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Nordjysk Elhandel fik CRM på 1 måned
Når du vælger en standardløsning, går det hurtigt! I løbet af blot en måned fik Nordjysk Elhandel
implementeret en komplet Microsoft Dynamics CRM-løsning og uddannet sine sælgere i at bruge
den.

”Erhvervsafdelingen
hos Nordjysk
Elhandel ventede
med kravsspecifika
tionen for at gøre
sig sine egne
erfaringer med
CRM-systemet
først.”
Morten Rold Jensen,
salgschef i erhvervsafdelingen
hos Nordjysk Elhandel

I april havde erhvervsafdelingen hos Nordjysk Elhandel ikke deres kundeoplysninger samlet i ét
CRM-system. En måned senere, i maj, havde de en komplet Microsoft Dynamics CRM, som sælgerne
var uddannet i og i gang med at benytte. Morten Rold Jensen, som er salgschef i erhvervsafdelingen
hos Nordjysk Elhandel, forklarer, hvordan processen kunne gå så hurtigt:
- Vi kom fra et opdateringshelvede af kundedata i forskellige Excel-ark og et internetbaseret kunde
håndteringssystem uden integration til økonomisystem, Outlook m.v., så vi havde ikke så stor erfaring med et decideret CRM-system. Derfor besluttede vi, at det ikke gav nogen mening for os at
få lavet en egentlig kravsspecifikation, før vi selv havde opbygget viden om Dynamics CRM som
standardløsning.
- Samtidig ville vi undgå at lægge ud med at lave unødige tilpasninger, før vi kendte de omfattende
muligheder i standardløsningen. Det gør vi nu og har løbende samlet ændringsforslag. Så nu er vi
klar til en proces med Logica, hvor vi afdækker de mere specifikke behov, fx er vores klimaafdeling
med i nogle projekter med CO2-reduktion i tredjeverdenslande, og de projekter stiller særlige krav til
håndtering af kontrakter, siger Morten Rold Jensen.

Samlet overblik over kundeinformationer
Den resolutte implementering af Dynamics CRM var også afstedkommet af, at der blev ansat en
række nye sælgere, som skulle kunne arbejde med kundeinformationerne både hjemmefra og på
farten. Men ellers fremhæver Morten Rold Jensen systematisering og deling af kundeinformationerne som den primære årsag til at få et CRM-system.
- For eksempel har vi virksomheder, hvor vi sælger el til en indkøber, taler klima med en miljøkoordinator og forvalter elproduktion for deres tekniske afdeling. Det er vigtigt, at vores forskellige afdelinger
har et samlet overblik over alt fra e-mail-korrespondancen til kontrakter med en given kunde, i stedet
for at det er spredt i mange forskellige indbakker og regneark. Det giver en professionel service til
kunderne – og et godt grundlag for at skabe mersalg, fastslår Morten Rold Jensen.

Integration med afregningssystem
Ifølge salgschefen faldt valget af CRM-system på Dynamics CRM, fordi opbygningen og funktionerne
er velkendt fra Outlook, og systemet kan integreres med øvrige Microsoft-baserede produkter.
- Desuden vil vi lave en integration med vores afregningssystem, som er Windows-baseret, siger
Morten Rold Jensen.

Systematisering og
deling af kunde
informationerne er
den primære årsag til
vi fik et CRM-system.
Morten Rold Jensen, salgschef i Nordjysk Elhandel

Nordjysk Elhandel
• Nordjysk Elhandel
sælger el til både
små og store virksomheder
• 	Derudover videre
sælger Nordjysk
Elhandel elproduktion fra vind
møller, decentrale
kraftvarmeværker
og virksomheder og
handler med klima
kreditter og CO2kvoter
• Nordjysk Elhandel er
også registreret som
gasleverandør
Læs mere på:
www.nordjysk-elhandel.dk/
erhverv

Af andre udviklingsmuligheder peger han på en Business Intelligence-løsning som et analyseværktøj
til at følge salget endnu skarpere, herunder at kunne sortere og prioritere kunderne efter, hvor meget
de reelt køber hos Nordjysk Elhandel.
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