
Nybegynner guide til 
moderne CRM

“Customer Relationship Management” kan høres skremmende ut for 
små og mellomstore bedrifter. Tross alt, hvis selskapet bare har en 
håndfull av kunder, hvorfor trenger du en egen prosess eller system 
for å holde styr på dem? Noen regneark og tommelfingerregler vil 
holde i massevis.

Men hva skjer når virksomheten begynner å ta av? På et eller annet 
tidspunkt vil organisasjonen trenge et system som er mer organisert 
og strømlinjeformet enn en masse regneark eller outlook katalog. Og 
en slik migrering kan være smertefullt hvis avgjørelsen har blitt satt av 
litt for mange måneder eller år.
Sannheten er at et CRM system ikke bare er nyttig for store foretak 
selskaper - det er viktig for bedrifter i alle størrelser - fra første dag.
 
Visste du at 75% av salgsledere rapporterer at CRM hjelper til å øke 
salget? Eller at CRM systemer øker kundelojalitet med 27%? 

Kanskje det er verdt å se litt på CRM systemer allikevel?



Så, la oss begynne med det 
grunnleggende ... Hva er CRM?

CRM står for Customer Relationship Management, og det refererer 
til programvare som hjelper bedrifter å spore all samhandling med 
deres fremtidige og nåværende kunder.

Målet med å implementere et CRM er å lage et system som et salgs- 
og markedsføringsteam kan bruke til å mer effektivt kommunisere 
med potensielle kunder eller eksisterende kunder.

Markedsføring vil ofte bruke CRM for å sikre at de gir gode og riktige 
lead til salgsteamet - et viktig aspekt for å utvikle et sterkt forhold til 
salgsteamet .

Selgere utnytter CRM på mange forskjellige måter. De bruker CRM 
systemet til å finne potensielle kunder, kommunisere med dem, og 
spore deres samhandling over tid. Å ha hele prospektet historie på ett 
sted øker effektiviteten og forbedrer sin produktivitet. For eksempel, 
selgerne som bruker et CRM system,  vil ikke lengre trenger gå 
igjennom hele epost historien for å huske hvor en samtale slapp.  



Hvem bruker CRM?

Det korte svaret er at ethvert selskap som ønsker å opprettholde en relasjon i forhold 
til sine kunder kan dra nytte av å bruke et CRM-system. For å være litt mer spesifikk, er 
det to grupper av bedrifter som ofte ser mest nytte:

B2B selskaper som vanligvis trenger å spore potensielle kunder og kunder over lange 
salgssykluser og/eller gjennom oppgraderingsbaner (f.eks, et programvareselskap, et 
rekrutteringsfirma)
B2C selskaper som selger produkter med høy verdi (f.eks en gullsmed, en 
landskapsarbeid tjeneste, eller en eiendomsmegler.)

Når det er sagt, er det mange selskaper som ikke passer disse to profilene, men 
fortsatt vil finne høy verdi i å bruke et CRM-system. En annen måte å evaluere 
hvorvidt et CRM-system kan hjelpe din bedrift er å tenke på de utfordringene som 
CRM-systemer tar sikte på å løse:

Har du behov for å opprettholde en sentral liste med informasjon om dine potensielle 
kunder? Bør denne informasjonen leve i mange forskjellige steder?
Er dine kunder i jevnlig kontakt med flere mennesker i teamet eller bedriften? 
Hvordan skal alle holde styr på hvor samtalen med noen kunder slapp?  Hva som er 
blitt lovet eller tilbudt?
Sliter du med å kunne evaluere produktiviteten i ditt salgsteam? Har din salgsteam 
følge en strukturert prosess? Er det selgerne som eier relasjonen med kunden?  Blir 
data og informasjon borte hvis en selger for den kjente “steinen i hodet”?

Hvis du svarte ja på ett eller flere av spørsmålene ovenfor, er sjansen stor for din 
bedrift kan dra nytte av et CRM-system.



4 fordeler fra et CRM system

Det er mange ting et CRM system kan gjøre som bør få 
markedsførere, selgere, og bedriftseiere til å være entusiastiske!  Her 
følger hvordan et CRM system kan gjøre bedriften til en effektiv 
markedsførings og salgs maskin ...

1 | Bedre “Lead Intelligence” for både Markedsføring og Salg

Ville det ikke være nyttig hvis du visste når en potensiell kunde ser på nettstedet ditt? 
Implementering av et effektivt CRM system gjør at salgsteamet vil ha oversikt over 
hvor mange ganger potensielle kunder har besøkt nettstedet ditt, eller hvis de noen 
gang har snakket med et medlem av salgsteamet.

Når en selger arbeider med et CRM system som integreres med bedriftens 
markedsføring programvare, er de er i stand til å få tilgang til denne typen detaljerte , 
real-time Lead Intelligence, alt på ett sted.

Og dette er ikke bare gunstig for salg; det er gunstig for markedsføring også. Et CRM 
system vil la markedsføringsteamet  å se hva som fører til at et Lead blir til en kunde. 

Mer spesifikt, du kan se hva som brakte de til ditt nettsted og hvilke sider de så på 
før de ble en kunde.Når en markedsfører jobber i en markedsføringsplattform som er 
integrert med CRM, er de i stand til å finne ut hva som fungerer best for de forskjellige 
segmenter og behov.

2 | Bedre samhandling mellom salg og markedsføring (Smarketing) 

Salg og markedsføring har begge krav til tall og mål de trenger å treffe hver måned, 
og når begge funksjonene har innsyn i hverandres data og vurderinger, kan de 
lett vurdere hverandres fremgang og identifisere og rette opp problemer tidlig i 
måneden. “Real-time” rapportering gjør begge funksjonene ansvarlige for sine mål 
og hjelper hverandre samhandle mot felles gode resultater. Vi må ikke her glemme 
at CRM systemet brukes for all data på eksisterende kundene, og ikke bare leads 
og nye kunder, så all kundeservice kommunikasjon og vurderinger også  lett kan 
dokumenteres for kundeansvarlige  å referere til. 



4 fordeler fra et CRM system

3 | Hjelper selgere til å prioritere kunder og salgstrakt

Et CRM system gir ikke bare fullstendig innsyn i salgstrakten , men det hjelper også 
selgere å prioritere hvem de skal ringe først, slik at de ikke går glipp av viktige 
muligheter. Når salg og markedsføring setter opp et CRM system, kan de identifisere 
viktige kriterier og selv gjennomføre en lead poengsystem. Salgsledelsen kan sette 
opp kriterier for å priorietere kunder og hvem og hvor ofte man har kundebesøk. 
CRM systemet vil redusere tidsbruket i gjennomgangen av potensielle kunder, og gir 
selgerne muligheten til å prioritere de beste mulighetene.

4 | Lukket Loop Rapportering Lar Markedsførere Forbedre kampanjer

Når du integrerer markedsføring programvare med CRM, da kan markedsførings 
teamet enkelt analysere effektiviteten av sine kampanjer ved hjelp lukket 
rapportering. For eksempel når en selger konverterer et lead til en betalende kunde, 
kan han eller hun merke det i CRM systemet, og den vil automatisk bli oppdatert 
i  markedsførings programvaren. Dette lar markedsførings teamet gjøre to viktige 
ting. Først kan markedsføring automatisk fjerne dette lead (salgsemne) fra deres 
oppfølgings sekvenser, og i stedet sende ut kundefokusert  informasjon. Dernest 
er markedsføring teamet nå i stand til å tilskrive denne nye kunden til en bestemt 
kampanje og kanal. Kartlegging av markedsaktiviteter  til hendelser i salg er 
avgjørende for at  markedsførings funksjonen kan forbedre fremtidige kampanjer.



9 Må-ha CRM Funksjoner

Før man vurderer noe annet, bør et CRM-system være nyttig for sine 
sluttbrukere : selgere, salgssjefer , markedsførere og bedriftsledere. 

CRM-systemer har en rekke funksjoner, men disse ni funksjonene 
som følger er “must-haves” for enhver bedrift som satser på å bedre 
organisere sine systemer og forbedre effektiviteten.

CRM er viktig for å skape gode kundeforhold og relasjoner,  og bidrar 
til å forbedre effektivitet  - men det må være tilpasset din bedrift og 
en moderne hverdag.



9 Må-ha CRM Funksjoner

1 | Kunderegister med kundedata

Du vil ikke finne et CRM system som ikke har et kunderegister med kundedata. Hvis 
du gjør det, er sjansene høye for du ikke ser på et CRM system. Alle CRM-systemer gjør 
det mulig for selgerne opprette kontakt poster, lagre prospekt og kundeinformasjon 
i en database.  Imidlertid vil det være de beste systemene som virkelig forbedrer 
effektiviteten, og reduserer og effektiviserer manuell inntasting av kontaktdata så 
mye som mulig. 
Bedøm denne funksjonen med brukervennlighet i tankene.

2 | Trinn i salgsprosessen  - “Deal Stages”  i en salgsmulighet 

De fleste CRM-systemer kan tilpasses til en bestemt salgsprosess. Om din bedrift 
har tre trinn eller 15 trinn for å sluttføre en salgsmulighet, bør du være i stand til å 
programmere disse nivåene i programvaren og enkelt legge til tilhørende verdier. 
Det bør også være enkelt å følge salgsbanen ved flytte fra et trinn til det neste i 
salgsprosessen , fra en scene til den neste.  I noen systemer er det mye manuelI 
inntasting for dette. Moderne systemer har enkle funksjoner for dette. I Hubspot CRM 
som vist under, er det å gå til neste trinn i prosessen, like enkelt som å dra og slippe:

Pass på at systemet du bruker kan tilpasses dine behov med letthet.



9 Må-ha CRM Funksjoner

3 | Daglig “Dashboard”  - kontrollpanel

Selgere trenger innsyn i en rekke oversikter og vurderinger på en daglig basis. 
Oversikter som viser deres fremgang hittil mot kvote eller mål, hvor mange avtaler 
de har i salgstrakten og på hvilke stadier, og hvilke utestående oppgaver de trenger å 
fullføre . Tilsvarende vil salgssjefer  og ledere måtte være i stand til å se disse samme 
kategoriene for det samlede salgsteam .

Evaluer denne funksjonen basert på visuell appell og enkelhet.

4 | Oppgave behandling

En selger som må veksle frem og tilbake mellom flere ulike systemer for å se på, 
vise og fullføre sine daglige oppgaver er ikke særlig fornøyd (selv om dette er 
ganske vanlig frustrasjon). CRM-systemer som inkluderer oppgave administrasjons 
funksjoner (to-do lister, o.l.), vil effektivisere selgerns daglige arbeidsflyt og hjelpe de 
å holde seg ajour.

5 | Oppbevaring av innhold - Content Repository

Ifølge Docurated “State of Sales Productivity 2015” studiet, bruker selgere 31% av sin 
tid på enten finne, eller skape innhold. For å kutte ned på bortkastet  tid brukt på å 
søke etter innhold, se etter et CRM-system med en innebygd oppbevarings sted for 
innhold  (embedded content repository). Se etter et system som gjør at selgerne kan 
lagre sitt viktigste innhold på ett sted som er enkelt å finne. Og det er ikke bare viktig 
innhold, men også innhold for hyppig gjenbruk. Å skrive eposter kan være en annen 
tidstyv for en travel selger. Se etter et system som også gjør det mulig for brukeren 
å lagre tilpassede e-post maler, slik at selgern ikke må finne opp hjulet med hver ny 
kundekontakt.



9 Må-ha CRM Funksjoner

6 | Automatisert datafangst

En av de viktigste grunnene selskaper velger å implementere et CRM system er å 
holde bedre styr på kunde- og prospekt kontakter og aktiviteter (e-post, samtaler, 
etc). Men pass på: Mange CRM-applikasjoner krever at selgere må kopiere og lime inn 
e-postene inn i systemet eller til og med laste opp samtaleopptak. Disse ekstra skritt 
kan være frustrerende for selgere som kanskje har 50 eller 100 samtaler hver eneste 
dag, og det gir rom for menneskelige feil. Se etter en programvare som gjør dette 
trinnet automatisk. Hubspot CRM er et eksemple på et system som automatisk logger 
samtaler og e-poster som sendes og innlegg dem i en tidslinje-lignende syn på en 
kontakt rekord siden:



9 Må-ha CRM Funksjoner

7 | Rapportering

Et CRM-system er bare så god som den innsikten den gir. Vær sikker på at CRM 
systemet du ser på har rapportering funksjoner som gjør det enkelt å eksportere og 
distribuere ønsket og viktig informasjon og de trendene som systemet avdekker.

8 | Mobil

Selgere har sett produktiviteten øke med 15% når de har mobil tilgang til CRM-
applikasjoner. Å binde representanter til et CRM-system som bare kan nås via laptop 
vil irritere de fleste, spesielt hvis de er i en rolle som krever reise. Flertallet av CRM-
systemer i dag tillater selgere å logge på systemet fra mobile enheter som nettbrett  
og smarttelefoner  - sørg for at de du vurderer også har mobil funksjonalitet.

9 | Integrering med Markedførings Automatisering

Og sist, men ikke minst, er integrasjon mellom markedsførings og salgs plattformer 
avgjørende. Tross alt, det underliggende  begrepet “Customer Relationship 
Management” skal gi en komplett livssyklus visning i hvert prospekt og klient. Et gap 
mellom markedsførings automatisering og CRM kan føre til tapt informasjon og tapte 
muligheter.  Ikke la deg lure av gamle salgs automatiserings systemer som kaller 
seg CRM,  uten både gode salgsmulighets oppfølging systemer og markedsførings 
integrasjon.



Oppsummering
For å høste full nytte av et CRM system, må du velge et med de 
funksjonene som er riktig for din virksomhet i dag, men også med 
funksjoner som kan vokse med deg etterhvert som din bedrift 
utvikler seg. Tenk på bedriftens vekstmål, og vurder både kortsiktige 
og langsiktige behov ved å investere i en CRM-plattform. 

Husk, et CRM system er ikke bare en finansiell investering, det er 
også en investering i tid for salg og markedsføring organisasjon  - 
vil du kaste bort tid, eller spare tid? Et system som er enkelt i bruk,  
sparer tid i hverdagen, og har automatiske funksjoner for å hente 
data,  vil ha høyere adopsjon og kjappere ROI.  Plukk riktig system, 
implementer det, og sørg for å håndheve  “best practice” rundt bruk 
av systemet.  Riktig system og riktig implementasjon vil gi høy verdi 
for bedriften idag og inn i fremtiden.



Om oss: 
Pivotal Consulting AS er et  konsulentselskap som fokuserer 
på strategi, endringsledelse og salg - primært basert på 
begrensingsteorien med full fokus på vesentlige resultats økninger.

Vi garanterer resultater - no cure, no pay

I tillegg til generell strategi har Pivotal Consulting spesialisert seg på å 
implementere TLS løsninger for salg. 
For salg tilbyr vi strategirådgivning og coaching, og opplæring i de to 
ledende CRM :  Hubspot CRM og Salesforce.com CRM
 
Ta gjerne kontakt idag på :  info@pivotal-consulting.no
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Ketil Stokke-Johnsen
CEO


