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ventelo
Verksamhet  … Telefoni
Omsättning  ... 700 miljoner
Anställda … 190
Upphandlat crm … Salesforce
Användare … 190 med olika be-
hörighetsgrad
På webben … ventelo.se

Crm  |  upphandlingsguiden

gen, kunnat börja användas av ett 20-
tal anställda på Ventelos nystartade 
systerföretag i Norge. I den svenska 
verksamheten, med 90 anställda, in-
tegreras lösningnen nu med andra 
befintliga system.

hur säkert är crm i molnet?  
– minst lika säkert som att många 

lägger it på entreprenad. 
hur bemannade ni er upphand-

lingsgrupp? 
– Det var jag, vice vd, vd,  kundser-

vicechef och produktledningen från 
verksamheten. 

Vad kunde ni ha gjort bättre? 
– Vi skulle ha avsatt längre tid för 

upphandlingen. Vi var mycket tids-
pressade! ]

Ventelo:

 Köpte Salesforce   
I mOLNET

i flerA år  har revisions- och konsult-
företaget Grant Thornton saknat ett 
crm-system. Det man en gång inför-
de hade för många funktioner, och 
blev därför inte använt.

– Det var nog inte fel på själva sys-
temet. Problemet var att man i den 
upphandlingen vi gjorde då inte red-
de ut våra interna processer och be-
hov tillräckligt, säger marknadschef-
en lisbeth larsson. 

Så när verksamheten i Sverige väx-
te kraftigt och företaget började job-
ba med strukturerade försäljnings- 
och marknadsprocesser upphandla-
de man ett nytt system. Syftet var att 
effektivisera hanteringen av sälj-  och 
marknadsarbetet. 

med hjälp av en oberoende pro-
jektledare gjorde man sin förstudie 
hösten 2009. Här synades de befintli-
ga processerna – allt från kontaktflö-
den till behovsanalys.  

 Fem system utvärderades: Micro-
softs Dynamics, Superoffice, Lundalo-
gik, Salesforce och Maconomy. 

I december 2009 föll valet på lös-
ningen från maconomy. 

– Vi använder redan maconomys 
affärssystem och beslutsstöd i organi-
sationen, så det var enkelt att koppla 
in crm-modulen. Startsträckan för 
medarbetarna är också kort, efter-
som de är vana att jobba i affärssyste-
met, säger Lisbeth Larsson.  

– Det nya crm-systemet ska ge oss 
en rejäl överblick över våra 35 000 
kunder, som är spridda över olika 
tjänsteområden. Det ska bidra till 
vassare kundservice och ge underlag 
till kundundersökningar.  I slutänden 
skapar det fler affärsmöjligheter.   

Konkurrenten Salesforce molnba-
serade crm snubblade på målsnöret.

grant thornton

 Valde samma   
ErP  OCH  Crm
Grant Thornton upphandlade  
nytt crm-system som utgick från 
företagets interna processer. 

– Det visade sig att Salesforces pris-
bild med kostnad per användare inte 
passade våra användningsmönster. 
Det skulle ha blivit jättedyrt för oss, 
säger  Lisbeth Larsson.

Den första piloten i maconomys 
crm kom på plats i augusti. Nu införs 
systemet stegvis på alla 25 kontor i 
Sverige. 

Vilka är Maconomys svagheter?
– Gränssnittet är inte lika snyggt 

som i en del konkurrerande system. 
Vad var det svåraste i upphand-

lingen?
– Det var i förstudien, då vi kartla-

de alla processer och medarbetarnas 
olika behov av systemstöd. Det job-
bet tog flera månader. ]
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Att gAllrA frAm crm 
påminner mycket om en 
erp-upphandling – men det 
finns en stor skillnad. När 
det gäller crm är implemen-
tatörens kompetens och 
erfarenhet  oftast viktigare 
än systemvalet.

– Erp är mer standardi-
serat och enklare att an-
passa, medan ett crm-sys-
tem är en verktygslåda som 
kan förändras och anpas-
sas till det oändliga. Därför 
är det viktigaste att leve-
rantören kan rekommen-
dera arbetssätt och guida 
dig i crm-systemet, säger 
Jonas Andersson, vd på 

analysföretaget Herbert 
Nathan & Co.

Han framhåller att crm 
inte handlar om system, 
utan om kundstrategi och 
arbetsdisciplin. Se syste-
met som ett stöd i detta. 

Steg ett är  att beman-
na en upphandlingsgrupp 
med folk från marknad, 
sälj, it, ekonomi och kund-
service. Gruppen börjar 
med att ta fram en målbild .  
Det kan vara hur man ska 
nå en viss kundgrupp, via 
exempelvis telemarketing, 
utskick, sälj besök eller en 
kundportal. Tänk proaktivt 

–  hur kan verksamheten 
tänkas jobba om fem år?

– Bryt ned målbilden i för-
ändringssteg, och ta reda 
på vad som krävs för att nå 
optimala säljprocesser. 
Detta i kombination med 
arbetsprocesser, styr- och 
mätmodell. Definiera pro-
cesserna, genomför utbild-
ning, och bestäm en säljfi-
losofi, exempelvis hur 
kundservice och säljare på 
fältet ska jobba optimalt, 
säger Jonas Andersson. 

när ska man överväga 
crm som molntjänst? 

– Det är kopplat till behov 
av tillgänglighet och princi-

piellt val av driftslösning. 
Saas ger inte alltid tillgäng-
lighet på internet, och krä-
ver vanligen mer integra-
tion med befintliga system. 
Hundra procents tillgäng-
lighet kräver en installerad 
lösning, säger han. 

vilka är de vanligaste 
fallgroparna?

– Bristande förståelse för 
att crm måste hänga ihop 
med den övriga verksam-
heten. Sälj är ingen separat 
företeelse. Andra vanligt 
förekommande problem är 
dåligt tålamod med att 
kartlägga behov och en 
 diffus kravbild. ]

Jonas andersson  
på Herbert Nathan  
& Co är månadens 
 experttipsare.

VälJ VerKtYg efter leVerANtÖreNS KUNSKAPer

VeNtelOS it-chef  patrik Karlsson ha-
de ett oerhört viktigt krav när han 
upphandlade crm.

– Vinnaren skulle kunna leverera 
snabbt och trovärdigt i förhållande 
till vår tidsplan! Ett snabbt projekt 
blir billigare än ett projekt som dras i 
långbänk, säger han.

Ventelo säljer fast telefoni, mobil-
telefoni och dataåtkomst till små och 
medelstora företag. I kunddatabasen 
finns 50 000 mobilkunder och unge-
fär lika många fastnätskunder. 

Bolaget startades i Norge. År 2007  
såldes alla verksamheter utom den 
svenska delen. Sedan tidigare hade 
man ett egenutvecklat norskt it-sys-
tem för kundhantering. men det var 

paTrik karlSSon,  
it-chef på Ventelo.

Telefonioperatören Ventelo  
valde Salesforce för att öka  
sin kundbas. I molnet.

snarare ett system för orderhantering 
än ett crm-system. 

– För drygt ett år sedan spikade vi 
nya tillväxtmål. Och för att behålla 
befintliga kunder och växa snabbt 
med nya kunder behövde vi ett äkta 
crm-system, säger Patrik Karlsson. 

I förstudien fanns en mängd krite-
rier – allt från att själva kunna konfi-
gurera en del i systemet till att kunna 
göra mötesbokningar och kundkam-
panjer. Tio kandidater fick förfrågan, 
och alla var intresserade. 

Under våren sållade man fram tre 
kandidater: Microsoft  Dynamics 
Crm, Salesforce och Comarch. 

– Salesforce vann för att de kunde 
leverera snabbt och trovärdigt i för-
hållande till vår tidsplan. Det beror 
på att Salesforce har färdiga crm-lös-
ningar i molnet. Dessutom har de ett 
framtidssäkert system som erbjuder 
färdiga flöden ”out of the box”, samt 
de snabbaste svarstiderna i systemet.

I ett första steg har Salecforce 
molnbaserade crm, från första da-

grant thornton
Verksamhet … revision och  
konsultation
Omsättning ... 879 miljoner
Anställda … 840 i Sverige
Upphandlat crm … Maconomy
Användare … 840 
På webben … grantthornton.se

liSbeTh larSSon,  
ekonomichef, Grant 
Thornton.

Crm-LOSNINGar
upphandling av
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leVerANtÖr lÖSNiNg målgrUPP VerSiON SPråK 

dAtAbAS- 
AlterNAtiV PlAttfOrm mObilitet StÖd Och iNtegrAtiON PriSbild/exemPel

24SeVeNOffice   
www.24sevenoffice.
com

24sevenoffice 1–100 anv Webb- 
baserat

SV, NO, EN, TY 2 olika Webb Synkronisering med Exchange,  
mobil och pda. Ingen lokal  
installation

Api  för web services. Färdiga integrationer 
för bank, Intrum Justitia, ip-telefoni och  
soliditet

300–500 kr/anv/mån

AbAlON   
www.abalon.se

Mayflower Ingen uppgift 3.3 SV, EN MS SQL Windows, 
Linux

Integration med Outlook Öppna granssnitt för kommunikation.  
Integration via web services och SFTP.  
Färdiga standardintegrationer

Ingen uppgift

Agile it   
www.mics.se

MICS CRM Små och medel-
stora företag

7.0 5 olika MS Access eller 
MS SQL Server

Windows Outlook Sync Integration med Outlook Licens 3 500 kr.  
20% för support &  
underhåll

bAcKbONe  
cONSUltiNg    
www.backbone.se

Backbone CRM Säljande bolag, 
mediebolag

6.111 SV, NO, DK, EN MS SQL Windows,  
webb

Synkronisering mot  
Outlook + mobilt light-gränssnitt

Standardiserat https-baserat api Avgift per användare och 
månad. Support & underhåll 
ingår

cdc SOftwAre    
www.cdcsoftware.se

Pivotal CRM Alla 6.0 SV, NO, DA, FI, 
EN, FR, TY, SP, 
PL, IT, RY, KIN

MS SQL Server, 
Oracle 

Microsoft Stöd för Blackberry, Windows Mobile 
och Iphone. Fler utvecklas löpande

Fullt integrerat med Outlook och Notes Köps eller hyrs. Avgift per 
användare och månad. Vid 
köp tillkommer underhåll

crm-POrtAleN  
www.crmportalen.se

CRM-portalen Sverige Ingen  
uppgift

SV, EN, TY, NO, 
DA, FI

Webb Webb App för iPhone  
och Android

Synk av aktiviteter, kalender, e-post och 
kontakter med Outlook och Google

395 kr/anv/mån.  
Inga övriga kostnader

fOrtNOx     
www.fortnox.se

CRM Säljstöd Små och medel-
stora företag

Webb- 
baserat

11 olika Webb Webb Webbaserat. Via ett tilläggsprogram 
kan man synka med MS Outlook

Api:er för integration till andra system.  
Färdig integration mot ip-telefoni för till  
exempel callcenter

89 kr/mån för första an-
vändaren, 49 kr/mån för  
övriga. Underhåll ingår

lAwSON  
SOftwAre    
lawson.com

Lawson M3  
Sales & Marketing  
Automation

tillverkning, distri-
bution, underhåll, 
tjänsteföretag

14.1.6.4 EN, SV, NO, DA, 
FI, TY, FR, SP, 
HOL, IT

MS SQL Server 
2005 och 2008

XP, Vista,  
Windows 7

Möjligt med lokal replikerad databas 
inklusive dokument, Microsoft SQL 
Server Express 2008

Synkronisering med Notes och Outlook  
(kalender, e-post och kontaktpersoner)

Prissatt per modul och 
namngivna användare

lUNdAlOgiK  
www.lundalogik.com

Lime Pro Alla 10.7 SV, FI, EN  
(NO på väg)

MS SQL Server Windows Offlinehantering ingår. Synk till pda 
och mobil telefon via Outlook

Integrerat mot Outlook (kalender, kontakter 
och e-post). CTI: Integration via TAPI web 
services

Ingen uppgift

lUNdAlOgiK   
www.lundalogik.com

Kontakt Små och medel-
stora företag 
inom B2B

8.6 SV, FI, NO, EN, 
PL

MS Access Windows Offlinehantering ingår. Synk till pda 
och mobil telefon via Outlook

Integrerat mot Outlook (kalender, kontakter 
och e-post). CTI: Integration via TAPI web 
services

4 000 kr per användare  
(engångskostnad). Under-
håll: 20 % per år

mAcONOmY     
www.maconomy.se

Maconomy Projektorienterad 
verksamhet med  
100–50 000 anv

X1 17 olika MS SQL Server, 
Oracle

Windows  
Server, Unix,  
Linux

Endast onlineaccess  
(desktop, laptop, Ipad,  
mobil)

Web Services Framework (SOA) och  
Outlook-integration för kontakter, e-post 
och kalender

Prissatt per namngivna  
användare med årlig under-
hålls- och supportkostnad

mAmUt    
www.mamut.se

Mamut One Små och medel-
stora företag 

14 SV, EN, TY, NO, 
DA, HOL

Ingen uppgift XP, Vista,  
Windows 7

Crm i webbläsaren och på  
bärbara offlinedatorer, allt  
tvåvägssynkroniseras

Integrerad med Microsoft Office 365.  
Api, TAPI

Från 5 900 kr + 399 kr/mån 
för underhåll (1 användare). 
Övriga användare billigare

micrOSOft   
www.microsoft.se/ 
dynamics

Dynamics CRM,  
CRM Online

Online: små före-
tag. Dynamics: 
större företag

4.0. Webb - 
version  
i januari

Fler än 40 olika 
språk

SQL Server 2008  
SP1 och R2  
(64-bit)

Windows Server 
2008 SP2 och  
R2 (64-bit)

Mobile Access ingår. Appar  
till Android, Iphone och  
Windows Phone

Integration med Outlook, tredjepartslös-
ningar för telefoni. Fungerar med Notes. 
Öppen plattform, SOA-integratio möjlig

Köps, avbetalas eller hyrs. 
För CRM Online betalar du 
per månad och användare

OrAcle   
www.oracle.com

CRM On Demand Alla 18 27 olika Ej relevant här Ingen uppgift Mobile Sales Assistant och  
Mobile Sales Forecast för  
Iphone och Blackberry

Web services-api:er baserade på xml,  
soap osv

Startpris på 59 euro per  
användare och månad

QbiS   
www.qbis.se

QBIS CRM Alla Uppdate- 
ras varje  
månad

SV, EN Webb Webb Kommer våren 2011 Integration med Outlook samt alla  
affärssystem för fakturering

Månadskostnad per  
an vändare, minimum 3 st

SAleSfOrce   
Salesforce.com

Sales Cloud 2 Alla Moln- 
baserat

Ingen uppgift Webb Webb Mobila klienter på bärbara, pda:er,  
Iphone, Windows Mobile och Black-
berry

Soa. Outlook/Exchange. CTI/call center. 
Saas. Standarverktyg för integrationer

Från 650 kr/anv/mån

SPecter    
www.specter.se

Specter Business  
Management

Små och medel-
stora företag

3.79 SV Webb Webb Allt som behövs är Firefox eller  
Internet Explorer

Ingen uppgift Start- och månadskostnad 
per funktion/modul och 
namngivna användare

SUgAr crm  
www.sugarcrm.com

Sugar CRM Alla 6.0 23 olika MySQL, MS 
SQL, Oracle

Microsoft,  
Linux

Iphone- och Ipad-appar samt  
mobilstöd

Web services, REST API, filhantering  
etc. Moduler för Outlook, Notes och  
Thunderbird

Ingen uppgift

SUPerOffice   
www.superoffice.se

Superoffice CRM Främst små och 
medelstora före-
tag inom B2B

6.3 SV,NO,DA,EN,TY, 
HOL,SP,TJ,FR,IT, 
FI,KI,PL,RY,JP

MS SQL, IBM 
DB2, Oracle,   
Sybase

Windows Mobil Javabaserad klient (online).  
Mobilsynk via Exchange eller  
Notes

Exchange, Groupwise, Domino. E-post: 
Outlook, Notes, imap. Web services eller  
.Net. Partnerlösningar för vidare integration

Antingen licens per använ-
dare + 23 % underhåll,  
eller Saas per anv/månad

SUPerOffice 
ASA  www.visma.se 
www.superoffice.se

Visma  
Superoffice

B2B 6.3 SV,NO,DA,TY,EN, 
HOL,TJ,SP,FR,IT, 
KI,FI,PL,RY

MS SQL, Syba-
se, Oracle, IBM

Windows  
2000 eller  
senare, webb

Ja Soa. Outlook/Exchange. CTI/call center. 
Saas. Standarverktyg för integrationer

Licens, hyra

UNiKUm     
www.unikum.se 

Pyramid CRM Företag med  
Pyramid som  
affärssystem

3.40B SV, EN MS SQL,  
Pervasive PSQL

Windows Med modulen Pyramid Mobile Office Outlook. Modul för Cti-telefonkoppling Köp eller hyr som tillvals-
modul i Pyramid

UPSAleS   
www.upsales.com 

Upsales CRM Säljteam om 
5–200 säljare

2.0, moln- 
baserad

SV, EN Webb Webb Iphone, och alla telefoner  
med webbläsare

Ja Mellan 3 600 och 8 000  
kr/anv/år beroende på antal 
användare och bindningstid

wAtzit    
www.watzit.se

Kundvårds- 
programmet  
+ moduler

Tjänsteföretag, 
företag som vill 
anpassa crm

9 SV Filemaker. ODBC- 
Integra tion till MS, 
MySQL, Oracle

Windows,  
Mac OS

Koppling till Filemaker Go (Iphone, 
Ipad, Ipod Touch) kommer i vår

Specialanpassas på kundens uppdrag. 
Stödjer PHP, XML, ODBC

Hyrs eller köps.  
18 % underhåll

webcrm   
www.webcrm.com/
se/  

Webcrm    Små och medel-
stora företag  

Webb- 
baserat

SV, DA, EN, FI, 
HOL, NO, PL, TY

Webb Webb Webbaserat. Nås från  
mobila webbläsare

Web services-api (soap). Integrerar med 
Outlook

Från 199 kr/mån/anv  
för baslicens. Tilläggs-
moduler tillkommer

VegA Smb    
www.vegasmb.no

Vega SMB B2B-företag med 
2–150 anställda

5.9 EN, SV, TY MS SQL Windows Server 
2003/2007 + XP, 
Vista, Windows 7

Integrerbart med Outlook Outlook, api för soa-integration  
standardiserat för olika affärssystem

År ett 499 norska kronor  
per användare och månad. 
Följande år 99 norska kr

ViSmA SeVerA  
www.severa.com/se 
www.visma.se

Severa (Pro,  
Business,  
Enterprise)

It/jur./pr/konsult/
revision/arki tekt/
reklam-byråer

3.0.29 SV, HOL, EN, TY, 
FI, NO

Webb Webb Synk för kalender –  
även mobil

Saas-tjänst med web services-api Prissatt per användare och 
månad

upphandlingsguiden  |  Crm KröNIKa  |  upphandlingsguiden

eN AV de StArKASte treNderNA  just nu är att crm blir en 
 kombination av webb, beslutsstöd, projektstöd, dokument-
hantering och ärendehantering, även kopplat till sociala 
 medier som Facebook och Linkedin. Poängen är att säljare  
eller kundtjänst ska få en helhetsbild av kunderna. 

allt fler erbjuder också crm som, hyrtjänst, saas. med 
hjälp av web services och filintegration knyts crm i molnet 
ihop med installerade it-system. En annan trend är att crm-
leverantörerna blir branschspecialiserade. I Sverige finns 
minst 60 crm-leveran törer, men bara en handfull erbjuder 
”äkta” crm-lösningar – övriga erbjuder snarare säljstöd.  

i grUNdeN hANdlAr crm om att följa upp kundrelationer och 
bestämma riktade strategier. Det kan vara att ta fram kund-
information via analys eller beräkna långtidsvärde för varje 
kund, så kallad analytisk crm. Ytterligare ett exempel är 
operativ crm, som innebär olika sätt att betjäna kunder, till 
exempel hantera ordrar och förfrågningar. Därtill finns in-
teraktiv samverkan (kollaborativ crm) som handlar om in-
teraktion med kunder genom olika kanaler, till exempel 
post, mejl, telefon eller chatt. 

meN drYgt VArtANNAt crm-PrOJeKt miSSlYcKAS, enligt  
analyshus som Gartner och Forrester. Varför? daniel  
Wikberg, vd på Upsales, pekar på tre fatala misstag som  
en crm-leverantör kan göra: 

1. man säljer in för många funktioner på en gång. Syste-
met måste vara lika enkelt som försäljning i sin enklaste form. 
Varje knapp som läggs till ökar risken att det inte används. 

2. Det saknas en ledande person från säljorganisationen 
vid införandet. 

3. användningen kopplas inte till det dagliga säljarbetet 
från start. Och då får inte säljarna fördelarna av crm-stödet. 

akta dig för dem, och bli en i skrana av de 50 procent 
som lyckas med sitt crm-projekt! ]

4 crm- 
sugna
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  Hälften av crm-projekten 
  mISSLYCKaS
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a Johan cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat crm –  
i nästa nummer handlar det om  
smarta telefoner. Du når honom på  
johan.cooke@idg.se.

❶ prisbilderna ser  
olika ut, tänk på det. Vissa  
licenser baseras på omsätt-
ning, antal offerter, antal för-
säljningar och aktiviteter. 
❷ referensKunder är 
a och o eftersom crm i 
praktiken skiljer sig mycket 
mellan olika branscher och 
sektorer. så se till att du kan 
få referenser som arbetar på 
ett sätt som liknar ert eget.

❸ följ upp Målen långt 
efter upphandlingen. det är 
inte många som når bra crm-
resultat utan att följa upp 
sina målbilder ordentligt.
❹ en upphandlings-
Konsult kan vara en  
bra idé om du själv inte har 
så mycket kunskap på om-
rådet, både för verksamhets-
analys och systemupp-
handling.

CrM- 
lÖSnIngar
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