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Fyra av fem CRM-införanden misslyckas. Orsak: 
för mycket energi läggs på valet av teknisk lösning, när 
det som behövs är ett internt förändringsarbete.

Systemvalet inte viktigast när du

UPPHANDLAR CRM
60 LEVERANTÖRER 
SOM FAJTAS OM DIG

J OH A N  CO OK E

System skapar inte 
CRM, säger Staffan 
Elinder, DM-konsult.

  DAGENS CRM har sina rötter i 80-talet, 
och ett segment som gick under namnet 
”customer care”. Kundvård och relations-
marknadsföring är inget nytt för dem som 
sysslar med försäljning eller marknads-
föring. Men ju större ett företag blir, desto 
mer blir kundrelationerna något man be-
höver ett rejält systemstöd för.

Man talar sedan länge om olika typer av 
CRM: analytisk, operativ och interaktiv.

Analytisk CRM handlar om att följa upp 
kundrelationer och bestämma riktade 
CRM-strategier. Det kan vara att ta fram 
kundinformation via analyser eller beräk-
na långtidsvärdet för varje kund.

Operativ CRM inriktar sig på olika sätt 
att betjäna kunder, till exempel att hantera 
order och förfrågningar. 

Och den interarkiva samverkan (på eng-
elska ofta colla borative CRM) är inter-
aktionen med kunder genom olika kanaler 
– post, mejl, telefon eller chatt.

I ÅR BERÄKNAS DEN SVENSK A CRM-markna-
den vara värd 3,2 miljarder kronor. Unge-
fär 700 miljoner av det är licenser – hela 
2,5 miljarder är konsultkostnader för att få 
systemen på plats, enligt analysföretaget 
IDC. Bland annat är det suget efter CRM 
som hyrtjänst som växer så det knakar. 

Ett sextiotal leverantörer är det som 
slåss om din gunst, och de kan delas in i 
fyra grupper:
1)  Affärssystems företag med CRM-

moduler, till exempel Oracle, 
2)  renodlade CRM-företag, som 

Superoffi ce,
3)  företag som erbjuder CRM som 

hyrtjänst (Software as a Service, SaaS, 
software on-demand – kärt barn har 
många namn), till exempel Salesforce, 

4)  en grupp som består av ett ensamt bo-
lag: beslutsstödsföretaget SAS Institute, 
som är rejält starka på analytisk CRM.   

OCH JUST NU SER VI även 
inom CRM att stora 
affärssystemsföretag 
breddar sina portföljer 
genom att shoppa nisch-
spelare – som när Ora-
cle slök Siebel för att 
komma åt deras ana-
lytiska program. 

TIPS NÄR DU INVESTERAR I KUNDVÅRD
1. Har din ERP-leve-
rantör en CRM-modul? 

Välj gärna den (om den möter 
behoven) för integrationen med 
ekonomi, logistik osv.
2. Det är A och O att ni gör löpan-
de uppföljningar av effektmålen 

långt efter det att själva system-
upphandlingen är gjort. 
3. Hur mycket relationer 
skapar era potentiella CRM-
leverantörer med er under 
upphandlingen? Titta på det – 
det kan vara en bra indikation 

på vilken leverantör som är den 
rätta att satsa på i längden.
4. Om du själv saknar kunskap, 
så överväg att anlita en upp-
handlingskonsult, både för 
verksamhetsanalys och sys-
temupphandling.

 L ägg 80 procent av tiden och resurserna 
på att ta fram en CRM-strategi och 20 
procent på att upphandla system. Det 

fi nns inget system på marknaden som ska-
par CRM i en verksamhet. Det säger Staf-
fan Elinder, CRM-strateg på DM-konsult.   

– Däremot kan ett CRM-system auto-
matiskt generera olika aktiviteter för säljare 
eller marknadsfolk beroende på kundernas 
olika köpbeteenden, fortsätter han.  

Syftet med ditt CRM-projekt, Customer 
Reltaionship Management – ur 
systemperspektiv – ska vara att 
tillhandahålla ett  heltäckande 
ledningssystem som garanterar att 
alla kundkontakter stärker förtro-
endet för ditt företag. Kunderna 
ska uppleva att företaget minns 
allt som hänt och utlovats. Då blir 
det lättare att behålla sina kunder, 
vilket är billigare än att skaffa nya. 

– Det är viktigt med kundvård 
eftersom en nöjd kund ofta är en 
lönsam kund. Men drygt 80 procent av alla 
CRM-projekt misslyckas för att man stirrar 
sig blind på systemval istället för att skapa 
en CRM-strategi, säger Staffan Elinder

FÖR ATT LYCK AS BÄTTRE bör du först skapa en 
grundstruktur för att samla in historiska da-
ta om kunder och deras beteende, exem-
pelvis vilken typ av produkter de har köpt 
tidigare och vilka som gör återköp. Baserat 
på den informationen kan säljare och mark-
nadsfolk i sin tur fatta klokare beslut. 

– För dem som handlar mindre kan man 
exempelvis sätta upp åtgärder för att få dem 
köpa mer, säger Staffan Elinder.

Välj sedan ett system som kan hantera 
olika kundaktiviteter, som är lätt att integrera 
med övriga system och lätt att använda.

– Sträva efter ett system som kan skapa  
en helhetsbild av varje kund, så att olika av-
delningar kommer åt samma information. 
Välj det som automatiskt och bäst stödjer 
individuella aktiviteter inom sälj, marknad 
eller support, säger Staffan Elinder. 

Om en kunds leasingavtal på en bil löper 
ut om ett halvår ska marknadsavdelningen 

få en påminnelse att kontakta kun-
den. Och när en kund förändrar 
sitt köpmönster ska säljsidan få ve-
ta att det är dags att byta strategi. 

– På så vis skapas en proaktiv fö-
retagskultur, vilket är huvudmålet 
med att utveckla och implemente-
ra CRMsäger Staffan Elinder.

EX AKT VAD ERT CRM ska lösa måste 
defi nieras utifrån kundernas hela 
interaktion med företaget. Det är 

en stor uppgift, som handlar om mer än IT.
–  Man måste titta på alla arbetsfl öden 

och hur de fl yter mellan olika avdelningar, 
som marknadsföring, försäljning, presta-
tion och eftermarknad, säger upphand-
lingskonsulten Erik Philpsson

– Det skär tvärs igenom hierarkier och inci-
ta mentsstruktur. Bryt ner er verksamhet i 
pro cesser, så blir det lättare att upphandla.

Hur ser du på CRM som hyrtjänst?  
– Om man vill komma igång snabbt är 

det bra. Utmaningarna blir ofta mindre tek-
nikfokuserade. Men det blir dyrare på sikt.  
                                           Johan Cooke

                                            cioreporter@idg.se
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Abalon 
www.abalon.se

Mayfl ower Komplett CRM. Marknadsföring, sälj och kundservice. 
Branschlösningar för kundklubbar, medlemsorganisationer, 
telekom och utility

Agresso, Apsis, Lithum Studio, PAR, SPAR, 
UC m fl 

Främst B2C Svenska Spel, Lernia, TDC, Stena 
Line, Rädda Barnen, Vägverket

Partner/direkt

Agile IT  
www.mics.se

MICS CRM Lättanvänt CRM med kontaktregister, historik, kategorisering, 
dokumenthantering, rapportutskrift, massutskick, replikering, 
offertstatistik, att göra-lista, e-post, m m

Öppet system. Kan integreras mot olika 
affärssystem

Alla Nordea Finans, Siemens Building 
Technologies, Hagmans Tak, SMC 
Pneumatik.

Direkt 

Backbone 
www.backbone.se

BackboneCRM Webbaserat CRM ända ut i mobilen. Hyr som tjänst eller köp 
till egen server

Agresso, Aktiv Kapital, Hogia, BizWizard, 
Relation & Brand, XOR, m fl  + Outlook-
connector och öppet API

Upp till 1 000 
användare

Ving, Smokefree systems, Da-
gens Industri

Partner/direkt

Brimstone
www.brimstoneint.com

Brimstone CRM 
Enterprise

Omfattande CRM med ca 110 entiteter, 500 attribut, 250 
relationer och 120 konfi gurationer och applikationer

Siebel, SAP, och Oracle  m fl  + samtliga 
Microsoftsystem

Minst 50 anställda Diaverum, Biovitrum, Sigma Partner

Brimstone
www.brimstoneint.com

Brimstone CRM 
Life Science

Byggd på Microsoft Dynamics CRM och Brimstone CRM 
Enterprise. Fördefi nierade roller för läkemedelsföretag samt 
möjlighet att implementera informationsstruktur från t ex 
Cegedim

Siebel, SAP, och Oracle etc + samtliga 
Microsoftsystem

Läkemedels branschen Sanofi -Aventis, H Lundbeck, 
Phadia

Partner

Brimstone
www.brimstoneint.com

Brimstone CRM
Consumer Goods

Byggd på Microsoft Dynamics CRM och Brimstone CRM 
Enterprise. Fördefi nierade roller för konsumentvaruföretag 
samt möjlighet att implementera informationsstruktur från 
t ex AC Nielsen och Delphi

Siebel, SAP, och Oracle etc + samtliga 
Microsoftsystem

Konsumentvaror Kraft Foods, Lantmännen, Valio, 
Skånemejerier

Partner

Brimstone 
www.brimstoneint.com

Brimstone CRM 
Portal

Byggd på Microsoft Dynamics CRM och Brimstone CRM 
Enterprise.  Kan köras och nås från fl era kanaler. T ex möjlighet 
till extranät

Siebel, SAP, och Oracle etc + samtliga 
Microsoftsystem

Företag som behöver 
multikanallösning

Genovis, Biogen, Ikanobanken Partner

CDC Software
www.cdcsoftware.se

Pivotal CRM Sammanför all kundinformation i ett och samma system där 
man kan kvalifi cera leads, driva affärsprocessen, sluta avtal, 
lägga order, sköta marknadsföring etc

De fl esta affärssystem + många 
intilliggande system

Bank & fi nans, jurister, 
grossister & distri-
butörer

Handesbanken Finans, Nordea, 
Öhman Fondkommision, Lunds 
Energi, AMF Pension.

Partner/direkt

CDC Software
www.cdcsoftware.se

Pivotal CRM 
on Demand

Installeras på plats eller hyrs som en tjänst med en tunn eller 
fet klient

Movex, Oracle, SAP m fl Alla (Nyintroducerat i Sverige) Direkt  

CDC Software
www.cdcsoftware.se

Saratoga Framtagen för att vara lätt att implementera och använda Movex, Oracle, SAP m fl Främst tillverkande 
företag

Sandvik Coromant, KG Knutsson, 
Enea, Perstorp, Svensk Export-
kredit, Assa Abloy, Flir System, 
Forbo Flooring, Skanska 

Direkt  

Epicor
www.epicor.com/se

iScala CRM Bygger på Microsoft Dynamics CRM 4.0 Tvåvägsintegration genom integrations-
motorn Service Connect

Mellansegmentet Axcom Partner/direkt

Fortnox AB
www.fortnox.se

Fortnox CRM 
Säljstöd

Helt webbaserat. Klarar fl era användare samtidigt och olika 
språk för varje användare. Uppdateringar och backup ingår 
i priset

Integrationsgränssnitt för andra program. 
Integrationen byggs inte av Fortnox

Små och medelstora 
företag

Kreditor, Vägverket, Corporate 
Express, Nordisk Nummer Upp-
lysning, Electrolux

Partner/direkt

G2 Solutions   
www.g2solutions.se

OTOSYS – The One-
to-One System

Komplett CRM för B2C. Analys och kanaloberoende kampanj 
och kommunikation, traditionell och webbkundtjänst, 
bonus- och bonuskontohantering, portal med CMS, e-handel 
och fakturering

Mot kassasystem, bokningssystem, 
fi nanssystem + ett antal web services 

B2C. Detaljhandeln, 
resor, bank & fi nans

Granngården, Friluftsfrämjandet, 
Prisxtra, Birka Cruises, Stock-
holms Univeristet och Valuta 
Butikskort

Partner/direkt

Hansa World 
www.hansaworld.com

Hansa World CRM Traditionell CRM för aktivitetsregistrering för historik och 
framtida händelser mot kund. Integrerad i HansaWorld ERP. 
Går att använda mobilt från Nokias affärstelefoner.  

Integrerad modul i HansaWorlds affärs-
system. Gränssnitt mot telefoniväxlar som 
stödjer asterisk eller TAPI

Alla TL Detect, Rimpac, Kuvertteamet Partner/direkt

IFS  
www.ifsworld.com 

IFS Sales & 
Marketing

En del i IFS Sales & Support-modulen IAL, VBA scripting,  ActiveX/COM integration. 
Integrerbar med Oracle eller SQL Server

Mellanstora och stora 
företag

Tomra Systems, Anticimex, Tage 
Rejmes Bil, Johnson Pump

Ingen uppgift

Lawson Software
www.lawson.com/
sweden

M3 Customer 
Sales & Service

Innehåller e-Sales, Service Management, Rental Management, 
Sales and Marketing Automation och Sales Management

Standardintegration mot kundregister, 
kundorder, serviceorder, historik. 
Order kan skapas i CRM-delen offl ine som 
sedan replikeras till affärssystemet

Företag som tillverkar, 
distribuerar och under-
håller produkter

Se www.lawson.com Partner/direkt

Lundalogik 
www.lundalogik.se

Lime Fullt anpassningsbart ner på objekt- och fältnivå. Välja vilken 
information som visas för vem, beroende på situation och 
behov

De fl esta ERP-system, t ex Movex, IBS, 
Maconomy, Agresso och Jeeves

B2B/B2C Garantum, Myresjöhus, Skel-
lefteå Kraft, Fritidsresor (TUI), 
Berendsen Textil, Ejendal, 
Gambro, SL, Pingst, RH Form, 
Väderstad-Verken

Direkt/ÅF

Lundalogik 
www.lundalogik.se

Kontakt Fältstrukturen kan anpassas efter verksamhet. Går att ta med 
på resan i laptopen och uppdatera när du kommer hem

Standardkopplingar mot SPCS, XOR och 
Hogia. Kopplingar har gjorts mot de fl esta 
ERP-system

B2B Beijer Byggnadsmaterial, 
Carpings, CC Höganäs, Weland, 
Pilkington Floatglas, Hotell Skan-
sen, Malmö FF, Orwak, DISAB, 
Fiberdata, Ljungbergs Tryckeri, 
Octapharma, Interfl ora, Ljus i 
hus, Academic Search, Kalmar 
Kommun

Direkt/ÅF

CRM-LÖSNINGAR
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Mamut
www.mamut.se

CRM & Sales Komplett CRM med egendefi nierade fält. Integration med 
Outlook och Skype;  offert/order/faktura; integrerad webbplats 
och e-handel

Integrerad i affärssystemet Mamut 
Enteprise

1–50 anställda Allians Design i Uppsala AB Partner/direkt

Mamut
www.mamut.se

Enterprise Komplett affärssystem med CRM Ingen uppgift 1–50 anställda ÖLM AB, ITDM AB Partner/direkt

Mamut  
www.mamut.se

Mamut One Kombinerar affärssystem med webbaserade tjänster, som lös-
ningar för webbhotell, onlinebackup, e-post, e-learning m m

Ingen uppgift 1–50 anställda Ingen uppgift Partner/direkt

Microsoft 
www.microsoft.se

Dynamics CRM Ger direkt från Outlook tillgång till moduler för försäljning, 
marknadsföring och kundservice

Integrationsmotor för de vanligaste affärs-
systemen

Alla Sanofi -Aventis, HL Display, Wasa-
kronan, Independent, Elitfönster, 
Hemocue

Partner

Oracle 
www.oracle.com

CRM on 
Demand

Konsoliderar kund-, kontakt- och produktdata i realtid Oracle E-Business Suite, Outlook, Lotus 
Notes samt fl exibla web services

Mellansegmentet SAS Cargo, Motorola, Kodak Direkt

Oracle 
www.oracle.com

E-Business 
Suite CRM

Anpassat för Oracles EBS-familj Del av större produktfamilj Ingen uppgift LG Electronics, IBM, Versace, HP, 
Unisys, Sun Microsystems, EMC

Partner/direkt

Oracle 
www.oracle.com

PeopleSoft 
Enterprise CRM

Branschspecifi ka lösningar på en kärna av anpassningsbar 
CRM

Del av större produktfamilj Ingen uppgift Accenture, Alstom, HP, EMC, IBM Partner/direkt

Oracle 
www.oracle.com

Siebel CRM Omfattande CRM, rollbaserad customer intelligence, mer än 20 
olika branschlösningar

Bygger på  Oracle Fusion Middleware Ingen uppgift NetApp, DHL, Saab, Fujitsu Sie-
mens, Mitsubishi Motors

Partner/direkt

Position Ett 
www.positionett.se

P1 Projekt-
system

CRM-system och fullfjädrat faktureringssystem, plus kalender, 
mass mejl, offertmodul, rapportgenerator m m. Plattformen 
är Filemaker

Brukar integreras mot ekonomi- och faktu-
reringssystem

Konsultbranschen Kairos Future Direkt

Position Ett 
www.positionett.se

Simple CRM Kategoriserar och håller reda på personer och företag, doku-
menterar kommunikation, sparar dokument, skickar nyhets-
mejl m m.  Filemaker-baserat

Ingen integration Ensamföretagare, 
småföretag

Ingen uppgift Direkt

Position Ett 
www.positionett.se

P1 Annons-
bokning

Affärssystem för annonsförsäljning och annonsbokning. 
Filemaker-baserat

De fl esta bokföringsprogram Magasinsförlag, 
annonssälj

Allers, Hachette, Albinsson & 
Sjöberg

Direkt

Position Ett 
www.positionett.se

FMP Search Kund- , kandidat- och uppdragshantering med ”webbsluss” 
för att publicera annonser på webben och få in ansökningar 
därifrån. Filemaker-baserat

Integration mot hemsidor Rekrytering Vid förfrågan Direkt

Position Ett 
www.positionett.se

P1 Prenumeration Hantering av prenumeranter och prenumerationer. Klarar fl era 
förlag och tidskrifter. FileMaker-baserat.

Integration mot Plus- och Bankgirot Tidingsförlag Vid förfrågan. Direkt

Salesforce
www.salesforce.com

Salesforce.com On demand-applikation (SaaS) med marknads- och säljstöd, 
direkt och indirekt försäljning med partnerportal, kundtjänst, 
analyser och prognoser, content management och möjlighet 
till egenutveckling

Färdiga kopplingar mot SAP & Oracle. Web 
services. Stöder mer än 25 integrations-
plattformar

Alla Astra Tech, Dako, DSV, Kone, Pan 
Nordic Logistics, Telia

Direkt

SAS Institute
www.sas.com

Customer 
Intelligence

Läser alla relevanta kunddata, visualiserar och analyserar, 
tillåter byggande, schemaläggning och exekvering av kam-
panjer i alla 
kanaler samt uppföljning och rapportering

Läser alla slags data. Integrationsmoduler 
fi nns mot t ex SAP

Alla Vid förfrågan Partner/direkt

SAP 
www.sap.com/
sweden

SAP CRM 2007 Komplett CRM-system. Out-of-the-box-integration med 
SAP BCM, som är ett IP-baserat telefonisystem. Webb- eller 
mobilbaserat

Integration genom SAP Netweaver, som 
bygger på öppna standarder

28 olika bransch-
lösningar 

Vägverket, Fora, Collectum Partner/direkt

Specter 
www.specter.se

Business 
Management, 
CRM/Offert

 Webbaserat hyrsystem med aktiviteter,  att göra-listor och 
kalender.  Även projekt- och ÅF-hantering.

Integrerat med Specter affärssystem. Kan 
integreras med hemsidor och sända order 
till andra system

Mindre och medelstora 
företag

Teak Invest Svenska AB, Anders 
Waldemarsson

Partner/direkt

Sugar CRM 
www.sugarcrm.com

Sugar CRM Open Source-orienterad CRM Prospectfi nder, PAR, Briljant, Agresso, XOR, 
Brønnøysundsregistret, m fl  

Alla Sveriges Kommuner & Landsting, 
Zitius Service Delivery, Op5, Tilgin

Partner

Superoffi ce 
www.superoffi ce.se

Super Offi ce 
CRM

Baserat på öppen standard-teknik; fi nns både för Windows och 
webb. Stödjer processer för marknad, försäljning, service och 
support. Integrerar med Microsoft Offce

Plattformsoberoende, kan integrera med 
alla affärssystem 

B2B Outokumpu Forma Publishing 
Group, Dustin, Box Group, AB 
Svensk Byggtjänst, Geodis Wil-
son Holding 

Partner/direkt

Unikum 
www.unikum.se

Pyramid CRM Helintegrerade CRM-lösning som drar nytta av informationen i 
affärssystemet. Ett brett verksamhetsstöd för alla på 
företaget

Integrerad del av affärssystemet Pyramid 
(fungerar även fristående)

Alla Se hemsidan Partner

Vega 
www.vegasmb.com 

Vega SMB CRM för B2B. Med e-postmarknadsföring, dokument- och akti-
vitetsjournaler och fakturahistorik

SDK kit/API för dataoverföring mellan alla 
ERP-system 

B2B. Handel, tjänster, 
produktion

Solide Engineering, Elumatic 
Scandinavia

Partner/direkt

Visma Software 
www.visma.se

Visma CRM Kan integreras med ekonomisystem, telefonsystem, Microsoft 
Offi ce, m m

De fl esta affärs- och ekonomisystem, bl a 
Visma Global och Visma Business

Medelstora och stora 
företag

Se www.vismasoftware.se Partner

Watzit  
www.watzit.se

Kundvårds-
programmet

Anpassningsbart CRM-system som har funnits sedan 1989. 
Fungerar både på Mac och Windows

Joomla!, Agresso, SM2, Mtree. Övrigt via 
ODBC och PHP

Tjänsteföretag med 
upp till 250 samtidiga 
användare

Verva, IDG Custom Publishing, 
Peter Sotare

Direkt

Fotnot: Listan visar ett urval av leverantörer. Uppgifterna kommer från leverantörerna själva och är redigerade av CIO Sweden.
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 Modekungen Johan Lindeberg byggde 
från mitten av 90-talet upp sitt eget 
klädmärke och företaget J Lindeberg. 

Först 2003 visade företaget en blygsam vinst 
för att åter igen 2006 gå med förlust.  Den sva-
ga lönsamheten berodde bland an-
nat på att för starkt fokus lagts på 
kollektioner, istället för kundvård 
och säljstrategi.  För ett år sedan sjö-
sattes ett rejält åtgärdsprogram. 

– Vår globala säljorganisation 
skulle få gemensamt säljfokus. Som 
stöd ville vi ha ett CRM-system, sä-
ger IT-chefen Stefan Hendén. 

Kunderna är 1000 klädbutiker, 
världen över. Och varje år lanserar 
man dryg 1000 nya artiklar.

I november förra året bildades en projekt-
grupp för upphandlingen. Här ingick Stefan, 
en  fi nanschef och två managementkonsulter 
från White Rock Associates. 

I det befi ntliga affärssystemet från Microsoft 
fanns i princip ingen CRM alls. Så man be-
slöt sig för att satsa på ett separat system, som 
skulle ge säljkåren full koll på varje kund. 

– Vi vill kunna se vilka segment i kollektio-
nen som säljer bäst på olika mark-
nader under olika perioder. Och föl-
ja hur det går hela vägen från budget 
och affärsmöjligheter till utfall, sä-
ger Stefan Hendén som även ställ-
de som krav att systemet skulle kun-
na komma snabbt på plats, och att 
man skulle slippa lägga egna IT-re-
surser på för att drifta det.  

MEN DET VAR FÅ LEVERANTÖRER som 
kunde uppfylla kraven. I princip var 

det faktiskt bara Salesforce. 
– Deras affärsmodell, att hyra ut CRM ”på 

kran”, passar perfekt ihop med vår affärsmo-
dell. Vi fi ck systemet på plats på bara två må-

nader och vi slipper tekniska plattformar, ser-
vrar och licenskostnader. 

För att anpassa Salesforce-lösningen till  
Lindebergs nya säljstrategier tog man hjälp av 
Saaspoint, som erbjuder konsulttjänster kring 
Salesforces lösningar. Idag har 35 säljare re-
dan börjat använda systemet.

– Vi ska göra det ännu vassare så att våra 
säljare kan jobba smidigare med kundvård 
och supportärenden. Det handlar om returer, 
klagomål och efterbeställningar, säger Stefan. 

Med facit i hand, vad kunde ni ha gjort 
bättre i upphandlingen? 

– Vi kunde ha gjort en bättre kravspecifi ka-
tion, och kontaktat fl er potentiella leverantö-
rer. Å andra sidan hade vi inte hur mycket tid 
som helst. Vi fi ck i alla fall ett system på plats 
i januari innan den viktigaste kollektionsinför-
säljnngen på hela året. Och nu har vi en gynn-
sam utveckling, säger Stefan Hendén.  ●

CRM på kran hos modeföretaget
Klädfi rman J Lindeberg upphandlade ett CRM-system 
på rekordtiden två månader. Och den vinnande leveran-
tören erbjuder CRM på kran. 

case 1         J LINDEBERG

Verksamhet: Kläder
Antal anställda: 75, varav ett femtiotal i Sverige
Omsättning: 313 miljoner (2006)
Upphandlad lösning: Salesforce Professional 
(uppgraderas till Enterprise inom kort)
Investering:  545 kronor per användare och 
månad för Salesforce, plus 150 000 kronor i 
konsultkostnader  för Saaspoint 
På webben: jlindeberg.com

Stefan Hendén, IT-
chef på J Lindeberg, 
valde Salesforce.

(  UPPHANDLINGSGUIDEN )  
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Bäst i klassen
Vi på IBS gratulerar SKF till förstapriset i klassen SaaS  - Soft-

ware as a Service - i prestigefyllda European IT Excellence 

Award 2008. Med hjälp av IBS inköpsportal Web Supply 

Manager, kan SKFs olika tillverkningsenheter effektivt 

samverka med hela sitt världsomspännande leverantörs-

nät. Lösningen ger SKF många vinster i form av minskade 

kostnader, kortare ledtider och en papperslös inköpsavdel-

ning.

 IBS kan hjälpa även ditt företag att bli bäst i klassen 

inom Supply Chain. Kontakta oss ska vi ge dig ett riktigt 

bra erbjudande.

Grattis SKF!

You can’t beat passionate 
Supply Chain Specialists!
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 När första versionen av Microsoft CRM 
skulle införas med det nya affärssyste-
met började problemen för Axcom. Det 

var både tekniska och funktionella brister i 
1.2-versionen, och den var svår att anpassa. 
Trots att IT- konsulter till slut lyckades få ihop 
det var IT-chefen Leif Lundgren inte nöjd.

– Nej, på grund av barnsjukdomar i syste-
met fi ck vi dra ner våra ambitioner att fullt ut 
satsa på CRM. Problemen löste sig först ett 
och ett halvt år senare, med version 3.0. 

AXCOM DISTRIBUERAR allt från mobiler till tele-
fonväxlar, och kunderna kan vara butiksked-
jor, installatörer, systemintegratörer och ope-
ratörer. I Norden blir det drygt 1 500 ordrar 
och 40 000 artiklar per dag.

Länge har man använt ett affärssystem från 
Industri-Matematik och enklare CRM från 
Superoffi ce. År 2003 upphandlade man ett 
nytt affärssystem från Scala.

– I samma veva sjösatte vi också ett projekt 
för att upphandla ett nytt CRM-system. Vårt 
mål var att underlätta arbetet för våra inne- 
och utesäljare – att göra all kundinformation 
tillgänglig för alla, säger Leif Lundgren. 

Men någon renodlad upphand-
ling blev det aldrig. 

– Vi valde inte Microsoft CRM 
för att det var det bästa, utan för att 
det fanns integration till vårt affärs-
system iScala. Därtill fanns det bra 
kopplingar till Microsoftmiljö, som 
våra säljare är vana att jobba med, 
säger Leif Lundgren. 

– Ju fl er system man blandar från 
allt för många leverantörer, desto 
besvärligare blir det, säger han.

DET NYA AFFÄRSSYSTEMET FRÅN SCALA fungera-
de mycket bra för Axcom. Detsamma kan 
man inte säga om Microsoft CRM 1.2. Ett 

tag var det så illa att man hade planer på att 
lägga hela projektet i malpåse. 

– Men allt löste sig när Microsoft hoppade 
över den andra versionen för att lansera 
Microsoft CRM 3.0, som kom på plats i slu-

tet av 2006, säger han. 

NU HAR MAN ÄVEN integrerat verkty-
get Bizwizard från Netoptions med 
Microsoft CRM 3.0. 

Med programmet kan säljarna 
skapa, hantera och följa upp ut-
skick. Kampanjer, inbjudningar, ny-
hetsbrev och undersökningar är an-
dra tillämpnings områden.

– Våra säljare kan till exempel 
se vilka produkter och artiklar våra 

kunder klickar på. Därefter kan säljarna göra 
olika kampanjer till kunderna beroende på 
vad de är intresserade av, säger Leif Lundgren 
– som äntligen blivit nöjd.  ●

Microsoftsystem med barnsjukdomar
Telekomdistributören Axcom upphandlade både affärs- 
och CRM-system. Affärssystemet fungerar optimalt – 
men det gör inte CRM-systemet.

case 2         AXCOM 

Verksamhet: Telefonidistributör  
Antal anställda: 140
Omsättning: 3,5 miljarder kronor
Upphandlad CRM-lösning:  Microsoft CRM, först i 
version 1.2, sedan i version 3.0
Investering:  400 000 kronor
På webben: axcom.com

Leif Lundgren, IT-
chef på Axcom, köpte 
Microsoft CRM 1.2.
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