NPS for SuperOffice er det bedste NPS plugin til
SuperOffice. Ved hjælp af med nps.today får alle
brugerne af SuperOffice lynhurtig og relevant
adgang til hvad kunderne i virkeligheden mener
om virksomheden - lige nu.

ANBEFALEDE KONSULENTYDELSER EFTER KØB

NPS for SuperOffice.
Hos Amesto er vi stolte af vores NPS-plugin, og for at sikre I kommer så godt i gang som muligt og får mest udbytte
af målingerne, har vi sammensat en attraktiv konsulentpakke, som sikrer jer maksimalt udbytte til en lav fast pris.
Pakken indeholder nedenstående elementer og tilbydes til en fast pris på 8.000 kroner + moms.
Præ-provisionering
Præ-provisionering er den formelle projektopstart og
indeholder følgende elementer:
• Informationsindsamling ift. jeres SuperOffice
• Koordinering m. nps.today vedr. API-nøgle & konto
• Projektledelse
Vi sender desuden nødvendigt materiale til jeres ITafdeling og sørger for at svare på de spørgsmål de
måtte have.
Provisionering
Provisioneringsfasen skal tilsikre at plugin’et fungere
som det skal og indeholder følgende:
•
•
•
•

Oprettelse af jer som kunde i Amesto Online portal
Installation af NPS for SuperOffice
Grundopsætningen af NPS-plugin’et
Test af, at der er ”hul igennem” imellem SuperOffice
og nps.today

Workshop
Online gennemgang med jeres NPS-ansvarlige af alt
vedr. opsætningen i SuperOffice:
• Hvilke aktivitetstyper der skal auto-oprettes
• Om der skal oprettes særlige brugergrupper til
styring af synlighed på fanerne
• Hvilke automatiseringer der ønskes

Der er inkluderet 3 standard-automatiseringer
- Ved afsluttet servicesag
- Ved udførelse af en bestemt kalenderaktivitet
- Ved ”solgt-fase” på salg større end et givent
beløb
Automatiseringerne tilpasses jeres ønsker og behov.
Særlige ønsker eller mere komplekse automatiseringer
kan udføres mod merbetaling og afklares på
workshoppen.
Der afsættes 2 timer til workshoppen.
Tilpasninger i SuperOffice
Jeres Amesto-konsulent udfører alt det, som blev
aftalt på workshoppen. Dette sker typisk samme dag
eller dagen efter afholdelse af workshoppen.
Undervisning
Efter endt opsætning, kan alle bruge NPS plugin’et,
men I vil have behov for at 2-5 brugere kan
administrere plugin’et samt ved hvordan div. ændringer
foretages i administrator-delen af plugin’et.
Jeres faste Amesto-konsulent giver jer 1-2 timers
online undervisning i opsætning og administration.

Alt til en fast lav pris på kun 8.000 kr.
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