
Test
Vil du teste, hvilken 

modenhedsgrad din virk-
somhed har i forhold til omni-

channel, ud fra modellen? Lav testen, 
som er udviklet af HTS og Omnichannel 
Institute. Det er muligt at sammenligne 
din virksomhed med, hvordan det står 
til i branchen som helhed, eller at gå 

ind på disciplin-niveau. Værktøjet 
stilles gratis til rådighed af 

Agillic.
 

Brug Kunde-
målskiven til at stille 

spørgsmålene:
Genkender vi de involverede kunder?

Samler vi data til senere brug?
Har vi indsigter, som vi kan benytte, og bidrager 

projektet til at skabe mere indsigt?
Kan vi måltilpasse budskabet?
Hvordan skal vi måle effekten?

Hvem designer og bemander projektet?
Log ind på

http://bit.ly/ocmsurvey

1. KUNDEGENKENDELSE 
& PERMISSIONS (CUST-
OMER RECOGNITION & 
PERMISSIONS) 
Genkender kunden, 
uanset hvilken kanal han/
hun bevæger sig i. Beder 
om tilladelse til kontakt. 
Målet er at komme med 
relevante budskaber på 
tværs af alle kanaler.
→ Identifikation
Identificer kunden i nogle 
kanaler. Er han eller hun 
på Facebook, på Insta-
gram? Se, om kunden 
kommer tilbage i kanalen, 
og lav en opsamling på 
websitet. Her lægges 
fundamentet til et perso-
naliseret budskab.
→ Volumen
Opbyg datamængde for 
større effekt. Hold så 
mange kanaler som 
muligt åbne. Tilladelse til 
at tage kontakt med 
kunden sker for hver 
enkelt kanal.
→ Engagement
Jo flere data, jo flere 
kanaler er det muligt at 
genkende kunden i. Når 
mængden er tilstrækkelig 
stor, kan man opbygge 
kommunikation på indi-
vidniveau. På dette niveau 
giver kontakt i en kanal 
tilladelse til kontakt i de 
andre.

Eksempel: Egmont 
Publishing. Samler tilla-
delser fra kunderne til 
kontakt via for eksempel 
kundeklubber. Genkender 
kunden på tværs af 
kanaler som e-mail, 
kundenummer, telefon og 
adresser.

2. DATAOPSAMLING 
(DATA COLLECTION)
Lær kunden at kende ved 
systematisk at indsamle 
og centralisere data fra 
alle kanaler og kontakt-
flader. Læg kundeprofiler 
op for hver enkelt kunde.
→ Regnskabsdata
Blandt regnskabsdata er 
der anonyme og midlerti-
dige kundedata som 
transaktioner, køb og 
finansiering. 
→ Adfærdsdata i siloer
Klik, søgninger, e-mails, 
profil, interesser, sociale 
medier, mobil og apps 
opsamler data. Disse data 
bliver ofte liggende i den 
kanal, hvor de er 
indsamlet.
→ Integreret 
Da indsamlingen 
begynder at foregå inte-
greret i alle kanaler i 
realtid, giver det en samlet 
kundeprofil. Ekspedi-
enten i den fysiske butik 
kan via kundens profil se, 
hvad han eller hun tidli-
gere har købt eller set på 
digitalt. 

Eksempel: Ved hjælp af 
en sensor i skaftet har 
Babolat, der producerer 
sportsudstyr, skabt en 
smart tennisketsjer. Det 
giver spilleren mulighed 
for at måle, hvor mange 
forhånds-, baghånds- og 
skruede slag, der er slået, 
og hvor hårdt de blev 
slået. Via en app kan man 
så analysere spillet. Oven i 
hatten får Babolat unikke 
data om, hvordan produk-
terne benyttes, hvilket 
kan bruges til kommende 
produkter.

3. DATAANALYSE  
(DISCOVERY)
Ved at analysere resulta-
terne kan man finde 
sammenhænge og priori-
tere fremtidige investe-
ringer.
→ Bon-analyser og 
Surveys 
Her findes kvitteringer og 
ordrer. Engangsanalyser 
med anonyme salgsdata 
og undersøgelser, der 
giver indsigt i, hvor mange 
kunder virksomheden har, 
og hvad de køber. 
→ Segmentering på 
adfærd
Salgs- og markedsorien-
terede profildata. Alle 
data køres sammen og 
analyseres. Hvad kende-
tegner vores lønsomme 
kunderelationer? Prøv at 
forudse, hvad der vil ske 
med kundesegmentet. 
Skræddersy budskaber til 
forskellige kundegrupper. 
→ Realtid prædiktion
Her analyseres kunde- og 
tredjepartsdata fra flere 
kilder i realtid. Prædiktive 
algoritmer undersøger, 
hvor der er tilvækst eller 
frafald. Beregningsalgorit-
merne forfines løbende 
via maskinlæring. Analy-
serne kan benyttes som 
støtte ved store beslut-
ninger.

Eksempel: VVS-grossi-
sten Brødrene Dahl inte-
grerer tredjepartsdata og 
ser på kunden totale 
omsætning. De samlede 
informationer gør det 
muligt at gå mere i dybden 
i ordrerne. Er der 
bestemte varegrupper, 
kunden ikke køber, og 
hvad skyldes dette i så 
fald? Via indsigter fra 
kundedata udvikles 
service og kommunika-
tion.

4. KOMMUNIKATION & 
SERVICE (COMMUNICA-
TION & SERVICE)
Benyt data til at forbedre 
service og kommunika-
tion til kunden. Kommu-
niker aktivt, hvor det er 
relevant, men også ved at 
være tavs for ikke at blive 
opfattet som spam.
→ Massekommunika-
tion
Her foreligger der ingen 
specifik viden om 
kunderne. Samme 
budskab kommunikeres 
til alle.
→ Personaliseret, 
Segmenteret
Her får de kunder, man 
ved noget om, personali-
serede budskaber. Det er 
stadig virksomheden, der 
styrer og forsøger at få 
budskabet til at egne sig.
→ 1:1 Indsigtsbaseret
Her er fokus at udvikle 
kunderelationen i et 1:1- 
perspektiv. Alt bliver tilret-
telagt for kunden, på 
tværs af kanalerne. 
Kunden får altid samme 
oplevelse ved kontakt 
med virksomheden, 
uanset kanal.

Eksempel: Mothercare. 
Alle kundedata findes 
samlet i en kundeprofil, 
som benyttes på tværs af 
kanalerne. Hvad har 
kunden købt tidligere, 
hvilken størrelse, hvad 
kan moren/barnet have 
brug for i denne periode? 
Budskabet handler ikke 
primært om produkter, 
men giver snarere brug-
bare tips som for 
eksempel egenskaber for 
en god autobarnestol.

5. EFFEKTMÅLING 
(PERFORMANCE 
ANALYSIS)
Måle på kunderne. Inte-
grere kundeorienterede 
nøgletal i effektmålingen.
→ Salgstal og Brand 
Performance
Sælger vi mere, en vi 
plejer? Ligger vi over eller 
under budget? Hvad kan 
vi styre via hver enkelt 
kanal? Her forbedres 
konvertering.
→ Kanal & Kampagne
Ser på, hvor meget virk-
somheden kan sælge via 
de enkelte kanaler.
→ Kundemetrikker
Nu er fokus på kunden, 
ikke på kanalen. Formålet 
er at hjælpe kunden 
videre. Både en økono-
misk parameter, ”det vi 
gør nu, mere lønsomt end 
tidligere”, men også 
emotionelle målinger af 
kundens oplevelse, NPS.

Eksempel: Telenor, som 
ved hver kontakt med en 
kunde beder om en 
bedømmelse af, hvordan 
kontakten blev oplevet. 
På den måde rangeres 
kundens emotionelle 
indstilling.

6. ORGANISERING 
(ORGANIZING & MANA-
GEMENT)
Organisering omkring 
omnichannel og opbyg-
ning af en kultur, hvor 
kunden er i centrum.
→ Produktorienteret
Her udvikles produkter ud 
fra en teknisk vinkel. 
Forskningsbaseret.
→ Salgsorientret
”Varer over disken”, 
forankret i markedsføring. 
Regner ud, hvordan det er 
muligt at få størst afsæt-
ning. Mange budskaber 
blandes, og ansatte skal 
sælge så meget som 
muligt i forskellige 
kanaler. Digitale medier 
benyttes til at skabe 
kommunikation og som 
afsætningskanal for 
e-handel.
→ Kundeorienteret
Her handler det ikke om at 
sælge for enhver pris, men 
om at hjælpe kunden og 
skabe tillid, hvilket stiller 
store krav til organisati-
onen. Personalet skal 
trænes, for at intern 
kompetence skal kunne 
bruges effektivt. Der skal 
også være investeringer i 
teknologi og platforme.

→Eksempel: Bolia. 
Møbelkæden er opbygget 
som en online-virk-
somhed, hvor butikkerne 
fungerer som et show-
room. Den kunde, som for 
eksempel ser på en sofa, 
tildeles en digital profil, 
hvor den tænkte sofa 
downloades sammen 
med valg af materiale og 
ben. Kunden får efterføl-
gende påmindelser og 
e-mail.

Kunden i   
centrum

Jo mere moden en organisation er i sit 
arbejde med omnichannel marketing, 
jo længere inde mod kunden havner 
den på kundemålskiven.

Om Kundemål-
skiven

Kundemålskiven er en model til brug 
til at måle en virksomheds styrker 

henholdsvis svagheder i omnichannel marke-
ting ved hjælp af seks discipliner. Den er udar-

bejdet af Rasmus Houlind. 
Dashboardet er udarbejdet og stillet til rådighed af 
det internationale netværk NBI (Networked Busi-
ness Initiative), hvis formål er at sikre øget digital 

succes og konkurrencedygtighed. Dette 
sponseres af blandt andet HTS.

→ Læs mere: networkedbusiness.org


