
Softwaren indeholder alle de funktionaliteter og under-
støttelse af processer, som dit team har behov for - 
klar ”out-of-the-box” – så de kan styre deres kontakter, 
opbygge stærkere relationer og nå deres mål.

Håndter og del information på tværs af hele 
virksomheden
SuperOffice Sales & Marketing samler alle dine 
kundeinformationer ét centralt. Dette øger alle 
medarbejderes produktivitet og gør organisationens 
resultater mere synlige. Ved at holde styr på kunde-
information ét centralt sted, kan din virksomhed opbygge 
større kundeloyalitet og skabe en bedre kundeoplevelse.

CRM som arbejder for dig
Systemet er nemt at bruge, og det intuitive design sikrer 
høj bruger adoption i din organisation. Du kan tilpasse, 
flytte, udvide og tilføje brugerfladen med indstillinger og 
præferencer, så du kan tilpasse systemet til din måde at 
arbejde på. Det kan du gøre helt selv, uden brug af specielle 
it-kompetencer.

Med SuperOffice CRM følger en række tillægsmoduler, 
så du kan udvide og styrke din løsning og tilpasse den dine 
fremtidige behov.

SuperOffice  
Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing er designet til at give dig fuldt overblik over dine kunde-
kontakter og understøtter alle dine forretningsprocesser inden for salg og marketing. 
Det er et ekstremt stærkt og samtidig meget brugervenligt CRM værktøj, der er enkelt at 
forstå, og som hjælper din organisation med at arbejde hurtigere og smartere end før.

Produktfunktioner

• Kontaktstyring
• Dokumenthåndtering
• Kalenderstyring
• Salgsstyring og håndtering af salgs-

muligheder
• Projektstyring
• Kampagnestyring
• Advarsler og sales intelligence
• Segmentering og udvalg
• Outlook e-mail integration
• Salgsautomatisering 
• Rapporter og analyser

“SuperOffice har virkelig hjulpet os med at arbejde mere effektivt. Jeg ville 
anbefale SuperOffice til en hver. Det er intuitivt, klart og uden problemer.” 

John Wolvekamp,  WPV



Øg produktiviteten og fokuser på forretningssucces
SuperOffice Sales & Marketing automatiserer salgs- og 
marketing opgaver, så dine medarbejdere kan fokusere 
på det, de gør bedst – finde og fange flere kunder og flytte 
dem fra et åbent salg til en underskrevet aftale. Salgsteams 
og medarbejdere er vilde med salgsautomatiserings- 
funktionen, som hjælper dem med at forbedre salgs-
resultaterne. Marketing er glade de funktioner, der 
hjælper dem med succesfuld styring af kampagner fra 
start til slut. Kunderne elsker den måde deres personlige 
forretningsbehov imødekommes af både marketing og salg.

Arbejd hvor som helst, når som helst, og på en hvilken 
som hest hver enhed
SuperOffice Sales & Marketing findes i en Windows og 
en Web version. Du kan arbejde offline med Windows 
versionen og synkroniser med den central database, når du 
er tilbage på kontoret. Du kan også arbejde online med Web 
versionen.

Pocket CRM er SuperOffice’s mobile CRM app. Med Pocket 
CRM får du adgang til kontakter, salgsleads, salg og meget 
mere. På kun få sekunder kan du opdatere e-mail adresser, 
salgsstatus, mødenotater og telefonopkald, mens du er på 
farten, hos en kunde eller et hvilket som helst andet sted. 

Frihed til at vælge for din forretning
SuperOffice Sales & Marketing findes i en cloud version 
(Saas) og en on-premise version (serverbaseret), så uanset 
hvad dit behov er, er der en valgmulighed for dig.  Du kan 
også vælge mellem flere forskellige finansieringsmuligheder 
fra leje eller køb til en abonnements løsning. Det er op til dig, 
og hvad du mener, er bedst for din forretning.

Find og fang flere kunder med SuperOffice
• Sales & Marketing
• Enkelt og intuitivt design
• Hold styr på salgs- og marketing aktiviteter fra A-Z 
• Konfigurer og tilføj i brugerfladen så det imødekomme 

dine behov
• Få adgang til CRM hvor som helst fra web og mobile 

enheder

Hvis du ønsker mere information om SuperOffice Sales & 
Marketing, er du velkommen til at besøge os på
www.superoffice.dk/produkter/sales-marketing

SuperOffice Sales & Marketing

Vores lidenskab for Customer Relationship Management har gjort 
SuperOffice til en af Europa’s førende leverandører af CRM løsninger til 
virksomheder. Vores software understøtter den enkelte bruger og bidrager 
til øget produktivitet inden for salg, marketing og kundeservice.

www.superoffice.dk


