SIMPEL OG KRAFTFULD CRM

– BASERET PÅ MICROSOFT POWER PLATFORM

VIRKER PÅ TVÆRS AF ENHEDER

En forretningsplatform, du aldrig vokser ud af

Cloudwork er den førende CRM løsning, bygget på Microsoft Power Platform, som også Microsoft CRM
Dynamics 365 er bygget på. Cloudwork er designet til at være brugervenlig og fuldt skalerbar.
Med Basis CRM modulet kommer du hurtigt i gang med simple arbejdsgange, der nemt kan udvides
med vertikale moduler, tilpasses og integreres til øvrige systemer og forretningsprocesser.
Mange organisationer kan anvende modulerne som de er, uden behov for tilpasninger. Den åbne
Microsoft platform gør det dog muligt at tilpasse cloudwork uendeligt. Start fx med at erstatte en simpel
regneark-arbejdsgang og udbyg den til en robust applikation for forretningskritiske processer på tværs
af organisationen.

MODERNE, FLEKSIBEL OG KLAR TIL BRUG
EN DEL AF MICROSOFT
CLOUD ØKOSYSTEM

KAN TILPASSES DINE
ØNSKER OG BEHOV

FÆRDIG BRUGBAR LØSNING
DESIGNET TIL DANSKE VIRKSOMHEDER

MODERNE FUNDAMENT FOR SMARTERE PROCESSER
BASIS- OG VERTIKALE MODULER

Cloudwork er en modulbaseret og køreklar forretningsløsning baseret på Microsoft Power Platform.
Ved valg af moduler skelnes mellem to brugertyper: Kontorbrugere (brugere med fuld funktionalitet) og
frontlinjebrugere (brugere med begrænset funktionalitet).

Kontorbrugere skal som minimum tildeles basis CRM modulet og derudover de vertikale moduler, der ønskes. Samtlige
kontorbrugere skal tildeles de samme moduler. I de fleste organisationer er der brugere, som ikke behøver fuld adgang
til løsningen, fx service- eller lagermedarbejdere. De vil kunne nøjes med den begrænsede licens, der giver adgang til
udvalgte funktioner på tværs af alle aktiverede moduler.

UDVIDET SALG

SERVICEAFTALE

KUNDESERVICE

PROJEKT

HR

FRONTLINJE
BRUGERE

Vind flere ordrer med salgsmodulet, der
udvider salgsfunktionerne i basismodulet
med fx tilbud, som eventuelt kan baseres
på data fra Business Central. Få økonomisk
overblik i realtid, så du ved hvordan salget
går på tværs af kunder, produkter og
sælgere, og hvor stor en del af budgettet,
der er dækket af pipeline.

Optimer planlægningsopgaver og giv
mobile medarbejdere nem adgang til
fx ordredata i realtid, så opgaven kan
gøres helt færdigt på stedet. Serviceaftale
modulet giver overblik over dine
serviceaftaler. Fastlæg servicebesøg og
sammenhold dem med din kapacitet for
optimeret planlægning

Giv dine servicemedarbejdere mulighed
for hurtig og bedre betjening så
kundeoplevelse og -loyalitet styrkes.
Kundeservice modulet giver sagsstyring
og et hurtigt komplet kundebillede for
nemmere og bedre kundebetjening.

Udfør projekter til aftalt tid og budget.
Med projektmodulet kan du fx følge
med i medarbejderes tidsforbrug og
spore relevante aktiviteter, så du får
overblik over både igangværende og
afsluttede projekter.

Få overblik over dine medarbejdere og
tilhørende data, så du overholder GDPR.
Fx med de indbyggede funktioner
”ret til indsigt i egne data” eller ”retten til
at blive glemt”.

Frontlinje brugere, der kan nøjes
med begrænset funktionalitet kan
kosteffektivt tildeles en licenstype, der
giver begrænset adgang.

Nøglefunktioner:

• Tilbudsgenerering med mulighed for
konvertering til PDF (Document Cloud)
• Produkter, priser og rabatter
• Opfølgning på salgsbudgetter
• Integration til VIRK (CVR Cloud Premium)
• Integration til Business Central
(Forudsætter Power Automate)

Nøglefunktioner

Nøglefunktioner

Nøglefunktioner

• Ordrestyring
• Planlægning af ordre/opgaver inkl. cyklus
• SMS besked til kunde (kræver særskilt service)
• Udførselse af servicepersonel (fx via mobilapp)
- Kvittering for udførselse
- Tidsregistrering
- Fotodokumentation
- Klar til fakturering

49,-

• Sags- og opgavestyring
• Klassificering og tildeling
af opgaver med regler
• Konverter mail til supportsag
• Notifikationer til slutbruger
• Overblik over igangværende sager
• Rapportering på afsluttede sager

49,-

pr. bruger

Licensen giver adgang til basale
funktioner på tværs af moduler.

49,-

pr. bruger

pr. bruger

BASIS CRM

Kom nemt i gang med CRM. Med basismodulet får
du adgang til moderne relations- og aktivitetsstyring.
Du øger din konkurrenceevne fordi du får overblik
over dine kunder, kundeemner, kontaktpersoner og
salgsmuligheder.

• Ansøgninger
• Ansættelseskontrakter
• Udstyrsregistrering

Nøglefunktioner

• Kalkulation og estimat
• Tidsregistrering
• Estimatlås
• Timegodkendelse
• Faktura eksport (Excel)

Nøglefunktioner:

• Læseadgang til alle
data i alle moduler
• Skriveadgang til udvalgte data

(fx it-udstyr, nøgler m.m.)

• Kompetenceliste
• Ferieplanlægning og registrering
• Sygdomsregistrering og statistik
• Medarbejderevaluering
• Jubilæumsadvisering

49,-

49,-

pr. bruger

pr. bruger

Nøglefunktioner
• Stamdata og aktivitetsstyring
• Integration til VIRK (CVR Cloud Standard)
• Pipelinestyring
• Kampagneoversigt og resultater
• Segmentering af kunder og kontaktpersoner
• Dashboards
• Outlook, Word og Excel integration

249,-

*

pr. bruger

BEGRÆNSET
ADGANG

149,pr. bruger

DET MED SMÅT:
Opstart kr. 4.995 pr. modul.
Opstarten inkluderer opsætning af standardløsning samt
workshop for afklaring/estimering af ønskede tilpasninger.

Alle priser er angivet pr. måned og eksklusiv moms.
*Forudsætter grundmodul kr. 495,- pr. løsning/virksomhed

Ønsker du hjælp til brugen af den bestående løsning
tilbyder vi det til almindelig timetakst eller som fast
månedlig betaling.

TILLÆGSTJENESTER
Modulerne kan anvendes som de er – køreklare,
lige ud af boksen. Typisk vil der dog være brug for
tilpasning i et vist omfang. Dette afklares på den
indledende workshop og aftales derefter løbende
ved ændrede forretningsbehov.

FORRETNINGSTILPASNING

Ændringer af løsning foranlediget af forretningsbehov

PROJEKTESTIMAT

FRI BRUGERSUPPORT
Hjælp til brugere i brugen af eller
fejl i den bestående løsning.

149
,pr. bruger

Fordi løsningen er funderet i cloud vil der komme
automatiske opdateringer til både cloudwork og den
underliggende platform, som muligvis vil påvirke
din løsning. Ønsker du proaktiv analyse og forslag til
tilpasning anbefaler vi at tilkøbe Modern Management.

MODERN MANAGEMENT

Proaktiv undersøgelse af mulige ændringer af løsning foranlediget
af teknologisk udvikling (ændringer som projektestimat)

249
,pr. modul

KOM NEMT I GANG

Har du allerede Office 365 eller den mere sikre udvidelse Microsoft 365, er det nemt at komme i gang med cloudwork.
Cloudwork er baseret på Microsoft Power Platform, der er integreret i Microsofts sammenhængende cloud økosystem.
Samme høje sikkerhedsniveau, brugernavne og adgangskoder kan anvendes på tværs.
Cloudwork er som udgangspunkt designet til danske virksomheder.
Derfor er det både hurtigt og nemt at komme i gang.
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WEBPORTAL

Giv kunder eller
samarbejdspartnere direkte
adgang til udvalgte data via en
sikker websideportal
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RAPPORTERING
Få indsigt i dine kunder og
data med Power BI

Power Platform

Pris fra 629,30
(se særskilt prisark)

Powe

r Auto m

Pris fra 62,90
(se særskilt prisark)
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DYNAMICS
NAV

AUTOMATISERING
& INTEGRATION

?
BUSINESS
CENTRAL

Automatiser arbejdsgange og
integrér til andre systemer fx
Business Central eller NAV

?

MICROSOFT
OFFICE

MICROSOFT
SHAREPOINT

MICROSOFT
TEAMS

Pris fra 94,40
(se særskilt prisark)

CLOUD SECURITY

DYNAMICS
365

MARKETING AUTOMATION

Tidssvarende sikkerhed med Microsoft
365 og Modern Management

Målrettet markedsføring gennem automatiserede
processer fx med integration til Mailchimp.

UDVID EFTER BEHOV

Cloudwork er en fleksibel løsning, der kan tilpasses efter behov, så netop dine arbejdsgange understøttes.
På grund af den kraftfulde platform løsningen er bygget på, kan der nemt integreres til og udvides med
andre løsninger, systemer og data, hvoraf udvalgte eksempler er vist herover.

Kontakt os på
service@jdm.dk

Landsdækkende totalleverandør af den moderne arbejdsplads, baseret på

&
- og alt det andet, der hører til.

Se mere på jdm.dk

