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1. Velkommen

Er du mødt forventningsfuld frem? Så lad os komme i gang med grun-
den til, at vi er her. Første forudsætning er, at bogen er skrevet. En måske
vigtigere forudsætning, som er opfyldt er, at du har interesse for emnerne
og ønsker at høste værdifuld viden og måske endda anvende den.

Denne bog handler om succesfuld implementering af CRM (Custo-
mer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre or-
ganisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser, der bør gøres
inden og undervejs i forløbet og giver eksempler på hvordan CRM kan
bruges til meget forskellige formål med succes, blot det er planlagt og
styret.

Umiddelbart vil jeg estimere, at omkring 50-100 konsulenttimer i gen-
nemsnit kan sparres på et CRM-projekt, hvis projektlederen - og evt. hele
projektholdet - har læst og sat sig ind i denne bog, set i forhold til et pro-
jekt, hvor denne genvej ikke er benyttet. Et overordnet kendskab til em-
nerne og deres betydning samt potentielle værdi for projektet og
virksomheden vil give et langt bedre udgangspunkt og mere dynamisk
projektforløb. Den fælles referenceramme og mulighed for prioritering
ud fra reelle behov og overordnet viden vil hjælpe til at strømline pro-
jektet og i langt højere grad styre eventuelle eksterne konsulenter i den
rigtige retning og mere effektivt fokusere på de rigtige opgaver og mål.
Dertil kommer de meget færre interne timer som følge af mere effektiv
indsats og undgåede fejlslagne forsøg, der yderligere giver en væsentlig
besparelse. Tilføj business casen så den tidligere ibrugtagning af CRM
som følge af ovenstående og den medfølgende større indtjening, øgede
effektivitet, større kunde- og medarbejdertilfredshed eller noget helt
fjerde, som er dit mål med CRM-missionen.

Formålet med denne bog er at sætte dig som læser i stand til at drage
nytte af mange års erfaring, uden at det er nødvendigt selv at gennemgå
tilsvarende mange projekter og forsøg med tidsforbrug og risiko for fejl
til følge. Du kan hermed have en grundlæggende forståelse for CRM og
emnets mange facetter og mulighederne, allerede inden du går i gang
eller finde inspiration til nye CRM-muligheder og forudse både mål og
planlægge rejsen fornuftigt.
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Hvad er CRM

CRM har i dag mange versioner og endda oversættelser. Der er dog mest
enighed om, at det drejer sig om kunder, relationerne med og til dem,
samt om ledelse eller styring. Så holder den dominerende enighed imid-
lertid også op og CRM bevæger sig i forskellige retninger. Om det er kun-
derelationer, som skal styres, eller om det er selve kundernes
købsmønster, om det er et spørgsmål om at styre eller lede kunderne eller
virksomheden, eller om det er en metodik for forretningsudvikling eller
beslutning om teknologi, er nogle af de mange spørgsmål og overvejel-
ser, som bliver gjort, når der tales om CRM.

Da jeg startede med CRM – ja, man kunne kalde det, dengang jeg så
lyset – hed det slet ikke CRM endnu. Da var begreberne salgsstyrings-
værktøj, kundedatabase eller servicesystem. Nogen brugte sågar deres
ERP-system1 til CRM og havde god gevinst ud af det.

Men så kom ’bevægelsen’ i gang og CRM-systemerne meldte sig i
kampen om kunderne, som ERP-systemerne ellers sad tungt på. Fra at
kunne nøjes med et system til at håndtere ordrer, fakturaer, lagerstatus,
pluklister, kreditorer, debitorer, kontoplan osv. og i det have overblik
over alle kundeinformationer, skulle skotøjsæsker, regneark og små
hjemmestrikkede databaser erstattes med noget enklere og bedre til at
gøre de andre informationer mere dynamiske og let tilgængelige for
medarbejderne udenfor økonomikontoret. Især sælgere (eller var det
deres chefer?) havde brug for overblik over deres kunder, deres møder,
opfølgninger og forventede salg, og serviceafdelingen krævede indblik
i indgåede aftaler, kontraktdetaljer og kundestamdata. ERP-systemerne
kunne ikke længere give alle svar og dække alle behov. Mange bud på
tillægssystemer skød frem alle vegne fra: Kalendersystemer, kontaktda-
tabaser og salgsrapporter. På et tidspunkt smeltede flere af disse sammen
og helt nye systemer så dagens lys. Alle med det primære formål at sup-
plere de økonomiske fakta med blødere oplysninger om kunderne til
brug i salgsarbejdet, hvad enten det drejede sig om nysalg, mersalg, op-
salg, krydssalg m.m.

1 Med ERP-system menes her bredt økonomisystemer, hvad enten det er det lille fakture-
rings- og regnskabsprogram eller om det er det store materiale- og ressourcestyringssystem.
Denne bog tager ikke fat på hele den verden, men begrænser sig til der, hvor CRM komple-
menterer eller lægger op til ERP.
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CRM-systemerne var født og skabte en ny dagsorden, men det var
stadig systemer. Det var IT-værktøjer skabt til at støtte medarbejderne i
deres jagt på kunder og ordrer, deres overblik og afrapportering af ind-
satser og succeser og ikke mindst videndeling kolleger imellem og vi-
densoverdragelse, når en medarbejder stoppede. Kort sagt, CRM-
systemerne fik ansvaret for at løse en mængde opgaver omkring at op-
samle, håndtere og stille til rådighed, al den information, som ikke lå i
ERP-systemet.

Hvorfor CRM
Mange bøger og artikler er skrevet gennem de seneste 15-20 år om CRM,
og hvad det egentlig er. Næsten ligeså mange meninger kæmper om at
have ret og hjælpe virksomheder med at finde De Vises Sten. Denne bog
føjer til debatten, men i en noget anden retning end alle de andre. Det er
i hvert fald tanken, for jeg ønsker at tegne landkortet – eller universet –
og gøre det lige præcis generelt nok til, at hele konceptet med alle dets
facetter kan rummes og samtidig præcis detaljeret nok til, at jeg kan vi-
deregive viden og konkrete værktøjer, som kan bruges til at komme igen-
nem opgaverne og opnå succes.

Procesoptimering er en meget interessant og værdifuld disciplin, der
oftest er årsagen til ambitionen om at indføre eller videreudvikle CRM,
Jeg har brugt en del energi på lige netop dette igennem årene. Jeg mener,
den er interessant, fordi den både i sig selv har et stort potentiale for for-
bedringer i en virksomhed og kan bringe mange glæder og fordele til
medarbejderne, men den kan også være med til at fremme en mere over-
ordnet mission.

En stor del af CRM-implementering og -videreudvikling går ud på
at trimme og justere (og måske fjerne) processer og lægge andre om, så
de glider nemmere for medarbejderne og for kunderne. Virksomheden
tjener på dette, men det gør de daglige brugere af processerne i høj grad
også. Begge dele gør, at kunderne også kan nyde godt af det arbejde,
der lægges i at give procedurerne et eftersyn af og til, hvad enten det
er, fordi der er ny teknologi tilgængelig, eller fordi ny læring er opnået,
nye kompetencer er kommet til, forretningen er ændret eller noget helt
fjerde.

I forbindelse med mit CRM-arbejde i forskellige virksomheder har
det som regel været en del af planen at gøre noget bedre, hurtigere, mere
effektivt, billigere eller nyt. Her kan procesoptimeringsdisciplinen vir-
kelig få lov at vise tænder, og CRM nyder godt af, at det sker i netop
dette lys. Når noget nyt kommer til, vil det kræve en ny læring og ændret
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fokus, og det vil naturligvis tage tid og opmærksomhed fra medarbejdere
og ledelse. Når det samlede regnestykke alligevel kan vise en forbedring,
er det oftest, fordi vi samtidig optimerer arbejdet fra noget ikke længere
tidssvarende.

Flere andre baggrunde kan nævnes for CRM-projekter; øget kunde-
fokus, ændret markedsorientering, ændrede forretningsmæssige forhold
m.m.fl. Udgangspunktet for denne bog er, at beslutningen om en CRM-
mission enten overvejes eller er taget, og CRM-universets mange facetter
ønskes undersøgt og bragt i spil. Årsagen til denne beslutning beskæfti-
ger jeg mig ikke med, men vil meget gerne inspirere og opfordre til, ikke
mindst gennem emnerne og de mange muligheder for succes, som er be-
skrevet i denne bog.

Hvorfor har mine ord værdi

Hvorfor har mine ord værdi for dig? Jeg har arbejdet med CRM fra
mange vinkler igennem mine mere end 20 år i branchen, som udvikler,
projektleder, som CRM-ansvarlig, som konsulent, i et par etaper som
produktchef og markedschef for CRM, en på holdet eller som del af top-
ledelsen med beslutning om CRM i virksomheden, samt mine år som
personaleleder i serviceorganisationer. Alle roller har givet deres bidrag
til, at jeg nu føler, at jeg kan dele ud af den viden og erfaring, jeg har op-
bygget og mange gange oplevet – og ikke mindst fået at vide – er værdi-
fuld.

Jeg er oprindelig uddannet ved DTU i Lundtofte (dengang DtH) til
Cand.polyt. i Systemudvikling (Civilingeniør) med speciale i menneske-
maskine-dialog, altså læren om, hvordan systemer skal se ud og opføre
sig, så mennesket hurtigst og bedst – og ikke mindst gerne – tilegner sig
brugen af dem. Mere beskrivende ville det i dag hedde noget i stil med
optimal brugervenlighed og -adoption, stejl indlæringskurve og proce-
soptimering.

Om målet var implementering af CRM i organisationer, papirløst
kontor, opbygning af leveranceafdelinger, implementering af CRM i or-
ganisationer, udvikling af metodesæt for optimal CRM-implementering
indeholdende konkrete værktøjer til at støtte kunde, projektgruppe og
leverandør, har jeg gjort det og haft stor fornøjelse ved det. Min lede-
stjerne har altid været at sikre succesfuld CRM-implementering

Som konsulent, som medarbejder og som projektleder har jeg haft
den fornøjelse at arbejde med projektteams i over 100 virksomheder med
en succesfuld CRM-implementering til følge og meget stor forskel på
projektets adræthed og enkelhed. Nogen gange er det nemmere at
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komme i mål og andre gange er det meget mere op ad bakke. Det har
fået mig til at tænke på forskellene, og hvad der kunne ligge til grund,
for IT-systemet var ofte det samme, og organisationerne lignede også
hinanden på nær en vis branchefordeling og størrelse. Den væsentligste
parameter er tilgangen, opfattelsen af projektets betydning for virksom-
heden og projektets art. Hvad er CRM, og hvad skal det betyde for os.

Jeg har sågar prøvet som CRM-ansvarlig i en stor servicevirksomhed
at få som mission at løfte organisationen fra en negativ CRM-holdning,
der var opstået bl.a. pga. et par fejlede implementeringsforsøg, antiparti
i IT-afdelingen mod det valgte system og deres ihærdige kamp imod det,
samt manglende viden i organisationen om og strategi for CRM. Det blev
vendt til en positiv og selvforstærkende udvikling, hvor CRM tiltrak
både interessenter og ideer. Gennem hårdt og målrettet arbejde fik kon-
ceptet efterhånden et solidt positivt ry og en meget fornuftig tilbagebe-
taling, ikke mindst gennem en stribe af beviselige procesoptimeringer
helt op i størrelsesordenen 60-80% (målt og konkluderet af medarbej-
derne og mellemlederne selv). Det var en af de allermest spændende, læ-
rerige og motiverende missioner, jeg har været med på.

Alt dette har givet mig en erfaring, og et mønster er blevet synligt,
som jeg igennem årene har udviklet, afprøvet, tunet, optimeret og fin-
pudset. Med denne bog kan du spare unødvendige omveje, der meget
ofte koster tid, penge og ærgrelser.

Det er også disse omveje – og desværre mange gange blindgyder –
der gennem tiden har givet CRM et ry for at være kompliceret, kom-
plekst og tit ende i fiasko. Det er trist men sandt, og hver gang bunder
det i manglende forberedelse, viden og bevidsthed om forudsætninger
og metoder. Det skal denne bog bidrage til ikke gentager sig. Betragt
bogen som en kogebog, opskriften på succes med CRM gennem mere
optimal implementering, videreudvikling eller forandring.

Jeg har set mange eksempler på, hvordan CRM kan have selvforstær-
kende effekt på organisationen, tiltrække potentielle gevinster som en
magnet suger jernspåner og inspirere medarbejdere og ledere til en bedre
hverdag.

En del handlinger og opgaver er beskrevet ud fra cases i stedet for
blot som teori, der kan være lidt svær at fortolke og omsætte til handling.
Alt i denne bog er oplevet og testet i virkeligheden og kommer af ben-
hård erfaring.

Jeg skylder en stor tak til de mennesker, jeg har arbejdet sammen med
i CRM-regi. De teams, jeg har ledet, de kolleger, jeg har haft fornøjelsen
af at arbejde sammen med, og de kunder, som har været med til at op-
bygge min viden. Alle har jeg tilstræbt at lade min erfaring og kompe-
tencer komme til gode og skabe udbytte, og jeg har glædet mig hver gang

Procesoptimeringer helt
op i størrelsesordenen 
60-80%

!
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en udfordring er blevet præsenteret og over hver en mission, som er lyk-
kes.

Tak til de personer, som har ladet sig overbevise og ’omvende’, som
har udfordret mig, støttet mig og drevet mig, og som har set lyset i CRM
ligesom jeg selv. Det er og har været en sand fornøjelse at arbejde sam-
men med jer.

Birger, Charlotte, Dorte, Erik, Erling, Henrik, Jan, Jo, Katja, Kenn, Kim,
Kristian, Lone, Martin, Niclas, Ole, Palle, Paola, Per, Per, Per, Peter, Sarah,
Sune, Susanne, Vivian.

Forventning

Nye visionister kan begynde her.

Implementeringens succes afhænger af, om alle de rigtige opgaver er de-
fineret og bliver udført i den rigtige rækkefølge og med det rigtige for-
mål. Der er regler, der skal følges, hvis CRM skal have succes. Lige fra
forberedelsen med afdækning af behov og muligheder, målsætning og
planlægning, over projektforløb med teknisk og organisatorisk imple-
mentering, til opfølgning og vedligeholdelse af projektet.

Du kan forvente, at når du har læst bogen, ved du, at CRM-imple-
mentering eller -videreudvikling kan være ret enkel, udelukkende fordi
du har opnået viden om, hvad du skal overveje samt have fokus på, når
du foretager rejsen. Derudover modtager du også konkrete eksempler
og værktøjer til at tage fat på arbejdet. Et gammelt håndværkerordsprog
siger ”Det rigtige værktøj er det halve arbejde” og vi har nok alle hørt
”Grundig forberedelse er det halve arbejde”. Altså vil du efter denne
bog, med begge bidrag til dig, være optimalt udrustet til CRM-rejsen.

Der er en risiko for, at min entusiasme smitter, og rejsen bliver til en
mission. Det har jeg oplevet før, og det må meget gerne ske igen. CRM
kan være svaret på alt – det har jeg ofte proklameret; egentlig mest fordi,
jeg tror på det, ikke mindst efter at have set det være sandt. Det hænger
nøje sammen med min definition på CRM, som jeg lader bogen tage fat
på om lidt.

Du kan forvente dig beskrivelser og modeller baseret på mine erfa-
ringer, opstillet med henblik på, at de skal kunne genanvendes og gerne
være direkte genveje og inspiration. Du kan også forvente dig konkrete
eksempler og cases, hvor jeg beskriver opnåede resultater, og hvordan
de blev virkelighed.
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Jeg forventer til gengæld, at du afprøver det relevante og håber, at
du får en god oplevelse. Det er hensigten, at denne bog giver dig en
struktureret drejebog. Flere af modellerne er brugt mere end én gang, og
alle er justeret for det optimale. Jeg forventer, at du tager, hvad du kan
bruge og tilpasser det lige præcis din opgave, med inspiration i bogens
CRM-model og eksempler.

Jeg håber, at du finder bogen relevant, interessant og lærerig. Det er
med lige netop det mål, jeg har skrevet den.

Forberedelse

For at læse denne bog kræves ganske lidt eller ingen erfaring med CRM
eller projektledelse. Vigtigere er det, at du har interesse for emnet, er eller
skal være projektleder, er leder i en organisation, som kan få nytte af
CRM, eller af anden grund ser et mål med kundeorientering som kerne-
værdi. Måske er du – som jeg selv bl.a. har været det – CRM-ansvarlig i
en virksomhed eller ønsker at være det. Måske ønsker du en første ind-
sigt i emnet, at få det afmystificeret eller få flyttet en horisont. Det kan
også være, at du som konsulent eller leverandør ønsker at kunne rådgive
kunder mere end i dag, få inspiration til nye retninger indenfor CRM
eller er ansvarlig for at udvikle et forretningsområde.

Hvis du sidestiller CRM med kundeorientering, som jeg gør i en del
af bogen, vil en stor del af din forberedelse nok ske, når du ikke læser
her, men derimod selv er kunde eller i en anden modtagerende af en ser-
vicehandling. Der bemærker du, om du føler god service og har en god
oplevelse som kunde eller undrer dig over, hvorfor du skal udsættes for
manglende fokus, øget besvær, dårlig opførsel eller andet. De oplevelser,
du selv har haft som kunde, er med til at forberede dig på at yde god
CRM og bidrage til, at dine kolleger og medarbejdere også gør det. Den
forberedelse er også uvilkårligt med til at sætte scenen og skabe det filter,
hvormed du læser denne bog.

De væsentligste nøglebegreber er markeret eller illustreret, ligesom
indholdet er struktureret, så bogen senere kan benyttes som opslagsværk.
Sidst i bogen finder du en oversigt over disse begreber og budskaber samt
en liste over eksemplerne. Du kan naturligvis læse bogen fra ende til
anden og forhåbentligt føle dig bedre rustet undervejs og efterfølgende.

Det vigtigste for mig er at bidrage med den viden og erfaring, som
jeg har samlet gennem mit arbejde med CRM. Målet er, at flere CRM-pro-
jekter lykkes, at flere CRM-projekter igangsættes med glæde og tillid til
succes, og at de fuldføres, samt at CRM som koncept får bredere anerken-
delse som ledelsesværktøj, som medarbejdergode og som kundefordel.

CRM som ledelses-
værktøj, medarbejdergode
og kundefordel

!
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Enhver forretning bygger
på - og har til hensigt at
fremme - relationer og
skabe gensidig gevinst

Beslutning

Forandring er en kunst, styring et håndværk. CRM handler om relatio-
ner, og at komme i mål er en gevinst for alle parter. Nøgleordene her er
bl.a. ’forandring’, da CRM implicerer netop en udvikling, et besluttet og
velvalgt forløb, ja helst en forbedring. Ikke alle organisationer er dog lige
godt forberedt på, at udvikling også omfatter forandring og ofte opleves
direkte modstand. Ikke pga. bevidst negativ handling, men snarere en
modvilje mod forandring og en kamp for at holde fast i det velkendte,
det trygge. Derfor er CRM-projekter store som små også en beslutning
om forandring og begrebet ’forandringsledelse’ skal tilsvarende også
fylde tilpas meget. Begge begreber skal derfor også med som en del af
dit CRM-projekt.

Relationerne er uundgåelige, når det drejer sig om CRM, og det hæn-
ger sammen med, at enhver forretning også både bygger på relationer
og har til hensigt at fremme disse og skabe gensidig gevinst. Relationerne
eksisterer altid og er afgørende for forløb, stemning, omdømme, målop-
fyldelse og meget mere. Det eneste, du kan beslutte, er, hvordan relatio-
nerne skal benyttes og motiveres. Det midterste bogstav i CRM er netop
relationerne, og således er det nærliggende at vægte en tredjedel af fokus
til sammenspillet mellem mennesker, mellem mennesker og processer,
samt mennesker og viden. Det gælder både kunder, kolleger imellem,
projektgruppen, hvis en sådan er til stede, samt ambassadører og andre
interessenter. CRM er en gruppebedrift og kræver en fælles indsats. Du
beslutter, hvordan relationerne skal være, hvad de skal bruges til, og i
hvilket omfang de skal styre og bestemme samt styres og benyttes.

!
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En anden meget essentiel beslutning er, om man virkelig ønsker suc-
cesen. Ikke blot ønsker og arbejder hen imod, men virkelig brændende øn-
sker og kræver, at CRM skal lykkes. Det er denne vilje, som skal
omsættes til begejstring ved opgaven, en smittende entusiasme, en ba-
nebrydende adfærd kombineret med spidskompetence. Så vil man alle-
rede være foran på point, inden arbejdet går i gang. Betragt dig selv som
spydspids, som entusiast, som evangelist og tag fat om missionen. Beslut
dig for succes. Som entusiast arbejder man ikke, udfører ikke et job, man
udlever en mission.

Med en sådan beslutning er du og I godt på vej til succes med CRM.
Derfor er min iscenesættelse af bogen helt parallel med CRM-projektet:
Hav ideen og interessen for CRM, læg planen og før den frem til virke-
lighed og succes. Jeg giver mit bud på, hvordan du kan nå dette, bl.a.
ved at slutte med forslag til en handlingsplan, hvordan du kan benytte
bogens stof på din vej til succes.

Hermed vil jeg ønske dig god fornøjelse med bogen og CRM.
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CRM er langt mere end
blot systemer og teknologi

2. Modellen for succesfuld CRM

Modellen for implementering og succesfuld udnyttelse af CRM består
af en kerne, der dækker den organisation, CRM-universet skal leve i og
her udenom de fire forudsætninger for successen, alt sammen pakket
ind i implementeringens håndværk. Det er denne model, som bogen
bygger på og forklarer, samt giver værktøjer til at benytte.

I den kommende gennemgang af de afdelinger i organisationen, der
er relevante for CRM, gives inspiration til områder, der kan involveres,
hvis CRM ikke allerede er fuldt udbredt og eksempler fra virkeligheden,
hvor den beskrevne teori har gjort en tydelig forskel.

CRM er for mange blevet synonym for CRM-system, hvilket er bekla-
geligt, og samtidig hovedårsagen til de mange fejlede CRM-projekter
gennem tiderne. CRM er langt mere end blot systemer og teknologi. Det
er den første forskel, som jeg vil slå fast, fra de mange opfattelser om, at
CRM er tæt knyttet til teknik, IT og systemer. IT hører til i CRM-verdenen
og kun sådan. IT er i mange tilfælde et tidssvarende værktøj, som er vig-
tigt at tænke ind og forholde sig til. Der stopper den. Lader man IT fylde

!
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mere, får man tilsvarende et IT-projekt, et IT-system og en IT-verden. Det
er langt fra interessant for kunderne, om der er den ene eller anden IT-
beslutning bag facaden. Vigtigt er kun service, relation og udbytte. Tænk
på din transaktion i banken eller i supermarkedet. Er det vigtigt for dig,
om kasseekspedienten sidder med en Navision-terminal eller et Excel-
ark? Er det vigtigere, at ekspedienten smiler og taler pænt, frem for kon-
sekvent at se ned i båndet, smide med byttepengene og taler med en
kollega 10 meter væk? Lad teknikken blive besluttet af dem, der har for-
stand på det i tæt samarbejde med dem, der har forstand på anvendelsen
og relevansen for forretningen.

CRM drejer sig i langt højere grad om fokus, vision, viljestyrke, kom-
petenceudnyttelse, erfaring, harmoni, begejstring, anerkendelse og 
erkendelse. CRM er holdning og adfærd og især udbytte.

I modsætning til ’broderen’ ERP, hvor hovedreglerne er struktur,
faste rammer, bunkevis af tal, stringent og regelbaseret form, skal CRM
være en langt mere fleksibel og dynamisk model for processerne.

Som CRM Manager har jeg bl.a. brugt dette enkle mantra uanset pro-
jektets plads i organisationen, uanset om emnet var procesoptimering i
kundecentret eller en rapport i HR: ”Vores eksamen er, at kunden mær-
ker, at vi tænker og mestrer CRM”. Helt derude skal det kunne mærkes.

Overordnet kan det enkelt beskrives således:

CRM’s tre orienteringer

1. CRM for kundens skyld: Hvordan mærker kun-
derne, at virksomheden har styr på CRM? Hvordan
kommer kundefokus ud over scenekanten? Hvad
ønsker virksomheden at være kendt for i markedet?

2. CRM for medarbejderens skyld: Hvad får med-
arbejderne ud af det? Og hvordan bidrager de? Der
er rig mulighed for at fokusere på procesoptimering,
skabe og højne arbejdsglæde og i kundens navn
bruge kræfter på tværorganisatorisk proces fokus.

3. CRM for ledelsens skyld: Gladere og mere ef -
fektive medarbejdere, lavere personaleomsætning,
højere ydelse med mere realistisk indsats, tilfredse
og gladere kunder, mersalg, kundeloyalitet, mindre
kundeafgang.

CRM er holdning og
adfærd
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Effektiv videndeling er 
essentiel for god kunde -
orientering og kræver 
mulighed, evne og vilje

Optimalt udnyttet og værdifuld CRM findes i brændpunktet af disse
tre orienteringer.

CRM drejer sig frem for alt nemlig om mennesker, mennesker i
teams, i afdelinger, i organisationer, mennesker som leverandører, som
kunder og som serviceorganer. Er holdning og adfærd på plads i orga-
nisationen, og er kulturen kundeorienteret, er vejen til succes en flerspo-
ret motorvej med de bedste trafikale forhold. Omvendt kan rejsen uden
en motiveret, forstående og indlevende organisation være en bumpet
grusvej med sving og pløre. Faktum er, at det stadig kan lykkes, men…
bl.a. derfor er CRM svaret på mere end blot kundeorientering og i mange
flere afdelinger end blot de traditionelle som f.eks. salg og kundeservice.
Derudover er det ikke kun kunderne, som kan tilgodeses med CRM. Pro-
cesserne og mulighederne kan applikeres på mange andre områder, hvil-
ket bl.a. behandles i afsnittet ”CRM uden kunder?”.

Videndeling er den røde tråd

Videndeling er essentiel basis for en god kundeorientering. De to vigtig-
ste afsnit af dette fundament er dels kompetente medarbejdere, der både
er uddannede og har de rette forudsætninger, og dels intelligente pro-
cesser, som er bygget og bestandigt tilpasset de krav markedet og orga-
nisationen stiller.

Derfor skal der fokuseres på sammenhæng mellem kundebehov og
virksomhedens målsætning. Hvis det er indenfor vores operations- eller
ansvarsområde, skal vi sørge for at leve op til forventningerne. Hvis det
falder udenfor, skal vi være åbne omkring det og måske endda tage an-
svar for at lede kunden videre i den rigtige retning for at få sit behov
dækket, internt eller måske eksternt hos samarbejdspartnere.

Det ønskede vidensniveau stiller krav til medarbejderuddannelsen,
som skal omfatte følgende kompetencer:

Medarbejderuddannelsens kompetencer:

1. Produkter og ydelser
2. De anvendte processer, applikationer og øvrige værktøjer
3. De relevante faglige kompetencer som leder, sælger, tekniker, 

servicemedarbejder osv.
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