ExO!
HVAD ER DE?
HVAD GØR DE?
KAN JEG OGSÅ?

”

Hvorfor nye organisationer er ti gange bedre,

hurtigere og billigere – og hvordan din også bliver det.

e-bog No. 18© ExO bog-3
Copyright SkyViewCRM

”

EN SKATTEKISTE AF ERFARINGER FOR VIKSOMHEDSLEDERE, SALGS- OG MARKETINGFOLK
Du sidder nu med e-bog nr. 18 fra SkyViewCRM’s skattekiste af viden og erfaringer.
For dig er de gratis, og vi tror på, at du kan have udbytte af dem.
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 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 et program i skyen
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

Vi har udgivet flere e-bøger, og du kan komme på listen, så du automatisk får besked, når vi udgiver en ny.
Vi udsender nyhedsbreve med tips.
Du kan gå på www.skyviewcrm.dk eller tilmelde nye e-bøger her – og nyhedstips her
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DIN UDFORDRING
Hvordan bliver din virksomhed en ExO?

PROBLEMSTILLINGEN
ExO betyder Eksponentiel Organisation. En betegnelse, som Salim Ismael lancerede 2014 i sin bestseller
”Exponential Organizations” (på dansk: Eksponentielle Organisationer). Det kaldes de, fordi de vokser eksponentielt i stedet for lineært, som traditionelle virksomheder gør det. Eksempler: AirBnB, GitHub, Local
Motors, Quirky, Google Ventures, Uber, Tesla, TechDept, Build Direct, Coyote Logistics. For 20 år siden tog
det mere end 20 år for en virksomhed at blive 1 mia. $ værd. Nu tager det nogle få måneder. Inden for
de seneste fire år er antallet af de såkaldte ”Unicorns” (Enhjørninger”) steget fra 39 til 223 (= Startups
værdisat til $ 1 mia.).
Bogens danske undertitel lyder:

”

Hvorfor nye organisationer er ti gange bedre,
hurtigere og billigere – og hvordan din også bliver det.
Det er det, du kan finde ud af ved at læse denne e-bog. Et emne, som er højst relevant og aktuelt for
mere end halvdelen af alle små og mellemstore virksomheder - SMVer. Sandsynligvis også din. Ikke blot,
fordi de fleste af dem ikke vokser, men også, fordi de bliver ”Disrupted” – lukket - hvis de ikke ændrer sig
radikalt. Du kan læse om Disruption i vore e-bøger - download e-bog 15 – og e-bog 17
Exponential growth or Double Dip for SMEs?
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HVORDAN KAN DU MØDE UDFORDRINGEN?
ExOer
ExOer vokser eksponentielt ved at bruge nogle konkrete, revolutionerende nye forretningsmetoder, som
bygger på den hastige teknologiske udvikling. I vor e-bog nr. 15 kan du læse om de 12+ teknologier, der
udvikler sig meget hurtigt. Download e-bog nr. 15.
ExOer og teknologier disrupter andre virksomheder, hele brancher – ja, samfundet. Du kan godt få et par
eksempel her. Den mest dramatiske Disruption sker i kombinationen af fysiske og digitale systemer. Et revolutionerende, synligt produkt er Tesla – en app på hjul. Bilens præstationer fjernopdateres og -forbedres
gennem dens software. Du tager fejl, hvis du bare opfatter Tesla Motors som en bilproducent (eller Uber
som et transportfirma).

For 8-9 år siden kostede sensorerne i Google´s selvkørende bil mere end 200,000 US$. Bilproducenter
kaldte projektet ”en sød måde at tabe tid og penge på”. To-tre år efter var omkostningerne faldet til det
halve. Så blev de halveret igen. Bilproducenter smilte stadig.
Nu koster sensorerne $ 1,000, og Google forventer stadig
store forbedringer. Bilproducenterne smiler ikke mere.
[citat: Salim Ismael på seminar].
Nogle af de største virksomheder
(og visse geografiske regioner) er nu gået i gang med at
bruge metoderne, hjulpet af ExO-eksperter.

5
SkyViewCRM ApS – Blokken 17 – DK-3460 Birkerød – Tel.: +45 7070 1312 – e-mail: info@skyviewcrm.

SMVer
99% af alle danske virksomheder er SMVer (Små/Mellemstore Virksomheder). Det er din vel også, og så
er den meget bedre rustet end de største til at vokse eksponentielt.
SMVer
• er mere fleksible
• har en indbygget evne til at ændre sig hurtigt
• har et dybt kendskab til deres produkter, services og kunder
Alligevel er det kun meget få af dem, der vokser overhovedet. Det skyldes, at de
• kun er repræsenteret i ét eller få lande
• fokuserer på deres eksisterende produkter/services og kunder
• ikke satser på at vokse og generere likviditet til udvikling
• har begrænset interesse i – og mulighed for – at tiltrække kapital

SMVer er meget afhængige af chefen/ejeren, der ofte har travlt med dag-til-dag løsninger, og med at
opretholde en høj effektivitet. Man har en begrænset kontaktflade, ikke megen adgang til viden om den
globale udvikling, og til at udveksle idéer om ekspansion. Man er ikke vidende om de teknologiske gennembrud og nye forretningsmodeller, som helt vil ændre spillereglerne inden for de næste 2-5 år. I den
periode er det kun et mindretal, som har planer om at investere i ny teknologi eller digitalisering. Det er et
stort problem for de mange SMVer, som står over for et generationsskifte, fordi de måske så er værdiløse.
Disruption af SMVer udgør en stor trussel mod vor velstand og velfærd – en trussel, som kun får begrænset opmærksomhed og handling fra politikere, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.
SMVernes latente vækstpotentiale kan kun udnyttes, hvis ejerne/lederne vil – og bliver i stand
til - at bruge de nye teknologier og skabe radikalt nye forretningsmodeller.
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METODERNE
Gør din virksomhed til en ExO. Ikke i morgen. Ikke ”så snart jeg får tid”.

NU!
ExO-virksomheder vokser altså eksponentielt – ikke lineært som de traditionelle. De bruger helt anderledes forretningsmodeller og –metoder med hjælp af de nyeste teknologier – især digitalisering. Dem kan
du også bruge, og dermed blive blandt vinderne.

BLIV EN ExO!
Her er en oversigt over ExO-virksomhedernes metoder:
1. MTP, som er en forkortelse af ”Massive Transformative Purpose”
2. S.C.A.L.E. – forkortelser for 5 eksternt rettede metoder
3. I.D.E.A.S. – forkortelse for 5 internt rettede metoder
Alle ExO virksomheder har et MTP, men de bruger ikke nødvendigvis alle de andre 10 metoder. De begynder måske med 4-5 stykker og tager så efterhånden flere i brug.
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MTP - HVAD ER DET?
MTP er en forkortelse af ”Massive Transformative Purpose” – altså: et formål, som skal medføre en radikal ændring. Mange virksomheder har formuleret deres formål i form af en ”Mission” – en beskrivelse af,
hvad virksomheden gør. MTP adskiller sig derfra ved at
• betegne en stærk vilje til at ændre omverdenen meget mærkbart
• tage udgangspunkt i en tilstand i omverdenen frem for i virksomhedens funktion
Et MTP sætter alle i stand til at ”tænke stort” – meget stort – og til at sætte deres kompetencer ind på at
opfylde det. Krav til formuleringen:
• Den skal leve op til alle tre ord (Massive Transformative Purpose = Massiv Radikal Ændring)
• Formålet må beskrive et klart ”hvorfor”. Hvorfor gør man det? Hvorfor eksisterer denne virksomhed?
• Det skal være unikt og ikke kopierbart
• Det skal være vildt ambitiøst. Skal skabe passion og fælles engagement i virksomheden
• Det skal kræve konstant handling af alle involverede
• Det skal fokusere på radikal forandring i stor skala (for millioner af mennesker, samfund,
brancher---). På at løse et stort problem for en masse mennesker
Brug omhu, energi og tid på sammen at nå frem til en kort, skarp, tydelig formulering, som
alle – og især I selv, jeres samarbejdspartnere og målgruppe - umiddelbart forstår og føler sig
stærkt tiltrukket af. Jeres ExO fremtid bygger på det!

NYT
MTP
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SCALE – METODER MED UDADRETTET SIGTE

S
C

– Staff for Hire.

I stedet for at ansætte folk, finder og bruger du freelancere med top kompetencer via internettet.

– Community & Crowd.

Du etablerer et samlingssted (et Community) på internettet, hvor alle med passion for dit MTP mødes,
så du kan tiltrække deres kompetencer for at skabe en unik løsning. Du bruger også internettet til at få
kreative input og få vurderet din løsning, og til at skaffe finansiering (“Crowd Funding”).

A

– Algoritmer

er et meget stærkt, computerbaseret værktøj, som allerede bruges i vid udstrækning til at skabe orden og
mening i data. Med det kan du væsentligt øge effektivitet, øge effektivitet og proceshastighed, og reducere
omkostninger.

L
E

– du leaser eller deler aktiver,

i stedet for at eje dem. Dermed minimerer du behovet for kapital og øger din bevægelsesfrihed.

– Engagement.

Du inddrager dine medarbejdere, kunder og andre i at skabe værdi. Ved hjælp af MTP, åbenhed, delegering af beføjelser, konkurrencer, spil, etc.
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IDEAS – METODER MED INDADRETTET SIGTE

I

– Interfaces

er automatiserede processer og algoritmer, som du bruger til at filtrere output fra eksterne kontakter som
Staff for Hire og Communities til interne funktioner.

D

– Dashboards.

Digitale opslagstavler, som du bruger til at præsentere real-time data, mål og nøgleresultater (KPIer), og
dermed motivere dine medarbejdere (og dig selv), skabe fokus og energi, og en positiv kultur.

E

– Experimentering.

I dropper de traditionelle, lineære planlægnings- og udviklingsprocedurer. I stedet eksperimenterer I, og
bruger proces-iteration til at matche jeres nye produkter og serviceydelser med kundeønsker og –behov, og
vurdere bottom-up idéer. Teknikker som “Lean Startup” og “Minimum Viable Product” gør jeres udvikling
meget sikrere, billigere og hurtigere, og reducerer risici og kapitalbehov.

A

– Autonomi.

Du giver dine kompetente og talentfulde medarbejdere stor frihed til at deltage i din virksomheds udvikling, og til at iværksætte innovative projekter på egen hånd. Det resulterer i større fleksibilitet, hurtigere
reaktion og indlæring, stort engagement, høj arbejdsmoral, og engagement.

S

– Sociale teknologier. Med dem:

- reducerer du afstanden mellem modtagelse og behandling af information, og beslutning
- skifter du fra at søge information, til at modtage et flow af information
- bruger du jeres Community til at udvikle idéer
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ØJEBLIKSBILLEDE AF DIN VIRKSOMHED
Her kan du måle, hvor parat din virksomhed er til eksponentiel vækst:
http://top100.exponentialorgs.com/exq-score

ExO CANVAS

ExO Canvas er et værktøj, du kan bruge til at arbejde med ExO metoderne og udvikle din virksomhed:
http://andamosmexico.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/ExOCanvas.pdf
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DETALJER I ET PAR AF METODERNE
Det ligger uden for rammerne af denne e-bog at gå i detaljer med de 11 ExO metoder, men i de efterfølgende afsnit giver vi dig et dybere indblik i to af metoderne.

MTP
MTP er selve grundlaget for enhver ExO virksomhed, fordi det sætter brugerne i stand til at ”tænke stort”
– at bruge deres kompetencer til radikal ændring af en branche, eller at skabe massive forbedringer på et
vigtigt felt af den menneskelige tilværelse.
• Det åbner markedsmuligheder, som er mange gange større end dem, virksomheden har pt.
• Det forener og motiverer virksomhedens interne og (nuværende og fremtidige) eksterne
aktører til at engagere sig brændende i at tilvejebringe en bedre tilstand i verden
• Det binder dem sammen i en fælles retning for deres bestræbelser
• Det er forudsætningen for effektiv brug af 6 af de ti ExO metoder, nemlig Staff for Hire,
Community & Crowd, Engagement, Experimentation, Autonomy, og Social Technologies

Nogle gode eksempler på MTP
Singularity University
Building an Abundant Future Together
Google
Organize the World’s Information
SMExO IVS
Growing SMEs Exponentially
ProductionScale Inc.
To Apply Technology for Humanity
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HVORDAN LAVER DU DET?
Du begynder udefra – i din virksomheds omverden. Brug dit kendskab til dine kunder, eller til en hvilken som helst
anden gruppe af personer. Bred dit kendskab ud til tilsvarende grupper – regionalt, internationalt, globalt.
Supplér dit kendskab ved at indhente information fra så mange kilder som muligt. Tænk grundigt over,
hvilke problemer, behov, holdninger, indstillinger og adfærd hos dem der åbner for en dramatisk forbedringsmulighed. Tænk, at hvis du kan ”tænke” det, kan det lade sig gøre - ligesom Elon Musk tænkte en
app, der blev en ”bil” – Tesla.
Tal om det med dine bedste samtalepartnere, især i din virksomhed og dit netværk.
Gå så videre på det grundlag med at finde frem til, hvordan du kan ”Disrupte” din virksomhed, før andre
gør det. Hvilke ganske anderledes forretningsmodeller vil gøre din virksomhed og branche overflødig?
Afvis ikke, at det vil ske – for det vil det for størstedelen af alle eksisterende virksomheder (og jobs).
Betragt også dine forandringsmuligheder i lyset af de kompetencer, I besidder i din virksomhed, og dem,
du kan finde i hele dit nuværende og fremtidige netværk. Inddrag især eksisterende og snart opstående
muligheder for at bruge teknologiske landvindinger. Tænk på, at næsten ”alt” kan eller vil blive digitaliseret og flyttet på Internettet.
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STAFF FOR HIRE
Langt de fleste SMVer kan ikke tiltrække eller aflønne topeksperter med afgørende, værdiskabende færdigheder. Og lige meget hvor talentfulde dine medarbejdere er, så vil de fleste af dem efterhånden blive
mindre konkurrencedygtige eller komme til at mangle lige de kompetencer, din virksomhed behøver for at
overleve. Tidligere var halveringstiden for en erhvervet færdighed omkring tredive år. Nu er den ca. 5 år og
stadigt faldende.
Takket være Internettet er det blevet næsten gratis at finde frem til eksterne medarbejdere, alt imens
antallet og kvaliteten af freelancere er steget dramatisk.

Hvorfor efterspørger SMVer eksterne færdigheder og kompetencer?
Den øgede tilstedeværelse af digital teknologi og kunstig intelligens fører til nye jobfunktioner og
-kategorier, men også til mangel på folk med de nødvendige færdigheder til at udfylde de roller. Automatisering erstatter jobs, og ”Big Data” samt avancerede analyseværktøjer muliggør dybtgående indsigt hos
kunder, ledelse og medarbejdere. Udvidet adgang til information og idéer udvisker grænserne for hvad der
er af viden indenfor og udenfor virksomheden.
Digitaliseringen af produkter og serviceydelser skaber en enorm efterspørgsel efter talenter med digitale
færdigheder. Næsten halvdelen af amerikanske og tyske virksomheder i et BCG (Boston Consulting Group)
rundspørge nævnte manglen på kvalificerede medarbejdere som den største hindring for fuldstændig
digital omstilling. Virksomhederne bliver tvunget til at udvikle eller skaffe sig adgang til talent i voksende
specialer som ”data analytics”, app-udvikling og design af brugeroplevelse. Næsten ethvert job vil efterhånden kræve brug af sofistikeret teknologi.
Viden-intensive virksomheder udliciterer i stigende grad arbejde. Dels for at spare omkostninger og dels
for at frigøre deres bedste medarbejdere til det arbejde, der skaber mest værdi. Mere og mere viden- og
rutinearbejde bliver lagt ud til individuelle personer i stedet for, som tidligere, til underleverandørfirmaer.
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Staff on Demand byder på de fleste af de funktionaliteter og fordele, som SMVer kan bruge: intet behov
for kontorplads, ingen fastansatte medarbejdere, smart brug af computere til at koble nogle menneskers
behov sammen med andres opgaver, online møder, global adgang til ledig tid og kundskaber.
Dette taler FOR at benytte Staff on Demand
Staff on Demand giver SMVer adgang til specialister med up-to-date viden på mange områder,
og omkostningerne er 100% variable.
Dette taler IMOD at benytte Staff on Demand
Staff on Demand viden bliver måske ikke fuldt forankret i virksomheden. Fællesskabsfølelse og teambuilding
hæmmes af, at eksterne medarbejdere er fra andre kulturer, er fysisk adskilte fra virksomheden og i andre
tidszoner.
Dette er udfordringer ved at benytte Staff on Demand
• Hvorledes kommunikere, når interne og eksterne medarbejdere ikke taler det samme (forretnings)sprog?
• Hvordan måles værdien af eksterne medarbejderes arbejde?
• Hvorledes kan de forandringer, som samarbejdet med eksterne medarbejdere medfører, bevares, når
samarbejdet ophører?

Hvorfor er der stigende adgang til eksterne færdigheder og kompetencer for
SMVer?
Nye indstillinger blandt dygtige mennesker ændrer arbejdsmetoderne – især den stigende præference for
uafhængigt arbejde frem for en karriere i en stor organisation. Uafhængighed er ved at blive den dominerende motivationsfaktor for mange mennesker, især for millennials (født tidligt i 1980erne til mid-1990erne), og Gen-Zere (født i mid- til sen-1990erne og derefter). Disse yngre folk keder sig, når de skal lave det
samme i længere tid, og de er meget interesserede i uafhængige karrierer. Digitale platforme og online
ecosystemer giver dem mulighed for at vælge iværksætteri og selvbeskæftigelse frem for beskæftigelse
i store virksomheder. At arbejde i, og blive betalt i multiple projekter er især interessant for talentfulde
personer.
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Hvorledes kan du få adgang til disse færdigheder og kompetencer?
Muligheden for at få information og idéer fra enhver og hvor som helst i verden stiger eksponentielt. Folk kan
være kontinuert forbundet, bruge data fra enhver beliggenhed, arbejde nemt med fjernadgang, og samarbejde
med globale kolleger i realtid. Firmaer behøver ikke engang ansatte: i mange førende IT-firmaer udgør eksterne
leverandører næsten halvdelen af de fuldtidsarbejdende.
Hurtigt ekspanderende internet-adgang giver mulighed for crowdsourcing og deløkonomi. De mest innovative
løsninger bliver nu udviklet af mennesker over hele verden, som slutter sig sammen i online communities, på
internet-platforme, og digitale ecosystemer. De disrupter også traditionelle modeller for venture- finansiering,
produktudvikling og styring af produkt-livscyklus.
Crowdsourcing communities som Kaggle og Incentive tillader firmaer at hyre talenter næsten uden forudbetaling. Fremfor at hyre fuldtidsansatte kan virksomheder bemande projekter med den specifikke ekspertise, der
behøves. Freelancere bringer den ekstra fordel med sig, at de er godt inde i udviklingstendenser inden for deres
specialer – ulig fastansatte, som har et uændret, mere begrænset netværk.
Topcoder kan underbyde sine konkurrenter med 75% ved at dele projekter op i småbidder og udbyde dem til
dens 300,000 freelance udviklere i 200 lande, i en serie af konkurrence-udfordringer.
InCloudCounsel underbyder store advokatfirmaer med op til 80%, takket være en hær af freelancere, som producerer retlige dokumenter (som licensaftaler, akkrediteringer og hemmeligholdelses-aftaler) for et fast beløb.
Det mest slående eksempel på Staff on Demand service er Amazon’s Mechanical Turk , hvor kunder kan opslå
enhver ”human intelligence task”, lige fra at gøre opmærksom på anstødeligt indhold på websites til at formulere mails. Brugere af sitet vælger, hvad der skal gøres, afhængigt af opgave og pris.
Nogle andre eksempler på Staff on Demand platforme er:
• Coople, som fortrinsvis fokuserer på hotel/restaurant, events & promotion, detailhandel,
logistik, sundhed, samt forretnings- og administrative services (kontorarbejde)
• Invido, en dansk platform, som matcher studerende og SMV-projekter
• Remote: software udvikling, design, marketing, kundesupport og andre ikke-tech jobs
• Peopleperhour: Staff-On-Demand på hundredevis af forskellige områder
• Upwork: programmører, designere, tekstforfattere, kundesupport og andet.

16
SkyViewCRM ApS – Blokken 17 – DK-3460 Birkerød – Tel.: +45 7070 1312 – e-mail: info@skyviewcrm.

HVORLEDES SKAL DU ORGANISERE DIN
VIRKSOMHED?
Staff on Demand vil revolutionere den måde, arbejde bliver udført på i virksomheder - nye måder at organisere, gennemføre og lede, og andre måder at rekruttere, udvikle og motivere medarbejdere på. Efterhånden som firmaer begynder at leje frem for at ansætte talenter, må de nøjes med en lavere grad af engagement. De må skabe karriereveje og roller, som imødekommer iværksætter-ambitioner hos de højtudviklede
talenter, de søger. Ledere må tilpasse deres ledelsesstil til den individualiserede kultur, finde nye veje til
at inspirere, og give udvidede beføjelser til enkeltpersoner og teams i deres løsere organisation.

Ledelsesmæssig revolution
Før

Nu

Omverdenen overskuelig, forudsigelig, lineær

Omverdenen kompleks.
Radikale, eksponentielle forandringer

Markedsværdi lig med materielle aktiver

Markedsværdi er lig med immaterielle aktiver

Ledelse baseret på faglig kompetence,
topstyring

Værdiskabelsen afhængig af alles
kompetencer, engagement og samarbejde

Viden og magt hos chefen

Ledelse gennem retning og støtte.
Én-til-én ledelse

Medarbejderne ”gøre, hvad der bliver sagt”:

Viden (og magt) hos alle

Chefens opgaver: planlægning, styring,
koordinering, kontrol

Chefens opgaver: at finde og fastholde bedste
talenter. Delegere vide beføjelser. Engagere,
inspirere, motivere

Systemer, strukturer, regler.

Medarbejderne ”bruge deres eget hoved”.

Gøre som vi plejer. 0 fejl

Hurtig reaktion, fleksibilitet. Ændre, innovere,
eksperimentere, lære af fejl

Indefra-ud

Udefra-ind
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Virksomheder udvikler en mere flydende opfattelse af, hvad der er indenfor og udenfor deres grænser. De
går væk fra stive sondringer mellem medarbejdere, leverandører og kunder, og udvikler online platforme
til fremme af samarbejde mellem alle interessenter. Efterhånden forandres værdikæden til netværk og
platforme, og organisationens rolle skifter fra at kontrollere ressourcer til at facilitere digitale ecosystemer og blive et redskab til at realisere individuelle ambitioner.
Iværksætterfirmaer bruger Staff on Demand som en integreret del af deres arbejde. Meget store virksomheder har en HR-stab, som kan undersøge og vurdere de mange nye Staff on Demand-muligheder. SMVer
har begrænsede ressourcer til disse opgaver, så hvordan skal SMVer organisere sig?
• Etablér en professional bestyrelse, hvor et eller flere medlemmer kan hjælpe med at bygge
bro over jeres sikkert meget operativt/praktisk orienterede kultur og den mere akademisk/
tekniske baggrund hos Staff on Demand
• Sæt HR/Staff on Demand som et strategisk værktøj som et fast punkt på bestyrelsesmøde
-agendaen. Fastlæg her, hvilke afgørende, værdiskabende færdigheder der er nødvendige
for at udvikle din virksomhed
• Opstil veldefinerede projekter med klare mål og opfølgning (Dashboards) for at være i stand
til at beskrive og udlicitere opgaver til topspecialister
• Fastlæg integrationsrutiner, som understøtter brugen af Staff on Demand
• Vær meget bevidst om din virksomheds HR-image. Følg den via “Glassdoor” (en
“TripAdvisor”/”Trustpilot” rettet mod virksomheder, skrevet af (tidligere) ansatte)
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HVORDAN FÅR JEG MERE AT VIDE OM ExO
METODERNE?
Du kan læse mere via efterfølgende link, hvor du også kan melde dig som medlem af et ExO Community
og derigennem løbende få nyheder og information, og deltage i diskussioner med ExO eksperter:
www.smexo.dk
Og har du f.eks. endnu ikke digitaliseret din kundestyrings- og salgsproces – eller har forgæves forsøgt at
få tid til det - så klik på SkyViewCRM. Så kan du få styr på, at du omsætter tilstrækkeligt, allerede inden
du gennemfører en eventuel ExO proces.

SkyviewCRM
Blokken 17 • DK-3460 Birkerød
Tlf.: +45 70 70 13 12
www.skyviewcrm.dk • aa@skyviewcrm.com
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