
Alt på et sted
Undgå at skifte mellem SuperOffice CRM 
og dit regnsskabssystem (ERP) for at se 
alle din kundeinformation.

Få nem adgang til din vigtige kundedata, 
optimér dine daglige arbejdsgange, forøg 
din kundeindsigt, styrk dine kunderelationer 
og øg dine chancer for mere salg.

Integration Cloud integrerer nemt og 
sikkert dit regnsskabssystems data ind i 
SuperOffice CRM.

Ændres nogle kundeoplysninger i dit 
regnskabssystem, opdateres SuperOffice 
helt automatisk

Hold din kunde stamdata opdateret og få 
salgsnøgletal, balance, leveringsperiode 
mv. importeret til felter på din MereSide i 
SuperOffice.

Du kan få ordrer og fakturaer fra 
regnskabssystemet importeret som Salg 
eller PDF dokumenter i SuperOffice.

Integration Cloud Panels lader dig se 
transaktionsdata såsom åbne ordre- og 
fakturalinjer i et web panel i SuperOffice.

Nemt, hurtigt og sikkert
Brug Integration Cloud til at hjælpe dig 
med dine SuperOffice integrationer - det 
er nemt, hurtigt og sikkert.

Integration Cloud er en online service, så 
der skal ikke installeres eller vedligehold-
es nogen software på jeres lokale server.

Integration kan ske så nemt som at 
uploade kundedata i en CSV/TXT eller 
XML fil til din Integration Cloud mappe, 
hvorefter de automatisk importeres til 
SuperOffice.

Fungerer det til mit ERP system?
Uanset hvilket regnskabssystem du 
bruger, kan vi tilbyde adskillelige måder at 
integrere det med SuperOffice.

Fra enkle CSV/TXT fil importer til JSON- 
og XML filer, web service kald eller 
integration med et andet API - så kan 
Integration Cloud hjælpe dig.

Integration Cloud bliver primært brugt til 
envejs integration, der går fra firma-
systemer til SuperOffice CRM. Men vi kan 
også eksportere data fra SuperOffice 
tilbage til dit eget system.

Understøttede ERP systemer
Her er en liste af regnskabssystemer 
vores kunder har integreret med 
SuperOffice med Integration Cloud 

• SAP

• Navision

• C5

• AX / XAL

• Movex

• Pyramid

• Xledger

• Monitor

• IFS

• Mamut

• Aspect4

• Winkompass

• Jeeves

Kontakt os endelig, så vi kan 
diskuterer hvordan vi bedst kan 
integrere dit regnsskabssystem med 
SuperOffice. 
 
info@siteshop.dk 
(+45) 70 20 19 78 
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Kundesag 1: Kundedata, salg og dokumenter fra SAP
I vores kundesag 1 opdaterer vi automatisk SuperOffice Online med kundeinformation og nøgletal fra SAP. Alle ordre lavet i 
SAP bliver også importeret til SuperOffice som salg, og fakturaer som PDF dokumenter.   
Denne implementering tog ca. 4 dage og SAP partneren lavede selv alle CSV eksport filerne. 

Kundesag 2: Kundedata, personer og fakturaer fra ASPECT4
I vores kundesag 2 opdaterer vi SuperOffice med kundeinformation og kontaktpersoner fra ASPECT4.
Alle ordre, tilbud og fakturaere lavet i ASCPECT4 er øjeblikkeligt synlige i et ekstra web panel i SuperOffice.  
Denne implementering tog ca. 5 dage og kundens egen ERP ansvarlige lavede alle de nødvendge CSV eksportfiler.

Kundesag 3: Husudlejnings-detaljer fra website
Hver gang vores kunde i Kundesag 3 opretter et nyt hus til udlejning i deres CMS system, oprettes det også automatisk som 
et Projekt i SuperOffice. Når der sker ændringer på huset i CMS systemet, opdateres de også automatisk i SuperOffice. 
Implementering tog ca. 3 dage og web udvikleren brugte Integration Cloud web services til at sende data til fra CMS systemet.

Lavet af SuperOffice eksperter
Integration Cloud er udviklet og vedligeholdt af Siteshop ApS.  
Siteshop laver  en række integrations apps til SuperOffice.  
Lær mere på superoffice.com/appstore eller siteshop.dk

Firma stamdata bliver automatisk 
opdateret fra ERP til SuperOffice

Økonomiske nøgletal opdateres 
automatisk på kundekortets MereSide.

Ordre og tilbud fra dit ERP kan
oprettes som Salg i SuperOffice

Standard Priser
Lille: 1-10 SuperOffice brugere
Pris pr. måned: €99, DKK 740, NOK 826, SEK 972
 

Medium: 11-30 SuperOffice brugere
Pris pr. måned: €149, DKK 1.110, NOK 1.240, SEK 1.461
 

Stor: 31-100 SuperOffice brugere
Pris pr. måned: €225, DKK 1.700, NOK 1.876, SEK 2.207
 

Kæmpe: 100+ SuperOffice brugere
Pris pr. måned: €300, DKK 2.250, NOK 2.500, SEK 2.941

Hvis dine integrationsbehov er mere avancerede end 
vores Integration Cloud Standard kan klare, tilbyder vi 
også en Pro og Enterprise løsning.

Vores Pro og Enterprise løsninger åbner op for direkte API 
integrationer, avancerede web servicer og 
skræddersyede configurationer.

Se den fulde prisliste på superoffice.com/appstore
og kontakt os endelig for at lære mere: 

info@siteshop.dk or (+45) 70 20 19 78

Kundesager



Eksempler Integration Cloud
For SuperOffice CRM Online

Lavet af SuperOffice eksperter
Integration Cloud er udviklet og vedligeholdt af Siteshop ApS.  
Siteshop laver  en række integrations apps til SuperOffice.  
Lær mere på superoffice.com/appstore eller siteshop.dk

I dette eksempel importerer 
og updaterer Integration Cloud 
kundeinformation og nøgle salgstal 
til Kontakt kortet og mere-siden.

Der er også et Integration Cloud 
panel der viser alle fakturaer, odrer, 
og vurderede priser fra ERP syste-
met direkte i SuperOffice. 

Eksempel 1

I dette eksempel importerer 
Integration Cloud nye firmaer fra et 
online booking system. 
 
Hver ny booking bliver også lagt til 
som en aktivitet i SuperOffice.

Eksempel 2

I dette eksempel importerer og op-
daterer Integration Cloud projekter 
i SuperOffice fra et husudlejnings 
hjemmeside.

Hver gang et nyt ‘hus’ oprettes på 
dets hjemmeside bliver det også 
oprettet i SuperOffice.

Eksempel 3



Importér tilbud og ordre 
ind i SuperOffice

Integration Cloud
For SuperOffice CRM Online

Lavet af SuperOffice eksperter
Integration Cloud er udviklet og vedligeholdt af Siteshop ApS.  
Siteshop laver  en række integrations apps til SuperOffice.  
Lær mere på superoffice.com/appstore eller siteshop.dk

Hvis du vil opnå en præcis pipeline og salgsrapportering i SuperOffice, bør alle de tilbud og ordre 
der oprettes i din virksomhed, også findes i SuperOffice som et Salg.

Det kan være at I allerede opretter Salg og Tilbud (quotes) i SuperOffice i dag, men at der også 
findes tilbud eller ordre, der kommer fra jeres webshop, tilbudssystem, produktkonfigurator eller 
fra jeres regnskabssystem.

Integration Cloud kan nemt sørge for, at netop disse tilbud og ordre der ikke laves direkte i Su-
perOffice, bliver oprettet automatisk som Salg i SuperOffice. 
 
På denne måde kan du samle alle tilbud og ordre registreringer fra hele virksomheden i SuperOf-
fice, og opnå den bedst mulige pipeline- og salgsrapportering.

 

Bedst mulige pipeline- og salgsrapportering i SuperOffice

Tilbud og ordre som ikke oprettes i SuperOffice, bør i 
stedet importeres til SuperOffice med Integration Cloud

Regnskabssystem

Webshop

Produktkonfigurator

Eksternt tilbudssystem


