden at
du åbner Outlook eller ChannelCRM.
· Via ChannelCRM AddIn for Officepakken 183 , som giver CRM funktionalitet
direkte inde i Outlook, Word og Excel.
176

Begge forbindelser er valgfri. Du kan sagtens benytte ChannelCRM uden disse
forbindelser, men hvis du finder dem nyttige, så er det med i ChannelCRM
standard-licensen.

Exchange Synkronisering
Hvis du benytter Office365 i virksomhedsudgaven, har du mulighed for at
synkronisere data direkte med den Exchange, der er mail- og kalenderserver i
Office365. Det samme gælder, hvis du benytter Exchange i en anden sammenhæng,
bare den er åben for adgang fra internettet.
Exchangesynkronisering har store fordele:
· Dine sendte og modtagne e-mails bliver automatisk sporet og kopieret ind i den

rigtige sammenhæng i ChannelCRM, bare én af modtager/afsender er kendt og
med e-mail-adresse i dit CRM.
· Din kalender bliver automatisk synkroniseret, så de er ens i CRM og i Outlook.
· Relevante kontaktpersoner fra CRM bliver automatisk overført så du også kan se
dem i Outlook. (Og så din telefon viser kontaktpersonens navn når du modtager
opkald fra en kunde).
· Synkroniseringen sker uanset om du åbner Outlook eller ej.

Exchangesynkronisering kan godt anvendes i sammenhæng med Office AddIn, så
på den måde kan alle fordele i kombinationen høstes.

Mødeindkaldelser
Når du i CRM opretter et møde, vil mødet blive oprettet i Outlook (via Exchangesynkronisering) som en aftale.
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Hvis der er deltagere på mødet - ud over dig selv - vil der ske følgende:
· Interne deltagere.

1. De af dine kolleger, der er deltagere på mødet, vil også i Outlook
fremgå som deltagere på mødet.
2. Det betyder at der vil blive sendt en mødeinvitation til dem
(fuldstændigt som hvis du havde oprettet mødet i Outlook og tilføjet
kolleger som deltagere).
3. Af invitationen vil CRM-aktivitetens informationer fremgå. Herunder
noterne til aktiviteten.
· Eksterne deltagere.

1. Eksterne deltagere oprettes ikke i Outlook som deltagere på mødet.
Dette undlades af to årsager:
a. De eksterne deltagere skal ikke nødvendigvis have adgang til at se
de noter du og dine kolleger har lagt i CRM under mødet.
b. Der vil kunne blive sendt mødeinvitationer (og talrige
opdateringer) til dine eksterne deltagere uden at du ved det eller
kan stoppe det.

Hvis du vil benytte Outlook til at sende mødeindkaldelser til de eksterne deltagere
se Eksterne mødeindkaldelser 177 .

Eksterne mødeindkaldelser
Som det er beskrevet i punktet Mødeindkaldelser 176 vil et møde i CRM med
eksterne deltagere blive overført til Outlook (via Exchange-synkronisering) uden de
eksterne deltagere.
Hvis du ønsker at invitere eksterne deltagere med Outlooks
mødeindkaldelsesfunktion, kan det gøres på følgende måde:
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1. Opret aftalen i CRM med
både interne og eksterne
deltagere. (De interne
deltagere vil lidt senere
automatisk blive indkaldt
via denne aftale).
2. For at invitere de eksterne
deltagere, klikker du på
aftalens knap "Invitér".
3. Derved oprettes en aftale i
din egen Outlook kalender.
Alene med dig og de
eksterne deltagere og uden
aktivitetens noter.
4. Åbn aftalen i Outlook (der
er ikke sendt invitationer
endnu) og indsæt tekst og
andre detaljer efter behov.
5. Klik på "Send invitationer" i
Outlook.

Mødeaftaler oprettet i Outlook på denne måde bliver ikke synkroniseret tilbage til
CRM. Derved undgås det, at der bliver sendt fornyede invitationer uden din viden.
Og derved bliver du selv ejer af det videre forløb for sammen med kunden at
flytte/bekræfte/aflyse mødet.
Ulempen pt. er at selvom ChannelCRM godt ved at det oprettede møde (med
invitationer til eksterne) hænger sammen med en CRM-aktivitet, så holdes disse
ikke automatisk i sync. Da du som mødearrangør - i din Outlook kalender - kan se
både den eksterne og den interne (CRM) version af aftalen side om side, er det dog
relativt nemt at opdage, når du med en ekstern deltager er blevet enig om at flytte
mødet. Og ja, så må du selv flytte det i CRM.
Fremgangsmåden er som ovenfor for at sikre 4 ting:
· Der må ikke blive sendt invitationer til eksterne deltagere, hvor jeres interne

noter til aktiviteten bliver synlige for de eksterne deltagere.
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· Der må ikke blive sendt unødige opdateringer til eksterne deltagere, bare fordi

du eller dine kolleger i CRM ændrer på aktivitetens noter eller andre interne
relationer.
· Der må kun sendes invitationer til dine eksterne deltagere, når du aktivt

bekræfter det og hvor du har mulighed for at ændre.
· Retningslinjer fra Microsoft omkring Best Practises i brugen af Outlook og

mødeindkaldelser følges.

Fletning af dokumenter
Med ChannelCRM kan du flette informationer ind i dokumenter som Word, Excel,
PowerPoint og e-mails. Det gør det nemt og hurtigt at sende professionelt opsatte
e-mails og breve.
Måden, hvorpå du brevfletter afhænger lidt af, hvor det sker fra og af, hvordan du i
øvrigt kan lide at arbejde. Udgangspunktet er dog næsten altid:
· En aktivitet af typen Brev: Her flettes der typisk til Word dokument.
· En aktivitet af typen e-mail: Her flettes der typisk til Outlook, som så kan åbnes

direkte og viderebearbejdes før det sendes.
· En kampagne: Her flettes der enten til e-mails eller til Word.
I alle tilfælde benyttes flettedokumenter, hvor felterne fra ChannelCRM er indlagt i
teksten. I Words tilfælde altså et normalt Word-dokument (docx), hvor teksten
indeholder felter som 0contactfirstnames0.

Flettefelterne ser du herunder:

Firma

Kontaktper Bruger
F.eks. ejer
son

Aktuel
bruger

Projekt

på aktivitet Den bruger,
der kalder
fletningen

0companyco 0contactfirst 0userfirst
mpanyname names0
names0
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0
0companyad
dress1depart
ment0
0companyad
dress1street1
0
0companyad
dress1street2
0
0companyad
dress1street3
0
0companyad
dress1zip0
0companyad
dress1city0
0companyad
dress1city0
0companyad
dress1state0
0companyad
dress1countr
y0
0companyad
dress2depart
ment0
0companyad
dress2street1
0
0companyad
dress2street2
0
0companyad
dress2street3
0
0companyad
dress2zip0
0companyad
dress2city0

0contactlast
names0
0contactfrien
dlyname0
0contacttitle
0
0contactsalu
tation0
0contactpho
nedirect0
0contactpho
nemobile0
0contactpho
nehome0
0contactema
iladdress10
0contactema
iladdress20
0contactema
iladdressper
sonal0
0contactbusi
nessaddress
state0
0contactbusi
nessaddress
street10
0contactbusi
nessaddress
street20
0contactbusi
nessaddress
street30
0contactbusi
nessaddress
zip0
0contactbusi
nessaddress
city0

0userlastn
ames0
0userfrien
dlyname0
0userjobti
tle0
0useremai
laddress1
0
0useremai
laddress2
0
0userpho
nemobile0

0cuserlast
names0
0cuserfrien
dlyname0
0cuserjobti
tle0
0cuserema
iladdress1
0
0cuserema
iladdress2
0
0cuserpho
nemobile0
0cuserpho
nedirect0
0cuserfaxd
irect0
0cuserunit
name0
0cuserstre
et10
0cuserstre
et20
0cuserstre
et30
0cuserzip0

0userpho
nedirect0
0userfaxdi
rect0
0userunit
name0
0userstree
t10
0userstree
t20
0userstree
t30
0userzip0
0usercity0 0cusercity
0
0userstate 0cuserstat
0
e0
0uservat0 0cuservat0

0projectstr
eet10
0projectstr
eet20
0projectstr
eet30
0projectcity
0
0projectzip
0
0projectsta
te0
0projectco
untry0
0projectaux
10
0projectaux
20
0projectaux
30
0projectaux
40
0projectaux
50
0projectpro
jectnumber
0
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0companyad
dress2state0
0companyad
dress2countr
y0
0companyph
one0
0companyfax
0
0companyma
il0
0companyvat
0
0companywe
b0
0companyea
n0
0companyba
nkaccount0
0companycu
stomerkey0
0companyde
btorgroup0
0companyau
x10
0companyau
x20
0companyau
x30
0companyau
x40
0companyau
x50

0contactcont
actfunction0
0contactean
0
0contactssn0

Aktivitet

Tilbud
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0contactspo
use0
0contactaux
10
0contactaux
20
0contactaux
30
0contactaux
40
0contactaux
50

Tilbudsli
nje (skal
indsættes
som
række i
tabel)

Salgsmuli
ghed
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0activitysubje
ct0
0activitydescr
iption0
0activitystart
0
0activityfinis
h0
0activitystartl
ocal0 (uden
tidszone)
0activityfinis
hlocal0
(uden
tidszone)
0activitystartt
ime0 (uden
sekunder)
0activityfinis
htime0
(uden
sekunder)
0activitystart
date0
0activityfinis
hdate0
0activitylocati
on0
0activityaux1
0
0activityaux2
0
0activityaux3
0
0activityaux4
0
0activityaux5
0

0quotesubje
ct0
0quotebodyt
ext0
0quotebodyt
ext20
0quotevalidf
rom0
0quotevalidt
o0
0quoteprices
um0
0quoteprice
netsum0
0quotetaxsu
m0
0quotedisco
untsum0
0quotenumb
er0

0quoteline
identifier0

0opportuni
tyopportun
itynumber0

0quoteline
descriptio
n0
0quoteline
longdescri
ption0
0quoteline
price0
0quoteline
quantity0
0quoteline
discount0
0quoteline
discountas
percent0
0quoteline
pricenet0
0quoteline
tax0
0quoteline
unitprice0
0quoteline
unitpriceo
rigin0
0quoteline
currency0
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Selve fletteforlæggene lave du i ChannelCRM med funktionen
"Menu/Mere/Opsætning/Fletteskabeloner". Her kan du se de forlæg du allerede har
lavet og du kan lave ny.

Dokument type kan vælges mellem Word, Outlook, Excel og PowerPoint.
ChannelCRM kan ud fra en skabelon flette data ind i dokumenterne. Alt arbejdet
foregår i skyen, så du bare skal åbne det færdige dokument med Word, Excel,
PowerPoint eller Outlook. Fletningen kan ske fra alle steder i systemet, hvor du
finder knappen med tekst "Flet dokument". De felter der kan indflettes afhænger af,
hvorfra du bruger knappen. Jo flere data, der optræder i sammenhængen, jo mere
kan der indflettes. Bedst er det ofte at gøre det fra en aktivitet, fordi denne kan have
forbindelser til firma, kontaktperson, projekt, salgsmulighed, tilbud og aktiviteten
selv. Og dermed til data fra alle disse emner.
Når du indsætter flettekoderne i et dokument, skal du være opmærksom på at de to
afgrænsende "0" skal med i feltet. Hvis du ønsker at det resulterende felt skal være
formateret (f.eks. med fede typer), så skal du bare formatere flettekoden. Vær dog
opmærksom på at hele koden skal formateres - ikke kun en del af koden.

Office AddIn til Outlook mv.
Hvis du bruger Microsoft Office på en Windows PC, vil du have glæde af
ChannelCRMs AddIn til Officepakken. Den gør det nemt at spore e-mail i CRM, at
oprette fletteskabeloner, at gemme ny versioner af dokumenter i CRM og en del
andet.
Hvis du har en stor skærm kan du også vise hele ChannelCRM inde i Outlook og på
den måde undgå at skulle downloade/gemme/åbne dokumenter og svare på
sikkerhedsprompts i den forbindelse.
AddIn'en er ikke et krav for at bruge ChannelCRM.
AddIn'en installerer du ved at åbne din adgang til ChannelCRM og i hovedmenuen
vælge Mere/Om og i dialogen klikke på knappen "Office AddIn".
Derefter åbner du Outlook, vælger i Outlooks knapbånd "Filer" og dernæst til
venstre "ChannelCRM". I Dialogen udfylder du så felterne:
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URL

Den internetadresse du har fået til dit
CRM system. Oftest af typen
mitfirma.onchannelcrm.com

Bruger Oftest din e-mail-adresse
Id
Passw Som du har modtaget med e-mail fra
ord
ChannelCRM eller selv ændret/indtastet

Outlook Discovery

Hvis ikke du indtil nu har benyttet et godt CRM system, så kan det være lidt af en
opgave at få aktuelle og relevante data om dine nuværende kunder og kundeemner
ind i dit ny CRM system.
Outlook Discovery er designet til at hjælpe med denne opgave.
Som oftest har du nemlig korresponderet via e-mail til kunder og emner. Og nogle
af dem har du måske endda oprettet som kontaktpersoner i Outlook. Outlook
Discovery hjælper til at finde disse informationer og med at overføre
informationerne til ChannelCRM.
Men: Som du måske har opdaget, kan man skrive næsten hvad som helst i Outlooks
felter. Og det er ikke sikkert at du altid har været lige struktureret, når det gælder at
udfylde data om dine kontaktpersoner. F.eks. er det vores erfaring, at de fleste
springer over, når det gælder at udfylde korrekte firmaadresser. Endsige CVR
numre.
Derfor er Outlook Discovery designet til to opgaver:
1. At finde informationer i din Outlook.
2. At lade dig rette og berige informationerne, før de overføres til ChannelCRM.
Læs videre her:
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Outlook Discovery er en del af ChannelCRM AddIn for Officepakken. Hvis ikke du
allerede har installeret og opsat denne, så se her Office AddIn til Outlook mv. 183
Du starter Outlook Discovery ved at åbne Outlook og i hovedbåndet vælge fanen
ChannelCRM. Heri klikker du på knappen Outlook Discovery.
Første side i Outlook Discovery beskriver kort, hvad formålet er og hvad der skal
ske.
(Måske dukker der er dialog op som fortæller at du har gemte data. Det sker hvis du
tidligere har været inde i Outlook Discovery og måske allerede har gennemført
noget af arbejdet. Hvis du ønsker at fortsætte, hvor du senest slap, så vælger du "Ja"
i dialogen.)
Processen fortsætter i 6 trin:

Trin 1: Udpeg mapper i Outlook
Her gælder det om at vælge de mapper i Outlook, der kan indeholde CRMrelevante kontaktpersoner eller e-mails til eller fra personer med CRMrelevans. Outlook Discovery vælger selv to mapper: Standard Kontakter og
Standard sendte mails.
Når vi ikke vælger Indbakken er det fordi denne ofte indeholder store
mængder e-mails fra firmaer/personer uden CRM-relevans.
Du kan selv vælge/fravælge mapper som du ønsker. Også på tværs af flere
mail-konti, hvis du har sådanne.
Vær opmærksom på at det her i dette trin ikke drejer sig om at "fange" alle emails, men blot om mindst at fange én e-mail for hver af de personer ude i
den virkelige verden, som har relevans i din fremtidige brug af CRM.
Når du har valgt mapper klikker du på Næste.

Trin 2: Scan mapper for Outlook kontakter og e-mail
Nu scannes de valgte mapper for unikke e-mail adresser. Du kan følge med
på skærmen og du kan måske allerede nu se at nogle af dine kontakter har
ret store mængder af korrespondance med dig. Når scanningen sluttes går
Outlook Discovery automatisk videre til næste trin.
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Trin 3: Resultat af scanning og berigelse/opslag
Her vises alle de fundne kontakter og e-mail adresser i en liste. Listen er
sorteret således at kontakter med mest korrespondance står øverst. Det er
sikkert de mest relevante for dig - derfor øverst.
Den øvre halvdel af billedet viser listen. Den nedre halvdel viser detaljerede
data for det element listen peger på.
Idéen er nu at du linje for linje gennemgår listen og retter informationerne til,
så de passer bedst muligt med virkeligheden. Du har her nogle redskaber:
a.

b.

c.

d.

e.

Du kan simpelthen skrive i de tomme felter og korrigere i de felter,
hvor der står forkerte data. Vær særlig opmærksom på at telefonnumre
virkeligt indeholder telefonnumre.
Du kan klikke på CVR-knappen og lave opslag i det danske
virksomhedsregister. Umiddelbart søges der efter det domæne, der
indgår i kontaktens e-mail adresse, men hvis ikke denne søgning
rammer plet, så kan du skrive starten på firmanavnet, telefonnummer
eller CVR-nummer. Når du vælger et firma i CVR-opslaget indsættes
værdierne automatisk.
Hvis flere kontakter i din liste deler e-mail domæne med den kontakt
du netop har beriget, vil Outlook Discovery spørge om disse "ekstra"
kontakter skal have samme firmainformationer tilknyttet.
Fjerne afkrydsningen i "Skal overføres". Du fjerner afkrydsningen for de
kontakter, der er uden relevans for CRM. Det gælder sikkert dine
private kontakter, men du skal også fjerne markeringen for dig selv og
dine kolleger, skulle de optræde i listen. For forklaring se nederst 187 .
"Drop resten" er en funktion, der markerer resten af listen - fra og med
den aktuelle kontakt - til IKKE at overføres. Dette kan være effektivt,
hvis du f.eks. vurderer at kontakter med mindre end 3 mails er uden
interesse.

Trin 4: Overfør kontakter
Når du er færdig med berigelsen, klikker du på Start overførsel. Mens
kontakterne oprettes i ChannelCRM kan du følge med på skærmen. Dem er er
overført markeres grønne. Dem der allerede er i CRM i forvejen markeres
gule. (Vi ajourfører ikke data for kontakter, der allerede er i din CRM. Her må
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vi gå ud fra at det er data i CRM, der er mest korrekte.)

Trin 5: Vælg foldere, der indeholder CRM-relevante mails
Nu skal du udpege de foldere, der indeholder e-mails relevante for din CRM.
De mail-mapper du pegede på i trin 1 er allerede udpeget, men der skal nok
flere til. F.eks. Indbakker.
Du kan også sætte en dato bagud i tid som filter, således at kun e-mails nyere
end denne dato betragtes.
Når du har markeret klikker du på Overfør.

Trin 6: Overfør e-mails
Dette trin starter med at lave en liste over alle e-mail i de udpegede foldere,
hvor listen er sorteret med nyeste øverst.
Dernæst går selv overførslen i gang (med nyeste først). Alt efter dine
datamængde (antal og størrelse på e-mails), kan selve overførslen tage nogen
tid. Men du kan følge med undervejs og om nødigt afbryde.

Efter trin 6 er kontakter, firmaer og e-mails oprettet som aktiviteter i ChannelCRM
på en måde, så de hænger sammen. Kontakter som ansatte i firmaer. Og e-mail
synlige både under de kontakter, der er afsender/modtager og under de firmaer
som kontakter er ansatte i.

Din og dine kollegaers e-mail adresser
Det er bedst, hvis du ikke lader Outlook Discovery oprette dig selv og dine kollegaer
som kontaktpersoner i ChannelCRM. Årsagen er at ChannelCRM helst skal kunne se
tydelig forskel på, hvad der er din virksomhed og så alle andre virksomheder. F.eks.
hvis du senere benytter automatiseret e-mail scanning. Her skal softwaren kunne se
om en mail er sendt fra en kunde til din virksomhed eller omvendt. Hvis du eller
dine kolleger både optræder i CRM som brugere og som kontaktpersoner, kan der
opstå tvivl om hvilken rolle, der skal gælde.
Derfor en hovedregel: Opret IKKE dig selv eller dine kolleger som kontaktpersoner i
CRM. Det er nok at de optræder som brugere og dermed kan regnes for interne.
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Overfør/Importer data med Excel
Hvis du har installeret ChannelCRMs AddIn i Officepakken, kan du benytte Excel til
direkte at importere data i CRM.
Du finder importfunktionen i Excel ved at klikke på fanen ChannelCRM i
knapbåndet. Hvis du har administratorrettigheder i CRM, vil der så vises endnu en
fane "ChannelCRM Import". Klik på denne og importfunktionerne er synlige.
Herunder ses hele Excel-vinduet, hvor der allerede er at ark med data åbent.

Dataimport til CRM-systemer er en disciplin, hvor det kan betale sig at arbejde
meget struktureret. F.eks. kan en import resultere at eksisterende data i CRM bliver
overskrevet med data af ringere kvalitet. Derfor er det kun administratorer, der kan
importere data fra regneark. Og derfor kan det betale sig at læse denne hjælp
igennem.
Øverst ses knaprækken:

Knapperne er inddelt i sektioner:

Indsæt feltbetegnelser
Disse fire knapper benyttes til at indsætte kolonnetitler svarende til de felter i CRM,
hvor data i kolonnerne hører hjemme. Der kan vælges mellem firmafelter,
kontaktpersonfelter og for begges vedkommende de tilhørende infotags.

© 2022 ChannelCRM A/S

Office365

189

Du indsætter kolonnetitlerne ved at udpege en celle i øverste række over data. (Hvis
der er data i øversate række bruger du Excels egen funktion til at indsætte en tom
række øverst).
Typiske felter er "company.companyname" of "contact.lastnames".
Hvis der er kolonner i dine data, som ikke skal importeres, lader du bare titelfeltet
være tomt.
Herunder ses arket med indsatte feltbetegnelser:

Vælg unikhed for firma
Når data skal importeres er det meget vigtigt at der er mulighed for at identificere
firmaer helt entydigt. Dette gøres ved at vælge hviket felt (eller felter), der kan
bruges til at udpege et firma unikt.
Der kan vælges mellem følgende nøgler:
·
·
·
·

Firmanavn, gadeadresse og postnummer i kombination
Kundenummer
CVR-nummer
Firmatelefon

Hvis ikke du allerede har en entydig nøgle, vil det første valg (firmanavn,
gadeadresse, postnummer) sikkert være ok. Men hvis data f.eks. stammer fra dit
økonomisystem, vil kundenummer nok være bedre.
Vær opmærksom på at, hvis der i en række med data mangler et eller flere felter i
nøglen, vil denne række ikke blive importeret.
Vær også opmærksom på at hvis en nøgle faktisk udpeger to eller flere firmaer i
CRM, så vil der heller ikke blive importeret data fra denne række. Mere herom
senere.

Validér data
I denne gruppe er samlet en række funktioner, der hjælper med at sikre
datakvaliteten.
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· Tjek feltbetegnelser læser dine kolonneoverskrifter igennem og sikrer at de
·

·
·
·

svarer til ChannelCRMs felter.
Validér kolonne læser alle data i den markerede kolonne igennem for at sikre at
data er valide. Der tjekkes for hvor lange tekster der tillades og en række andre
ting. I kolonnen "Company.PrimRelation" sikres det f.eks. at de anførte værdier
("Kunde", "Agent" og "Emne") faktisk er relationer i netop dit CRM-system.
Validér alt læser data i alle kolonner igennem for at sikre at data er valide.
Næste fejl flytter aktiv celle til den celle der indeholder næste fejl
Forrige fejl flytter aktive celle til den celler der indholder den forrige fejl.

Såfremt der findes fejl ved data, markeres de enkelte celler med rød baggrund, så
du har mulighed for at rette. Enten manuelt ved indtastning (hvis der f.eks. står "Ole"
i et felt, der er udpeget som telefonnummer). Eller mere automatisk med
funktionerne i næste gruppe "Justér data".
I eksemplet herunder, er der fundet fejl ved cellerne i kolonne F, fordi der forventes
landekoder i stedet for landenavne (der skulle have stået ISO-koden "DNK" i stedet
for "Danmark"). Som det beskrives i noten, kan man benytte en funktion under
Justér data, til at rette landekoderne til.

Inden der importeres (i sidste trin) skal der altid være gennemført en "Validér alt".
Hvis ikke dette er sket (eller der er rettet i arket sidenhen), så vil importen give
besked.
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Justér data
Denne grupper indeholder en række funktioner beregnet på at tilpasse data så det
passer med CRM.
· Opsplit navn. ChannelCRM gemmer kontaktpersoners for- og efternavne i hvert

·

·

·
·

sit datafelt. Derfor skal importarket indeholde én kolonne for fornavn(e) og én
kolonne for efternavn(e). Hvis din datakilde indeholder en kolonne med det
samlede navn, kan du bruge denne funktion til at opsplitte navnene i to
kolonner. Den sidste del af navnet bliver regnet for efternavnet. Alt foran bliver
regnet som fornavn(e).
Korrigér landekode. I ChannelCRM benyttes der ISO-standarden for landekoder
med tre bogstaver. Benyt funktionen, hvis dine kildedata har landekoder efter
den gamle standard med to bogstaver. Eller hvis landene er angivet med navne
på dansk eller engelsk.
Korrigér telefonnummer. Her forventes at telefonnumre er på formen "+yy
xxxxxxxxx" eller uden landeforvalg som "xxxxxxxx". (Der kan være varierende
antal cifre men ingen bogstaver eller andre skilletegn). Funktionen retter data til,
så de passer med kravene.
Korrigér kolonne . Ingen funktion pt.
Tekst/Tilføj tekst. Disse knapper bruges i sammenhæng til at tilføje eller fjerne
tekst fra en kolonnes data. Hvis der f.eks. skrives "Interesse." i tekstfeltet og
derefter med knappen vælges "... i starten", vil alle tekster i kolonnen blive
foranstillet "Interesse.". Bruges gerne sammen med Infotags, hvor det kan være
en fordel at samle infotags i grupper som f.eks. "Interesse.Fodbold" og
"Interesse.Golf".

Test
Test indeholder en funktion til at teste dine data op mod eksisterende data i CRM.
Data i CRM ændres ikke - det er altså alene en test for at se i hvor høj grad data i
regnearket kan kombineres med data i CRM.
Efter du klikker på Test-knappen vil du se, at der tilføjes to kolonner til regnearket
"Company.ID" og "Contact.ID". Efterhånden som hver række i regnearket
sammenlignes med data i CRM, vil du se at der i kolonnen Company.ID indsættes
værdier som følger:
· "Insert": Betyder at rækken vil blive indsat som nyt firma i CRM.
· "1C980E9D-C86A-4615-92F3-507F933DB041" (eller noget, der ligner) betyder

at der er fundet netop ét firma i CRM, hvor nøglen i dine regnearksdata svarer til
et firma i CRM. Her vil der altså blive ajourført data i CRM.
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· "Multiple hits": Betyder at der er fundet to eller flere firmaer i CRM, hvor nøglen i

dine regnearksdata passer med firmaer i CRM. Her vil der ikke blive ajourført,
fordi det ikke med sikkerhed kan bestemmes, hvikle af de matchende firmaer,
der skal berøres.
· "Key missing": Betyder at den eller de kolonner, du har valgt som nøglen til at
matche data med CRM, mangler data. Du kan f.eks. have valgt at
telefonnummeret skal være nøglen, men i den aktuelle rækker er værdien ikke
udfyldt.
Her ses arket efter test. Det ses at der er to rækker markeret med "Key
missing" (fordi postnummer mangler) og én række markeret med "Multiple
hits" (fordi er i forvejen er to eller flere firmaer i CRM med navn Blokhuset og
samme adresse).
Øvrige rækker er markerede med Guids, hvad der betyder at der er fundet netop ét
matchende firma i CRM, som derfor vil blive opdateret.

Hvad skal overføres?
Her vælger du hvilke typer data, der skal overføres. Valgene er mellem Firma,
Kontaktperson, Infotags på firma og Infotags på kontaktperson. Der kan godt
vælges flere ad gangen, hvis dine regnearksdata for hver række f.eks. både har
stamdata for firma og kontaktperson.
Specielt for Infotags gælder at en enkelt række godt kan have flere infotags for et
firma eller en kontaktperson. De vil alle blive importeret/ajourført.

Start
Her starter du simpelthen overførslen af data til CRM. Først matches der og dernæst
starter den fysiske upload række for række. Du kan følge med i processen på
skærmen, hvor du vil se at overførte rækker farves grønne undervejs.
Inden starten tjekkes at data er validerede (se punktet Validér data). Hvis du har
ændret på regnearket siden validering, vil du blive bedt om at validere igen.
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Rækker, der overføres (bliver indsat som ny data eller justering af eksisterende)
bliver grønne og du kan se at en Guid (lang streng af bodtaver/tal) indsættes i
kolonnen Company.ID.
De rækker, der mangler nøgler overføres til et nyt ark (MissinKeys) og de rækker,
hvor der er flere mulige match i CRM overføres også til et nyt ark (Multihits). Dette
for at du nemt kan gå videre med disse data for enten at tilføje de manglende data
eller vælge en anden nøgle.
Da hver enkelt række i regnearket behandles separat (match med CRM, overfør
data), sker det med en hastighed af cirka 200 rækker i minuttet. Hvis der er flere end
1000 rækker i regnearket vil der fra 1000 og videre automatisk blive indlagt små
pauser af 5 sekunder. Dette for ikke at påvirke performance for dine andre brugere.
Herunder ses arkene efter import:

Office365 Modern Authentication
I løbet af efteråret 2020 går Microsoft i stigende grad over til en mere moderne
autencitering end det normale brugernavn/password. Det har betydning for den
måde, hvorpå din ChannelCRM forbinder til Office365/Exchange for automatisk at
spore e-mails, synkronisere kalender og kontaktpersoner.
Hvis ikke du benytter disse muligheder, så kan du se bort fra dette afsnit.
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Hvordan ser du om din Office365 er opsat til Modern Authentication / OAuth2?

208

For at tillade din ChannelCRM at forbinde til din organisations Office365 via
Modern Authentication, skal to forudsætninger være opfyldt:
1. Dine brugere i CRM skal logge på CRM med den samme brugerid (e-mailadresse), som de bruger til at logge på Office365.
2. Din Office365/Exchange skal ligge (være hosted) hos Microsoft.
Dernæst kommer du videre ved at oprette en "App Registration" 194 for
ChannelCRM i din Office365 og efterfølgende udfylde tre felter i ChannelCRM
under punktet Menu/Mere.../Opsætning/Exchange Golbal Forbindelse 207 .

Opret "App Registration" i Office365
Du skal være administrator for din virksomheds Office365 for at kunne udføre
følgende.
1. Log på Office365 og vælg punktet Administration.
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2. I navigatoren vælger du punktet ... Vis alle .
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3. Under Administration vælger du punktet Azure Active Directory.
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Dette åbner en ny fane i din browser med Azure Active Directory admin center.
4. Her klikker du på listningen ved den røde pil herunder.

5. I listen over services vælger du Azure Active Directory.

Derved fremkommer et oversigtsbillede, hvor du noterer det første af de tre felter,
der senere skal udfyldes i ChannelCRM.
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6. Notér feltet Primary domain i den røde ramme. I eksemplet står der
channelcrm.dk. Hos dig står der noget i retning af "[ditdomænenavn].dk". Værdien
betegnes i CRM som "Tenant".

Nu skal der oprettes en App registration.
7. Klik på + New registration.
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8. Under registreringen vælges et navn, som klart indikerer at registreringen har
med jeres CRM system at gøre. Supported account types vælges som vist nedenfor.
Til sidst klikkes på Register.

Nu er der oprettet en tom App registration. Uden rettigheder (det kommer), men
her skal du kopiere/notere indholdet af den røde ramme.
9. Notér værdien i feltet Application (client) ID.
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De tre værdier, der ialt skal noteres kan du med fordel copy/paste ind i Windows
Notesblok. Bare husk at noten ikke skal gemmes, for det vil udgøre en
sikkerhedsrisiko at have en sådan fil liggende i klartekst.

Nu skal vi danne en "App secret", som svarer til et password.
10. Klik på Certificates & secrets.
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11. Dernæst klikkes på + New client secret.
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12. Vælg en varighed for passwordet. Her er valgt 1 år, men der kan også vælges 2
år. Uden udløb (Never) kan ikke vælges mere.
Du kan til enhver tid fjerne en App registration, hvis du mistænker at den misbruges
eller den ikke mere er aktuel.
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Nu kommer vi til det tredje felt der skal noteres/kopieres.
13. Notér feltet Value under den genererede Client secret.
Client secret kan ikke vises senere, så hvis du glemmer at notere feltets værdi, må du
danne en ny Client secret.

Nu skal App registreringen have rettigheder i din Office365.
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14. Vælg i navigatoren API permissions og klik dernæst på + Add a permission i
skærmbilledet.

Til højre i skærmbilledet vises så en lang liste over områder, der kan gives
rettigheder til.
15. Vælg fanen "APIs my organization uses" og søge på "office 365 Exc". Nu vises
linjen "Office 365 Exchange Online" som du klikker på.

16. Så vælges at det er Application permissions, der skal tildeles.
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17. Blandt API permissions vælges Other permissions / full_access_as_app og der
klikkes på knappen Add permission.
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18. For at bekræfte at det er dig i rollen som Office365 administrator, der tildeler
rettighederne på vegne af alle brugere, klikkes på Grant admin consent for ...

Efter dette ses en grøn tjek-markering af rettigheden.

App registreringen er nu gennemført.

Udfyld værdierne i ChannelCRM Global Exchange
Forbindelse
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Log på ChannelCRM (husk at du skal være administrator). I menuen vælger du
Mere ... / Opsætning / Exchange Global Forbindelse

De tre felter AppId, AppSecret og Tenant udfyldes med værdierne fra din Office365
App Registration og der klikkes Gem eller Test OAuth2 forbindelse .
Efter at værdierne er gemt, kan kun Tenant ses. AppId og AppSecret gemmes
krypteret på serveren og de indtastede værdier i klartekst fjernes.
Når forbindelsen testes, vil der enten returneres med "Forbundet" eller der vil vises,
hvad der hindrer forbindelsen.
Når fobindelsen er OK, skal der som sådan ikke gøres mere. Hvis brugerne forinden
var forbundet med Exchange (via Menu Mere ... / Mine indstillinger), vil ændringe
slå igennem automatisk.
Hvis ny brugere vælger at tænde for e-mail sporing, kalendersynkronisering m.m.
sker det også ved at de hver især går ind under punktet Menu Mere ... / Mine
indstillinger. Dog er det nu ikke nødvendigt at indtaste brugerens password til
Office365 - det klarer den ny App Registrering.

Modern vs Basic Authentication
For at se om din Office365 er opsat til Modern Authentication eller den mere
traditionelle Basic Authentication, logger du på Office365 som administrator.
I Office365 vælger du Admin (i navigatoren til venstre og nederst).
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Dernæst vælger du Indstillinger | Organisationsindstillinger.
I listen over Tjenester vælger du Modern Authentication.
I vinduet kan du nu se om Modern authentication er slået til. Og du kan se om der
er tændt for en undtagelse for Outlook klient.
Hvis Modern authentication er slået til og der ikke er en undtagelse for Outlook
klient (svarende til skærmbilledet herunder), kan ChannelCRM kun forbinde til
Office365/Exchange via en App registrering 193 . Brugernavn/password for den
enkelte bruger kan ikke anvendes.
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Forklaring af koncepter
Indhold mangler.

Om CRM generelt
CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management. Eller på dansk:
Håndtering af kunderelationer.
I en verden der synes overfyldt med amerikanske forkortelser og buzzwords, hvis
største begrundelse er at øge store IT-koncerners salg, er der mange der tænker på
CRM som "bare endnu en smart ting, som vist ikke helt passer til Danmark og
danskere".
Om end der er en vis portion sandhed i det med de store koncerner, så er der dog
også meget sund fornuft i CRM og kundepleje. Selvfølgelig skal dine kunder føle sig
mindst lige så godt behandlet af dig som af dine konkurrenter. Og selvfølgelig kan
man altid arbejde mere effektivt. Det kan man inden for alle andre discipliner, så
hvorfor ikke inden for salg.

Hvad er CRM?
Customer Relationship Management som term er jo næsten selvforklarende.
Alligevel vil du se mange versioner af forklaringer, hvis du spørger leverandører og
kolleger.
I denne guide definerer vi CRM som håndtering af alle de forbindelser og
handlinger, der er mellem din virksomhed og personer i eksterne
virksomheder, med det formål at opnå noget.
”Eksterne virksomheder” kan selvfølgelig være dine kunder. Men det kan også være
kundeemner eller andre virksomheder, der har indflydelse på dit salg til emner:
Konkurrenter, underleverandører, konsulentpartnere, emnets andre leverandører, …
At ”opnå noget” kan selvfølgelig være salg. Men dette kan også være andre
beslægtede ting: At udbrede et budskab, at formidle kontakt eller at få emnet til at
gøre et eller andet.

Hvad får du ud af CRM?
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Bottom line så må formålet med CRM være at opnå mere end du havde gjort uden
CRM. Det kan være til eksisterende kunder eller til helt nye emner.
Mere konkret og målbart kan vi også tale om nogle af processer i dagligdagen, der
giver fordele:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Overblik over alle relationer til en kunde
Samarbejde sælger-sælger, sælger-konsulent, sælger-chef
Prioritering af tid og aktiviteter
Beskyttelse af information
Effektivitet i arbejdsprocesser
Troværdige forecasts
Styr på kommunikation – inklusive e-mails
Effektiv kampagnestyring
Udnytte kundeinformation – mersalg, krydssalg, accountkontrol
Overblik over aktivitetsniveau
Overblik over fremdrift – det er for sent at se det på bundlinien
Rapportering til bestyrelse
Videndeling og undgåelse af personafhængighed
…

Og listen kunne fortsættes i det uendelige (næsten). CRM er altså mere end at
kunne sende direct mails til kunder eller at kunne få en liste over, hvem der købte
”produkt A” sidste år.

Strukturen i CRM-data
I et CRM system vil man gerne være sikker på at data er rigtige, at de bevares
sikkert og at de "hænger rigtigt sammen". Med det sidste tænkes på at en kunde jo
ikke bare er en adresse. Det er også alle de mennesker du har kontakt til i
virksomheden, det er de dokumenter, der er sendt til og fra virksomheden eller
ansatte, det er de aktiviteter man har haft sammen og det er … Ja listen er lang.
Pointen er at man vil være sikker på at alle disse sammenhænge bliver ved med at
hænge sammen.
Til at sikre dette bruger man det, der hedder en database. Kort fortalt er en database
et edb-program, der kører på en computer, hvor det sikrer at data kan gemmes og
hentes igen. Og at der kan være regler for hvordan data gemmes, slettes eller
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opdateres. I tilfældet ChannelCRM betyder det at alle brugere kan have adgang til
data på samme tid og at det er databaseprogrammet, der sørger for at data altid
gemmes rigtigt og i overensstemmelse med forretningsregler. Der sker f.eks. ikke
noget galt med dine data selv om den pc du sidder og arbejder med går i stykker.
Eller der bliver slukket på vægkontakten.
I databasen sørger vi for at gemme data på en måde, der er den bedste model af
den virkelige verden. Der kan være mange firmaer (gerne alle 500.000 danske) og
for hvert firma kan der være mange ansatte. Hver ansat er så at sige knyttet til det
aktuelle firma og derfor vil f.eks. en ændring i firmaets hovedtelefonnummer med
det samme slå igennem for alle ansatte. Hovedtelefonnummeret gemmes jo kun ét
sted.

Figur 1: Struktur i data

I figuren vises hvordan data er inddelt i områder alt efter, hvad data hører til. I
firmaboksen vil der f.eks. være firmaets navn, adresse og hovedtelefonnummer. I
kontaktboksen vil der være data som personens navn, e-mail-adresse og direkte
nummer.

Firmaer
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Figur: Data i tabeller
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Disse data er så linket sammen via nogle interne nøgler, der sikrer at de rigtige
kontaktpersoner optræder i sammenhæng med de rigtige firmaer.
Går du i dybden med de data, der ligger bag ChannelCRM vil du se at der ikke kun
er fire tabeller. I stedet er der mere end 100 tabeller. Det er fordi denne metodik
med at opdele logisk adskilte data-klumper i tabeller (kaldes også normalisering) er
et sundt princip, der i høj grad hjælper til at sikre valide data, der enkelt kan
vedligeholdes over tid.
Som bruger vil du normalt ikke have nødigt at kende til denne opdeling i tabeller
(relationer). Programmet sørger for at alle data vises i den sammenhæng du
forventer. På et vindue med informationer om en kontaktperson vil du kunne se
firmaets hovedtelefonnummer. Og på et firma vil du kunne se de e-mails, der er
journaliseret, selv om de i virkeligheden er journaliseret under en kontaktperson
ansat i firmaet.

Brugere, Teams og Business Units
I ChannelCRM er en bruger en særlig entitet som er knyttet til næsten alt i
systemet: En bruger kan være Key Account Manager for en kunde. En bruger kan
"eje" et forecast. Og det er en bruger, der kan være med til f.eks. et møde.
Den aktuelle bruger vælges som den, der logger på systemet (med sit eget
password).
Brugere kan være knyttet sammen i Teams og dermed er det f.eks. muligt at lade et
team være ansvarlig for en kunde. Brug dette, hvis det afspejler jeres måde at
arbejde på. Men brug det ikke bare fordi det er muligt. Teamejerskab er noget
fanden har skabt, hvis ikke hele virksomhedens kultur afspejler at det er måden man
arbejder på og tager ansvar.
En bruger er også altid knyttet til netop ét Business Unit. Hvis din virksomhed
opererer fra to lokationer (København og Århus), så kan det være nyttigt at oprette
disse lokationer som Business Units og dermed få de rigtige adresseinformationer
ind i flettede breve og andet. Det kan også benyttes til at få f.eks. forecasts vist for
hvert enkelt Business Unit.
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Hvor kommer data fra?
Data om virksomheder og kontakter
CRM handler jo om at holde styr på sine kunder og de informationer, der er
relevante om dem. Så selvfølgelig skal der kunder i systemet.
Vi vil blot tilføje at det ofte er lige så vigtigt at have informationer om sine
kundeemner (dem der ikke har købt endnu), om konkurrenter, om leverandører, om
samarbejdspartnere, om influenter, om ...
Ja listen er lang og det munder ud i at stort set alle firmaer kan have indflydelse på
dine muligheder for at sælge effektivt.
Mange starter med simpelthen at taste data ind om kunder og emner. Det er der
ikke noget galt i og det sikrer at alle data er relevante. Det kan også være en nyttig
øvelse at skulle tage stilling til de informationer man har om sine kunder. Når vi som konsulenter - hjælper andre firmaer med at komme i gang med CRM er det
ofte en overraskelse, hvor mangelfulde og fejlbehæftede data man har om sine
kunder. I Outlook, i regneark, i gamle bogholderisystemer osv.
En anden mulighed er at indkøbe firmadata fra en af de mange leverandører. I
Danmark er det bl.a. Navne & Numre Markedsdata, KRAK, Kompass, D&B, NewBizz.
Men mange andre muligheder eksisterer. Særligt her i Danmark er vi heldige fordi
det Centrale Virksomhedsregister publicerer sine data gratis.
Vi vil ikke her tage stilling til, hvem der er at foretrække. Blot vil vi fremhæve at det
er bedst at holde sig til den samme leverandør over lang tid. Disse
informationsvarehuse knytter nemlig unikke nøgler til deres informationer, og det
medvirker til den store fordel: Når du senere køber opdaterede data, er du sikret at
det er de rigtige data i dit CRM system, der opdateres. Før i tiden kunne man
benytte telefonnummeret til entydigt at udpege et firma. Sådan er det ikke mere de fleste firmaer har mange numre - og de skiftes. CVR numre duer heller ikke
alene. F.eks. kan en virksomhed med mange lokationer sagtens operere med ét CVR
nummer for alle. Kombinationen CVR-nummer og produktionsenhedsnummer er til
gengæld tilstrækkeligt unikt for de fleste - og begge numre kommer automatisk
emd, når du vælger import fra CVR.
Den sidste mulighed er at importere de data, der er i det eksisterende
bogholderisystem. Det kan man godt, bare man tænker på at det jo ikke duer, hvis
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alle ens CRM tiltag fokuseres på eksisterende kunder. De fleste vil gå sin undergang
i møde, hvis ikke man arbejder mod at få nye kunder også.
Har du tid, energi og penge så er "luksusmodellen" at købe data fra en anerkendt
dataleverandør. Lettest fra Navne & Numre Markedsdata. Dernæst importerer du
alle de virksomheder som du i forvejen har i dine systemer – f.eks. debitorerne i
bogholderisystemet. Så mapper du alle disse firmaer op mod din dataleverandør og
når dette er sket importeres alle de øvrige virksomheder, som på nogen måde kan
have interesse. Hvis du har sørget for at få kundenumrene med over fra
bogholderisystemet, vil du endda senere kunne benytte denne sammenknytning til
at kunne vise f.eks. købehistorik i CRM systemet.
Datamængder er normalt ikke noget problem. Det er fuldt ud muligt at importere
alle 500.000 danske firmaer ind i systemet.

Data til forskellige formål
Når talen er om data kan det være gavnligt at have en idé om, hvad det egentlig er
der skal være data om. Det er normalt ikke nogen god taktik at ”sikre sig alle data
om alt” fordi du derved får to ulemper:
· Det bliver mere besværligt at ajourføre data.
· Overskueligheden kan gå tabt, hvis der er alt for megen information.

Til gengæld skal der være nok af information til at du kan optræde professionelt
over for kunden og til at du kan udvælge målgrupper på en måde, der sikrer
effektivitet i din salgs- og marketingindsats.
Mange dataformer kan med et Navne & Numre Markedsdata abonnement
ajourføres automatisk, så her er valget let. Ellers skal du sikre dig at du som
minimum har ressourcer til at ajourføre data hver 6. måned.

Adresse- og segmenteringsdata
Adresseinformation
Adresseinformation betyder firmanavn, firmaadresse, telefonnumre, fax,
hjemmeside mv. Disse data kan du normalt købe fra en dataleverandør og i praksis
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fylder de meget lidt. Man kan derfor roligt tage så mange virksomheder ind på dette
niveau at man i praksis aldrig skal oprette et firma selv.
Bedst er det – her i Danmark – hvis man med disse data også importerer CVRnummer og Produktionsnummer.
Brancheinformation (NACE-koder)
Branchekoder følger en standard der kaldes NACE. Denne standard er lidt mere
detaljeret i Danmark end i de fleste andre lande og det kommer os til gode.
En NACE kode er f.eks. ”182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser, mv.”
For et givent firma kan der være en række af sådanne NACE koder anført, hvoraf én
kan være angivet som den primære.
NACE koder er gode til at udpege målgrupper for kampagner, man skal dog passe
på ikke at anvende dem alt for naivt. Dels er det ikke alle virksomheder, der har
været lige samvittighedsfulde, da de oprindeligt angav NACE koder for sig selv, dels
er der virksomheder, hvor de har skiftet branche og sidst men ikke mindst: NACE
opbygningen afspejler måske ikke den opdeling, der bedst ville svare til dine
produkter og ydelser.
F.eks. vil koden ”Agenturhandel med blandet sortiment” kunne dække over ganske
meget.
Brug derfor NACE koder i sammenhæng med andre kriterier.

Økonomiske data
De mest basale økonomiske data kan være omsætning og antal ansatte. Disse tal
kan fås fra næsten enhver dataleverandør. Trinnet over dette er økonomiske
nøgletal – måske fra flere på hinanden følgende år.
Som eksempel herpå vil Navne & Numre Erhverv abonnementet give dig adgang til
27 økonomiske nøgletal for hvert af de seneste fem regnskabsår. (Dette gælder dog
kun for regnskabspligtige firmaer).
Disse nøgletal kan importeres, så de ligger sammen med alle de firmaer, der i øvrigt
importeres, eller du kan vælge at tage dem ned kun i de tilfælde, hvor det har din
interesse.
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Til det mest avancerede kan her høre at opbygge kampagner mod virksomheder,
der over tid har udvist en særlig udvikling i performance. F.eks. kan man tænke sig
salg af konsulentydelser til virksomheder der har haft 2 eller flere gode år efterfulgt
af et enkelt år med nedgang.

Kontaktpersoner
ChannelCRM er et Business to Business (B2B) system. Det betyder at man som
hovedregel ikke benytter det til salg over for konsumenter.
Alligevel gælder at ”mennesker køber af mennesker”. Du vil derfor få brug for at
kunne registrere data om de kontakter, du har hos din kunde og du vil få brug for at
kunne behandle dem individuelt.
I ChannelCRM er kontaktpersoner automatisk linkede til det firma, hvori de er ansat.
De kan også optræde i en organisatorisk sammenhæng, så du kan se hvem der er
chef for hvem og så du kan opregne et organisationsdiagram.
I ChannelCRM er det særligt smart at al den information (aktiviteter, dokumenter,
mv.) som du knytter til en kontaktperson også – pr. automatik – vil være synligt
direkte under det firma som kontaktpersonen er ansat i. Under den enkelte
kontaktperson vil du således se de aktiviteter og den korrespondance der er aktuel
for netop den person. Under firmaet vil du se alle de aktiviteter/korrespondance
som er aktuel for enhver ansat i firmaet. Eller som er knyttet til firmaet direkte.

Noter
På de fleste entiteter i ChannelCRM (Firma, Kontakt, Projekt, Aktivitet, …) kan der
anføres noter i form af fri tekst. Specielt på aktiviteter er dette relevant fordi det er
her man skriver, hvad aktiviteten drejede sig om.
Hvis det er en telefonsamtale kan man tage et referat. Hvis det er et planlagt møde
kan man skrive sin plan for mødeagenda. Og hvis det er et brev kan man skrive
hovedtræk af brevets indhold.
På kontaktpersoner kan man skrive en beskrivelse af personen: Hvor man kender
personen fra, hvad personen reagerer på eller noget helt tredje.
På projektet er det relevant at skrive hvad projektet drejer sig om.
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Fald ikke i den grube at skrive en note på kontaktpersonen, hver gang man taler
med vedkommende. Det er det man har aktiviteter til og aktiviteter giver langt
bedre styr på historikken.
Et andet område, hvor noter passer godt er ved overgangen fra et gammelt CRMsystem til ChannelCRM. I nogle tilfælde er de gamle data så ustrukturerede, at det
ikke er praktisk muligt at lægge dem ind i nye strukturer – som f.eks. aktiviteter.
I stedet kan man så lægge kundehistorikken ind som noter på firmaniveau. Så har
man da i det mindste mulighed for at læse sig til, hvad der tidligere er sket med
kunden.
Noter er begrænsede til cirka 4.000 karakterer. Tænk dog på at de kun er noget
værd, hvis nogen gider læse dem igen. Er du til lange noter alligevel, så tænk på at
anvende følgende skabelon for skriverierne:
Første afsnit indeholder det væsentligste, så uddybes i næste afsnit og først mod
slutningen kommer det man gerne vil skrive ”for alle tilfældes skyld”. På den måde
bliver det nemt at læse for andre.

Om kampagner
Når snakken er om marketing, bliver ordet kampagne ofte benyttet. I dette afsnit
skal vi først se på, hvad en kampagne egentlig er og hvad der er formålet. Så skal vi
se på, hvad en god kampagne er.
De fleste med lidt erfaring i salg har nemlig oplevet at selv dyre kampagner med
flotte brochurer, kan være spild af tid og penge. I hvert tilfælde i den forstand at de
ikke umiddelbart medfører mersalg.
Hvad er en kampagne?
En kampagne er en række aktiviteter, som man vil gennemføre overfor en gruppe af
modtagere. Det kan være den helt simple, at sende et brev (en Direct Mail) til en
række personer. Det kan også være mere komplekst: F.eks. først at sende et brev, så
ringe dem op, så registrere den umiddelbare respons og baseret på denne gruppere
efter dem, der skal have mere materiale, dem der skal inviteres til et arrangement
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og dem, hvor der bare skal bookes et møde med det samme. For hver af disse
grupper, kan der så være forskellige næste aktivitetsfølger.
Det er værd at huske at en kampagne skal have et formål (ellers kan man ikke
afgøre, om den har været gavnlig eller ej) og at der skal være et vist fælles præg i de
handlinger, der foretages overfor de enkelte personer i målgruppen.
Med hensyn til medier for kampagnen så er klassikeren jo Direct Mails. Men husk
også at telefon canvas, e-mails, gå hjem møder kan være effektive alternativer. Og
endeligt kan en kampagne jo inkludere flere af disse medier.
Karakteristika for en effektiv kampagne
Der er to grundlæggende former for marketingkampagner:
1. Kampagner, hvor målet "blot" er at skabe en plads i målgruppens hjerner,
så de senere genkender din virksomhed eller så de forbinder din
virksomhed med nogle specifikke kvaliteter. Disse kampagner kaldes også
image-kampagner.
2. Kampagner, hvor man ønsker at få personerne i målgruppen til aktivt at
handle. Handle i form af at købe selvfølgelig, men også i form af enhver
anden bevidst aktivitet.
Med vores baggrund i direkte salg er det mest kampagner i anden gruppe (handlekampagner), der har vores fokus. Dels fordi man her kan udnytte de muligheder, der
er i ChannelCRM systemet, men også fordi opgaven for de fleste mindre og
mellemstore virksomheder er at påvirke salget ret direkte. Og gerne hurtigt!
Der er også den fordel at en handle-kampagne automatisk virker som en imagekampagne i tilgift. Hvis emnerne i målgruppen for en handle-kampagne føler sig
professionelt behandlet, vil det jo styrke jeres image som en professionel
virksomhed med "styr på tingene".
For på forhånd at sikre effektive kampagner følger her en vejledende checkliste:
· Sørg for at der er et eller flere klare mål for kampagnen.
· Sørg for at disse mål er målbare.
· Sørg for at målgruppens personer kan regne ud, hvad der er målet.
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· Følg op!

Lad aldrig en person i målgruppen glide ud fordi du glemmer at ringe igen
eller fordi du får noget mere vigtigt at lave.
· Sørg for at der er flere alternative ruter for en person i målgruppen.
Hvis han/hun ikke umiddelbart vi sige ja til et møde (men du mener at
interessen er der), så skal det være muligt at tilbyde f.eks. et seminar eller
noget andet lidt mindre forpligtende.
· Lav prøveskud først.
I stedet for at sende 10.000 breve ud, med en passus om at man vil
kontakte dem. Så send 20 først og tjek, hvad reaktionen er når man så
følger op. Vi har prøvet masser af kampagner, hvor opfølgningen har været
meget tung - som at sætte ild til kold havregrød - netop fordi budskabet
slet ikke var opfattet eller fordi timingen var helt gal.
· Timing: Lad f.eks. være med at lave generelle kampagner for revisorer i
begyndelsen af januar.
Involvér sælgerne
I mange virksomheder er det alene marketing, der står for kampagner. De sender
Direct Mails ud og de arrangerer seminarer osv. Ind imellem forventer de også at
sælgerne følger op på det, der sendes ud. Og så er det at det går galt! Sælgerne har
pludselig ikke tid, der er travlt med andre vigtige ting og det er under alle
omstændigheder de forkerte kontaktpersoner brevene er sendt til.
Hvis du nikker genkendende til dette scenarium, så er du ikke alene. Heller ikke, hvis
du sidder i marketing og din konklusion er at sælgere er dovne og forkælede. Eller
hvis du sidder i salg og mener at marketing er uduelige og at de udøver utidig
indblanding i salgsarbejdet.
Nåh - det er måske lige sort hvidt nok. Men er der alligevel lidt om snakken i dit
firma, så er der en sikker opskrift på at gøre det bedre. Opskriften hedder "Involvér
sælgerne". Det går ud på at man meget tidligt i kampagnens design fortæller
sælgerne, hvad man har tænkt sig og beder om input. Både til kampagnens
budskab, til tidspunktet og til kampagnens målgruppe. Hvis du som
marketingmedarbejder husker dette, har det den positive virkning at sælgerne føler
et medansvar for at gennemføre kampagnen og at de på forhånd er tømt for
argumenter, hvis de senere skulle miste lysten til det opfølgende arbejde.

© 2022 ChannelCRM A/S

224

CRM med ChannelCRM

ChannelCRM har specifikke funktioner til at sikre salgsafdelingens involveren i
kampagner. Bl.a. Kampagne Review, som gør at sælgerne til enhver tid kan se, hvem
af deres kunder, der er i målgruppen for en kampagne. De kan endda lægge andre
ind og eventuelt fjerne nogle.

”Jeg giver ikke fem potter … for kampagner! Det er
altid de forkerte de bliver sendt til og jeg gider ikke
gøre arbejde som marketing burde lave.” – siger Ole
Suhr. Ole er af natur lidt doven og det kan da også
være træls at skulle ringe til hundreder af
kundeemner, hvis man er vant til at kunne vente på
at de kommer dumpende.
Hvis Ole involveres i at udvælge og godkende de
personer, der skal modtage kampagnen – og som
han får til opgave at følge op på – så er han tømt for
modargumenter fra start. Og ender måske endda
med at blive positiv.

Bente Flid er heller ikke så glad for kampagner. Hun
har en naturlig modvilje mod at ringe til nye emner
(Kanvas). Til gengæld véd hun at det er nødvendigt
for at opnå salgsmålene og så er der da den fordel
ved en kampagne at ”man bliver tvunget” til at ringe.
Det er også fint, at det kan gøres så struktureret:
”Hvis et emne har for travlt med andet til at tænke på
vores løsning nu, så aftaler vi bare at jeg ringer om 2
måneder. Systemet sikrer at jeg husker det og at jeg
kan tage tråden op fra sidste samtale. Og kunden –
han bliver positivt overrasket over, at jeg har styr på
det.”
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Salgsmodeller
Generelt tjener salgsmodeller to formål:
1. At være vejledende for salgsarbejdet, således at alle involverede arbejder
mere effektivt mod målet.
2. At kunne kvantificere fremdrift i salgsarbejdet - herunder at kunne vægte
forecasts.
I ChannelCRM søger vi at tilgodese begge formål - og helst på en måde så det
umiddelbart føles som en lettelse af de daglige rutiner og ikke som en ekstra byrde.

Generelt om salgsmodeller
En salgsmodel er en operationel beskrivelse af de forudsætninger, omstændigheder,
handlinger og regler, der tilsammen fuldstændigt beskriver et salgsforløbs udvikling
fra idé til afslutning.
Med de enkelte elementer forstås:
· Forudsætninger

Har vi en løsning? Har kunden et behov? Hvordan er vores position? Har
kunden penge? Kan vi levere?
· Omstændigheder
Hvem konkurrerer vi mod? Er der ekstra krav fra vort moderselskab? Har vi
råd og tid til salgsforløbet?
· Handlinger
Hvad kan vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvem skal vi tale med? Hvem skal vi
lytte til? Hvor må vi skære? Hvad skal vi vælge?
· Regler
Hvilke ting skal bare gennemføres? Hvordan skal der leveres?
Med operationel forstås at den gode salgsmodel giver vejledning i enhver
kombination af forudsætninger, omstændigheder og processer. Altså ”Jeg står her
…”, ”Mit mål er dette …”, ”Dem der vil noget andet vil …” – ”Hvad skal jeg gøre?”
I den virkelige verden er det sjældent så perfekt. Ingen salgsmodel har svaret på alt.
Og ingen salgsmodel giver i sig selv succes.
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Men det er heller ikke nødvendigt. Næsten alle, der arbejder med salg, er så langt
fra at arbejde optimalt, at selv små forbedringer i metode kan betyde meget relativt.
Og skulle du være en af de få, der arbejder optimalt, så kan en salgsmodel – og dine
input til den – være med til at sikre dine kolleger succes.
Fordele
· En god salgsmodel kan være en støtte for den sælger, der endnu ikke har
·
·
·
·

så meget erfaring.
En god salgsmodel kan inspirere den sælger, der har meget erfaring (men
er i fare for at gå i stå og gentage sig selv).
En salgsmodel letter samarbejdet mellem sælger og chef (samme
terminologi).
En salgsmodel giver bedre mulighed for at vurdere sandsynlighed for
succes.
En salgsmodel giver mulighed for metodiske forbedringer over tid.

Salgsmuligheder og tilbud
Indhold mangler.

Dashboards
Når du logger på ChannelCRM vil du med det samme se et dashboard med et eller
flere diagrammer på basis af dit salgsarbejde.
Dashboards i ChannelCRM er tænkt som en enkel måde at visualisere den enkelte
brugers performance og dermed måske give vejledning om, hvor det kan betale sig
at justere indsatsen.
Du vælger for dig selv (eller for din virksomhed, hvis du er administrator), hvilke
dashboards, der skal vises.
Der er følgende dashboards at vælge mellem:
Aktivitetsniveau
Viser grafisk i kolonner antallet af aktiviteter, hvor du har medvirket, fordelt på dage.
Aktiviteterne er opdelt efter typerne telefon, møde og e-mail. Perioden går fra 30
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dage bagud til 7 dage frem. I fremtid medtælles planlagte aktiviteter, mens
historiske aktiviteter kun medtælles, hvis de er markerede som afsluttede.

Grafen giver dig et samlet overblik over volumen i dit udadvendte salgsarbejde.
Netværkstallet - som skrives ind over grafen med gråt - viser hvor mange unikke
personer du har haft møde med eller talt i telefon med gennem det forløbne år. Hvis
al din kundekontakt er med én person vil tallet altså være 1, mens det normalt
ligger væsentligt højere. Hvor højt det "skal" være afhænger af arten af dit salg.
Sælger du A-kraftværker kan det måske være ganske lavt (ét salg om året kan være
en succes). Sælger du kaffeautomater, skal tallet nok være meget højt.
Salgstragten
Salgstragten viser den traditionelle salgstragt, hvori alle dine planlagte
salgsmuligheder indgår. Salgsmulighederne er opdelt i fem grupper efter den
sandsynlighed for succes, de er tillagt.

© 2022 ChannelCRM A/S

228

CRM med ChannelCRM

Salgstragten bruges ofte til at vurdere om man har en "balanceret" pipeline. Hvis
f.eks. den generelle succesrate er 10%, så bør der være omkring 10 gange så meget
salgsvolumen i de indledende faser som i de afsluttende.
Hvis der klikkes på tragten vises den i flere detaljer og med bagvedliggende data.

Firmaer med flest aktiviteter
Viser de 10 firmaer som du har planlagt flest aktiviteter med fremover og gennem
de seneste 90 dage.
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Klikker du på en søjle åbnes det aktuelle firma i eget vindue.

Største salgsmuligheder
Viser de 10 største salgsmuligheder, hvor du står som ejer. Kun åbne
salgsmuligheder tæller med.

Klikker du på en søjle åbnes den aktuelle salgsmulighed i eget vindue.

© 2022 ChannelCRM A/S

229

230

CRM med ChannelCRM

Aktivitetsniveau (historisk og planlagt)
Et speedometer, der viser hvor meget fart du har på i dit salgsarbejde set i forhold til
dit tidligere salgsarbejde. Speedometeret har to visere: En grøn for det udførte
arbejde gennem seneste uge. Og en blå for det, der er planlagt en uge frem.

Begge visere beregnes i forhold til det arbejde der er udført i en periode fra 28 til 7
dage bagud. Når arbejdet skal omsættes til tal vægtes mails med faktor 1,
telefonsamtaler med faktor 2 og møder med faktor 4.
Hvis viserne begge står på 100 betyder det således at det arbejde du har udført i
gennem seneste uge svarer til det du i gennemsnit har udført 2, 3 og 4 uger før. Og
at det arbejde du har planlagt for de kommende 7 dage har samme kadence.
Erfaringsmæssigt er det meget svært at holde viserne over 100. Det vil jo betyde at
du altid skal lave mere end du har lavet før. Men speedometret kan f.eks. bruges på
den måde at hvis den grønne viser er et stykke under 100 (hvad der jo betyder at du
ikke har været så aktiv gennem den seneste uge som du plejer at være), så er det
med at planlægge ny aktiviteter for den kommende uge så den grønne viser
kommer over 100.

Planlagt aktivitetsniveau
Søjlediagram, der viser antallet af planlagte aktiviteter - med dig som deltager - for
de kommende uger. En administrator kan justere visningen så kun aktiviteter af
bestemte kategorier medtages. Det kunne være "Salgsmøder" som eksempel.
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Mange firmaer har en rettesnor at der skal være planlagt et vist minimum af
salgsmøder hver uge.

Kontaktpersoner med tid siden sidste aktivitet
Viser antallet af kontaktpersoner, hvor du står som ansvarlig, grupperet efter hvor
lang tid der er gået siden den seneste kontakt af form mail, brev, telefon eller møde.
Selv aktiviteter, hvor du ikke selv deltager tæller med.

Grafen viser enkelt om der er nogle af dine kontakter, der måske føler sig glemte.
Eller hvor ansvaret måske skal gives til en kollega.
Hvis du klikker på en af søjlerne, vises en liste med de kontaktpersoner, der ligger
bag tallene.

Mine afgivne leads
Søjlediagram, der viser antallet af dine afgivne leads fordelt på måneder. Klikkes der
på grafen åbnes der er arbejdsliste, hvor du kan se hvad der er kommet ud af dine
leads.

Pipeline
Søjlediagram, der viser dine åbne salgsmuligheder fordelt efter sandsynlighed.
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Klikker du på diagrammet åbnes selve pipeline-visningen.

Debatter
Debatter er muligheden for at drøfte idéer og initiativer internt i din virksomhed.
Debatdeltagerne er altså dine kolleger - ikke dine kunder.
Eksempler, hvor debatter kan være gavnligt kan være:
· Som salgschef finder du at der er brug for mere salg. Du starter en debat, hvori

du inkluderer de kundeemner der er mest relevante, og inviterer Key Account
Manager til at deltage. Hver deltager kan så kommentere på de enkelte
kundeemner og på den måde belyse om der er potentiale for mere salg.
· Som marketingchef vil du gerne invitere de bedste kunder til et nyt "Advisory
Board Meeting". Du starter en debat - uden emner - men med mulighed for at
dine kolleger kan indlægge kunder og kontaktpersoner på dem, de mener bør
inviteres. Alle kan kommentere og ud fra listen - som den opbygges - kan du
vælge, hvilke der skal inviteres som gæster.
En debat kan ses fra to brugerroller: Den, der starter debatten
inviteret som deltager 239 .

233

(ejer) og den der er
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Debatter som ejer
Du opretter en ny debat ved at gå til hovedmenu, side 2 og klikke på knappen
"Debatter".

I eksemplet er der ikke nogle debatter i forvejen, derfor er listen tom. Eller vil listen
vise de debatter, hvor du er inviteret til at deltage eller hvor du er ejer.
Du opretter en debat ved at klikke på knappen "Tilføj":
Fanen Debat
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I eksemplet er der indsat en svarfrist (som deltagerne kan se), et oplæg til debatten
og der er valgt at lade firmer (her kundeemner) være tilknyttet. Det er også valgt at
debatdeltagerne skal kunne indlægge flere emner efter ønske.
Felterne er:
Emne

Ejer
Start
Svarfrist
Afsluttet

Inkludér
firmaer
Inkludér
personer
Tillad at
tilføje
firmaer
Tillad at
fjerne
firmaer
Oplæg

Her skriver du en beskrivende tekst for debatten. Det er denne
tekst der vises i oversigten, så det er godt, hvis teksten klart
beskriver art og formål.
Normalt er ejer dig selv og feltet udfyldes automatisk. Men det
kan være at du senere vil overdrage ejerskabet.
Hvornår debatten er startet (til information)
Hvornår der senest forventes input fra deltagerne (til
information)
Her kan du lukke debatten. Og dermed fjerne den fra listen over
debatter for deltagerne. At lukke debatten er ikke at slette
debatten. Du kan senere se alt i debatten - selvom den er
afsluttet.
Hvis debatten skal have en firmaliste, hvor der kan kommenteres
på de enkelte firmaer.
Hvis der for hvert enkelt firma skal være mulighed for at vælge
den en kontaktperson.
Hvis debatdeltagerne skal have mulighed for at inkludere flere
firmaer i debatten.
Hvis debatdeltagerne skal have mulighed for at markere firmaer i
debatten som fjernede. (De markeres blot, for det skal f.eks. være
muligt at se begrundelsen som en kommentar på firmaet).
Her skriver du oplægget til debatten i klar tekst.

Under debatten vises indlæg til selve debattens oplæg. Her vil du se de
kommentarer som deltagerne måtte lægge ind. Du kan også selv skrive indlæg,
derfor er der knapper "Nyt indlæg".
Nederst er der en knap "Vis som deltager". Den bruger du, hvis du lige vil tjekke,
hvordan det hele kommer til at se ud fra deltagernes synspunkt.
Fanen Firmaer
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I denne fane kan du indlægge de firmaer, der skal være en del af kampagnen.
Firmaerne kan du vælge enkeltvis med knappen "Tilføj". Men du kan også bruge
den generelle firmasøgning til at finde de interessante firmaer - og så i firmasøg
vælge knappen "Mere / Tilføj firmaer til debat". På den måde kan du nemt lægge
f.eks. alle firmaer med relationen "Kunde", ind i en debat.
Firmalisten kan filtreres efter KAM på de enkelte firmaer. Dette kan være særligt
relevant for debatdeltagerne fordi de på den måde mest kan fokusere på de firmaer,
hvor de selv står som KAM (ejer).
For hvert firma er der en række felter:
Firm Her vises firmanavnet. Klikker du på firmanavnet, åbnes
a
firmaet i vindue så du kan se alle detaljer om det konkrete
firma.
KAM Key Account Manager for de aktuelle firma.
Go Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma kan vi
godt gå videre med"
No Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma går vi
Go ikke videre med i denne sammenhæng.)
TagetHvis debatten lægger op til at det skal gøres noget for de
enkelte firmaer (f.eks. aftales et møde), kan dette markeres
med tjek i "Taget".
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Fjern En markering af at de aktuelle firma ikke skal være i
et
debattens firmaliste. Firmaet vises dog alligevel for det er jo
nyttig information at det bevidst er ekskluderet og derfor
heller ikke skal ind igen.
Indl Her vil deltagernes kommentarer vises med nyeste indlæg
æg øverst. Ved hver kommentar kan det ses hvem der har
skrevet.
Hvis der klikkes på enhver kolonne ud over "Firma", vil der åbnes en lille dialog,
hvor der kan sættes tjekmærker i de fire tjekfelter og skrives kommentar:
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(Som det ses er der en knap til at slette. Denne knap vises kun fordi det er debattens
ejer, der åbner vinduet og det for netop debatejeren skal være muligt at fjerne et
firma helt fra debatten.)
Klik gem i dialogen og kommentaren (og tjekmarkeringer) vises i firmalisten.
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Selvom du er debattens ejer kan du godt skrive indlæg ved de enkelte firmaer.
Fanen Debatdeltagere
Fanen debatdeltagere viser de brugere, der allerede er inviteret til debatten. Og som
derfor vil se debatten i deres debatliste. For hver deltager vises også om han/hun
har markeret at de er startet på besvarelsen og om de er færdige.

Du kan få deltagere ind på flere måde med de første fire knapper:
Vælg
Her markerer du på en brugerliste, de brugere der skal med.
brugere
Invitér Her tages der udgangspunkt i de firmaer, der måske allerede er
KAM'er knyttet til debatten, på en måde så firmaernes KAM inviteres. Hvis
KAM på et firma i virkeligheden er et team, vil alle teamets
medlemmer blive inviteret.
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Invitér Her inviteres alle brugere med aktiv adgang til ChannelCRM.
alle
Fjern alle Her tømmes listen.
Sidste knap "Opret e-mail til alle deltagere" opretter en e-mail med deltagerne som
modtagere. E-mailen sendes ikke før du vælger det, så du har mulighed for at knytte
kommentarer til mailen.

Debatter som inviteret
Du finder debatter som du er inviteret til ved i hovedmenuen at vælge "Mere /
Debatter". Derved vises de åbne debatter, hvor du er inviteret og debatter du selv
har oprettet.

Her er der én debat og den klikker du på:
Fanen Debat
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Øverst ser du oplægget til debatten samt, hvor du senest forventes at have givet
dine indlæg/svar.
Under dette er der vist indlæg til selve debattens oplæg og du kan med knapperne
"Nyt indlæg" skrive dine egne kommentarer.
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Nederst er der knappen "Status". Det er din mulighed for at markere, hvor langt du
er kommet.

Fanen Firmaer
Hvis der er firmaet knyttet til debatten, ses de i denne fane:
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Her kan du løbende følge med i alle kommentarer/indlæg og du kan lave dine egne.
Firmalisten kan filtreres efter KAM på de enkelte firmaer. Dette kan være særligt
relevant for debatdeltagerne fordi de på den måde mest kan fokusere på de firmaer,
hvor de selv står som KAM (ejer).
For hvert firma, er der en række felter:
Firm Her vises firmanavnet. Klikker du på firmanavnet, åbnes firmaet i
a
vindue så du kan se alle detaljer om det konkrete firma.
KAM Key Account Manager for de aktuelle firma.
Go Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma kan vi godt gå
videre med"
No Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma går vi ikke videre
Go med i denne sammenhæng.)
Tage Hvis debatten lægger op til at det skal gøres noget for de enkelte
t
firmaer (f.eks. aftales et møde), kan dette markeres med tjek i "Taget".
Fjern En markering af at de aktuelle firma ikke skal være i debattens
et firmaliste. Firmaet vises dog alligevel for det er jo nyttig information
at det bevidst er ekskluderet og derfor heller ikke skal ind igen.
Indl Her vil deltagernes kommentarer vises med nyeste indlæg øverst. Ved
æg hver kommentar kan det ses hvem der har skrevet.
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Hvis der klikkes på enhver kolonne ud over "Firma", vil der åbnes en lille dialog,
hvor der kan sættes tjekmærker i de fire tjekfelter og skrives kommentar:

Klik Gem og kommentaren - med tjekmarkeringer - vises på firmalisten. (Her ses det
at Helle også har skrevet en kommentar til Blokhuset. Det er fuldt ud muligt at
skrive kommentarer også til firmaer, hvor en anden bruger er KAM).

© 2022 ChannelCRM A/S

244

CRM med ChannelCRM

Nederst i firmalisten er der en knap "Tilføj" som bruges til at lægge flere firmaer i
listen. Denne knap er kun synlig, hvis debattens ejer har valgt at lade dette være
muligt.

Leads
Leads (idéer til salg) er i ChannelCRM en særlig type aktivitet. Du opretter det på et
tidspunkt. Det er måske knyttet til et firma og en kontaktperson. Og leadet gives til
en medarbejder, der kan følge op på det.
Som andre aktiviteter kan leads derfor laves fra ToDo-listen eller fra det firma
og/eller kontaktperson som leadet gælder. Et lead kan også nemt laves fra en anden
aktivitet: Hvis du f.eks. som konsulent kommer ud fra et kundemøde og alligevel
skal skrive et par noter fra mødet - kan du oprette leadet direkte fra
mødeaktiviteten. Så vil leadet "arve" firma og kontaktperson.
Her opretter vi et lead direkte fra ToDo-listen ved at klikke på plus-knappen Tilføj.

I dialogen klikkes så på knappen Tilføj lead
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Her har vi allerede skrevet lidt informationer: Et meningsfyldt emne (så det er nemt
at se hvad leadet drejer sig om) og en forklarende tekst. Vi har også valgt, hvem
leadet skal gives til (i dette tilfælde mig selv).
Mere er ikke strengt nødvendigt. Nu vil Demo Demosen se leadet i sin ToDo-liste og
kunne tage aktion.
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Men, hvis du vil gøre det nemmere for sælgeren - og det firma og den
kontaktperson der er relevant allerede findes i systemet - så vælger du dem i
felterne Firma og Person.

Gem leadet og derefter vil det fremgå i ToDo-listen for den medarbejder leadet er
givet til og i aktivitetslisten under Blokhuset.
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Leads har et par ekstra felter:
Oprettet

Dette felt udfyldes automatisk med tidspunktet for oprettelse.
Kan ikke ændres.

Oprettet af Dette felt udfyldes automatisk med brugerid (e-mail-adresse)
for den bruger, der opretter leadet. Kan ikke ændres.
Resulteren
de
salgsmulig
hed
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Hvis leadet "bliver til noget" kan man her vælge den
salgsmulighed, der kom ud af leadet. Dette er særligt relevant,
hvis man gerne vil kunne spore, hvor meget der kommer ud
af leads og måske belønne lead-giveren.
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Afsluttet

Når leadet er færdigbearbejdet kan det afsluttes. Leadet vil så
ikke mere vises i ToDo-listen. (Men stadig under firmaet).

Tidsregistrering
Med ChannelCRM kan du lade dine medarbejdere registrere tid og omkostninger på
projekter. Vær opmærksom på at der er tale om en rimeligt simpel form for
registrering (timer, art, kilometer og omkostninger). Hvis du har behov, der rækker
ud over dette er det måske mere effektivt at vælge en dedikeret tidsregistrerings
applikation.
Er behovene dækkede med den indbyggede registrering, er der dog nogle fordele:
o Timerne bliver automatisk knyttet til et projekt og dermed til konteksten kunde,
kontaktperson, kontrakt osv.
o Medarbejderne kan se sine registreringer i en simpel kalender svarende til den
"normale" CRM kalender.
o Medarbejderne slipper for at skulle huske login til endnu et program.
o ChannelCRM tidsregistrering er med i prisen for standardløsningen.
For at anvende tidsregistrering er der nogle trin i opsætningen, der skal
gennemføres først:
a.
b.
c.
d.
e.

Tænd for modulet
Læg rettigheder ind på brugerroller
Opret værdier i opslagstabeller
Åbn for tidsregistrering på et eller flere projekter.
Lav evt projekter for registreringer som uddannelse

Tænd for modulet Tidsregistrering
Modulet Tidsregistrering kan du som administrator tænde ved i menuen at vælge
Mere../Opsætning/Moduler-Business Objects. I dette vindue (med listen over alle
moduler), klikker du på linjen "Tidsregistrering" under gruppen "Aktiviteter".
Dermed bliver linjen grøn, hvad der signalerer at modulet er tændt.
Rettigheder
Som administrator har du adgang til alt, men måske skal andre medarbejdere også
konne administrere tidsregistrering. Derfor kan du under opsætning vælge "Logon
& Sikkerhed" og i dette vindue vælge fanen "Sikkerhedsroller". Her vælger du så

© 2022 ChannelCRM A/S

Forklaring af koncepter

249

den eller de roller som medarbejdere, der skal kunne administrere tidsregistrering,
er tilnyttede. Når en sådan rolle er valgt (vises med blåt) klikkes på knappen "Tilføj
rettighed til rolle". I dalogen vælger du så "Tidsregistrering administration" og
gemmer.
Opslagstabeller
Åbn ChannelCRM på ny for at sikre at alle rettigheder nu er ajourført. Dernæst
vælger du i menuen Mere.../Opsætning/Tidsregistreringstyper i kolonne nummer to.
Der er måske allerede en standardtype, men den kan du ændre ved at klikke på den.
Alternativt kan du oprette flere typer. Det kan f.eks. være at I har forskellige priser
for "Servicetimer", "Tilkald" og "Abonnementstimer". Ikke for at gøre det unødigt
kompliceret, men fordi den, der skal administrere anvendte timer skal have
mulighed for at skrive korrekte fakturaer - med de rigtige satser.
Tidsregistrering på nyt projekt
For at åbne for tidsregistrering på et projekt, åbner du projektet. Her er vist et
eksempel:

Her ses nu en fane "Tidsregistrering". Klik på fanen:
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Her er der allerede åbnet for tidsregistrering. Hvis der er tale om et nyt projekt vil
der være en knap nederst til at oprette tidsregistring. Klik i så fald på denne. Her
klikker vi på knappen "Redigér" for at se, hvad der er åbnet for:
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Her vil projektnavnet være "arvet" fra selve projektet, men ellers kan der udfyldes i
felterne:
Start / slut - Den periode, hvor der kan regsitreres timer.
Åbn - Angiver om der kan registreres.
Max timetal - Vejledende registrering af det maksimale antal timer (selvom denne
værdi overskrides blokeres der ikke for registrering).
Timeforbrug - Akkummuleret forbrug.
Registrer udgifter - Om det skal være muligt også at registrere udgifter.
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Registrer kørsel - Om det skal være muligt at registrere kørte kilometer.
Udfyld så det passer til den aktuelle situation og gem.
Tilbage på Projektet fane Tidsregistrering vil du nu se det netop indtastede øverst.
Dernæst en tabel, der viser allerede foretaget registrering (tabellen vil være tom fra
start).
Nederst er der også en knap til at registrere timer. Denne registreringsmulighed kan
selvfølgelig benyttes - og dermed at vi allerede har valgt hvilket projekt, der skal
registreres på - men den normale indgang til at registrere timer kommer vi til i
senere afsnit.

Basisprojekter
Hvis du ønsker at alle timer skal registreres (f.eks. uddannelse og "avislæsning"), kan
du oprette projekter (uden kundeangivelse) for sådanne. Dermed er det muligt for
brugerne at registrere timer selvom de ikke skal knyttes til en kunde.
Registrér timer
Al registrere timer for sig selv sker ved i hovedmenu at vælge
Mere.../Tidsregistrering. Herved åbnes en kalender for registrering svarende til
herunder.
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En aktuel registrering sker nemmest ved i kalenderen at markere den periode det
drejer sig om (her to timer tirsdag) og dernæst klikke på knappen Tilføj. (Man kan
også højreklikke på tidspuntet og vælge i popup menu).
Derved åbnes en dialog for regitreringen
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Dialogen udfyldes for de felter, der ikke allerede er udfyldt. Husk gerne en
beskrivende kommenrat og lad "Er faktureret" stå til Nej.
Dernæst klikkes Gem og kalenderen vises igen.
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I kalendervinduet vises registreringen med antal minutter (2 timer = 120 minutter),
omkostning og kilometer. Registreringen vises med fed kant som signalerer at der
ikke er faktureret endnu.
Ofte vil man komme ud for at skulle lave gentagne registreringer fordi der f.eks, er
udført arbejde på samme projekt alle ugens 5 dage. Her er det nemt at åbne en
allerede foretaget registrering og så benytte knappen "Kopiér", hvad der laver en
eksakt kopi hvor alene tidspunkterne behøver at ændres.
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Faktureringsgrundlag
Hvis du har rettighed til at administrere tidsregistrering, så kan du i menuen vælge
Mere.../Tidsregistrering adm.
Derved åbnes et vindue svarende til herunder:
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For oven kan visningen filtreres for periode, medarbejder, projekt, registreringstype
som og der alene skal vises fakturerbare ydelser eller alene ydelser der endnu ikke
er faktureret.
Selve tabellen viser så de filtrerede elementer. Her er der alene de to timer fra
forrige afsnit.
De enkelte registringer kan åbnes ved at klikke på linjerne. Blandt andet for at kunne
markere at nu er der faktureret. Tabellens indhold kan også nedtages som Excel og
måske videregives til den medarbejder, der skal foretage fakturering.

Reklamebeskyttelse
Data om virksomheder og personer kan være omfattet af reklamebeskyttelse. Du er
selv ansvarlig for at overholde gældende regler i denne forbindelse, så følgende
tekst skal kun opfattes som hjælp til opsætning og til hvor du kan læse mere.
I ChannelCRM gør vi alt hvad vi kan for at markere reklamebeskyttede
virksomheder i ChannelCRM, så du ikke utilsigtet tager kontakt. Dette forudsætter
dog at data hentes og vaskes med en af de to eksterne datakilder i ChannelCRM:
CVR eller Navne & Numre.
Virksomheder som du selv indtaster i ChannelCRM (uden at forbinde dem med CVR
data), har vi ikke mulighed for at undersøge for eventuel reklamebeskyttelse.
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Som udgangspunkt får du adgang til eksterne data om reklamebeskyttede
virksomheder ved at klikke denne mulighed til og sende en bekræftende e-mail til
info@channelcrm.dk.
Du skal være administrator på ChannelCRM-systemet for at kunne dette og
accepten gælder på vegne af alle brugere. Der kan derfor være behov for at
informere andre brugere om regler for reklamebeskyttelse.
Indstillingen foregår via ChannelCRM Hovedmenu / Mere... / Opsætning /
Reklamebeskyttelse.
Læs mere om reklamebeskyttelse ved CVR her: CVR om vilkår for reklameskyttelse

Backup
Dine data i ChannelCRM er beskyttet i form af backups til brug for gendannelse,
hvis det er nødvendigt efter nedbrud på data center (disaster recovery backup).
Disse backups tages dagligt og gemmes 14 dage.
Hvis du har behov for data fra en backup - og det ikke sker som følge af det
nedbrud - så kan det ske ved betaling.
Hvis du selv ønsker at have lokale kopier af dine data, sker det nemmest ved at
benytte de indbyggede funktioner til at eksportere data til regneark.

Mobile enheder
ChannelCRM kan umiddelbart anvendes på smartphones og tablets. En del af
skærmbillederne vil automatisk blive tilpasset, så pladsen udnyttes bedre. Men i
store træk har du de samme muligheder, hvad enten du anvender ChannelCRM på
din telefon, din tablet eller din PC.
På PC understøtter vi de mest udbredte browsere og selvfølgelig Chrome, Internet
Explorer og Edge.
På mobile enheder understøtter vi standardbrowseren for den mobile enhed.
På iPhones og iPads er det Safari (som er installeret fra start).
På Android er det Google Chrome (som er installeret fra start).
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Husk mig
I stedet for at benytte login-billedets "Husk mig" tjekmarkering, kan du benytte
browserens egen funktion til at gemme dit password og brugerid. Normalt vil
browseren selv foreslå det, første gang du logger på, men hvis du én gang har
svaret "Aldrig", holder browseren op med at foreslå det.
For at få muligheden igen, kan du enkelt fjerne denne "Aldrig" markering fra din
CRM.
Chrome:
Start menu (tre lodretstillede prikker øverst til højre i Chrome). Vælg "Indstillinger".
Klik på "Adgangskoder". Mod bunden er der en gruppe kaldet "Aldrig gemt". Her
finder du adressen på din ChannelCRM ("mitfirma.onchannelcrm.com") og klikker
på X. Næste gang du browser til din ChannelCRM vil Chrome på ny foreslå at
gemme brugerid og password.
Microsoft Edge:
Start menu (tre vandretstillede prikker øverst til højre i Edge). Vælg "Indstillinger".
Klik på "Avancerede indstillinger". Klik på "Administrer adgangskoder". Scroll nedad
til gruppen "Aldrig gemt" og klik på X ved adressen på dit ChannelCRM system.
Næste gang du browser til din ChannelCRM vil Edge på ny foreslå at gemme
brugerid og password.
Firefox:
Start menu (tre streger øverst til højre i Firefox). Vælg "Indstillinger". Klik på
"Privatliv & Sikkerhed". Klik på "Undtagelser" ved "Logins og adgangskoder".
Markér din ChannelCRM site og fjern.
Internet Explorer:
Ikke nemt - brug en nyere browser.
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Ordliste
Begr Forklaring
eb

Se
mere

Aktivi En registreret eller planlagt hændelse i CRM systemet.
tet
F.eks. et møde eller et telefonkald. Til aktiviteten kan
knyttes dokumenter, deltagere og meget andet.

Aktivite
t 65

Globa Søgning efter tekst i tekstfelter eller dokumenter overalt i Global
søgnin
l
systemet.
g 28
søgni
ng
HashTa
gs 89

Hash Hvis du skriver f.eks. "#Fodbold" i notesfeltet under en
Tag kontaktperson, vil der automatisk blive oprettet en
(#)
HashTag for denne person. Dermed kan du nemt finde
personen (eller personerne) igen. Bedst til ustruktureret
kategorisering.

InfoT InfoTags er tekststempler, der kan sættes på stort set alt i InfoTag
84
ag
CRM (kontakter, firmaer, projekter, aktiviteter) og dermed s
gøre det nemt at finde alle emner med samme InfoTag.
InfoTags vælges ud fra plukkelister, som du selv
opbygger. Bedst til struktureret information.
KAM Key Account Manager. Et amerikansk begreb, der også
anvendes her i Danmark. KAM er den bruger, der har det
øverste ansvar for en kunde eller et emne.
Kamp En følge af aktiviteter, der er planlagt eller udført overfor
agne en målgruppe bestående af firmaer og/eller
kontaktpersoner.

Om
kampa
gner

Kanb En metodik til at sikre at opgaver bliver udført
an
tilfredsstillende og i tide.

Kanban

Kontr En aftale din virksomhed har med en anden virksomhed.
akt
Der kan være flere aftaler for samme virksomhed. Selve
aftaledokumentet (pdf, word, ...) kan knyttes til aftalen.

Kontra
kt 78

221

21

Proje En samling af aktiviteter overfor en virksomhed, hvor det
kt
er gavnligt at se dette som en enhed (måske fordi der er
flere projekter i gang på samme tid og overfor samme
virksomhed).
Relati Feltet Relation (der er primær- og sekundær relation)
on
benyttes til at beskrive din virksomheds forhold overfor

Firmare
lation
91
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et andet firma. Typisk om det er en kunde, et emne, en
leverandør, en konkurrent osv. Du bestemmer selv hvilke
relationer, der skal kunne vælges.
Salgs Metodik, der benyttes til at sikre en struktureret og
mode effektiv tilgang til salg. Det er valgfrit om man vil bruge
l
salgsmodeller.

Salgsm
odeller
225

Salgs En registrering af "noget du mener at kunne sælge" til et Salgsm
mulig kundeemne. En salgsmulighed kan være helt summarisk ulighed
73
hed "for 1.000 kroner til Verdensfirmaet", men den kan også
være registreret med ordrelinjer, priser osv. og dermed
danne grundlag for et tilbud.
Tilbud
Tilbu Et tilbud er knyttet til en salgsmulighed, hvor tilbudet
76
d
indeholder informationer, der kan benyttes til rent faktisk
at sende det til kundeemnet. En salgsmulighed kan have
flere tilbud, hvor dog kun det nyeste er gældende.
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Video
Små instruktionsvideoer på YouTube, der viser, hvordan du bruger ChannelCRM.

Første dag med ChannelCRM

· Start ChannelCRM første gang
· Sådan får du hurtigt dine data i ChannelCRM
· Moduler i ChannelCRM
· Mine indstillinger

Basis CRM

· Daglig brug af ChannelCRM
· Søg efter firma
· Søg efter kontaktperson
· Kontaktpersoner
· Sådan laver du en aktivitet
· Sådan opretter du et møde
· Sådan bruger du Todo-listen
· Søgning efter projekt
· Projekter
· Fritekstsøgning
·

Salg

· Søgning efter salgsmulighed
· Salgsmulighed - enkel
· Produkter og priser
· Salgsmulighed med produkter og priser
· Min Pipeline
· Mine KPI
·

Salgsledelse

· Key Performance Indicators (KPI)

Marketing

· Segmentering via firmarelationer
· Segmentering via Infotags
· Segmentering via Hashtags
· Segmentering via Jobfunktioner
· Kampagne - oprettelse og begreber
· Kampagne og målgruppe
· Eksporter målgruppe til regneark eller MailChimp
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Video

· Kampagne og phonere/ringelister
·
Office365

·

Integrationer

·

Rapporter

· Rapporter og listevisninger
· Grafer med drill-down
·

Diverse funktioner

· Intern telefonliste
·

Import af data

· Importér virksomheder fra CVR
· Reklamebeskyttelse - opsætning
·

Opsætning

· Moduler
· Mine indstillinger
· Brugere og sikkerhed
· Rollebaseret adgangskontrol
· Abonnement
· Brugere og flere informationer
· Brugere i teams
· Integration til e-conomic
· InfoTags
· Firmarelationer
· Undtagelser til e-mail synkronisering
· Jobfunktioner
· Projekttyper
· Aktivitetskategorier
· Brugerdefinerede felter
· Projektpart faser og roller
· Produkter og priser
· Valutakurser
· Salgsmodeller
· Accept- og afslagsbegrundelser
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· Salgsbudgetter
· Menuer og knapper
· Reklamebeskyttelse
· Sekvensnumre
· Globale indstillinger
·

https://www.youtube.com/user/ChannelCRM/videos
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Kontakt og information
Adress ChannelCRM A/S
e
Diplomvej 381
DK-2800 Kgs. Lyngby
Telefo 7022 2540
n
e-mail info@channelcrm.dk
Website

www.channelcrm.dk

Nyhed Nyt i ChannelCRM
er
Help
Desk

272

support@channelcrmhelp.dk
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Nyt i ChannelCRM 2021-2022
Nyt i ChannelCRM 02-05-2022
· I firmasøgning kan tekst-søgefeltet nu alternativt udfyldes med feltnavn:søgetekst.

F.eks. vil "by:Randers" fremfinde alle firmaer med adresse i Randers. Feltnavnet
kan du se i søgeresultatets overskrifter, hvor det er de rent tekstbaserede felter,
der kan findes på denne måde. Ud over By kan følgende felter søges: Afdeling,
Postnummer, Gade, CVR, Kundenummer, Valgfri, Ændret af, Oprettet af.
· Rapporten LCT005 er udvidet til at tillade flere kombinationer af InfoTags.
· Uniconta Synkronisering: Her er det nu muligt også at se Uniconta-ordrer og
ordrelinjer under fanen Firma/Salg (i tillæg til fakturaer). Hvis Ordrerne ikke vises,
kontakt da ChannelCRM for opsætning.
· Mange mindre forbedringer og fejlrettelser er indført i de seneste 3 måneder.
(Selvom denne liste ikke er opdateret).
Nyt i ChannelCRM 18-01-2022
· Mange mindre fejlrettelser
· Kalender "husker" nu visning (dag, arbejdsuge, uge eller måned) fra session til

session.
Nyt i ChannelCRM 29-06-2021
· Justeringer til rapporten LFC001 "Forecast på salgsmulighedsniveau".
· + Mindre fejlrettelser.
Nyt i ChannelCRM 22-05-2021
· I en aktivitet kan det nu ses hvem og hvornår den er oprettet og ændret. Se under

aktiviteten fane "Mere".
· + Mindre justeringer.
Nyt i ChannelCRM 14-04-2021
· Ny global indstilling: "Spørg efter lukkenoter ved tab af salgsmulighed". Hermed

kan brugeren "tvinges" til at angive enten afvisningsgrund eller lukkenote, før en
salgsmulighed kan gemmes som tabt.
Nyt i ChannelCRM 08-04-2021
· Ny forbindelse til NPS.Today. NPS står for "Net Promoter Score" og er en enkel

måde, hvorpå du kan måle dine kunders tilfredshed.
NPS.Today er en dansk virksomhed, der leverer teknik og viden omkring NPS. Læs
mere her https://nps.today/
Læs mere om, hvordan du forbinder NPS med din ChannelCRM her NPS.Today 128
Nyt i ChannelCRM 27-02-2021
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· I Projekt - fanen Deltagere - er listen nu mere responsiv og der kan markeres

deltagere med Ctrl-klik og Shift-klik.
· Lægges der i kampagne fra listen (ovenfor) er det nu kun de markerede deltagere,
der medtages.
· Listen (ovenfor) kan nu genlæses og sidestørrelse kan vælges mellem 18, 100 og
1000. 18 er standard og kan vises på en HD-skærm.
Nyt i ChannelCRM 25-02-2021
· I Projekter - fanen Deltagere - kan listen nu filtreres efter fase og rangering.
· Den filtrerede projekt deltagerliste (ovenfor) kan nu lægges direkte i kampagne.
Nyt i ChannelCRM 05-02-2021
· Søgelisten for salgsmuligheder kan nu eksporteres direkte til Excel. Brug knappen

"Mere ... / Til Excel".
· I søgelisten for salgsmuligheder kan der nu vælges mellem 20, 100 og 1000
salgsmuligheder pr. side i visningen.
· Projekter kan markeres som favorit ved højrekliksmenu i projektlisten.
Nyt i ChannelCRM 03-02-2021
· Ny flettefelter: Aktuel bruger (den bruger, der kalder fletningen), kan nu flettes ind

i dokumenter. Hvis en fletning kaldes fra en aktivitet (eller fletningen resulterer i
en aktivitet), vil de "normale" flettefelter for bruger ("0userxxx0") blive flettet med
data fra den bruger, der står som ejer på aktiviteten. De ny felter (som hedder det
samme - bare med "c" foran), fletter altid med den aktuelle bruger (Current User).
Altså den bruger, der kalder fletningen. Flettefelter ses her Fletning af
dokumenter 179
Nyt i ChannelCRM 31-01-2021
· Projekter kan nu markeres som Favorit, hvad der får projektet til at fremstå på gul

baggrund i projektlisten.
· I ChannelCRM AddIn til Outlook - funktion "Spor og læg ved projekt" - vises egne
projektfavoriter først i valglisten. Tidsbesparende, hvis du har mange åbne
projekter.
Nyt i ChannelCRM 29-01-2021
· Listen Salgsmuligheder start nu op uden "Mine" valgt, hvis du er administrator

eller har rettigheden "Global forecast-visning".
· Hyppigere synkronisering med Office365 mails, kalender, ...
Nyt i ChannelCRM 27-01-2021
· Flere infotags kan nu tilføjes på én gang til aktivitet (lige som ved firma og

kontaktperson).
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· Sumkolonnerne i rapport RFC002 var forskudt én kolonne til venstre. Rettet.

Nyt i ChannelCRM 24-01-2021
· Fejlrettelser i forbindelse med sletning af firma og kontaktperson.
Nyt i ChannelCRM 20-01-2021
· Menuvalg "Salgsmuligheder" kan nu vises i hovedmenuen. Tændes ved at gå til

Menu/Mere.../Opsætning/Menuer og knapper.
· Menuvalg "Mine kampagnekald" kan nu vises i hovedmenuen. Tændes ved at gå
til Menu/Mere.../Opsætning/Menuer og knapper.
Nyt i ChannelCRM 17-01-2021
· I hjælp og brugerinterface er det nu betonet at Outlook fletteskabeloner helst skal

være gemt i unicode format inden de uploades.
Nyt i ChannelCRM 11-01-2021
· Kampagner: Send info mail. I stedet for den tidligere løsning (05-01-2021), hvor

en skabelon for Send info kunne indeholde et antal valgfri pdf-filer, er det nu
muligt at tilknytte flere Send info skabeloner til en kampagne. Er der to eller flere,
vil phoneren blive promptet for hvilken, der skal anvendes i den aktuelle mail.
Nyt i ChannelCRM 09-01-2021
· Rapport LAC001 er justeret så den Excelfil, der kan downloades nu formaterer
·
·
·
·

start- og sluttidspunkt som fuld datotid. (Før vistes tidszone i samme felt).
I nogle rapporter (f.eks. LAC001) er feltet "Primær relation" for firma tilføjet. Dette
for at gøre det lettere at se, hvem og hvad tiden bruges på.
"Vis noter" i aktivitetslister er nu også til stede for aktiviteter under salgsmulighed.
Når der vælges firma (f.eks. for en aktivitet) kan der i valgdialogen vælges "Nyt
firma". I denne dialog er der nu flere firmafelter.
ToDo-listen kan nu filtreres for Land.

Nyt i ChannelCRM 05-01-2021
· Kampagner - Mine kald: I kaldvinduet kan både firmainformationer og

kontaktinformationer nu redigeres uden at forlade kaldet. Redigeringen sker i et
popup vindue og omfatter de basale informationer. Hvis du ønsker at redigere
detaljer om firmaet/kontaktpersonen, kan det - som før - ske ved at åbne dette og
redigere normalt.
· Kampagner - Mine kald: Telefonnumre vises nu med større font for at gøre det
nemmere at læse.
· Kampagner: Det kan som før tilknyttes email-skabeloner til en kampagne for de
to typiske trin: "Send mere information" og "Bekræft møde". Som noget nyt kan en
fletteskabelon for "Send mere information" indeholde et antal pdf-filer tilknyttet
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mailen. Hvis der er 2 eller flere vil phoneren ved brug kunne vælge, hvilke pdffiler, der skal tilknyttes den aktuelle mail. ÆNDRET PR. 11-01-2021 SE DENNE.
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Nyt i ChannelCRM 2020
Nyt i ChannelCRM 16-11-2020
· Fejl hvorved kalenderen på iPad og iPhone kunne vise aftaler en time forskudt.

Rettet.
Nyt i ChannelCRM 10-11-2020
· Salgsmuligheder: I listen kan der nu selekteres på Land.
· Onboarding: Import af debitorer fra e-conomic. Fejl der fik skærmen til at "fryse"

rettet.
· + mange midre justeringer af brugerflade.
Nyt i ChannelCRM 12-10-2020
· ProjektNummer og SalgsmulighedsNummer er nu med i global søgning.
· Office AddIn: Ved "Læg ved projekt" i Outlook kan der nu også søges på

projektnummer.
· Salgsmuligheder: I listen kan der nu udvælges en specifik bruger (i stedet for
Mine/Alle).
· Salgsmulighed: Feltet "Land" er tilføjet.
Nyt i ChannelCRM 25-09-2020
· Samlet opdatering med mange mindre justeringer af brugergrænseflade.
· Hvis der anvendes en salgsmodel, vil vægtningen (sandsynlighed) nu bedre følge
·
·
·
·
·

salgsmodellens opsætning.
Hvis en salgsmodel er knyttet til en salgsmulighed er det nu obligatorisk at vælge
salgsetape inden der gemmes.
Hvis en salgsmodel er valgt som standard, vil den med det samme blive knyttet til
en salgsmulighed ved oprettelse.
E-conomic synkronisering renser nu kontaktpersoners telefonnumre så de
gemmes enten som f.eks. "+45 12345678" eller "12345678".
I ToDo-listen vises de enkelte aktiviteters prioritet.
OSX: På Macs/Safari er popup-menuen ved aktiviteters starttidspunkt fjernet, da
den blev vist unødigt.
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Nyt i ChannelCRM 04-09-2020
· Ny autencitering i forbindelse med e-mail sporing, kalendersynkronisering og

kontaktsynkronisering. Office365 begynder at skifte til OAuth2 autencitering
(Modern Authentication). Hvordan du gør brug af dette fra ChannelCRM kan du
læse her: Office365 Modern Authentication 193
· E-conomic ordreoptag: Hvis feltet for advis ved ordreoptag (E-conomic
indstillinger) er udfyldt med en e-mail-adresse, vil der også blive sendt en kopi af
advis'en til den bruger, der foretager ordreoptaget.
Nyt i ChannelCRM 22-08-2020
· Salgsmulighed redigering: Der er justeret på økonomifelterne, så det er mere

logisk. Sandsynlighed kan nu også vælges fra drop-down. Lukkedato vælges nu
fra kalender.
· Salgstragten: Her er der nu mulighed for at vælge en slutdato så kun
salgsmuligheder, der har forventet afslutning inden denne dato medtages.
Nyt i ChannelCRM 15-08-2020
· Marketing/Mine kald: Fra listen lukkede kald åbnes det enkelte kald (ved klik) i

samme vindue som fra åbne kald. Dette gør det særligt nemt at ombooke et møde
f.eks.
· Marketing/Kald: Hvis der allerede er booket et møde på kaldet, vil der være en
knap "Genbook møde og bekræft". Hvis der er udpeget et nyt tidspunkt i
kalenderen, vil mødet blive flyttet og en ny bekræftelsesmail sendt.
· Salgsmuligheder: Fra listen kan der nu direkte oprettes en ny salgsmulighed. Her
kendes kunde og kontaktperson ikke - så de må vælges manuelt i
salgsmuligheden.
Nyt i ChannelCRM 12-08-2020
· E-conomic synkronisering er nu opsat til at tage produktgruppenummer med.
· Under E-conomic opsætning er der nu en ny hjælpefunktion: Strakssynkronisér

produkters tilgængelighed. Dels i en version, der alene ser på de produkter/varer,
der er ændrede i e-conomic inden for de seneste 7 dage. Dels i en version, der
løber alle e-conomic produkter/varer igennem.
· Ny flettefelter for tidspunkter: Ved flet fra aktivitet eller kampagnekald (f.eks. en
mødebekræftelse), kan der nu anvendes flettefelter for dato eller tidspunkt alene
og uden senkundangivelse. Se Fletning af dokumenter 179
Nyt i ChannelCRM 07-08-2020
· Den mail som kan sendes ved ordreoptagelse i e-conomic indeholder nu også det

samlede beløb.
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· Ved tildeling af phonere til kampagne er det nu muligt af fjerne kald fra en given
·

·
·
·

·

phoner i bunker af 100 kald. (Før kun 10 ad gangen).
Telefonkampagner kan nu designes specifikt til at dreje sig om mødebooking.
Men visning af kalender for den der bookes for og automatiseret generering af
bekræftelsesmail og/eller "mere info mail".
Mine kald - kaldlisten er ændret til at være mere effektiv (og hurtigere).
Det aktuelle kald-vindue er ændret til at have flere informationer, mere logisk
flow, mulighed for at få nyt kald uden at forlade vinduet, kalender til booking.
Mulighed for at lade mødebekræftelsesmail (og mere info mail) blive genereret
automatisk og afsendt uden at åbne Outlook. (Kræver Office365 abonnement med
Exchange).
Salgstragten: Nu vises de konkrete salgsmuligheder i perioden allerede når
salgstragten åbnes. Og listen med salgsmuligheder filtreres også med InfoTag om
ønsket.

Nyt i ChannelCRM 06-07-2020
· Telecenter kald: Listen over salgsmuligheder (som resultat af kaldet) er nu flyttet
·
·
·

·
·

til egen fane.
"Handlingsansvarlig" er som begreb erstattet af "Phoner".
KAM på firma vises fra starten når et kald åbnes.
Dropdown Feltet "På vegne af" tillader forud valg af den medarbejder for hvilken
et møde skal bookes. Hvis der er KAM på kaldets firma er feltet udfyldt automatisk
- men kan ændres.
Ved udtrækning af nyt kald fra kampagne åbnes kaldet direkte (uden klik på liste).
Fra listen "Afsluttede kald" er det nu muligt at genåbne et kald (hvis f.eks. det er
lukket ved en fejl eller der skal flere noter).

Nyt i ChannelCRM 15-05-2020
· Hent og vis faktura (som pdf) fra e-conomic vises nu også på iPad.
· Ved optagelse af foto (som en del af en aktivitet) er maksimal billeddimension nu

ændret fra 400 pixels til 1.200 pixels.
Nyt i ChannelCRM 31-03-2020
· e-conomic: Synkronisering af kundebalance og resterende fakturabeløb. Ved
firmabillede knap Mere ... / e-conomic åbnes vindue med e-conomic data. Her kan
knappen Synkroniser benyttes for at få øjeblikkelige data for kundens balance og

resterende beløb på alle kundens fakturaer. Disse data synkroniseres ikke ved den
daglige automatiske synkronisering, men vi arbejder på en løsning.
Nyt i ChannelCRM 25-03-2020
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· CVR nummer efter oprettelse af debitor i e-conomic. I nogle situationer kunne

CVR nummeret i CRM blive fjernet straks efter oprettelsen i e-conomic. Rettet.
· Eksport af prisliste til Excel er justeret, så excel-arket passer til senere import.
· "Hent pdf" knappen ved ordre fra e-conomic kunne ikke anvendes på iPad/iPhone,
når popup blockeren var aktiv. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 10-03-2020
· Organisation i dashboards. Nogle dashboards kan nu vises med data for dig selv

·
·
·
·

inklusive data fra de brugere, der refererer til dig - uanset niveau. Referencen
læses fra den basale brugerindstilling via feltet "Chef".
Nyt dashboard, der viser løbende forecast (vægtet og uvægtet) 6 måneder frem.
Kan også vises inklusive organisation.
Nemmere redigering af visning og position på dit dashboard.
Hvis Projekter var fravalgt i opsætning kunne skærmen "Alle aktiviteter" vises
med fejl. Rettet.
Ved brug af tisdstemplerne og "Kald forsøgt" i aktivitet og opgaver blev cursoren
ikke positioneret rigtigt (der hvor man vil skrive). Rettet.

Nyt i ChannelCRM 28-02-2020
· På aktivitet (f.eks. et møde) er der nu en højrekliksmenu (popup menu) på

starttidspunktet. Via menuen kan aktiviteten nemt udskydes et antal timer, dage,
uger eller måneder.
· Fra firmabillede kan der vælges knap Mere... | Find lignende . Denne funktion
kræver at der på det aktuelle firma er CVR nummer eller kombination af CVR
nummer og produktionsnummer. Hvis ikke mindst CVR nummer er til stede, vises
nu en meddelelse om at det mangler og et forslag til, hvordan det nemt kan
indsættes (ved opslag i Virksomhedsregistret).
· Ved visning af prisliste under salgsmulighed kunne prislisten initielt vises
inklusive produkter, der er markerede til ikke at kunne vælges i CRM. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 25-02-2020
· Rapporter til forecast er tilrettede så de også viser realiseret værdi (for de

forecasts, der er vundne).
· I ToDo-listen kan det nu med menuknap Mere... | Vis postnumre vælges at vise
postnumre i listen. Indstillingen huskes indtil du logger ud.
Nyt i ChannelCRM 23-02-2020
· Små rettelser og visuelle forbedringer. Bl.a. bedre plads til knaptekster.
· Flere steder, hvor cursoren automatisk sættes i inputfelt. F.eks. ved søgninger.
· Hurtigere opslag i virksomhedregistret.
· Rettelser til visning af e-conomic fakturaer.
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Nyt i ChannelCRM 14-02-2020
· Bedre links til hjælp. I menuen er alle former for hjælp nu samlet under punktet

"Help Desk". Herunder finder du:
o Nem adgang til at skrive mails til vor Help Desk. Det er den mest effektive måde,
hvorpå du kan få svar på spørgsmål, rapportere fejl eller måske give os idéer til
bedre funktioner.
o Manualen (online eller pdf).
o Korte videoer, der viser hvordan ChannelCRM bruges.
o Nyt i ChannelCRM (det du ser nu).
o Supportprogram som benyttes til at lade en ChannelCRM medarbejder dele din
skærm.
· E-conomic: Du kan nu vælge at modtage advis på en valgfri e-mail-adresse, hver
gang der fra ChannelCRM optages ordre/tilbud i e-conomic. Gå i menu til Mere... |
Opsætning | E-conomic og tast adressen ind i det ny felt under ordreoptag.
· Fejlrettelser.
Nyt i ChannelCRM 30-01-2020
· Office AddIn: Ny version hvor det i Excel nu er muligt at importere data til CRM

direkte fra Excel med indbyggede funktioner til test og datarens. Se mere her
Overfør/Importer data med Excel 188
· Fejl ved fletning af tilbud via Word-skabeloner er rettet således at samme felt nu
vil blive flettet flere gange, hvis det optræder flere gange i skabelonen.
Nyt i ChannelCRM 20-01-2020
· Importskabeloner fra regneark er opdaterede med ny feltlængder for Aux-felterne

og det ny Contact.Social.
· Fejl i forbindelse med import af kontaktpersoner rettet.
Nyt i ChannelCRM 15-01-2020
· Brugerdefinerede felter: De brugerdefinerede felter på firma og kontaktperson

(Aux1..5) er øget så de nu kan indeholde tekst op til 255 karakterer.
· De brugerdefinerede felter på firma er nu (som felterne på kontaktperson)

klikbare. Hvis felterne indeholder valide internetadresser (inklusive http), så vil et
klik åbne adressen i nyt vindue. Kan f.eks. benyttes til adresser på sociale medier.
Facebook, LinkedIn, Instagram, ...
· Import fra regneark til kontaktperson kan nu indeholde social id (f.eks. LinkedIn
eller Facebook). Ved import hedder feltet "contact.social".
Nyt i ChannelCRM 13-01-2020
· Sundhed: Fra listen "Kontakter uden firmaangivelse" (Menu / Mere .. / Sundhed),

kan der nu slettes kontakter direkte fra listen. Bemærk at kontaktpersonen - såvel
som de aktiviteter og e-mails, der måtte være knyttet til personen - slettes. Uden
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mulighed for gendannelse.
Funktionen er tiltænkt benyttet i de tilfælde, hvor der via e-mail sporing er
kommet mails ind som f.eks. notifikation om levering fra GLS og hvor man ønsker
at fjerne disse.
· Sundhed: I listen "Kontakter uden firmaangivelse" er der nu for administratorer
mulighed for at slette hele grupper af kontaktpersoner. For at blive slettede skal
personerne fremgå af listen OG efternavnet skal være identisk med e-mailadressen (hvad der sker automatisk når e-mails er journaliserede til en ukendt
kontaktperson).
Vær igen opmærksom på at der ikke er fortrydelsesmulighed.

Nyt i ChannelCRM 2019
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Nyt i ChannelCRM 2019
Nyt i ChannelCRM 17-12-2019
· Ordrestyring: Du kan nu forbinde ChannelCRM til løsningen Ordrestyring. Det

betyder at kunder i Ordrestyring (med deres tilbud, ordrer og fakturaer) bliver vist
i CRM og dermed kan indgå i salgsarbejdet. Særligt, hvis du vil tildele Key Account
Managers til de større kunder i Ordrestyring, kan dette være en fordel. Alle øvrige
muligheder i ChannelCRM er også tilgængelige på de kunder, der stammer fra
Ordrestyring. Herunder mail-synkronisering, kampagner og aktivitetsstyring.
Forbindelsen til Ordrestyring er i version 1. Funktionaliteten forventes udbygget.
· Import fra regneark til kontaktpersoner kan nu også omfatte emailaddress2,
emailaddresspersonel og aux felterne (brugerdefinerede).
· Brugerdefinerede felter på kontaktpersoner er nu klikbare. Hvis felterne
indeholder valide internetadresser (inklusive http), så vil et klik åbne adressen i nyt
vindue. Kan f.eks. benyttes til adresser på sociale medier. Facebook, LinkedIn,
Instagram, ...
Nyt i ChannelCRM 29-11-2019
· Ny hjælpetekst til dashboards. Se forklaringen på de enkelte grafer i dashboards

her 226 .
· Mindre justeringer og fejlrettelser.
Nyt i ChannelCRM 27-11-2019
· Ved redigering af firma og kontaktperson er der nu mere plads i skærmbillederne.

Dette for at lette redigeringen og for bedre at kunne se, hvilke felter, der hører
sammen.
Nyt i ChannelCRM 19-11-2019
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· Vi har skiftet vores supportprogram fra TeamView til ISL Online. Årsagerne er at

ISL altid kører med nyeste version (vi havde mange tilfælde, hvor start af kundens
supportprogram var vanskeligt pga. versionskonflikt) og at ISL benytter samme
download uanset om der er tale om en Windows PC eller en Mac.
· Under Opsætning / Eksport af data er der nu - udover en backupfunktion som du
kan tilmelde dig - mulighed for at downloade alle firmaer med branchekoder til
Excel.
· Rapport "Firmaer med infotags" kunne ikke eksportere til Excel. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 13-10-2019
· Internet links ind i ChannelCRM (f.eks. for direkte at åbne ToDo-listen) kunne

efterlade brugeren i en fejlsituation, hvor data ikke umiddelbart kunne gemmes.
Rettet.
· I ToDo-listen kan popup menuen nu færdigmarkere netop e-mails - selv om
brugeren ikke selv står som ejer. Nyttigt, hvis du benytter funktionen hvor
modtagne e-mails oprettes i CRM som uafsluttede og hvor disse mails kan blive
håndteret af andre medarbejdere end den medarbejder, der har modtaget mailen.
· Hvis et notesfelt under firma, kontakt, aktivietet, ... fra starten oprettes med flere
forekomster af identiske hashtags kunne emnet ikke gemmes. Rettet.
· I AddIn'en til Outlook er den indbyggede browser til CRM fjernet. Få eller ingen
benyttede denne mulighed (kræver en meget stor skærm for at fungere i praksis)
og teknologien bag den indbyggede browser (Microsoft IE) bliver forældet.
Nyt i ChannelCRM 07-10-2019
· Ved oprettelse af firma kan der nu samtidigt tilføjes InfoTags.
Nyt i ChannelCRM 27-09-2019
· "Interne dokumenter" er justeret i design, så det er nemmere at downloade,

redigere og eller ændre fortrolighed.
· Ved valg af kontrakt på en aktivitet er valgmulighederne nu filtrerede så alene
kontrakter i aktuelt firma vises.
· På aktiviteter som Telefon og Møde vises nu også evenuelle brugerdefinerede
felter fra firmaniveau. Dette for at kunne være bedre orienteret, mens f.eks. et
telefonkald gennemføres.
· Udskrift af firma (i firmabillede ved knappen "Mere.../Vis udskrift") giver nu
mulighed for at udskrive uden aktivitetsliste. Den ny knap hedder "Udskriv basis".
Nyt i ChannelCRM 24-09-2019
· Justeringer til fletning af Outlook mails. Flettemekanismen er forbedret, så der i

endnu højere grad produceres flettede e-mails, der i udseende svarer til det
oprindelige fletteforlæg (skabelon).
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Nyt i ChannelCRM 23-09-2019
· Ny global indstilling "Håndtering af fortrolige dokumenter". Med denne indstilling

slået til er der mulighed for at markere uploadede dokumenter som fortrolige.
Dermed kan de alene åbnes af den person, der har uploadet dokumentet og af
andre brugere, der eksplicit et givet rettigheden "Åbne fortrolige dokumenter".
Andre brugere kan ikke se at dokumentet eksisterer.
Som en konsekvens af fortroligheden vil dokumenter, der er markerede som
sådan, ikke medtages i fuldtekstsøgning.
· Ny global indstilling "Lås redigering af gamle lukkede aktiviteter" hindrer at man
som bruger kan ændre på aktiviteter, som er markeret afsluttet og hvor det er
mere end 2 dage siden der senest er redigeret.
· Interne dokumenter åbner nu med mulighed for at redigere navnet og med
mulighed for at uploade et nyt dokument (version) oveni. Vær opmærksom på at
denne sidste mulighed er uden fortrydelsesmulighed.
Nyt i ChannelCRM 05-09-2019
· "Vis noter" er nu også muligt under projekt (svarende til under firma og kontakt).

Dermed er der nem mulighed for at finde aktiviteter/mails ud fra tekstligt indhold.
· Under salgsmulighed er "Salgslinjer" nu omdøbt til "Produkter i salgsmulighed"
og "Tilbud" er omdøbt til "Udarbejdede tilbud (arkiverede versioner med rød
skrift)". Ændringerne er for at gøre det mere tydeligt, hvad der er hensigten.
· Tisdregistrering er nu kommet i online hjælp.
Nyt i ChannelCRM 29-08-2019
· Online-hjælpen til ChannelCRM er redesignet, så den fungerer bedre særligt på

mobile enheder. Den ny adresse er https://www.channelcrmhelp.dk .
I de nærmeste dage vil links i selve ChannelCRM systemet blive ajourført til ny
hjælp.
Nyt i ChannelCRM 12-08-2019
· Uniconta integration er effektiviseret, så der benyttes færre kald mod Unicontas

servere svarende til ny retningslinjer fra Uniconta. Vær i den forbindelse
opmærksom på at:
o Den bruger, hvis id og kode der anvendes til integrationen, skal være det
Uniconta kalder en server-login.
o Antal kald er efter de ny Uniconta-vilkår limiteret til 3.500 i døgnet. Vi forsøger
at holde os under denne grænse, men særligt ved synkronisering af mange
fakturaer første gang, kan vi ramme grænsen. Senere synkroniseringer "kigger"
kun på fakturaer, der er kommet til det seneste døgn.
Nyt i ChannelCRM 06-08-2019
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· "Projektparter" er omdøbt til "Projektdeltagere". Dette afspejler bedre de mange

anvendelser, som ChannelCRM brugere udnytter funktionerne til (bl.a. kursister
og underleverandører).
· Registrér timer direkte fra projekt. Nyttig genvej til at registrere timer, hvis du
alligevel har projektet åbent. (Som alternativ til Menu/Mere.../Timeregistrering,
hvor registreringen foregår via din timekalender.)
· Flet kontaktpersoner kunne fejle, hvis én af kontakterne var oprettet som
projektdeltager (projektpart). Rettet.
Nyt i ChannelCRM 06-07-2019
· Brugerinterfacet fra smartphones er forbedret yderligere, så det er mere

overskueligt på den lille skærm.
Nyt i ChannelCRM 28-06-2019
· Brugerinterfacet fra smartphones er forbedret og forenklet, så det er mere

overskueligt og nemmere at bruge.
Husk at du i hovedmenuen kan klikke på knappen "PC visning" for at se de data
og funktioner, der ellers er skjult fra en telefon.
· Ny global indstilling: "Vis overskredne aktiviteter på hjemmeskærm" bevirker at
hver bruger ser alle sin overskredne aktiviteter - med blinkende rød baggrund hver gang hovedmenuen vises.
Hvis du overvejer at tænde for denne mulighed, så giv brugerne et varsel, så de
har mulighed for at få ryddet op inden. Oprydningen sker nemmest fra ToDolisten, hvor der er funktioner til at afslutte/udskyde aktiviteter direkte (uden at
skulle åbne hver aktivitet).
Nyt i ChannelCRM 11-06-2019
· Der er oprettet en særskilt rettighed for at kunne se og redigere Web leads.

Rettigheden hedder "Web lead organisering".
· Det er nu muligt - via særskilt abonnement - at nedtage en data eksport af de
væsentligste CRM data (firmaer, kontakter, aktiviteter, projekter, ... ) til lokal
opbevaring. Data nedtages som xml-filer, der direkte kan åbnes med f.eks. Excel.
Der genereres automatisk en ny data-eksport ugentligt. Dokument-filer er ikke
med i eksporten.
Kontakt ChannelCRM, hvis du vil vide mere.
Nyt i ChannelCRM 29-05-2019
· Grafen "Salgstragten" er nu med udvidet funktionalitet, så det for en administrator

- eller en bruger med rettigheder til global forecast - er muligt at se tragten for
individuelle salgsansvarlige og på tværs af alle.
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· Dashboard "Salgstragten" er nu filtreret således at en bruger med administrator-

rettighed eller rettigheden "Global forecast" vil se tragten summeret over alle
medarbejdere. Brugere uden én af disse rettigheder vil fortsat kun se tragten for
egne salgsmuligheder.
Nyt i ChannelCRM 25-05-2019
· Ved oprettelse af aktivitet af type Note vil denne nu være markeret som uafsluttet

og dermed fremgå af Todo-listen. Du kan selvfølgelig klikke på "Afsluttet" i noten
inden den gemmes for at undgå dette.
· Klon projekt: Hvis du bruger projekter til tilbagevendende begivenheder (f.eks.
messer), så kan du nu klone et eksisterende projekt inklusive de aktiviteter og
opgaver, der er knyttede til originalen. Dermed får du hurtigt et startpunkt for
planlægningen af næste messe.
· Ny graf "Resultater og forecast linjeniveau". Viser salgsmuligheder - inklusive data
fra de enkelte varelinjer under salgsmulighederne - fordelt på måneder efter
linjernes fakturadato med tal for realiseret, forecast og vægtet forecast. Tallene
vises i basisvaluta.
For at se den ny graf i listen over grafer skal der klikkes på knappen "Hent ny
grafer".
· Rettelse: I "Import fra CVR" er der nu rettet så specifikation af antal ansatte interval
følger ny angivelser i virksomhedsregistret.
Nyt i ChannelCRM 22-05-2019
· Ny graf "Resultater og forecast". Viser salgsmuligheder fordelt på måneder efter

lukkedato med tal for realiseret, forecast og vægtet forecast. Tallene vises i
basisvaluta.
For at se den ny graf i listen over grafer skal der klikkes på knappen "Hent ny
grafer".
· Mødeaktivitet "Invitér via Outlook". Som vanligt genererer denne funktion et
møde i Outlook, som kan bruges til at sende invitationer til kontaktpersoner. Nyt
er at såfremt denne aktivitet flyttes (f.eks. fordi en af de inviterede foreslår et nyt
tidspunkt), vil denne tidsændring slå igennem til det CRM-møde, der lå til grund
for indkaldelsen. I Outlook vil du altså se to aktiviteter for det samme møde: Én fra
CRM med dine noter og andre informationer og én fra Outlook som deles med
kundekontakterne.
Nyt i ChannelCRM 17-05-2019
· Udskyd funktionen på aktivitet og i todoliste springer nu automatisk over

weekenddage.
· Fase på salgsmulighed er nu automatisk forstået på den måde at en
salgsmulighed, hvor der er mindst én åben salgslinje vil stå i fase "Forecast" eller
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"Tilbud". Hvis alle salgslinjer er afsluttede og mindst én af dem er vundet, vil
salgsmuligheden vise fasen "Ordre". Hvis alle salgslinjer er afsluttede og alle tabte,
vil salgsmuligheden vise fasen "Tabt".
· På salgsmulighed er der genvejsknapper til at skifte status (vundet eller tabt) for
alle uafsluttede salgslinjer på én gang.
· En ny Global indstilling bestemmer nu om der vises periode-start og -slut for de
enkelte salgslinjer under salgsmulighed. Muligheden er fravalgt som standard.
· I listen over salgsmuligheder vises nu fase (Forecast, Tilbud, Ordre eller Tabt) i
stedet for kolonnerne Afsluttet og Tabt.
Nyt i ChannelCRM 11-05-2019
· Mange ny videoer på vores YouTube kanal. Se oversigten her 266 .
· Bedre valg af branchekode (NACE) ved import fra CVR.
· Fejl rettet ved afrunding af udestående/realiseret beløb på salgsmulighed.
· Fejl rettet ved afslutning af systemgenereret salgslinje under salgsmulighed.
· Sikkerhedsniveau (adgangskontrol) for rapporter og grafer vises i listerne, hvor du

er administrator.
· Forældede grafer fjernet.
· Grafer er ændrede så de overalt viser beløb i basisvaluta. (For dig, der kun bruger
én valuta, ses ingen forskel.)
· + kosmetiske forbedringer.
Nyt i ChannelCRM 30-04-2019
· Timestyring på projektniveau: Nu kan der til et projekt knyttes en

timerapporteringskonto. Derved kan brugere indrapportere timer (med art, kørsel
og udgifter), som så samles til totaler for projektet og med mulighed for udtræk til
regneark som faktureringsgrundlag. Timestyring forudsætter at du "tænder" for
modulet via Mere.../Opsætning/Business Objects/Tidsregistrering.
· Pipeline kan nu vises grafisk via knap i salgsmenuen. Din pipeline vises opdelt i
grupper efter sandsynlighed og du kan drag-droppe salgsmuligheder til højere
sandsynlighed.
· Nyt Dashboard: Søjlediagram, der viser din pipeline (uvægtet) efter fem
sandsynlighedsgrupper. Ved klik åbnes pipelinediagrammet.
· + mange kosmetiske forbedringer. Særligt ved brug af Chrome som browser.
Nyt i ChannelCRM 08-04-2019
· Hjælp: Mange ny instruktionsvideo-klip er nu på ChannelCRMs YouTube-kanal.

Flere på vej.
· Aktiviteter under firma: Nu med lokalmenu (højreklik) for nem adgang til at flytte
eller færdigmelde aktiviteter.
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· Opsætning af Infotags: Ved brug af Chrome browseren kunne det ikke ses, hvor

mange gange en given Infotag er benyttet. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 06-03-2019
· E-conomic: Du kan nu se e-conomic ordrekladde straks efter at en ordre er

·
·
·
·
·

optaget direkte fra salgsmulighed. Ordrekladden ses ved at vælge ved i
salgsmulighedens knaplinje at vælge Mere / Hent PDF.
Uniconta: Feltlængder på debitorer (navne og adressefelter) er øget.
Uniconta: Feltlængder på enhedsnavne (units) er øget.
Uniconta: API-software er opgraderet til Unicontas nyeste.
Søgelister: Markeringsvælgeren er ændret til en tjekboks.
Søgelister: Sidestørrelse (20-100-1000) er lagt ned under Mere-knappen.

Nyt i ChannelCRM 01-03-2019
· E-conomic: Det kan nu vælges at lade leveringsadresser i e-conomic overføres

som selvstændige firmaer i CRM. Optages en ordre på et af disse firmaer, vil det i
e-conomic ske på selve debitoren med den aktuelle leveringsadresse.
· E-conomic: Det kan nu vælges at ændringer til debitor-informationer i e-conomic,
skal synkroniseres helt igennem til den tilsvarende virksomhed i CRM. Altså ændr
adressen i e-conomic -> firmaadressen ændres i CRM. Bare som eksempel.
· E-conomic: Det kan vælges at undlade synkronisering af "Vores reference" på en
debitor i e-conomic til KAM på de tilsvarende leveringsadresser i CRM. Derved kan
man i CRM have forskellige kundeansvarlige på en debitors forskellige
leveringssteder.
· E-conomic: Særprislister (et tilvalgsmodul i e-conomic) synkroniseres mere
effektivt. Og det kan opsættes således at kun udvalgte produkter indgår i CRMversionen af en særprisliste.
Se mere om de ny e-conomic muligheder her: E-conomic 119
Nyt i ChannelCRM 17-02-2019
· Projektnumre: Bruger du projektnumre vil disse nu vises i flere oversigter. Også

på aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge det rigtige projekt.
Nyt i ChannelCRM 11-02-2019
· Forbindelsen til virksomhedsdata via CVR er forbedret på en række punkter.

Herunder hastighed og opdateringsfrekvens.
· I opsætningen af synkronisering med Exchange bliver passwordet til Exchange
ikke mere foreslået gemt i browseren.
· Ny rapport/listevisning: "Alle kontrakter". Klik "Hent ny listevisninger" for at kunne
se den.
Nyt i ChannelCRM 16-01-2019
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· Ny forbedret forecastmodel, der understøtter trinvis fakturering:

·

·

·

·
·
·
·
·

Der kan nu under en salgsmulighed indlægges salgslinjer med forskellige
faktureringsdatoer. Disse salgslinjer kan individuelt markeres som afsluttede
(vundet) eller tabt.
Fra salgslinjerne optælles til to felter på salgsmulighedsniveau: "Realiseret
værdi" summerer de vundne salgslinjer, mens "Estimeret værdi" summerer de
endnu udestående linjer.
Den ny forecastmodel betyder at alle salgsmuligheder skal have mindst én
salgslinje. Hvis ikke du selv indsætter en sådan (f.eks. fra en prisliste), vil der
automatisk blive genereret énI forbindelse med opgraderingen er der for hver salgsmulighed indsat en
salgslinje i de tilfælde at der ikke allerede var én. Status (afsluttet, datoer, vundet,
tabt) og beløb på salgslinjen er i disse tilfælde taget direkte fra salgsmuligheden.
Ny grafer for forecast: Den ny forecastmodel betyder at forecastgrafer er
ændrede. Du ser de ny grafer ved i Graf-listen (Hovedmenu / Rapporter / Grafer)
at vælge "Hent ny grafer".
Flere valutaer i forecasting:
Det er nu muligt at samle forecast (til grafer og oversigter) i en basisvaluta,
selv om de enkelte salgsmuligheder er angivet i forskellige valutaer.
Valutakurser styres via Hovedmenu / Mere... / Opsætning / Valutakurser. Her
kan du også genberegne til basisvaluta for de salgsmuligheder, hvor valutaen er
angivet.
For den enkelte salgsmulighed tages valutaen fremover automatisk fra den
valgte prisliste.
E-conomic: Priser og produkter kan nu ikke vælges i prislister, hvis produktet er
spærret.
E-conomic: Særprislister kan ikke vælges manuelt. De optræder kun for de kunder,
der i e-conomic er tilknyttet prisgruppe (særpriser).
Oversigt over prislister viser nu udløbsdato (og kan filtreres på denne), så du nemt
kan se, hvilke prislister, der skal justeres.
Rapport Kontrakter: Viser nu også feltet "GDPR" så det fremtræder med hvilke
kunder du har en GDPR-aftale.
Flet til Word fra projekt: Felterne Start og Slut flettes nu med dato alene.

Nyt i ChannelCRM 03-01-2019
· Ny rettighed: "Økonomi - Giv rabat" regulerer, hvorvidt en bruger kan ændre på

priser, der stammer fra en prisliste.
· Salgsmulighed/e-conomic: Der kan nu optages ordre direkte fra en salgsmulighed

(uden at skulle oprette et tilbud som tidligere).
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· E-conomic: E-conomic fakturaer kan nu vises som pdf direkte fra "Firma" fane

"Salg". Markér den aktuelle faktura og klik på knappen "Hent PDF".
· E-conomic: Bruger du særpriser (en del af e-conomics lagermodul), så vil disse nu
blive lagt ind i separate prislister for hver prisgruppe. Disse prislister bliver så
standardvalget for en ny salgsmulighed på et firma, der har påført prisgruppen.
Nyt i ChannelCRM 02-01-2019
· ChannelCRM Office AddIn er nu ændret og testet, så den kan anvendes i Microsoft

Office 365 i 64bit version. Microsoft har annonceret at 64bit vil være
standardvalget fra midten af januar.

Nyt i ChannelCRM 2018
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Nyt i ChannelCRM 18-12-2018
· Valutaer: Til brug for fremtidig forecasting og salgsopfølgning i flere valutaer, er

der nu angivelse af valuta på salgsmulighed. Valutaen sættes automatisk, hvis
salgsmuligheden opbygges ud fra en prisliste, hvor der er anført valuta. Ellers kan
valuta vælges mellem de valutaer en administrativ bruger opsætter. Dette sker i
menu Mere.../Opsætning/Valutakurser.
Vær opmærksom på at disse valutakurser alene bruges i forbindelse med
forecasting og salgsopfølgning. Kurserne benyttes således ikke til at omregne fra
én valuta til en anden, for derefter at tilbyde kunden en vare til det omregnede
beløb.
· Valutaer indsættes automatisk via prislisterne, hvis du benytter sammenkoblingen
med e-conomic. Men du skal selv angive kurserne. Og angive én af valutaerne
som basisvaluta = den valuta, som senere vil blive anvendt i forecasts.
· Valutahåndteringen er "Work in Progress" og først i starten af januar ventes de
grafiske rapporter for forecast og pipeline at anvende den ny valutamodel. Indtil
da vil forecasts blive baseret på de ikke omregnede beløb - uanset valuta.
Nyt i ChannelCRM 13-12-2018
· Forecasting og tilbud: Vi er ved at forbedre mulighederne for at lave mere præcise

forecasts og at gøre hele processen med at forecaste/sende tilbud/optage ordre
mere effektiv. Første trin (som er med i denne opdatering) er at hver salgslinje i en
salgsmulighed nu har mulighed for to datoer: Leveringsdato og Faktureringsdato.
Dette i tillæg til at hver linje nu kan markeres som afsluttet/vundet eller
afsluttet/tabt.
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Dermed vil det blive muligt at registrere salgsmuligheder med forskudte
betalinger samt at fakturere etapevist. Mere senere.
· Denne liste med nyheder: Det tidligere ChannelCRM Forum - der ellers viste
nyheder i ChannelCRM - er overført til denne side i online hjælpen. Dermed kan vi
mere fleksibelt knytte nyhederne sammen med de tilsvarende beskrivelser i
hjælpen.
· Ny Office AddIn: Dels på grund af den ny "Office 2019" og dels på grund af de
mange ændringer i forbindelse med mere fleksibel forecasting er der mulighed
for ny ChannelCRM AddIn for Officepakken. Du nedtager den ny version fra
ChannelCRM ved i menuen at vælge Mere.../Om. Husk at alle officeprogrammer
skal være lukkede mens AddIn'en installeres/opdateres.
· "Husk mig": Det tidsrum, hvor login-billedets "Husk mig" funktion gælder, er af
sikkerhedshensyn sat væsentligt ned. Hvis du vil undgå at skulle skrive brugerid
og password hver dag, så kan du i stedet benytte browseres egne funktioner til at
"huske dig". Se mere her: Husk mig 259
Nyt i ChannelCRM 26-11-2018
· Dybe links: I lister er det nu mere tydeligt at der kan navigeres til de enkelte

elementer ved at klikke på dem. Og der kan nu også navigeres direkte til
tilknyttede emner. F.eks. kan der fra ToDo-listen åbnes firma, kontaktperson,
projekt og salgsmulighed direkte fra listen (altså i tillæg til at åbne selve
aktiviteten).
Nyt i ChannelCRM 16-11-2018
· Aktiviteter og resultat: Visningen under salgsmenu er nu øget, så der er drill-down

til de aktiviteter m.m., der ligger bag tallene.
· Mail journalisering: Du kan nu - under Opsætning/Globale indstillinger - vælge at
modtagne e-mails skal journaliseres til åbne aktiviteter. Dermed kan der opnås
større sikkerhed for at der reageres på mails og at de bliver placeret korrekt.
· Mail journalisering: Ved at placere projektnummer (plus en kode) i e-mail
emnefelter kan det sikres at e-mails automatisk knyttes til projektet i CRM (i tillæg
til person og firma).
Nyt i ChannelCRM 14-11-2018
· Køn (f.eks. Mand/Kvinde) er nu fjernet fra felterne på kontaktperson i henhold til

GDPR retningslinjer.
· KPI skabeloner: Der er nu skabeloner for beregning af konverteringsrater aktivitetsalgsmulighed og salgsmulighed-ordre.
· Mine leads: Nem oversigt over de leads du har lagt ind i CRM, så du kan følge
med i, om og hvordan de udvikles til salg.
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Nyt i ChannelCRM 05-11-2018
· Brugerens navn i header: Øverst til venstre i skærmbilledet er nu både dit

firmanavn og dit personnavn vist.
· Projekt: I firmabilledet - fane Projekt - vises nu både de projekter, der er aktuelle
for firmaet og de projekter, hvor firmaet indgår som en projektpart.
· Ny Dashboard: Der kan nu vælges et nyt dashboard ""Kontaktpersoner med tid
siden seneste aktivitet"". I søjlediagram vises dine kontaktpersoner rangeret efter
hvor mange måneder, der er gået siden du sidst havde direkte kontakt. Dette
egner sig til at sikre at der ikke er personer du ""glemmer"". Ved klik på de enkelte
søjler, vises personerne i liste, så du kan planlægge kontakt. Eller annullere dit
ejerskab.
Nyt i ChannelCRM 30-10-2018
· Projekt: Det ny (eventuelt autogenererede) ProjektNummer kan nu flettes til e-

mails både i emnefelt og i indhold.
· Projekt: Der kan nu tilføjes andre brugere som teammedlemmer på projekt. Ved
søgning efter projekt for en projekt-ejer, vil både de projekter, der ejes direkte OG
de projketer, hvor brugere er med på team, optræde i resultatet.
· Søg efter kontaktpersoner: Hvis denne søgnings resultat eksporteres til Excel er
det nu ansættelsesstedernes (firmaernes) adresser, der udtages.
Nyt i ChannelCRM 25-10-2018
· Brugeradministration: Når en bruger fremover markeres som ""ekskluderet fra

·
·
·
·
·
·

·
·

data"", bliver brugeren automatisk frameldt alle teams og brugerens
""Brugerprofil"" bliver nulstillet (så der ikke beregnes KPI-tal m.v.).
Office AddIn til Excel har nu også ""Gem i CRM"" knap.
Formaterede løbenumre nu også på salgsmulighed og individuelt tilbud.
(Svarende til projekt).
Formaterede løbenumre kan nu opsættes så redigering tillades.
Kontaktpersoner kan nu også filtreres efter firmaets postnummerområde.
På firmaniveau kan der nu vises en log over ændringer i ejerskab (KAM)
Projektparter: På projekt kan der nu registreres, hvilke firmaer/kontakter, der
indgår som en del af projektet. Dette kan f.eks. være som underleverandører,
investorer eller andre interessenter.
Kalendersynkronisering via Exchange håndterer nu bedre situationer, hvor en
ekstern kontakt har inviteret dig og aftalen senere ændres.
Projekt: Der kan nu flettes til f.eks. Word direkte fra Projekt. Felter fra Projekt,
Firma og Kontaktperson medtages.

Nyt i ChannelCRM 09-10-2018
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· Søgning efter kontaktperson: Nu kan firmaets postnummer (eller område) angives

i søgekriterium for kontaktperson.
· CRM Beskeder: CRM Beskeder, der er lagt i folderen slettede, fjernes nu
automatisk efter 31 dage.
Nyt i ChannelCRM 05-10-2018: e-conomic tilbud m.m."
· e-coomic: Overfør til e-conomic for tilbud er nu rettet således at den oprindelige

enhedspris (før rabat) og eventuel rabat overføres. Derved bliver det tydeligt (også
i e-conomic), hvilken rabat, der måtte være givet.
· Fejl ved oprettelse af team rettet.
Nyt i ChannelCRM 03-10-2018
· e-conomic: Flere feltlængder er justerede så tekst fra e-conomic vises i fuld

længde.
· Menuer: Det er nu muligt at fjerne menu-knapper, der for netop din virksomhed
ikke er relevante. Funktionen kræver administrative rettigheder og findes under
Opsætning.
· Ny visning ""Kontaktpersonaktivitet"" viser alle de kontaktpersoner som du har
ansvar for sammen med den seneste afsluttede aktivitet og den næste planlagte.
Nyt i ChannelCRM 21-09-2018 Ny Outlook AddIn
· I forbindelse med den seneste Windows opdatering ""Fall Update"" er der behov

for at opdatere ChannelCRM Office AddIn.
Dette gøres ved i ChannelCRM at vælge Menu / Mere... / Om og heri klikke på
knappen ""Office AddIn"".
Opdateringen retter problemerne med de ekstra ""svævende"" vinduer, der ellers
optræder."
Nyt i ChannelCRM 10-09-2018
· E-conomic: Der gives nu bekræftelses-dialog, når en ordre/tilbud er overført til e·
·
·
·

·

conomic. Samtidigt sikres at en ordre ikke kan overføres to gange.
E-conomic: Leveringsadresser synkroniseres nu til firmaer i CRM, der stammer fra
e-conomic debitorer. Leveringsadresser kan også redigeres og oprettes i CRM.
E-conomic: Før overførsel af ordre/tilbud til e-conomic, kan der nu vælges blandt
leveringsadresser. Vælges ingen, vil firmaets hovedadresse benyttes.
Kontrakter: Et ekstra datofelt ""Prisjustering"" kan nu benyttes til at vise datoen for
et kontraktuelt berammet tidspunkt.
WebLeads: Når et lead fra en web-site konverteres, vil den dannede aktivitet nu få
kategorien ""WebLead"". Dette for at gøre det mere overskueligt, hvad der i ToDolister stammer fra WebLeads.
ToDo-liste: ToDo-lister kan nu filtreres så kun aktiviteter af en valgt kategori vises.
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Nyt i ChannelCRM 16-08-2018
· Brugeradministration: Tidligere var der et felt ""Er synlig"" på brugerniveau (Menu:

Mere.../Opsætning/Brugere), hvor feltet gav anledning til misforståelser. Dette felt
er nu opdelt i to felter:
Er tildelingsbar"": Sættes ""Ja"" (tjekket) for de brugere, der skal kunne tildeles
ejerskab af nogen art - f.eks. KAM.
Ekskluderet fra data"": Sættes ""Ja"", hvis der er tale om en tidligere medarbejder,
hvor det ikke mere er relevant at kunne benytte medarbejderen i søgekriterier
eller tildele ejerskab.
Opgraderingen har sat ""Er tildelingsbar"" til samme værdi som den tidligere
""Synlig"". Mens ""Ekskluderet fra data"" er sat til ""Nej"" for alle.
· Salgsmulighed: Der kan nu uploades dokument direkte til en salgsmulighed.
Nyt i ChannelCRM 13-08-2018
· Datterselskaber: I firmabilledet er der nu en ny fane, der viser datterselskaber (i op

·

·

·

·

·

til 100 niveauer) under det aktive firma. Listen er klik-navigérbar, så det er nemt at
åbne et af datterselskaberne.
On-line hælp: Her er der nu en ordliste over de mest anvendte (men måske ikke
kendte) begreber i ChannelCRM. Hvis der mangler begreber i listen, så lad os det
vide.
Dublet-tjek for firmaer: Ved oprettelse af firma i CRM kan det nu vælges at der
skal gennemføres et dublettjek først. Tjekket leder efter firmaer med samme navn
(og postnummer), samme CVR-nummer eller samme hovedtelefonnummer.
Dublet-tjek for kontaktpersoner: Ved oprettelse af kontaktperson i CRM kan det
nu vælges at der skal gennemføres et dublettjek først. Tjekket leder efter personer
med samme navn, samme e-mail-adresse eller samme mobilnummer.
Unikhed på e-mail-adresser: Ved oprettelse af kontaktperson eller ændring af email-adresse på kontaktperson vil systemet automatisk finde andre emner med
samme e-mail-adresse og nulstille disse e-mail-adresser.
Mulige dubletter: Under Marketing/Sundhed er der to ny visninger, der sigter på
at vise mulige dubletter af firmaer og kontaktpersoner.

Nyt i ChannelCRM 27-06-2018
· Ved funktionen Brugerskift (der typisk anvendes når en tidligere medarbejders

ansvarsområder skal overdrages til en anden medarbejder), er det nu muligt at
vælge afgående medarbejder blandt alle bruger-registreringer - uanset synlighed
eller status.
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· Ved oprettelse af leads (fra én bruger til en anden), åbnes der nu også en e-mail

med informationer om leadet - klar til at sende. På den måde er der endnu større
sikkerhed for at den leadet gives til, kan tage fat på leadet mens det er aktuelt.
Nyt i ChannelCRM 18-06-2018
· Rapporter og listevisninger: For at sikre bedre overblik over de rapporter der

typisk anvendes i din virksomhed, vises favoritrapporter nu først. Alle reapporter
(favorit eller ej) vises i næste fane. Du gør en rapport til favorit for alle brugere ved
at højreklikke på rapporten og vælge ""Markér som favorit"".
· Hvis man bruger team-medlemmer på firma vil et skift af KAM på firmaet nu
automatisk sætte den ny KAM på som team-medlem.
· På Firma, fanen Salg er der nu mulighed for at gemme fakturaoplysninger i Excelformat.
· I søgning efter Firmaer, kan der ny direkte skiftes prisliste for markerede firmaer.
Nyt i ChannelCRM 04-06-2018
· Mulighed for at vise InfoTags på firma forside (Globale indstillinger)
· Mulighed for at vise InfoTags på kontakt forside (Globale indstillinger)
· Ny visning: Inaktivt territorie viser de firmaer, hvor du står som KAM og hvor der

ikke har været tilstrækkelig aktivitet. (Du udpeger selv perioden).
· Ny rapportliste: Firmaer uden KAM
Nyt i ChannelCRM 28-05-2018
· Ny liste: Firmaer med tidligere medarbejdere som KAM.
· Ny liste: Kontaktpersoner med tidligere medarbejdere som ansvarlig.
· Aktivitet og resultater: Visningen er gjort mere dynamisk. Særligt ved gruppering.
Nyt i ChannelCRM 16-05-2018
· Forretningsår: I Opsætning / Globale indstillinger kan der nu angives, hvornår

forretningsåret starter. Standard er sat til januar 2018.
· GDPR: Hvis du er administrator vil du i startbilledet se en meddelelse om at åbne
GDPR for at se databehandleraftale og afgøre, hvad GDPR betyder for din
virksomhed.
Nyt i ChannelCRM 14-05-2018
· Kampagne: Tildeling af kald efter Key Account Manager på firmaer i

målgruppelisten.
· Rapporter: Valg af bruger ved rapportparametre er forbedret, så der er søgning
blot ved at skrive 3 bogstaver i feltet. Navne og e-mail-adresse søges.
· Salsgmulighed: Ved tabt salsgmulighed kan der nu angives afslagsbegrundelse
svarende til de afslagsbegrundelser, der anvendes ved kampagner.
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Nyt i ChannelCRM 02-05-2018
· Kontrakter: Nu er der afkrydsningsfelt om hvorvidt kontrakten omhandler GDPR.
· Leads: Der kan nu fra en salgsmulighed vælges hvilket lead, der førte til

·

·

·
·

·
·
·

·
·
·
·
·

salgsmuligheden. Dette er særligt relevant, hvis medarbejdere belønnes alt efter
hvilke leads de giver.
GDPR funktioner i marketing: Som administrator har du nu under menuen
Marketing adgang til en række GDPR-relaterede funktioner. Bl.a. at
finde/udskrive/anonymisere/slette informationer om kontaktpersoner. Mere
kommer til inden ikrafttrædelsen sidst i maj.
Noter og begrundelse ved tabt salgsmulighed: Når en salgsmulighed markeres
tabt, skiftes automatisk til fanen med afslagsbegrundelse. Her kan der anføres,
hvad der er grunden til at muligheden er tabt, hvem der er tabt til samt mere
struktureret: En eller flere infotags, der begrunder tabet. Særligt det sidste kan
være nyttigt, når der senere skal ses på hvorfor nogle salgsmuligheder tabes.
Ved tilføjelser til kampagner, hvor der kun er een phoner tilknyttet, vil kaldene
automatisk blive tildelt denne phoner.
Salgsmulighed: Nu kan en salgsmulighed knyttes til projekt. Og for et givent
projekt, kan der være flere salgsmuligheder. Nyttigt, hvis f.eks. der gives flere
tilbud - som underleverandør - på samme anlægsprojekt. Her er det også muligt
at klone den første salgsmulighed/tilbud, hvor klonerne så vil bevare tilknytningen
til projektet.
Projekt: Nu er notesfeltet på projekt op til 4.000 karakterer langt.
Prisliste på firma: Firmaer kan nu knyttes til en prisliste direkte. Dvs. et antal
firmaer kan være knyttet til den samme prisliste.
Kampagner: Når en phoner ringer på en kampagne, kan han/hun for det enkelte
kald anføre at basisdata (firma/kontakt) bør opdateres. Og i så fald blot beskrive i
notesfeltet, hvad der skal ske. Medarbejdere med marketingansvar kan så senere
(i målgruppelisten) se denne markering og rette op på data.
Firma: I fanebladet Kampagner giver knappen ""Læg i kampagne"" nu kun adgang
til aktive kampagner.
Intern aktivitet: Nu kan ejer alene vælges blandt aktive medarbejdere.
Kampagner: Ved addering til målgrupper udelukkes medarbejdere med anført
ansættelsesophør nu automatisk.
Office AddIn: Opdateret for at afspejle ovenstående. Hvis du benytter AddIn'en
skal den derfor opdateres på din PC.
+ mange mindre rettelser.

Nyt i ChannelCRM 19-04-2018
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· Global indstilling kan nu bevirke at der sendes CRM Besked til ejeren af en

aktivitet, hvis en anden bruger ændrer tidspunktet.
· Delte dokumenter kan nu kategoriseres efter sprog og en valgfri kategori.
Administrator bestemmer kategorierne.
· Tilføj produkt til prisliste har nu en bedre produktvælger.
· Ved firmaspecifikke prislister kan der nu under fanen ""Aftaler"" også ses feltet
Lang Beskrivelse for de enkelte priser.
Nyt i ChannelCRM 08-04-2018
· Ny Menu: Menuerne i ChannelCRM er nu opdelt efter funktionsområder. Dette

dels for at sikre en bedre logik og overskuelighed, dels for at opnå færre klik for
en given funktion.
· Debatter: Firmaer/kontaktpersoner, der er inkluderede i en debat, har nu
debatindlægget vist direkte på firmaet/kontaktens oversigtsbillede fane
""Debatter"". Herfra kan et firma eller en kontaktperson også tilknyttes en
eksisterende debat.
Nyt i ChannelCRM 04-04-2018
· Bedre og hurtigere produkt/pris-opslag i tilbud.
· Ny visning med opslag i produkt/prisliste.
· Ved dannelse af salgsmulighed/tilbud kan produktlinjer nu dannes ud fra prisliste
·

·
·

·
·

vist i bunden af salgsmuligheden.
Debatter: Både firma og kontakt har nu en fane, hvor det vises i hvilke debatter
firmaet/kontakten er inkluderet og hvor det er muligt at tilføje firmaet/kontakten
til en debat.
Debatter: Fra kontaktsøgelisten kan der nu inkluderes markerede kontakter til en
debat.
Debatter: I en debats liste over inkluderede firmaer/kontakter vises nu også
hvilken medarbejder, der er ansvarlig for kontaktpersonen. Of filtrér efter KAM
tager også denne medarbejder med i filtreringen.
Opgaver/Kanban: Når en ellers færdigmeldt opgave genåbnes fjernes
færdiggørelsestidsstemplet.
Menu: Små justeringer i menustrukturen som forberedelse til en større ændring,
der strukturerer menuerne efter funktionsområde: Salg, Salgsledelse, Marketing,
Administration, ...

Nyt i ChannelCRM 19-03-2018
· Klon salgsmulighed: Det er nu muligt - med et klik - at klone en salgsmulighed, for

demed f.eks. at kunne lave et enslydende tilbud til en anden kunde.
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· Standard moms: I Globale indstillinger kan der nu angives, hvilken momsprocent,

der skal anvendes som standard ved ny salgsmulighed.
· Farver: Der er ændret så knapper i skærmdialoger altid vises med blå baggrund.
· Kampagnestatus: Visningen er ændret så der både kan filtreres på KAM og på
kampagne.
Nyt i ChannelCRM 12-03-2018
· Tidligere medarbejdere: Når tidligere medarbejdere i brugerlisten sættes til ""Ikke

·

·
·

·
·

synlige"" (og de derfor f.eks. ikke kan vælges som ejer af en ny aktivitet), vil deres
navne i eksempelvis aktivitetslister fremstå med kursiveret skrift.
Alle aktiviteter: Listen ""Alle aktiviteter"" kan nu også filtreres efter medarbejdere,
der ikke mere er ""Synlige"" (f.eks. tidligere medarbejdere). Nyttigt når det skal
sikres at arbejdet fortsætter, selv om en medarbejder fratræder.
KPI: Under det ny menupunkt ""Salgsledelse"" finder du nu ""KPI oversigt"". Her
kan du som salgsleder se KPI'er for enkelte eller grupper af medarbejdere.
Kampagneresultat: Som KAM på virksomheder, kan du nu samlet se resultater fra
de åbne kampagner, hvor dine kunder indgår. Menu / Mere... / Kampagnestatus
KAM.
Mine kampagnekald: Visningen er forenklet, så det er nemmere at arbejde med
den.
Fejlrettelse ved Uniconta-synkronisering af prislister, hvori varenavne er længere
end 50 karakterer.

Nyt i ChannelCRM 04-03-2018
· Salgsmulighed: Dialogen til at indlægge en ordrelinje er re-designet til et mere

logisk flow.
· Salgsmulighed: Lang Beskrivelse kan nu redigeres, men med basis i den tekst, der
kommer fra produktkartoteket.
· Leads: Der kan nu lægges leads - som kan videregives til en bruger - direkte ind i
systemet. Evt. med angivelse af firma og kontaktperson. Se mere her
http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?leads.htm
Nyt i ChannelCRM 26-02-2018
· Genlæs (F5) i browser går nu til hovedside.
· Flere globale indstillinger. Se mere her

http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?setupglobalsettings.htm
Nyt i ChannelCRM 22-02-2018
· Uniconta: Simple tilbud og ordreoptagelse med Uniconta varepriser og debitorer

er nu muligt i CRM. Se mere her http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?
uniconta_setup.htm
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Nyt i ChannelCRM 14-02-2018
· KPI-tal og performance. Det er nu muligt at opsætte Key Performance Indicators

for grupper af brugere. Se evt mere her:
http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?kpi_setup.htm
Nyt i ChannelCRM 12-02-2018
· Ved valg af kontakt eller firma vises emnet med rød tekst, når der er en advarsel

på emnet.
· Konverterede Leads får nu også InfoTags på firmaniveau.
· CVR interfacet er opgraderet med mere information og valg mellem selve
virksomheden eller produktionssteder.
Nyt i ChannelCRM 05-02-2018

Rettelser og tilføjelser til Uniconta synkronisering, opsætning og live redigering af
debitorer.
Rettelse til fejl ved flet af tilbud til Excel skabelon med billede, hvor størrelse er
ændret.
Rettelse til e-conomic synkronisering ved brug af produktnavne på mere end 100
karakterer.
Nyt i ChannelCRM 29-01-2018
· Telefonnumre med kun 7 cifre (Island) er nu muligt.
· ToDo-listen kan nu efter valg vises med flere end 20 rækker (svarende til

firmalister f.eks.)
· ToDo-liste og Alle aktiviteter kan nu filtreres til alene at vise ""Plan"".
· Uniconta: En større udvidelse af funktionalitet er på vej. I en periode vil der vises
indstillingsmuligheder i Uniconta opsætning, som endnu ikke slår igennem.
Nyt i ChannelCRM 23-01-2018
· Ny aktivitetstype - Plan: Der kan nu på firmaer, kontakter og andet planlægges en

ny type aktivitet = Plan. Idéen er at man på planlægningstiden måske ikke ved om
det ender med at blive et møde, telefonkald eller noget helt tredje. Men man ved
at en eller anden handling skal foretages, f.eks. som opfølgning på et tilbud. Planer
indgår og vises i ToDo-listen og når tidspunktet indrinder, kan planen helt enkelt
konverteres til f.eks. et telefonkald (med alle informationer klar).
· Plan-aktiviteter vil også kunne genereres automatisk ud fra forretningsregler.
F.eks. at der skal være opfølgning på alle tilbud eller aktivitet mindst hver tredje
måned for kunder.
· Team på firma eller kontakt: For emner, hvor der arbejdes meget struktureret, kan
der registreres flere brugere som særligt team. F.eks. kan der på en kunde knyttes
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et team bestående af én bruger med ansvar for salg og en anden bruger med
ansvar for service. Disse typer teams vises kun hvis der i Globale indstillinger er
""tændt"" for funktionen.
· Advarsler: På firma og kontaktperson kan der nu lægges advarsler ind. Advarslen
vises som en tekst med rød font. Et eksempel kunne være ""Betaler ikke"" eller ""Al
kontakt skal ske gennem Søren"".
· Outlook addin: Funktionen ""Læg ved projekt"" er nu delt op i to: ""Bare læg ved
projekt"" og ""Spor og læg ved projekt"". I første tilfælde lægges mailen ""as is""
direkte på projektet uden dermed også at blive knyttet til afsender og modtagere. I
andet tilfælde er der fuld sporing.
Mulighed 1 er særlig relevant for e-mails, der normalt ikke kan/skal spores, f.eks.
intern kommunikation.
· Outlook addin: Dialogerne for at slå firma og projekt op er nu enklere og hurtigere
at anvende.
Nyt i ChannelCRM 06-01-2018
· Sundhedslister: Projektændringer, Firmaændringer og Salgsmulighedændringer

er forbedret så de indikerer flere typer ændringer foretaget siden et valgt
tidspunkt. Vær opmærksom på at kun ændringer foretaget siden denne version
vises i de ny lister.
· Hurtigere start af systemet.

Nyt i ChannelCRM 2017
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Nyt i ChannelCRM 21-12-2017
· Standard varighed for møder og telefonkald kan nu opsættes globalt.
· CRM Beskeder: En ny måde at kommunikere med kolleger internt i CRM.

https://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?crmmessages.htm
Nyt i ChannelCRM 12-12-2017
· Ændringer til den islandske oversættelse.
· Ny import af Navne & Numre data fra regneark. Til erstatning for opkoblingen til

Navne & Numres web-service (som er en separat omkostning) er der nu
mulighed for med få klik at importere udtræk fra Navne & Numre Markedsdata.
· Sundhedslister: Ændringer siden: De tre lister er forbedrede.
· Potentiale på firma: Feltet kunne være vanskeligt at redigere for store tal. Rettet.
· Flet af persondublet: Flettedialogen kunne forblive åben efter fletning. Rettet.
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Ny helpdesk 01-12-2017

Fra 1-12-2017 har vi taget en ny helpdesk i brug.
Den ny service er baseret på e-mail, så du sender bare til
support@channelcrmhelp.dk
Vær gerne klar på følgende i mailen:
Drejer det sig om en fejl, behov for hjælp, et ønske til ny/bedre funktionalitet eller
en god idé.
Hvis fejl, så vil vi meget gerne vide hvad der gik forud for fejlen og eventuelle
fejlmeddelelser.
Hvis ønsker/idéer så beskriv gerne hvordan ønsket vil føre til en brugsmæssig eller
forretningsmæssig fordel."
Nyt i ChannelCRM 30-11-2017
· CVR nummer med i firmalisten ved søgning.
· Fejl ved flet med Word i forbindelse med manglende data. Rettet.
· Fotos af kontaktpersoner er ændret til at vises maksimalt 400 pixels brede.
Nyt i ChannelCRM 29-11-2017
· Sundhedsliste: Firmaer til revidering. Kan benyttes til periodisk gennemse at data

·

·
·
·

om virksomheder passer med virkeligheden. F.eks. kan de brugere, der er sat på
som KAM, årligt tjekke om der skal rettes data. Listen er dynamisk, så der med få
klik kan ajourføres eller måske skifte KAM.
Sundhedsliste: Kontaktpersoner til revidering. Kan benyttes til periodisk gennemse
at data om kontaktpersoner passer med virkeligheden. F.eks. kan de brugere, der
er sat på som ejer for de enkelte personer, årligt tjekke om der skal rettes data.
Kalender: Kalenderen husker nu visningen (dag, arbejdsuge, uge eller måned) for
den aktuelle session.
Bedre logo i browser-fane (synes vi).
Kalendervisning forskudt én time i Chrome på iPhone i mobilvisning. Rettet.

Nyt i ChannelCRM 23-11-2017
· Rettelse: Upload af foto fra iPhone til en aktivitet kunne - hvis filnavnet ændredes

til et uden filtype- resultere i at billedet ikke vistes.
· Rettelse: Åbne aktivitet af typen ""Internt møde"" fra listen ""Alle aktiviteter""
kunne ved en fejl åbne aktiviteten som et ikke-internt møde.
· + mange rettelser og forbedringer.
Nyt i ChannelCRM 13-11-2017
· Listevisning LCT004: Rettet så firmanavn og funktion fremgår.
· Julekort statistik. På den ny julekortfunktion kan der nu laves simpel statistik for at

følge med i, hvor langt alle er kommet med at gennemgå listen.
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· Projektliste kan nu vælges efter projektansvarlig og ikke kun mine eller alles.
· ToDo-liste: Nu kan der i højrekliksmenuen navigeres direkte til aktuelle firma,

kontakt, projekt eller salgsmulighed.
· Island: Nu kan det via global opsætning vælges at lade CRM fungere med
islandske NACE koder (ISAT).
· Island: Simple opslag af data om islandske firmaer via API nu muligt. Primær
NACE-kode medtages.
Nyt i ChannelCRM 06-11-2017
· Automatisk afslutning af aktiviteter: I Globale indstillinger kan du (som

administrator) vælge at lade aktiviteter, der er mere end x dage overskredne, blive
markerede som afsluttede automatisk.
· Navigering fra kampagnes resultatliste.
· Listen Salgsmuligheder kan du inkludere et kriterium på InfoTag.
Nyt i ChannelCRM 30-10-2017
· Fly-over visning af mail-tekst ved aktiviteter under projekt, salgsmulighed, ...
· Ny sundhedslister: Via Hovedmenu/Mere.../Sundhed er der nu adgang til tre ny

lister, der viser om der har været data-aktivitet i en given periode for hhv.
projekter, firmaer eller salgsmuligheder.
· Firmavisning: Hurtigere visning af firmaer med mange aktiviteter. Særligt synligt
når der er mange tusinde aktiviteter for et firma.
· Julekort: Ny funktionalitet til at hjælpe med den årlige opgave at lave
julekortslister. Her kan man både tagge personer, der skal have julekort og
markere hvilke medarbejdere, der skal skrive under. Til sidst kan listen
downloades som regneark med navne og adresser.
· Nu på islandsk: ChannelCRM er nu også tilgængeligt på islandsk. Vises
automatisk, hvis din browsers sprogliste er opsat til at foretrække islandsk.
Nyt i ChannelCRM 25-10-2017
· Firmasøgning: Land er nu med som kriterium. Vælg fra liste eller skriv staten på
·
·
·
·

landenavnet.
Vælg firma (f.eks. til Projekt): Her er der nu mere flyover-tekst så det f.eks. er
nemmere at vælge mellem mange firmaer med samme overordnede navn.
ToDo-liste: Der kan nu (udover at vise listen for alle) vises aktiviteter, hvor en valgt
anden medarbejder er deltager.
+ Forbedringer i brugerinterface.
+ Mindre rettelser.

Nyt i ChannelCRM 09-10-2017
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· Fra en liste over firmaer/kontaktpersoner knyttede til en debat kan der nu ud fra
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kriterium adderes infotags til firmaer (kontakter).
Lead-liste medtager nu flere felter. Bl.a. CVR og postnummer.
En debat kan nu kopieres (onklusive deltagerliste) over i en ny debat.
Hvis interne aktiviteter oprettes fra kalendervisningen heldagsområde, bliver de
automatisk af type heldag. Også i Outlook.
Nemmere adgang til at tilpasse, hvilke grafer, der vises ved startup i dashboards.
Debatter kan nu kopieres iver i ny debatter.
Debatdeltagere kan nu sortere og filtrere debatlisten. Dette gør det nemmere at
overskue debatter med mange firmaer tilknyttet.
Debatdeltagere kan i en debat nu markeres til alene at kunne se firmaer i
debatten, hvorpå de selv er Key Account Manager.
+ Mange mindre forbedringer i brugerinterface.
+ Mange forbedringer for at sikre korte svartider.

Nyt i ChannelCRM 18-09-2017
· Uniconta: Synkronisering af debitorinformationer og fakturaer opdateret til
·
·
·
·

version 2.
Efter 16 timers brug vil session genstartes. Dette er nødvendigt for de brugere, der
sjældent afslutter ChannelCRM, men i stedet blot lader pc'en ""slumre"".
Kalender kunne i uden for sommertid vise heldagsaftaler så dagen før aftalen
også var markeret. Rettet.
Debatter: Nu kan der tilknyttes firmaer til debatter direkte fra en liste over
kontrakter.
Telefonliste: Den interne telefonliste viser nu alene brugere med mindst ét
telefonnummer.

Nyt i ChannelCRM 12-09-2017
· Slet af prisliste nu muligt for administratorer.
· Flet af tilbud til Outlook mail kan nu automatisk tilknyttes en pdf-fil med de

flettede tilbudslinjer. Pdf'en genereres ud fra en simpel skabelon opbygget i
Word.
· Fejl ved oprettelse af nyt team. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 29-08-2017
· Produktliste: Ved oprettelse af nyt produkt, markeres det automatisk som valgbart

i CRM.
· Prisliste: Fra prisliste kan der nu oprettes ny prisliste som kopi [Mere / Kopiér
prisliste]. Nytting, hvis f.eks. en kundespecifik prisliste skal kopieres til én der er
næsten magen til for en anden kunde.
· Prisliste: En prisliste kan nu justeres x procent for alle produkter.

© 2022 ChannelCRM A/S

302

CRM med ChannelCRM

· Kalender: Særlige kombinationer af sprogvalg/kultur/browser kunne få kalender i

arbejdsuge til at synes tom. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 28-08-2017
· Under rettighedsadministration kunne der opstå fejl ved sletning af en rettighed

fra en rolle. Rettet.
· Åbn dokument direkte fra aktivitetsoversigt under kontrakt.
· + mindre fejlrettelser.
Nyt i ChannelCRM 16-08-2017
· På firmabilledet kan der nu i den næstsidste fane ses, hvilke debatter firmaet

indgår (eller har indgået) i.
· Fra listevisninger baseret på aktiviteter kan der nu tilføjes firmaer til en debat.
Nyt i ChannelCRM 14-08-2017
· Sletning af alle aktiviteter i en repetitionsfølge. For at slette alle på en gang skal du

være ejer af aktiviteterne eller administrator. Selve sletningen sker fra
repetitionsdialogen.
· Listevisninger med baserede på firmaer medtager nu flere felter i
skærmvisningen.
· Fra listevisninger med firmaer kan der nu adderes alle eller valgte til debat.
· Ugenumre vises som hover-hint ved cursoren i kalender.
Nyt i ChannelCRM 10-08-2017
· Et stort antal rettelser til visninger.
· Flet på ændret produktnavn i tilbud. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 11-07-2017
· Debatter: Du kan nu oprette debatter, hvor andre brugere kan deltage. Til

debatterne kan knyttes en gruppe af f.eks. kundeemner, hvor debattens formål
kan være at drøfte ny salgsmuligheder.
· Debatter finder du på menuen side to. Se hjælpetekst her:
http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?discussions.htm
· Rettelser til konvertering af leads
Nyt i ChannelCRM 25-06-2017
· Salgsbudgetter: Salgsbudgetter kan nu gemmes og indlæses med Excel. I samme

forbindelse er der nu markering på den enkelte bruger, hvorvidt brugeren bærer
et salgsbudget. Tilsvarende for de enkelte produktgrupper. Den ny version vil
automatisk markere dette for de brugere og produktgrupper, der allerede nu
indgår i budgettering.
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· Salgsbudget på kunder/forhandlere: Der kan nu - i tillæg til almindelig
·
·
·
·

·

budgettering - indlægges salgsbudgetter for enkelte kunder.
Forecastgraf: Den nuværende graf med årets forecast vises summen af budgetter
og forecasts, hvad enten de er indlagt for sælgeren eller specifikt for kunden.
Forecastgraf ny: Ny graf der viser forecast specifikt for en enkelt kunde eller alle
kunder, hvorom det gælder at der er tilhørende salgsbudget.
Firma: På firma kan der nu markeres at der er specifikt salgsbudget tilknyttet.
Salgsmulighed: En salgsmuligheds status indikeres nu ved fire mulige
tjekmarkeringer: Forecast, Tilbud, Ordre, Tabt. (Mere logisk end det tildligere
""Lukket"" og ""Tabt"").
Ny oprydningsliste: Antal overskredne aktiviteter vises sammen med en forklaring
på, hvordan ToDo-listen kan bruges til effektivt at afslutte/udskyde/fjerne
aktiviteter, hvor starttidspunktet er overskredet men aktiviteten ikke markeret
afsluttet.

Nyt i ChannelCRM 13-06-2017
· Ekskluderingsliste ved Office365/Exchange mail-synkronisering: Du kan nu

oprette en liste over e-mail adresser på kontaktpersoner, hvor du ikke ønsker at
mails automatisk skal spores. At oprette/ændre listen kræver administrative
rettigheder. Listen nås via Hovedmenu / Mere / Opsætning / Exchange
Ekskluderingsliste. Læs samme sted om funktionen i detaljer.
· Mine kampagnekald: Nemmere mulighed for hurtigt at redigere informationer om
kontaktperson.
· Mine kampagnekald: Listen ""husker"" nu hvilken kampagne du senest arbejdede
på.
Nyt i ChannelCRM 08-06-2017
· Oprydning: Ny oprydningsliste ""Udløbne salgsmuligheder"" viser de - stadig

åbne - salgsmuligheder, hvor den forventede lukkedato er overskredet. Fra listen
kan du navigere til den enkelte og justere datoen eller markere tabt/vundet eller
andet efter behov. Listen skal i hvert tilfælde helst være tom.
· Oprydning: Ny oprydningsliste ""Salgsmuligheder uden planlagt aktivitet"" viser
åbne salgsmuligehder, hvor der ikke er planlagt nogen form for aktivitet. Fra listen
kan du åbne de enkelte salgsmuligheder og planlægge eller justere.
· Oprydning: Ny oprydningsliste ""Redundante firmaer"" viser de firmaer, der er
blevet tilbage efter at de er sammenflettet med en blivende version ved brug af
funktionen ""Flet firmaer"". Nyttigt, hvs du alligevel vil se en detalje ved det
overflødige firma. Men også for at åbne og endeligt slette det.
Nyt i ChannelCRM 01-06-2017
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· Find aftaletidspunkt via kalenderopslag. Ved oprettelse eller ændring af en

·
·
·
·

·

·

mødeaftale kan du nu, som alternativ til dato-tidsfelterne, slå op i en
kalendervisning med op til 9 af deltagerne vist.
Graf Løbende Forecast: Rettet så gridden gentegnes efter gruppering.
Firmasøg: Rettet så foranstillede eller efterstillede blanktegn ikke influerer på
søgeresultatet.
Liste: Simple lister med firmaer (f.eks. LCO003) medtog ikke CVR nummer i
eksport til Excel. Rettet.
Flet firmaer: Funktionen flet firmaer (for at slippe af med en dublet) er ændret
således at den overflødige kopi bevares, men med fornavn ""Redundant:"" og
uden KAM, kundenummer og relationer. Dette for at du som bruger eventuelt kan
finde firmaet og tjekke informationerne.
Salgsmulighed: Ved oprettelse af en ny salgsmulighed sættes sandsynligheden nu
til 10%, så muligheden figurerer i forecastvisninger. Du kan selvfølgelig ændre til
noget mere realistisk. Også til 0%, hvis det er det rigtige.
Oprydning: Funktionen til at rydde op i kontakter, der mangler firmaangivelse er
forbedret.

Nyt i ChannelCRM 18-05-2017
· Fejlrettelser: Lead-konvertering, Kanban-redigering med engelsk formateret tid på

Mac, + mange mindre
· Ny rettighed: "Kan Eksportere Data"
Nyt i ChannelCRM 09-05-2017
· Pipeline View: Fra listen over salgsmuligheder kan der nu vælges at se
·

·
·
·

mulighederne som et Pipeline View.
Interne møder: Bruger du synkronisering til Office365/Exchange er der nu en ny
type aktivitet, der kan anvendes til møder som er rent interne (alene med andre
brugere som deltagere). Interne møder synkroniseres direkte med deltagernes
Outlook uden mødeindkaldelser.
Upload dokument til kontrakt: Rettet så dokumenterne vises på kontrakten straks
efter upload.
Søgelister (firmasøg m.fl.): Kolonnebredder er justeret så informationen vises
bedre.
Advarsel ved gem firma, hvor hverken relation eller CVR er udfyldt.

Nyt i ChannelCRM 20-04-2017
· Kalender: Indholdet af din CRM kalender kan nu vises og udskrives som en liste

med mange detaljer (Agenda). Dette er specielt egnet, hvis du gerne vil have en
udskrift af dagens/ugens møder med på rejse.
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· HubSpot: Ny connector til HubSpot. Driver du din website på HubSpot-

platformen, kan du benytte denne forbindelse til at oprette/ajourføre kontakter,
der registrerer sig på websiten. Information om besøgendes adfærd og specielt
downloads vises som infotags på kontakterne. Dermed kan nu nemt opnå
integreret workflow mellem website og CRM. Og f.eks. tilknytte ansvarlige for
opfølgning på de besøgende, der vurderes særligt interessante.
HubSpot connectoren er en standardkomponent i ChannelCRM og den vælges
blandt de mange Business Objects i opsætningen. Kontakt ChannelCRM inden du
går i gang.
Nyt i ChannelCRM 26-03-2017
· Firmaer der ligner: Fra et firma (som du sikkert har haft succes med) kan du nu

vise andre sammenlignelige firmaer ud fra branche, afstand, størrelse, ...
· CVR: Map firma til CVR data. Direkte fra et firma i dine egne CRM-data kan du nu
mappe (og rense) med data fra det danske virksomhedsregister.
· E-conomic: I opsætningen kan der nu vælges, hvilken relation et firma, der
oprettes på baggrund af en ny debitor i e-conomic, skal tilknyttes.
· InfoTags: Der er nu en endnu hurtigere måde, hvormed du kan tilføje en InfoTag til
et firma (via ""Opslag""). Virker mest effektivt hvis dine InfoTags som anbefalet er
opbygget med en hierarkisk struktur.
Nyt i ChannelCRM 17-03-2017
· Leads: Listen rettet så en F5 (Genlæs) ikke fejler.
· Leads: Konvertering ændret så opslag i CVR går hurtigere og med færre klik.
· Leads: Dashboard på hjemmeskærm viser nu antal åbne leads, der er tilknttet dig.
· Aktivitet: Lokationsfeltet på en planlagt aktivitet har nu en knap, der henter emnets

adresse samt kontaktpersonens navn og telefonnummer ind i feltet.
Nyt i ChannelCRM 06-03-2017
· Visning af mails i lister: Visningen af mail-indhold direkte i aktivitetslister - f.eks.

·
·
·
·

under firma - er gjort mere kompakt, så det er nemmere at finde den tekst, du
leder efter.
Søgning i CVR er gjort hurtigere.
Aktivitet: Der kan nu navigeres direkte til salgsmulighed fra en aktivitet under
redigering.
Hjælp: Lead-håndtering er nu beskrevet i on-line hjælp.
Hjælp: Oversættelse til den engelske hælp er startet.

Nyt i ChannelCRM 27-02-2017
· Indkaldelser via Outlook: Der er justeringer på den måde CRM kalenderen

synkroniserer med Outlook for på den måde mere sikkert at kunne sende
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invitationer til eksterne deltagere. Se mere her
http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?meetinginvitations.htm
· Leads: Der er nu en særlig visning for leads, der kommer ind via en eventuel
forbindelse til jeres egen web-site.
· Ikoner: Hovedmenuernes ikoner er ændret så de i mindre grad tager fokus fra det
der er vigtigt: Dine data.
· Mere hjælp on-line.
Nyt i ChannelCRM 21-02-2017
· Salgsmodeller: Der er nu langt flere muligheder i anvendelsen af salgsmodeller i

ChannelCRM. Du kan opbygge din helt egen salgsmodel eller du kan starte fra et
indbygget forlæg. Salgsmodeller kan indeholde process, vægtning, stakeholder
analysis, SWOT analyse og kvalificerende spørgsmål. Du kan endda lave flere
salgsmodeller for de tilfælde, hvor forskellige produktområder sælges væsentligt
forskelligt.
· Timestamp i opgaver (Kanban): I de tre notesfelter på en opgave kan der nu
(svarende til en aktivitet) indsættes tidspunkt/bruger som stempel.
· Mere indhold i on-line hjælp: Cirka 50 ny sider i hjælpen - men meget mere er på
vej.
Nyt i ChannelCRM 10-02-2017
· Mere hjælp og flere videoer undervejs: Vi arbejder på at gøre hjælpefunktionen

·
·

·
·

·

·

mere brugervenlig og på at producere flere små videoklip, der viser ofte
forekommende opgaver i CRM. Vi opdaterer løbende, så i en periode vil du se at
der mangler områder. Send os gerne en e-mail, hvis der er noget du synes haster.
Feltet ""Afdeling"" er tilføjet kontaktpersoner. Nyttigt når du har mange kontakter i
et firma.
Kontrakter: Nu kan du med ChannelCRM håndtere dine kontrakter/aftaler med
kunderne. Find ud af, hvad der snart skal fornyes. Eller hvilke dokumenter
kontrakten består af.
Infotags på kontrakter: De ny kontrakter kan også tilknyttes Infotags. Dermed har
du mulighed for at sætte alle former for attributter på kontrakterne.
User Change Management: Her kan du dynamisk skifte ejerskab fra én bruger til
en anden. Det kan være for firmaer (KAM), kontakter, projekter, salgsmuligheder,
kampagner eller uafsluttede aktiviteter. Funktionerne bruges typisk når en ny
sælger skal overtage en tidligere medarbejders kunder.
Print kalender: Simpel printfunktion til det aktuelle kalenderbillede. Kun på PC og
Mac. Bruges bedst i Chrome-browseren, da denne som standard viser et preview
inden selve udskrivningen.
Omdøbning af InfoTags: Under opsætning kan InfoTags nu omdøbes på en måde,
så det slår igennem alle de steder, hvor InfoTaggen er anvendt. Bruges særligt i
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situationer, hvor man efter nogen tid gerne vil have mere struktur på anvendelsen
af InfoTags.
Nyt i ChannelCRM 29-01-2017
· Grafer er lagt ind under en ny liste, som åbnes i menu ""Grafer"".
· Brugeres adgang til grafer kan nu reguleres på samme måde som rapporter og

lister.
· Fuldtekstsøgningen (Global Søgning) kan nu scopes, så det kun er emner og
dokumenter knyttede til et enkelt firma, der søges.
· Rapporten ""Aktiviteter og næste"" har forbedret layout, så flere data umiddelbart
kan aflæses.
· Slet af aktivitet og tilhørende dokumenter i samme proces kunne fejle. Rettet.
Nyt i ChannelCRM 22-01-2017
· Listevisninger og Rapporter er samlet under ét menupunkt: Lister og Rapporter.
·
·
·
·
·
·

Klik på ""Hent ny lister"" for at få samtlige lister og
rapporter vist.
Favoritlister og -rapporter er nu markerede med fed skrift.
Dynamisk liste over aktiviteter (LAC001) kan nu filtreres efter emnefelt.
Mange forbedringer i opgavestyring og Kanban. Der kan printes, filtreres efter
kategori oma.
Nogle brugere rapporterede at tabelvisninger ikke mindsker kolonneantal ved
små skærme. Rettet.
I vinduet ""Åbne tilbud"" er kolonnen Lukkedato (fra salgsmuligheden) tilføjet.

Nyt i ChannelCRM 13-01-2017
· Ved synkronisering med Exchange - og dermed Outlook - kan det nu vælges at

lade dine kollegaer synkronisere ud som kontakter i Outlook.
· Nu kan der nu udpeges én eller flere fælles mailbokse i Exchange, som også skal
synkroniseres. Dette udpeges i Exchangeopsætningen for en bruger, der har
adgang til disse mailbokse.
· Ny visning: Intern telefonliste. Viser helt enkelt kontaktinformation for dine
kollegaer.
Nyheder op til 09-01-2017
· Forbedret kampagnemodul med mange flere muligheder.
· Enkeltopslag i Navne&Numre (hvis du har abonnement) foretages nu direkte til

live data, så det sikres at der hentes friske data.
· Aktiviteter i kalender kan farvekodes efter kategori.
· Ved upload af Word dokument til CRM kan der nu vælges dokumentnavn.
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· ChannelCRM kan leveres i Enterprise udgave med mulighed for meget store
·
·
·
·
·
·

datamængder (f.eks. mere en 1.000.000 dokumenter).
Social link på kontakt. Kan f.eks. anvendes til Facebook-adresse.
I opsætning kan egne mail-domæner nu angives for i endnu højere grad at sikre
at interne mails ikke spores.
Fra Outlook (via ChannelCRM Office AddIn) kan der nu overføres helligdage til
CRM.
Advarsel ved gem af kontaktperson, hvor der hverken er telefonnummer eller
mail-adresse.
Hurtigere visning om der er tilknyttede dokumenter til aktiviteter i lister.
+ Mange generelle forbedringer og fejlrettelser.

?Dette forum viser nyheder i ChannelCRM løsningen siden 12-12-2016
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