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HAR DU STYR PÅ DINE  
KUNDER 24/7 ?

HVORDAN STARTE/ 
GENSTARTE MED CRM?

SE CRM CHECK-LISTEN!



EN SKATTEKISTE AF ERFARINGER FOR VIKSOM-
HEDSLEDERE, SALGS- OG MARKETINGFOLK

Du sidder nu med e-bog No 16 fra SkyViewCRM’s skattekiste af viden og erfaringer. 

Erfaringerne er hentet fra vore egne jobs som ledere og chefer i multinationale virksomheder, rådgivere, 
virksomhedsejere og iværksættere. Vi har hjulpet virksomheder til succes via strategiprocesser og har selv 
startet flere virksomheder. Vi er investorer i virksomheder, har børsført og solgt virksomheder. Og vi har i 
årevis designet, udviklet og markedsført systemer, der skal hjælpe ledere og medarbejdere til et nemmere 
liv med færre spildtimer og større overblik.

Derudover får vi løbende masser af input fra vore kunder, som tæller enkeltmandsvirksomheder, succesrige 
iværksættere samt ledere, topchefer og medarbejdere i danske og internationale virksomheder. 

Vi tilføjer løbende nye guldkorn for at dele dem med dig. SkyViewCRM er nemlig både en cloud baseret 
IT-løsning og et sted for erfaringsudveksling mellem dygtige og succesfulde virksomheder. 

OBS! Har du selv erfaringer, du vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig →info@skyviewcrm.com 

Flere e-bøger
Vi har udgivet flere bøger – du kan ringe +45 70701312 – se flere e-bøger eller tilmelde e-bøger her
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OPGAVE 

Du VIL i gang med at få styr på dine kunder og potentielle kunder – starte forfra på et nyt kundestyrings-
projekt – eller redde et gammelt.

PROBLEMSTILLING
Du skal analysere, hvad du og I har brug for i din virksomhed for at servicere kunderne 24/7, have styr på, 
hvad I alle har gang i, og sikre, at hver eneste af jer efterfølgende gør det nødvendige uden slinger i valsen eller 
protester.

Alt dette med det formål at tjene flere penge og spare kostbar tid.

CRM-system
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HVORDAN KAN DU LØSE UDFORDRINGEN?
Du kan tage fat i en CRM konsulent, som i løbet af ganske kort tid kan forstå, hvad din forretning går ud på, og 
som efterfølgende foreslår dig, hvordan du kommer i gang uden at du får større problemer eller mere arbej-
de, end du allerede har.

Du skal ikke tage fat i et firma, der kræver så komplicerede forløb, at selve opsætningen tager år og dag, 
og som generer dig og jer alle ved at I bruger mere tid på opdateringer, end I bruger sammen med kunderne.

Du skal tro på, du sagtens kan starte, når du gør brug af nogle få redskaber.

CRM
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BAGGRUND
Du har brug for at vide, hvad der er foregået med dine kunder og potentielle kunder 24/7.
Er din situation i dag måske én af følgende:

• ”Vi bruger Excel ark til at holde styr på kunder og potentielle kunder”

• ”Vi har mange gange tænkt på at indføre CRM – men orker ikke at tage hul på det”

• ”Hver gang, vi vil i gang med CRM er der 1.000 meninger om, hvad det skal gå ud på”

• ”Det er som at kæmpe sig op ad et højt bjerg, hvor jeg ikke ved, hvad der sker, når jeg tager 
  næste skridt”

• ”Det bliver nok dyrere, end vi regner med”

• ”Vi har allerede prøvet at indføre CRM – uden succes”

• Du selv gider ikke bruge CRM-systemet

• Andre i virksomheden bruger ikke CRM systemet, som aftalt

• Det, I har brug for at se om kunder og emner, kan I ikke se i et nuværende system

• Hver gang, der skal tilføjes eller ændres, skal vi have fat i en konsulent
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FORMÅL
I vil 

• Have større vækst

• Sikre omsætningen løbende

• Spare kostbar tid

• Give jeres kunder en fornemmelse af, at de har én kontaktperson, der kan hjælpe dem med alt

• Sikre, at alle informationer om kunder og emner ikke forsvinder ud i det blå. 
 (Enten fordi en sælger rejser med informationerne i sit hoved. Eller fordi I glemmer, hvad kunden  
 og emnet har fortalt jer – informationer, der ville have kunnet benyttes til at skaffe jer   
 ekstra omsætning fra nuværende kunder – og ny omsætning fra potentielle kunder)

• Være sikre på, at I altid husker at følge op på hver eneste mulighed for at skaffe omsætning.  
 Intet må ”blive væk”

• Investere så lidt som muligt med så stort udbytte som muligt

 

INVESTERING: 

UDBYTTE: 
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METODE
Totalt set kan du være i gang inden for få dage.

1. Din besvarelse kan du gennemføre her – på få minutter

Prøv at svare på de ting her – det tager bare nogle minutter og derefter kan du/I være hurtigt i gang uden 
store omkostninger og langvarige forløb.

CRM LISTEN
I HVILKE FUNKTIONER VIL DU BRUGE CRM
Administration JA NEJ

Ledelse JA NEJ

Marketing JA NEJ

Salg JA NEJ

Support JA NEJ

Telemarketing JA NEJ

Telesalg JA NEJ

Andre, hvilke JA NEJ

KUNDER & POTENTIELLE KUNDER
Har du dine kunder i et Excel ark JA NEJ

Har du dine potentielle kunder i et Excel ark JA NEJ

Kan du trække dine kunder ud fra dit økonomisystem JA NEJ

Bruger du e-conomic, så dine kunder automatisk kan komme i CRM JA NEJ

PERSONER/KONTAKTER
Har du dine personer i et Excel ark JA NEJ

Har du dine potentielle personer i et Excel ark JA NEJ

Kan du trække dine personer ud fra dit økonomisystem JA NEJ

Bruger du e-conomic, så dine personer automatisk kan komme i CRM JA NEJ
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OPDELING AF FIRMAER
OPDELING AF FIRMAER JA NEJ

Ledelse JA NEJ

Marketing JA NEJ

Salg JA NEJ

OPDELING AF PERSONER
Vil du registrere, at dine personer skal have nyhedsmail JA NEJ

Vil du registrere, at dine personer skal have julekort, julegave JA NEJ

Vil du registrere, at dine personer er primær personer i firmaet JA NEJ

Er der andre ting, du gerne vil kunne finde dine personer på JA NEJ

TO-DO-LISTE
Vil du holde styr på al den telefon opfølgning du/I skal gennemføre JA NEJ

Vil du holde styr på møder JA NEJ

OVERBLIK OVER ALLE AKTIVITETER
Vil du have straks overblik over alle dine aktiviteter incl. Outlookmails JA NEJ

EXCHANGE SYNKRONISERING
Vil du have koblet din Outlook sammen med CRM JA NEJ

KAMPAGNER - segmentering
Vil du samle en gruppe af firmaer eller personer og sende dem mails JA NEJ

Vil du samle en gruppe af firmaer eller personer og nemt ringe til dem JA NEJ

SALGSMULIGHEDER - opportunities
Vil du kunne se, hvor megen omsætning du/I kan få, hvornår JA NEJ

Vil du udsende tilbud via dine egne prislister JA NEJ

BUDGETTERING & OPFØLGNING
Vil du budgettere pr. sælger JA NEJ

Vil du følge op på budgetterne JA NEJ

ER DER ANDET DU VIL, HVAD:
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2. Snak om din analyse

3. Vedtagelse af, hvordan hver funktion skal arbejde

4. Opsætning af system

5. Import af dine data

6. Præsentation af opsætning

7. Du er i gang – I er alle i gang på ganske kort tid

Du kan jo vælge det CRM-system, du har lyst til
• Metoden bør være den samme i 90% af alle projekter

• Du skal ikke lade dig overbevise om, at det er et måneds- eller årsprojekt

• Du skal ikke afsætte tusindvis af kroner 

• Vil du  gennemføre ovenstående med hjælp fra SkyViewCRM-teamet og SkyViewCRM-systemet, kan du   
 sende listen ovenfor til os info@skyviewcrm.com , eller ringe til os +45 7070 1312, så hjælper vi dig videre.

• Du kan også klikke dig ind på SkyViewCRM’s hjemmeside www.skyviewcrm.dk og læse lidt mere både   
 generelt og i blogs

• Hvis du vil prøve SkyViewCRM gratis, kan du det.
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SkyviewCRM 
Blokken 17 • DK-3460 Birkerød  
Tlf.: +45 70 70 13 12
www.skyviewcrm.dk • aa@skyviewcrm.com

CVR 34727201

Forfatter: Annette Andersen

Annette Andersen, som har gennemført flere hundrede store og små CRM projekter i adskillige lande.
Derfor ligger der konkret viden og erfaring bag, når det i ebogen hævdes, at det ikke behøver være en stor og uover-
kommelig opgave at gennemføre et CRM projekt.

Det vigtigste er ledelsesfokus, og at alle er enige om at gå i samme retning med accept af, at der kun skal få ting til 
for at danne basis for en samlet kundehistorik, der er guld værd for den enkelte, kunderne, og dermed virksomheden.
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