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CRM smører salgsap
Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter

En mer personuavhengig saksbehandling og enkel oversikt over
kundekontakten er noe alle trenger. I tillegg har spesielt selgere
nytte av et godt kundekontakt-system.
ERIK ANDERSEN
I en tid hvor digitale hjelpemidler nær sagt har
eliminert både den personlige assistenten og sek
retæren, må du holde orden i sakene selv. For be
driften kan det være kritisk hvis en ansatt skulle
bli syk eller ha annet langvarig fravær. CRM
betyr Customer Relationship Management eller
kunderelasjonshåndtering på norsk.
Det finnes svært mange CRM-systemer på
markedet med varierende grad av funksjonalitet.
Noen kommer som en del av regnskapsprogram
met, og andre er så omfattende at det kan ta må
neder å tilpasse dem til bedriftens behov. I vår
test setter vi pris på tilpasningsmuligheter, men
vi forventer også at systemet har et godt utgangs
punkt ut av boksen. Alle
deltakerne i årets test la
grer dataene i nettskyen,
de er derfor mye rimeli
gere og enklere å komme i
gang med enn de tradisjo
nelle løsningene som du
installerte på egen server.

Tar vare på kundene

I Norge og Europa forøvrig er det strenge regler
for innsyn i personlige e-postkasser, personlige
filområder og andre lokale lagringsmedier. Du
kan foreta innsyn, men byråkratiet og dokumen
tasjonskravene til et slikt innsyn, gjør det uprak
tisk å gjennomføre det for ofte. Hvis dokumenter
og e-poster blir korrekt arkivert i CRM-systemet,
blir alt mye enklere. Dette krever dog at alle an
satte bruker systemet disiplinert og aktivt.

Saksoppfølging

Selv etter at et salg er gjort, er det viktig å følge
opp kunden. Kanskje er det en reklamasjon eller
behov for brukerstøtte. Da er det viktig med en
modul som er saksorientert kontra kundeorien
tert. En inngående henvendelse blir da opprettet
som en sak og koblet mot
kunden. Så blir den til
ordnet en ansatt som skal
løse problemet. Saken kan
flyttes mellom flere per
soner og eskaleres til et
høyere nivå. Ved å bygge
opp et riktig hierarki av
sakstyper og statuskoder,
kan du automatisk eska
lere saker som har ligget
for lenge og er i ferd med å bryte tidsklausuler i
avtalen. F.eks. en SLA (Service Level Agreement)
som sier at en Internett-forbindelse skal repareres
innen åtte arbeidstimer. En slik modul kan byg
ges ut til å bli et komplett saksbehandlingssys
tem for virksomheten, og et god CRM-system er
en viktig del av ethvert saksbehandlingsverktøy.

De er derfor mye rimeligere og enklere å komme
i gang med enn de tradisjonelle løsningene.

Kundebehandlingen i et
CRM-system har et kretsløp. Gode CRM-systemer
hjelper deg til å skaffe kunder, følge opp kunder
og beholde kunder. En selger vil bruke et CRMsystem til å utarbeide kampanjer, håndtere utsen
delser og å kontakte potensielle kunder på tele
fon. I den prosessen som leder fra potensiale, via
behovsanalyse, tilbud og til en ordre, vil salgsle
der ha full oversikt over potensielle salg og hvor
langt de har kommet. Basert på sannsynlighet
blir det enkelt å budsjettere fremtidig inntekt. Har
man mange nok salg og selgere i fullt arbeid, kan
fremtiden bli ganske så presis og oversiktlig.
Hver eneste kundekontakt registreres på riktig
kunde i CRM-systemet. En e-post vil flyttes fra epostsystemet og over i CRM-systemet hvor også
andre ansatte kan lese dem. Dette reduserer kraf
tig behovene for innsyn i personlige e-postkasser.

Slik har vi testet
n Dette er den femte testen av CRM systemer i PC
World på rad. I år har vi et helt nytt system og en som
har falt fra midlertidig. Vi har vært i kontakt med alle
leverandørene og bedt de legge frem viktige funksjoner og nyheter, og har også hatt møter eller telefonmøter der det har passet sånn.
n Vi har testet både på en stasjonær maskin med
stor skjerm, Windows 7 og Office 2007, og en liten Microsoft Surface Pro med Windows 8.1 og Office 2013.
I tillegg til Internet Explorer 11 har vi også Firefox 33
og Chrome 39.
n Internett-forbindelsen er en 75/75 Mbit/s fra Altibox, så vi har svært god forbindelse. Internnettet
er kablet gigabit, men Surface Pro benytter 802.11n
trådløst nett. Vi har også en egen Exchange-server
som vi tester mot.
n Samtidig drar vi også nytte av tidligere års testing
og følger opp at det som var «rett rundt hjørnet»
sist, nå har blitt en realitet.

Den store oversikten

For en selger som skal fornye en avtale eller
selge nye produkter til en eksisterende kunde,
er CRM-systemet en viktig kilde til om kunden
er fornøyd. Hvis det er noen uløste henvendelser
fra kunden, kan selgeren presse på for å få løst
problemet. Samtidig er det også nyttig å se om
kunden har betalt tidligere fakturaer og eventuelt
ta det opp med kunden. Selv om alle vil selge, er
det lurt å være sikker på at kunden betaler. For å
ha oversikt over kundereskontroen kreves det at
CRM-systemet er integrert med regnskapssyste
met. Noen slike integrasjoner er gratis, andre kos
ter penger og noen må du få spesiallaget. Det er
svært viktig å undersøke dette når CRM-systemet
skal velges.
Det samme gjelder for tilbudsmodulene. Her
kan du velge mellom å bruke vareregisteret i
CRM-systemet eller integrere dette mot faktu
ramodulen i ERP-systemet. Et tilbud plukker va
rer fra vareregisteret, og ordren overføres til slutt
til fakturasystemet. Det er da viktig at de to vare
registrene stemmer overens. For ikke å snakke om
at selgerne ikke bruker tid på å selge varer som
ikke kan leveres. Både XSOffice og webOfficeOne
har fakturamoduler bygget inn i systemet, og
24SevenOffice er et komplett regnskapsprogram i
tillegg.

Hjelp til analyse

De beste CRM-systemene har også analysemodu
ler. Det vanligste er å kunne analysere hvordan
selgerne jobber med kundene. Du kan for eksem
pel gjøre en analyse av de beste selgerne og bruke
det som opplæring for de andre. De samme sys

BEDRE FLYT: En godt
tilpasset CRT-løsning vil
sikre bedre flyt og tryggere kundebehandling i
bedriften.
FOTO: ISTOCKPHOTO

temene kan da ofte skreddersy en kampanje eller
en salgsprosess basert på analysen. Ved å skred
dersy en salgsprosess passer CRM-systemet på
at alle selgerne gjør de riktige skrittene underveis
i prosessen. Noen analysemoduler tar det hele et
skritt lenger, som for eksempel Microsofts Social
Listener. Den overvåker sosiale nettsteder som
Facebook og Twitter og fanger opp hva folk me
ner om selskapet eller et bestemt produkt. Dette
kan kategoriseres etter adjektivenes positive el
ler negative uttrykk. Vi er litt usikre på om den
fanger opp ironi, men det er åpenbart at trendene
kan komme frem.
Dokumentmalene er en svært viktig del av
et CRM-system. De bør skreddersys for enhver
situasjon og følge virksomhetens grafiske profil.
Et CRM-system benytter malene til å generere
dokumenter hvor kontaktinformasjon og tilbuds
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paratet i bedriften

informasjon flettes inn ved å erstatte koder i do
kumentmalen. De fleste brevmalene er Word-do
kumenter, men det går også an å flette med Excel
og Powerpoint. I dag er det dog HTML-maler for
e-postutsendelser som er det vanligste. Hvis du
ikke vil sende Word-dokumenter til kundene dine,
er det også mulig å flette en Wordmal til et PDFdokument i noen løsninger.

Det viktige samspillet

Søk hjelp ved oppstarten

Leverandørene anbefaler sterkt at du benytter
konsulenthjelp ved innføring av større løsninger.
Foruten installasjonen kan du få hjelp til tilpass
ning av felter og rammer, legge til felter og tabel

ler, importere data og koble disse mot ERP-syste
met. Hjelp til å skripte en salgsprosess, opprette
kampanjer og lage maler. De største systemene
har også tredjepartsutvidelser med alle mulige
tilleggsfunksjoner. Microsoft har allerede en ap
plikasjonsbutikk for CRM, og SuperOffice har en
underveis.
Mobile løsninger er sentrale i dag, og vi legger
stor vekt på hvor tilgjengelig informasjonen er
for deg på farten. Vi forventer da at de viktigste
CRM-funksjonene er tilgjengelige mens du er på
farten, fra bærbare PC-er, nettbrett og smarttele
foner. Siden alle deltakerne er hostede løsninger,
vil en bærbar PC fungere fint så fort du er på nett.
Mange nettbrett kan også kjøre de webbaserte
løsningene, eller så finnes det egne apper. Smart
telefonene har egne apper eller en spesialtilpasset
webløsning for små skjermer.

s

Integrasjonen mot Office eller et konkurrerende
produkt er viktig for CRM. Spesielt Outlook blir
sentral når du skal koble e-poster til kontaktkor
tene. Mange av løsningene har innebygget egne
e-postklienter slik at du ikke trenger Outlook til
e-post i det hele tatt. Noen systemer lar deg også
redigere dokumenter og maler uten Word, og an
dre har så smått tatt i bruk de webbaserte appene

i Office 365. Her blir det store forandringer i 2015.
Når et CRM-system skal innføres, er det ikke
bare prisen på systemet som må tas med i be
traktning. For å få best mulig utnyttelse av løs
ningene, er det viktig med godt forarbeid, god
opplæring og en planmessig tilnærming til bru
ken. Du må undersøke hvilke muligheter som fin
nes og tilrettelegge dem for best mulig samspill
med virksomheten. I denne prosessen vil du også
bli kjent med hvordan din egen virksomhet funge
rer, og hvordan du kan lage system ut av anarki
og kaos.
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Lundalogik LIME Pro

Pluss: Gode tilpasningsmuligheter og fleksibili
tet. Oversiktlig brukergrensesnitt og analyse.
Minus: Begrensede muligheter i mobilklienten,
svært høy pris.
Svenske Lundalogik deltar for andre gang i
denne testen, men LIME Pro tester vi for første
gang. Sist testet vi LIME Easy, og de to produkte
ne ligner ganske mye på hverandre ved første øy
ekast. LIME Pro er en mye mer moderne løsning,
mens LIME Easy er basert på Microsoft Access
og er mye eldre. For de aller enkleste behovene er
fortsatt LIME Easy verdt en titt da denne var det
rimeligste produktet vi testet sist. LIME Pro har
en helt annen pris, og hvis du trenger alle modu
lene, blir den dyrest i årets test. Det skal under
strekes at f.eks. Microsoft CRM fort kan blir mye
dyrere i sin mest avanserte utgave, så du skal
ikke se deg blind på dette. Det finnes også kom
binasjoner og varianter i mellom de to utgavene
som vil kunne passe din virksomhet bedre enn
våre eksempler.
Den utgaven av LIME Pro som vi har testet, er
en delvis hosted versjon. Med dette mener vi at
databasen ligger hos Lundalogiks hostingpartner
IT Gården i Skåne, Sverige. Du må fortsatt instal
lere Windows-klienten, men koblingen til databa
sen blir svært enkel. Du kan naturligvis installere
databasen lokalt og drifte alt på egne servere,
men det blir naturligvis mye enklere å overlate
dette til svenskene. Prisstrukturen blir også en
helt annen.
Det har ikke vært helt enkelt å komme frem til
en pris som er sammenlignbar med de andre i tes
ten. Lundalogik er vant til å lage et ganske stort
prosjekt ut av innføring av LIME Pro. På mange
måter er det lurt da det er svært nyttig med hjelp
til å gjøre alt riktig med CRM. De hjelper deg med
strategi, import av kunder, utvikling av maler,
salgsprosesser og opplæring. Vi har valgt å holde
denne starthjelpen utenfor i vår sammenlignings
tabell, da dette like gjerne kan gjelde alle konkur

BRUKERSTØTTE: SOS-modulen i LIME Pro hjelper deg med brukerstøtten.

ANALYSE: Salgsmulighetene i LIME Pro gir deg oversikt og analyse.
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rentene. Noen er naturligvis enklere å komme i
gang med på egenhånd, men alle blir bedre med
profesjonell starthjelp.
Vi har delt løsningen opp i en minimumsver
sjon og en maksimumsversjon. Minimumsversjo
nen til 450 kroner pr. bruker pr. måned inkluderer
firmafanen, personfanen, salgsmuligheter og
tilbud, kampanjer, oppgaver, historikk og doku
ment. Maksimumsversjonen gir deg i tillegg inte
grasjon mot Apsis Newsletter Pro for utsendelse
av nyhetsbrev på e-post, henvendelseshåndtering
(SOS) og e-post-kobling mot kontaktskjema. I til
legg har du mulighet for en rekke andre tilpasnin
ger og integrasjoner via webservices.
Firmafanen og personfanen er kjernen i CRMmodulen. Her får du full oversikt over all kontakt
med kunden og historikken i dette. Personene kan
naturligvis kobles til et firma og flyttes mellom
disse, vi savner dog muligheten til å koble samme
person til flere selskaper uten å kopiere informa
sjonen. Søke og utvalgsmulighetene i disse fanene
er omfattende og gjennomført for alle listevisnin
ger i programmet. Vi liker godt at du først får en
liste hvor du kan gjøre utplukk, før du kommer
inn på firma- eller person-kortet. Alle skjermbil
dene er også bygget opp i seksjoner hvor du kan
lukke og åpne hver seksjon slik at det ikke blir
for mye informasjon på skjermen samtidig.
Salgsmuligheter er den tredje fanen etter
firma- og personfanen. Du oppretter enkelt en
salgsmulighet og kan holde rede på hvor langt
den har kommet ved å justere statusen til salget
mellom kvalifisering, driv, tilbud sendt, vunnet,
tapt og på vent. I noen tilfeller som f.eks. tilbud
sendt, får du spørsmål om du vil opprette en opp
gave for å følge opp tilbudet. Du kan også velge
sannsynlighet i prosent. Vi har ikke funnet noen
måter å styre selgerne på utover denne relativt
manuelle prosessen. Vi ser dog ikke bort i fra at
Lundalogiks egne konsulenter har andre og bedre
muligheter enn oss som sluttbruker. Det er også
et valg for Visual Basic makroer på menyen som
ikke var tilgjengelig for oss.
I rammen til venstre i skjermbildet får du en
graf som automatisk viser statusen på alle salgs
prosessene for deg selv alene eller alle. I samme
ramme finner du også Lundalogik BI hvor BI står
for Business Intelligence. Her får du analyser og
sammenligninger med budsjett. Her kan salgsle
der også se på grupper, kunder og selgere hver
for seg eller i kombinasjoner. I tillegg kan du bru
ke analysemotoren Limealyzer for mer avansert
analyse og rapportering.
Den fjerde fanen er kampanjer. De ligner gan
ske mye på salgsmulig
hetene og har lignende
statusverdier som salg.
Kampanjestatus har
dog andre milepeler enn
salgsstatus. Deltakere i
en kampanje er koblet
mot personregisteret, og
du kan sette status til
innbydelse, akseptert,
ikke akseptert og del
tatt på hver enkelt.
Den femte fanen er
en oversikt over dine
oppgaver. Det vil typisk
være her du sjekker inn
for å følge med på aktu
elle gjøremål. Oppgave
ne er naturligvis knyttet
til firmaer og personer, men her vil du se alle de
som ikke er utført ennå.
Den sjette og siste fanen er for inngående kun
dehenvendelser. Lundalogik har merket denne
med et sykehus-ikon og kalt den SOS. Her tar du
deg av brukerstøtte via e-post eller telefon. Du
kan delegere saken til en bestemt person som da
får ansvare med å følge opp. Andre kan også ha
kontakt med kunden, og all kommunikasjon hav
ner i historikken. Det er fargekoder som viser sta
tus på saken i listen. Brukere av denne modulen
kan også publisere et kontakt- eller supportskje
ma på nettsidene sine og få henvendelsen rett inn
i CRM-systemet.
Disse seks fanene er bare et utvalg av de 13
variantene du kan velge mellom. Du bestemmer
selv hvilke faner som skal vises, hvor mange og
hvilken rekkefølge de skal vises i.
E-post håndteres via en Outlook-integrasjon
som du finner på toppen av alle skjermbildene.
Her kan du opprette nye e-poster, møter, sende

kontaktopplysninger og synkronisere det hele
med Outlook. Innboksen i Outlook vises også i en
egen fane under hovedfanene. Her kan du koble
e-poster og administrere innboksen din. Kalender,
kontakter og oppgaver kan også synkroniseres
med Outlook, og vi fant egne avtaler som var
over ti år gamle i historikken til LIME Pro.
I tillegg til innboksen din har du en rekke fa
ner nederst på skjermen. Limelight viser nyheter
fra Lundalogik, kalenderen gir deg oversikt over
avtalene dine og du finner også LIME BI her nede
når den er åpnet. Du kan legge til flere faner i
form av nettsider med flet
temuligheter i URL-en (len
ken).
Lundalogik har laget en
webbasert mobilapplika
sjon som er inkludert for
alle hostingkunder. Den
fungerer på alle smarttelefo
ner og nettbrett for den del.
Åpningsbildet er svært en
kelt og består av et søkefelt.
Når du har søkt frem riktig
firma eller person, vil du
kunne se hva som foregår.
Selv om du har begrenset
redigeringsmulighet, er den
best til å følge med på hva
som skjer. Her er det forbe
dringspotensiale, og vi vil
gjerne ha den på norsk og ikke bare engelsk slik
som nå.
Administrasjonsgrensesnittet til den hostede
løsningen er et rent webgrensesnitt. Her logger
vi oss inn med en administratorkonto og kan
styre brukere og deres rettigheter. I tillegg kan du
legge til felter i et 20-talls tabeller og skjermbil
der samt opprette flere om du skulle trenge det.
Her kan du bygge din egen database eller utvide
eksisterende skjermbilder i LIME Pro. Løsningen
kalles Lisa, og selve verktøyet kalles Maggie. Alt
er på engelsk.
LIME Pro er en stor og kraftig løsning, men
fungerer nok best med skreddersøm fra Lundalo
gik. Basisfunksjonene er på plass, men systemet
er litt språkforvirret og er dårlig egnet for deg
som er på farten eller jobber fra noe annet enn en
PC. Den er litt språkforvirret med en blanding av
norsk, svensk og engelsk i klienten. Det er dog
kun kosmetikk, og de fleste norske brukere burde
takle dette.

Du oppretter enkelt en
salgsmulighet og kan
holde rede på hvor langt
den har kommet ved å
justere statusen til salget mellom kvalifisering,
driv, tilbud sendt, vunnet, tapt og på vent.

OVERSIKT: Instrumentbordet i salgsmodulen til
Microsoft gir deg oversikt
og alle grafene er klikkbare
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Microsoft Dynamics CRM 2014 Online

Pluss: Har alt og kan alt som standard, gigantisk
utvalg av tilleggsmoduler fra egen nettbutikk
Minus: Gode muligheter for å rote seg bort i alle
mulighetene. Akutt behov for bedre fornorskning.
Microsoft CRM er soleklart testens mest om
fattende løsning. Enten du installerer den selv
eller benytter online-løsningen, som vi har testet,
får du nøyaktig den samme løsningen. Du kan
velge mellom et rent webgrensesnitt eller en Out
look-modul som legger helle løsningen inn i Out
look. Som en del av Microsoft Dynamics er CRM
beslektet med regnskapssystemene Dynamics
AX (Axapta) og Dynamics NAV (Navision). Selv
om Navision har danske røtter er CRM en ameri
kansk løsning. Det betyr at det finnes en enorm
mengde utvidelser på engelsk og et noe mindre,
men likevel brukbart utvalg på norsk.
Versjonen vi har testet er fra våren 2014. Mi
crosoft oppgraderer online-løsningen to ganger i
året, og det er betydelig oftere enn versjonen du
installerer selv. Dette er helt i tråd med Microsofts
Mobile First-strategi. Det kommer også en rekke
mindre oppgraderingen og feilfikser mellom full
versjonene. Dessverre er vi litt for tidlig ute med
denne testen til å få med oss den store 2015-ver
sjonen som forventes en gang i desember 2014, så
kanskje er den tilgjengelig når du leser dette.
Det er enkelt å starte opp med Microsoft CRM,
slik det er med alle SaaS-løsninger. Du registrerer
deg på nettet og får en 30-dagers demoversjon.
Det første møtet med systemet kan da være gan
ske overveldende, og de viktigste tilpasningene
du gjør innledningsvis er å fjerne og skjule funk
sjoner du ikke trenger. Hvis du gjør dette riktig,
blir opplevelsen mye bedre og oversiktlig. Her kan
det være lurt å benytte en lokal partner som kan
veilede deg gjennom prosessen. Her skiller ikke
Microsoft seg noe særlig fra hverken SuperOf
fice eller Lundalogik. Når du så er godt i gang, er
terskelen mye lavere for selv å tilpasse og bygge
ut systemet. Når du er ferdig med prøveperioden,
må du velge lisens og så binde deg i 12 måneder
om du vil fortsette.
Sist sammenlignet vi brukergrensesnittet med
Office 2010, og nå er det ytterligere forbedret. Me
nyen er samlet i toppen og skalerer godt med stør
relsen på vinduet og skjermen. Den er dynamisk
og tilpasser seg det du driver med nå. Ved å velge
en seksjon får du store knapper for å velge de vik
tigste funksjonene. Vi vil ikke si at brukergren
sesnittet nå har blitt helt som i Office 2013, men
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likheten med utseendet til Outlook 365 web app
er det ikke til å komme bort i fra. Hvis du bruker
Outlook-integrasjonen, er det ikke til å unngå at
du kjenner deg igjen, men de fleste CRM-bildene
i Outlook er de samme websidene som i nettlese
ren.
Under hovedmenyen finner du salg, service
og markedsføring foruten innstillinger og hjelp.
Når du velger en av disse, endrer toppmenyen
seg til den modulen. Hvis du velger salg får du
en ny toppmeny for salg som viser knapper med
alle funksjoner for salg. Under hver av disse fin
ner du de siste brukte elementene. F.eks. vises de
kontaktpersonene du sist var inne på under
kontaktpersoner-knappen.
I salgsmodulen benytter Microsoft be
grepet forretningsforbindelser om firmaer
og kontaktpersoner for hver enkelt av oss.
Du kan koble dette som du vil for å se sam
menhenger mellom selskaper og personer.
Du kobler til salgsmuligheter, oppgaver og
saker under en forretningsforbindelse. Alt
dette fungerer som i alle CRM-forbindelser,
bortsett fra at alle skjermbildene til Mi
crosoft inneholder mye mer informasjon før du
skreddersyr dem.
En salgsmulighet har en standard prosess
som følges fra start til slutt. Den kan tilpasses
virksomhetens eget behov og dermed styre salgs
prosessen. Du legger inn all kontakt med kunden
frem til salget enten er vunnet eller tapt. Sannsyn
lighet og progresjon gir også her full oversikt for
salgsleder.
Service-modulen tar seg av en kundehenven
delse og tilordner den til en eller flere personer
som skal ordne opp. Du kan dele kundene opp i
grupper og prioritere de beste kundene dine først.
Du kan også bygge inn støtte for å håndheve ser
viceavtaler (SLA) som garanterer kunden svar
innen en viss tid. Hvis det nærmer seg fristen,
kan forespørselen automatisk eskaleres til neste
nivå. Kundehenvendelsene kan kobles opp mot et
kunnskapsregister (FAQ) og henvise til det. Fer
dige saker kan anonymiseres og gjøres om til en
FAQ. Disse FAQ-ene kan publiseres på eget nett
sted i form av en IFRAME.

STEG FOR STEG:
Salgsprosessen i Microsoft CRM styrer steg for
steg i prosessen.

Markedsføringsmulighetene er svært kraftige.
Du oppretter kampanjen og kan således skredder
sy den med et grafisk designverktøy for å styre
prosessen fra start til slutt. Dette blir litt som sty
ringen av salgsprosessen, og vi har ikke sett noe
lignende hos konkurrentene. Denne muligheten
er dog forbeholdt brukere av den aller dyreste
Enterprise-lisensen til Microsoft som koster 1250
kroner i måneden pr. bruker.
CRM Online er godt integrert med Office
365 og fungerer med Office 2007 og nyere. Når
CRM2015 kommer, vil ikke lenger Office 2007
være støttet. Vi har en mistanke at CRM2015 også
vil være svært godt integrert med webut
gavene av Office 365, men Microsoft vil
ikke bekrefte dette.
Sosial CRM er i vinden som aldri før, og
Microsoft er best på dette. Du kan både
benytte systemet til interne diskusjoner
og til å analysere hva som foregår ute på
nettet i sosiale medier. Hvis du f.eks. har
en annonsekampanje på Facebook, kan du
automatisk samle inn og måle hvor mye
omtaler annonsen og produktet får. Dette
kalles trending og viser økning og nedgang i om
taler over tid. Det er også muligheter å måle om
omtalen er positiv eller negativ, men det er forelø
pig ikke støtte for norske adjektiver så vi får nøye
oss med trendingen foreløpig. Tilsvarende gjelder
Twitter og Microsofts egen Yammer. Yammer
som en del av Office 365, kan også erstatte CRMsystemets egen diskusjonsmotor. Du trenger ikke
Yammer for å diskutere, men hvis du kjøper en
Yammer-lisens til Office 365-brukerne dine, kan
du ta diskusjonen utenfor CRM-lisensene og la
alle Yammer-brukere delta.
Microsoft trekker også frem hierarkivisninger
av selskapskonstellasjoner i kontaktlisten og
fremhever at du kan bruke Power BI til å analy
sere data fra kampanjer og CRM-systemet ellers.
Power BI er et kraftig verktøy som du kan få
kjøpt til Office 365, og som fungerer via eksport
til Excel. Vi har ikke regnet inn Power BI i våre
eksempler da det kan brukes sammen med alle
løsninger som kan eksportere til Excel, og ikke
bare Microsoft CRM.

Du legger inn all
kontakt med kunden
frem til salget enten
er vunnet eller tapt.
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Ferdige integrasjoner mot Axapta og Navision
er gratis, og du kan selv laste ned en gratis vei
viser som hjelper deg å integrere Microsoft CRM
mot andre ERP-systemer. Forutsetningen er at
dataene er lagret i Microsoft SQL Server. CRMsystemet har også en rekke tilgjengelige funksjo
ner via webservices.
Til testingen har vi fått tilgang til en database
med amerikanske demodata på engelsk. Basis
språket i testløsningen er derfor engelsk selv om
norsk språkpakke var installert. Det er fint at
hver enkelt bruker kan ha sitt eget språk, men vi
opplevde litt språkforvirring i vår test. Det var
ikke alle ledetekster som ble norske med norsk
språkmodul. Vi vil ikke legge alt for stor vekt på
dette siden det kan være annerledes hvis databa
sen hadde blitt opprettet med norsk som grunn
språk i tillegg. Det som var litt frustrerende, var
formatet når vi skulle legge inn adresser. Vi måt
te legge inn poststed, stat og til slutt postnummer
som de gjør i USA. Etterpå ble det vist med norsk
standard, men det er uvant med amerikansk rek
kefølge. Microsoft forteller oss at disse feltene
ikke kan endres i nåværende versjon, men at det
kommer i fremtiden. Uvisst om det kommer al
lerede i 2015-utgaven. Vi opplevde også noe små
rusk som når en tabell viser 20 elementer av gang
og når vi blar til siste side, så forsvinner frem og
tilbake navigeringen.
Sist vi testet fantes det bare en lisens, og den
tilsvarer CRM Professional i dag. Den lisensen
har blitt en del dyrere da prisen har steget fra 270
til 405 kroner i måneden, men de har innført CRM
Basic til 187 kroner i måneden, og den har alt
unntatt salgsmodulen. For kundebehandlere og
brukerstøtte fungerer den utmerket. For sentral
bord og helt enkel bruk finnes CRM Essentials
som bare kan følge med på aktivitetene og bruke
spesialapplikasjoner, til 93 kroner i måneden.
Markedsførere trenger den nye topplisensen CRM
Enterprise til 1250 kroner i måneden. Dette er en
svært dyr lisens, men trengs bare av de som bru
ker Dynamics Marketing til å utarbeide markeds
kampanjer. Microsoft Social listening kan kjøpes,
men følger med gratis hvis du har 10 eller flere
Professional-lisenser.
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SuperOffice 7.5 Online
Pluss: Gjennomarbeidet bru
kergrensesnitt; stadig mer for
pengene.
Minus: Ingen spesielle funksjoner for sosial CRM
SuperOffice er Norges ledende leverandør av
CRM-systemer, og for mange er SuperOffice syno
nymt med CRM. De siste årene er det Online-utga
ven som har stått for veksten og har gjort Super
Office tilgjengelig for selskaper i alle størrelser.
Online-utgaven er nå svært nærme serverutgaven
når det gjelder støtte for utvidelser og tillegg. Det
er nå bare tillegg som er spesiallaget for Win
dows-klienten til SuperOffice og ikke webklien
ten, som er eneste mulighet for Online-brukerne.
I utgangspunktet er de to klientene nesten iden
tiske, og SuperOffice har laget en webklient som
er så nære Windows-klienten at det er vanskelig
å forstå hvorfor Windows-klienten fortsatt eksis
terer. SuperOffice kan likevel berolige brukere av
Windows-klienten med at den vil leve i noen år
til, men på litt lengre sikt vil webklienten være
enerådende.
SuperOffice Online finnes i to utgaver. Stan
dardversjonen inneholder grunnleggende CRM,
salg og markedsføring. Den organiserer kontak
tene dine, oppgavene dine, e-posten din og kalen
deren din.
Kontaktregisteret i SuperOffice er logisk og
oversiktlig. Du oppretter en kontakt som i praksis
er et selskap, og oppretter kontaktpersoner under
denne. I tillegg kan du lage relasjoner mellom alt
og alle slik at du kan registrere nettverk, bekjent
skaper og verv for flere selskaper. Du får også se
aktiviteter, salg og saker som er koblet mot sel
skapet.
Dagboken gir deg din kalender som dag, uke
eller måned. Her har du også en oversikt hvor du
kan vise din kalender sammen med en eller flere
utvalgte kollegaer. Du kan lage grupper av kolle
gaer som du kan veksle mellom. Du kan samtidig
holde rede på aktiviteter og salg under kalender
ne.
Salgsmodulen lar deg gjøre en aktivitet mot
en kunde og følge den gjennom salgsprosessen

PC World • CRM

TILBUD: Den nye tilbudsmodulen i SuperOffice sender ut tilbud som
brev eller e-post.

KUNDEHJELP: Saksbehandlingsmodulen i SuperOffice holder rede på
kundehenvendelsene

til den er endelig vunnet eller tapt. Salgsguiden
veileder deg gjennom salgsprosessen etter et for
håndbestemt mønster som du kan lage selv. Dette
er visuelt skriptet salgsprosess som passer på at
du gjør alle de riktige stegene i salgsprosessen.
Du kan også knytte interessenter, og følge alle ak
tiviteter tilhørende salget. Det er også en kobling
til den nye tilbudsmodulen.
Prosjektmodulen er et bindeledd mellom man
ge deltakere, aktiviteter og salg. Den har ikke full
prosjektstyring som 24SevenOffice, men prosjekt
guiden som tilsvarer salgsguiden for enkeltsalg,
lar deg styre arbeidsflyten i prosjektet etter en
fremdriftsplan. Det tilsvarer prosjektmaler hos
24SevenOffice.
SuperOffice har en kraftig utvalgsfunksjon.
Du kan lage utvalg av alt, kombinere to utvalg
og hente frem union, snitt eller de som er i den
ene, men ikke den andre. Fint hvis du allerede har
kontaktet det ene utvalget. Du kan velge mellom
statiske og dynamiske utvalg. Statiske er gjort på
et bestemt tidspunkt, og dynamiske er et lagret
søk som oppdateres hver gang det benyttes.

Computerworld • 27

Innboksen i SuperOffice kan enten være den
innebygde IMAP-klienten hvor du ikke benyt
ter Outlook, eller du kan installere MailLink og
benytte Outlook. Med denne koblingen kan du
benytte enhver e-post-konto som ligger i Out
look. Du får en egen verktøyrad i Outlook med
en knapp som legger en e-post over i SuperOffice
og kobler den til riktig kunde, sak eller prosjekt.
Hvis du installerer WebTools, får du en liten Su
perOffice-ugle blant statusikonene i Windows, og
i tillegg til at du blir varslet om oppgaver uten å
være inne i SuperOffice, kan du enkelt logge inn.
WebTools passer også på dokumenter i SuperOf
fice og sørger for at de sendes tilbake når du har
gjort en redigering i et av Office-programmene
som Word eller Excel. Vi savner likevel Ribbontillegget fra lokalversjonen da denne har enda
flere funksjoner. SuperOffice har også gjort en
integrasjon mot de enkleste utgavene av Office
365. Det er nå mulig å bruke Office 365 som do
kumentregister i SuperOffice og redigere med
webappene til Microsoft. Dette fungerer foreløpig
ikke med fullversjonen av Office 365 som fortsatt
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må brukes med WebTools mot SuperOffices eget
dokumentregister. Vi forventer bedre integrasjo
ner fremover.
Hvis du velger Online Profesjonell i stedet, får
du i tillegg eMarketing, Service og den nye til
budsmodulen. eMarketing-modulen lar deg sende
ut nyhetsbrev på e-post til påmeldte kontaktper
soner. Du kan flette utsendelsen på vanlig måte,
og SuperOffice håndterer automatisk avmelding
fra avmeldingslenken du fletter inn.
Service-modulen brukes til saksbehandling
og til å håndtere inngående henvendel
ser. Her kobles aktivitetene til en sak
istedenfor en kontakt, og du har full
oversikt over hva som er løst eller ikke.
Ved hjelp av et hierarkisk statusregister
vil du kunne håndtere og prioritere opp
de viktigste kundene og sørge for at du
løser sakene innenfor de fristene som er
avtalt med kunden (SLA). Systemet har
også en kunnskapsdatabase (FAQ) hvor
ferdige løsninger på vanlige problemer
befinner seg. Du bygger opp kunnskaps
databasen ved å benytte løsninger på
kundehenvendelser i anonymisert form.
Kunnskapsbasen kan også publiseres på egen
hjemmeside som en IFRAME. Det er nyttig for
selgerne å sørge for at en bestemt kunde ikke har
noen utestående henvendelser før nye salg forsø
kes. Da kan selgere presse på for å få løst saken
før salgsfremstøtet.
Den nye tilbudsmodulen er også en nyttig
funksjon. Her kan du jobbe med et tilbud i for
kant av en salgsprosess. SuperOffice har et eget
vareregister hvor du kan legge inn kampanjeva
rer eller tilbudsvarer. Du kan også integrere deg
mot vareregisteret i ERP-systemet ditt. Du pluk
ker da varer fra vareregisteret og sender et tilbud
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til kunden. Avhengig av tilbudstype kan du også
legge inn flere alternative tilbud. F.eks. tilbud
på lokalt installert versjon av SuperOffice eller
Online-versjonen. Den første blir da hovedtilbudet
og vil benyttes i salgsoversiktene. Hvis den andre
blir mer sannsynlig, endrer du bare hva som er
hovedtilbud. Tilbudet kan til slutt gjøres om til en
ordre og sendes til fakturasystemet som SuperOf
fice er integrert mot.
PocketCRM er SuperOffice sin klient for
smarttelefoner og nettbrett. Det er en ganske
avansert klient med mye funksjonalitet
og finnes for både Android og IOS. Web
klienten kan også benyttes på nettbrett,
selv om fingrene blir litt store for enkelte
ting. Med en penn fungerer alt bedre. Sist
vi testet SuperOffice var en klient for
Windows Phone «rett rundt hjørnet», og
det er den fortsatt. De er dog temmelig
sikre på at den kommer i første kvartal
2015.
Online Profesjonell gir deg også SAINTmodulen med sine analysefunksjoner.
Mange av analysefunksjonene er tilgjen
gelige fra PocketCRM, og du trenger alt
så Online Profesjonell for å ta i bruk PocketCRM.
Vi liker brukergrensesnittet i SuperOffice
svært godt. Det er enkelt, ryddig og oversiktlig,
og er svært avansert uten å virke nedlesset av
funksjoner. I tillegg er responsen lynrask, og Su
perOffice er bare mye raskere enn alle de andre. I
tillegg til et effektivt kodet brukergrensesnitt, er
nok lokaliseringen hos Visma i Oslo ingen ulempe
for norske brukere. Prisen har ikke endret seg, og
du får mye mer for pengene i Online Profesjonell.
Til neste år kommer SuperOffice 8, og vi er spen
te på hva den vil bringe.

De siste årene er det
Online-utgaven som
har stått for veksten
og har gjort SuperOffice tilgjengelig for selskaper i alle størrelser.

Program

Vårt valg
Vi har testet seks sterke CRM-systemer i tolv varianter. Alle er best for noen, og de varierer i både
funksjonalitet og spesialitet. Tre av systemene er
nøkkelferdige, og tre av systemene kan tilpasses
fritt til det ugjenkjennelige.
n Lundalogik LIME Pro er en omfattende løsning
som kan skreddersys til bedriftens behov, og konsulentene hos Lundalogik står klare til å gjøre det for
deg. De grunnleggende CRM-funksjonene er gode og
oversiktlige, men de avanserte funksjonene er mer
utilgjengelige enn de burde være. Webløsningen til
Lundalogik er også foreløpig noe begrenset og trenger å oversettes til norsk.
n Microsoft CRM har testens soleklart beste løsning
for store amerikanske selskaper. Det er ingen som
slår Microsoft på funksjonalitet, tilpasningsdyktighet
og funksjonsrikdom. Problemet er at det er et godt
stykke dit fra første pålogging. Med norske øyne blir
dette veldig stort og veldig amerikansk. Microsoft
vant sist, men prisen har gått opp og programmet er
enda mer nedlesset i funksjoner enn sist. Utviklingen
går likevel raskt, og spennende ting er på vei, og med
den rette konsulentinnsatsen kan dett bli veldig bra
også i Norge.
n Vi sitter igjen med SuperOffice som er tilbake på
toppen. Det er en helt egen følelse å jobbe i SuperOffice med det velpolerte brukergrensesnittet og de
oversiktlige funksjonene. Med eMarketing, Service
og den nye tilbudsmodulen inkludert i Online Profesjonell, blir det ingen tvil denne gangen. SuperOffice
Online er best i test.

Lundalogik LIME Pro

Lundalogik LIME Pro

Microsoft CRM

Microsoft CRM
og Office 365

SuperOffice

Utgave

Hosted minimum

Hosted maksimum

2014 Online Professional

2014 Online Professional
og E3

Online Standard

Online Profesjonell

Versjon

10.11.267.0

10.11.267.0

6.1.1.1630

6.1.1.1630

7.5.5387

7.5.5387

0

0

0

0

0

0

Startpris for løsningen
Vedlikehold 1. bruker pr. år

SuperOffice

0

0

0

0

0

0

Startkostnad pr. bruker

1 000

1 000

0

0

0

0

Vedlikehold pr. bruker pr. år

5 400

7 800

4 860

6 638

3 540

4 740

– obligatorisk vedlikehold

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

– inkl. brukerstøtte e-post

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

– inkl. brukerstøtte telefon

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Lundalogik as

Lundalogik as

Microsoft Norge AS

Microsoft Norge AS

SuperOffice AS

SuperOffice AS

23 500 500

23 500 500

Leverandør
Telefon

21 61 17 10

21 61 17 10

Produktnettsted

www.lundalogik.no

www.lundalogik.no

E-post firma

post@lundalogik.no

post@lundalogik.no

www.microsoft.com/nb-no / www.microsoft.com/nb-no /
dynamics/crm.aspx
dynamics/crm.aspx

23 35 40 00

23 35 40 00

www.superoffice.no

www.superoffice.no

info@superoffice.no

info@superoffice.no

Pris 5 brukere i 3 år (Alle priser ekskl. mva)

81.000

117.000

72.900

99.576

53.100

71.100

Pris 10 brukere i 3 år

162.000

234.000

145.800

199.152

106.200

142.200

Pris 20 brukere i 3 år

324.000

468.000

291.600

398.304

212.400

284.400

Karakterer

Vekt

Komme i gang

6

5,0

5,0

4,0

4,0

5,5

5,5

Brukervennlighet

10

4,0

4,0

4,0

4,0

6,0

6,0

Dokumentregister

5

4,5

4,5

3,0

6,0

5,5

5,5

Office-integrasjon

5

5,0

5,0

5,5

6,0

5,5

5,5

Prospekt/tilbud

8

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

6,0

Salgsoversikt

8

5,5

5,5

5,0

5,0

6,0

6,0

Henvendelser

8

3,0

5,0

5,0

5,0

3,0

6,0

Tilgjengelighet

7

4,5

4,5

6,0

6,0

5,5

5,5

Arbeidsflyt

7

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Samarbeid/sosial CRM

7

3,0

3,0

6,0

6,0

3,0

3,0

Analyse

7

5,5

5,5

6,0

6,0

3,0

5,0

Tilpasning

6

4,5

5,0

6,0

6,0

5,0

5,0

Utvidelsesmuligheter

6

4,0

5,0

6,0

6,0

5,0

5,0

Pris

10

3,4

1,0

4,0

2,2

5,3

4,1

Sluttkarakter

100

4,4
De anbefaler konsulenttjenester tilsvarenede første års
kostnad for å komme i gang.

4,4
De anbefaler konsulenttjenester tilsvarenede første
års kostnad for å komme
i gang.

5,1

5,1

4,8

5,3

Kan benytte rimeligere Basic-lisenser for ikke-selgere
og dyrere Enterprise for
marked.

Har i tillegg Office 365
som tilfører e-post, Officeprogrammer og bedre dokumentregister.

Det anbefales en startpakke
til 4 990 eller 14.900 for å
komme i gang

Det anbefales en startpakke til 4.990 eller 14 .900
for å komme i gang

