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Hva er det viktigste å huske fra webinaret?

• CRM må ta hensyn til at kundens kjøpsreise er blitt digital

• Et godt CRM-system vil aldri være en garanti for salg, men et dårlig CRM-system vil 
gjøre at du går glipp av mange gode salg

• Utnytt mulighetene i standardløsningen



CRM i et strategisk perspektiv



Min definisjon på CRM

• CRM er en strategi, metodikk og programvare for 
å identifisere og bli funnet av de viktigste 
målgruppene i de attraktive selskapene for din 
virksomhet. 

• CRM omfatter alle livsfaser for en kontakt. 

• CRM gjelder både digitale og analoge aktiviteter.

• CRM er ikke et 

– Økonomisystem

– Faktureringssystem

– Prosjektstyringssystem

– Timeregistreringssystem



CRM har endret seg fra massemarkedsføring til personalisering med like 
gode skaleringsmuligheter (forårsaket av automatisering)

Marketers Need To Stop Focusing On Loyalty And Start Thinking Abount Relevance» (HBR, March 2018)

https://hbr.org/2018/03/marketers-need-to-stop-focusing-on-loyalty-and-start-thinking-about-relevance


Din CRM-strategi bør først utnytte de eide, digitale 
kanalene

Avis
Magasin

TV
Radio

Banner
Audience targeting

Retargeting
Adwords

Medieomtale
Partnermedier

Sosial medieomtale
Diskusjonsforum

Brosjyre
Kundemagasin
DM-utsendelse

Web
Blogg
Epost

Sosial medieside

Betalte Fortjente Eide

Analoge

Digitale

Telemarketing
Dørsalg

Vareprøver

Word of Mouth
Anbefaling

Butikk
Kundemøte

Befaring
Personlige

Billig

Middels

Dyrt



Du må ha sammenfallende mål: CRM har (for)mange sjefer

Salg

ITMarketing

Salg
IT

Marketing



Forslag til mål

CRM skal være en strategi og et verktøy til inntektsvekst.
CRM skal hjelpe våre selgerne til å lykkes.



Hva hjelper selgerne best?  Dette?



Eller dette?



En godt planlagt CRM-strategiprosess koster mer under 
implementering, men øker treffsikkerheten i 
produksjon



Inkluder også leverandørstrategi i din CRM-strategi: 
hvordan du skal drifte, supportere og videreutvikle 
løsningen – og ikke minst hvem



Valg av løsning



Skift fokus fra den tradisjonelle kravspesifikasjon over til målbilde

People don’t simply buy products or services, they ‘hire’ 

them to make progress in specific circumstances. 

#JobsToBeDone

https://www.christenseninstitute.org/jobs-to-be-done/



Et godt CRM-system vil aldri være en garanti for salg, 
men et dårlig CRM-system vil gjøre at du går glipp av 
mange gode salg



Hva kjennetegner en attraktiv CRM-løsning?

• Dekker alle kundefaser og –prosesser i en og samme løsning

• Felles database med all relevant sanntids kundeinformasjon

• Stort og voksende økosystem

• Lett å integrere med andre systemer (API)

• Automatisering og Kunstig Intelligens (KI)

• Mange kunder

• Godt utviklet (lokalt) partnernettverk 

• Tilpasset GDPR





Tips: Tenk plattform – ikke enkeltstående applikasjon



Det finnes en rekke gode CRM-løsninger



Dine behov kan endre seg – en plattform sikrer 
deg fleksibilitet



Hva er et tilstrekkelig budsjett, eller hvor lang er 
en strikk?



Implementering: Hva har endret seg de siste ti årene?



Daglig drift: I dag brukes en større budsjettandel på digitalt innhold og 
digitale kampanjer



Parametere som påvirker prisen på implementeringen

• Lisensmodellen – pr bruker, kontakt, antall utsendelser?

• Integrasjonsbehov?

• Standard/konfigurasjon versus utvikling?

• Inbound marketing og/eller outbound marketing?

• Krav til utvikling av digitalt innhold?

• Kundens evne til å styre prosjektet?

• Forprosjekt/strategiprosess



Gjør implementeringsprosjektet så lite som mulig – tenk hyppige 
releaser i produksjon

NB!  CRM skal gi avkastning på investert kapital.  Kostnadssiden avregnes mot inntektsøkningene



Valg av leverandør



Leverandørvalg henger sammen med plattform



Stikkord for valg

• Skal du ha en hovedsamarbeidspartner eller velge flere?

• Utfordre leverandøren på hvordan den vil skape forretningsverdier for deg
– Vektlegg dette fremfor den tradisjonelle kravspesifikasjonen

• Hvor godt dekket er du internt med kapasitet og kompetanse?

• Hvor god tilstedeværelse har partneren i Norge?

• Hvordan matcher partneren de kompetansebehov og –kapasitet du har behov for?

• Hvor viktig er det at partneren har bransjeinnsikt?

• Hva sier relevante referanser?

• Hva bringer leverandøren til torgs av beste-praksis?

• Hva slags leveransemodeller tilbyr leverandøren?

• Pris må sees i sammenheng med verdi – ikke kostnad



Tips til å lykkes med implementering



Prioriter standard så langt som mulig
Lær av IT-bransjen



Start der skoen trykker mest, tenk inkrementelle prosesser og Quick
Wins

Siloer og kompleksitet
• Produktdrevet
• Lite integrerte systemer og 

prosesser
• Lav datakvalitet
• Mangler viktig styringsinformasjon

Integrert kundeopplevelse
• Kunden får en integrert opplevelse 

til tross for komplekse systemer og 
prosesser

• God design og godt 
brukergrensesnitt

• Mobiltilpasset

Industrialisert
• Integrerte systemer og prosesser
• Høy datakvalitet
• Automatiserte oppgaver
• Plug & Play varer og tjenester

Digitalisert
• Både innovativ og kosteffektiv
• Sanntidsinformasjon
• Data er av strategisk verdi
• Eksepsjonell kundeopplevelse
• Modulær og agil

Operasjonell effektivitet
Øke operasjonell effektivitet

Tradisjonell Transformert

Kundeopplevelse
Øke Net Promoter Score

Tradisjonell

Transformert

1

2 3



Hvordan lykkes i 
driftsfasen/gevinstrealiseringsfasen



Det kan ikke bli for enkelt!



Leverandørpuslespillet krever tydelige grensesnitt

Digitale kampanjer

Adwords

CRM-utvikling og 
support

Chat-SW

eCommerce-SW

Publisering på web

Digitalt innhold IT-drift
Web-utvikling og 

support

Analytics

Video-SW

Digitalt design
Søkemotor-

optimalisering
Sosiale medier Prosjektledelse

Lev ELev B

Lev A

Lev C

IT-sikkerhet

Lev D

Internt



NB!  Det er de samme oppgavene som må gjøres – uavhengig av 
leverandører

Digitale kampanjer

Adwords

CRM-utvikling og 
support

Chat-SW

eCommerce-SW

Publisering på web

Digitalt innhold IT-drift
Web-utvikling og 

support

Analytics

Video-SW

Digitalt design
Søkemotor-

optimalisering
Sosiale medier Prosjektledelse

Lev C

IT-sikkerhet

Lev D

Internt



Oppsummering

• CRM må ta hensyn til at kundens kjøpsreise er blitt digital

• Et godt CRM-system vil aldri være en garanti for salg, men et dårlig CRM-system vil 
gjøre at du går glipp av mange gode salg

• Utnytt mulighetene i standardløsningen (før du investerer i mer avanserte løsninger)


