
Nyheter 
Caesar CRM 2021 R1

Drivna av en passion att utveckla våra kunder,  
har SuperOffice blivit en av Europas ledande  
leverantörer av CRM-lösningar.

Vill du ha hjälp att öka er försäljning, kundlojalitet och 
lönsamhet?

Låt oss börja en resa tillsammans. Med Caesar CRM får du 
nya möjligheter att nå dina verksamhetsmål. Vi vill gärna 
visa dig hur.



2  -  www.caesarcrm   .se

Nyheter i  
Caesar CRM 2021 R1
Här är ett axplock av alla nyheter i Caesar CRM 2021 R1:

• Skapa en aktivitetstavla - Säkerställ att dina säljare genomför rätt aktiviteter i rätt tid. Med en 
tydlig och lättarbetad aktivitetstavla får säljarna ett effektivt gränssnitt för att utföra sina ”Att-
göra” aktiviteter.  

• Få översikt med en avtalstavla - Förnya dina avtal i god tid så att inte konkurrenterna hinner 
emellan. Med en avtalstavla får du en bra överblick över vilka avtal som är på väg att löpa ut och 
när de behöver omförhandlas.  

• Lätt att importera information - När du presenterar all relevant kunddata för säljarna i  
Caesar CRM, går det lätt att säkerställa ett effektivt arbetssätt och rätt prioriteringar.  
Med den förbättrade importfunktionaliteten, med stöd för de vanligaste formaten, är det enkelt att 
importera kunddata från andra system.

• Enkelt att samarbeta mellan försäljning och kundservice - Förenkla samarbete och transparens 
mellan sälj- och serviceavdelningen. Med en förbättrad integration mellan Caesar CRM och 
SuperOffice Service Online kan respektive avdelning jobba i sitt specialiserade verktyg och 
samtidigt dela all viktig kundinformation.

• Låt systemet skicka mejl för att hjälpa användare och säkra era arbetsflöden - Få e-post 
som påminner dig om aktiviteter du förväntas göra under dagen. Med Caesars notifieringsmotor 
schemalägger du enkelt påminnelser av olika slag.
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Du kan välja om du vill se detaljer eller om du vill visa en 
förenklad bild med mindre information. Med ett klick växlar 
du mellan en tydlig översikt och en vy med exempelvis 
noteringar. Allt i samma rapport.

Tavlan använder färger från den kod som används i 
respektive kolumn. Antal poster visas i rubriken och du kan 
välja att se summan av alla poster.

Säljtavla, Aktivitetstavla, ...
Vad vill du lägga på din tavla?

Visa en rapport som en 
tavla med dra-och-släpp
Nu kan du skapa en tavla, som ger en helt ny översikt över 
vad du har i din rapport. På tavlan kan du flytta ett objekt 
med dra-och-släpp. Du kan exempelvis flytta fram en affär till 
nästa fas, eller uppdatera slutdatum på en aktivitet.

Aktivitetstavla

En att-göra-lista kan också visas som 
en tavla, där du tydligt ser vad du ska 

göra idag, imorgon etc. 

För att flytta en uppgift drar du den 
bara till en annan kolumn.

Säljtavla

Några exempel på när det 
passar bra att visa rapporten 
som tavla är en pipeline med 

öppna affärer, projekt eller 
uppgifter som är i olika faser. .
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Starta en åtgärd genom 
att klicka på en knapp
Caesar CRM hjälper dig att förenkla era processer. Några 
exempel på saker som kan startas med en åtgärd är:

• Skapa en uppföljningsaktivitet om två veckor.

• Öppna en dialog som visar några fält som behöver fyllas 
i innan du kan flytta fram en affär eller ett projekt till nästa 
fas eller steg.

• Bocka av en aktivitet direkt i en lista.

Lika enkelt som att trycka på en knapp

En intressant nyhet i är att du kan lägga till knappar som gör att användaren kan starta en åtgärd eller 
händelse med ett klick. Åtgärden kan agera på all information i Caesar CRM och skapa eller uppdatera 
information.

Du kan också hjälpa dina användare så att de inte missar bra affärsmöjligheter. Caesar CRM kan 
automatiskt skicka notifieringar via epost för att uppmärksamma användare när något viktigt händer i 
systemet eller om det finns något som någon behöver agera på.

Åtgärder i rapporter

Om du lägger till Åtgärder i en rapport 
så ligger de längst till vänster för att det 
ska vara lätt att komma åt dem. Du kan 
ställa in per rapport vilka åtgärder som 
ska visas i listan och i vilka som ska 
visas när rapporten visas som tavla.

Bakom knappen har du tillgång till hela registret av 
automatisering som finns i Caesar CRM. Det gör att du kan 
använda all tillgänglig data för att förenkla för användarna 
och skapa enkla och tydliga flöden.

Knapparna kan placeras:

• I dialoger - Exempelvis aktivitet, affär, företag eller 
kontaktperson, också i Caesar Mobile CRM.

• I rapporter (från lista, grupperad lista, drill-down i en graf, 
kalender, karta och tavla).

Åtgärder i dialoger

Om du lägger till en Åtgärd i en dialog 
ligger den bland de andra knapparna.

Du kan ställa in i vilka dialoger 
åtgärden ska visas.
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Styr frekvens på notifiering
Du kan ställa in att en viss typ av påminnelser ska skickas 
flera gånger, men inte för ofta. Ett exempel skulle kunna vara 
att du vill ha en notifiering två månader innan ett visst avtal 
går ut, så att du kan ringa kunden och boka en avstämning. 
Notifieringar skickas ut automatiskt varje dag för alla avtal 
som går ut och som inte har ett kopplat telefonsamtal. Du 
kan ställa in att en användare bara ska påminnas om samma 
avtal en gång, men du kan också säga att det ska skickas en 
ny påminnelse varannan dag eller en gång i veckan. 

Notifiering på ditt språk
Notifieringen tar hänsyn till användarens inställningar för 
språk och regionala inställningar.

Flagga som viktigt
Du kan ställa in om mejlet ska taggas med Prioritet Normal, 
Hög eller Låg.

Kan skickas på olika sätt
Det finns flera sätt att tala om för systemet att skicka en 
notifiering. Du kan klicka på en åtgärd i en dialog eller 
rapport, en affärsregel kan fånga att något ändrats, och 
du kan låta ett schemalagt servicejobb hitta vilka som ska 
notifieras.

Opt-out på notifieringar
Hur många notifieringar man önskar är väldigt olika från 
person till person. Vissa typer av notifieringar kan vara så 
viktiga att användarna alltid måste få dem. Andra kan syfta till 
att underlätta för användaren, men inte vara helt nödvändiga. 
Du kan därför ställa in per typ av notifiering om användarna 
kan av-prenumerera. 

Epost-notifieringar

Låt Caesar CRM skicka en 
notifiering när det händer 
något viktigt
Vill du få en påminnelse när något händer eller när det är 
något du behöver titta på? Sätt upp regler i Caesar CRM så 
skickar systemet automatiskt ett mejl med information och 
en länk. Det kan vara att ett projekt du jobbar med kräver 
din uppmärksamhet, att det kommit in ett nytt lead eller att 
en kontaktperson kommer att raderas pga GDPR om du inte 
agerar.

Det är också en fantastik möjlighet att hjälpa personer som 
har blandade uppgifter och inte använder Caesar CRM hela 
tiden. Notifieringen kan ge en länk direkt till en affär, projekt 
eller kontaktperson i Caesar CRM, men kan också peka på 
en portal med rapporter.

Bestäm när notifieringen ska ske
Notifieringar kan skickas direkt när något skapas eller 
ändras. De kan också vara schemalagda jobb som körs varje 
fredag eller en gång i månaden.

Bestäm vem som ska få en notifiering
Du kan styra vem som ska få notifieringen. Några 
notifieringar kanske ska gå till en viss person, eller en 
specifik roll. Andra ska baseras på att det är något som hänt 
på dina kunder eller med dina affärer. 

Användarna kan själva välja vilka notifieringar som är 
värdefulla för dem.

Notifieringen skickas med epost och har en 
direktlänk till Caesar CRM
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Du kan nu koppla ihop Caesar CRM med SuperOffice Service i molnet. Det ger förenklad drift och 
automatiska uppdateringar.

Vi har också förbättrat arbetsflöden för att fånga upp när du går från en fas till nästa, putsat på 
funktionerna i rapporter och implementerat kartor i Caesar Mobile CRM.

Förbättrat gränssnitt
Bestäm vad som ska hända när du byter fas
Vi har kompletterat stödet för arbetsprocesser. Du kan styra 
både vilka faser som ska visas och vilka som ska vara 
möjliga att gå till. 

Förutom att styra vad som ska visas i varje fas, kan du också 
styra vad som ska hända eller vad som måste i fyllas när du 
går från en fas till en annan.

Det kan exempelvis vara vissa fält som måste vara ifyllda 
innan du går vidare, men som inte behöver visas i nästa fas.

Ta inte bort något av misstag
Vi har alla gjort det. Klickat OK lite för fort och tagit bort 
något som vi inte tänkte ta bort. Därför har vi nu lagt till flera 
förbättringar som ska minimera risken att du tar bort saker 
som behövs eller används.

Vi har ändrat designen på flera ställen i Caesar Admin 
(Organisation, Informationsvyer, Försäljningsartiklar 
och Servicejobb). Knappen för borttag visas bara på 
informationsfliken och inte när du är inne och ändrar i 
detaljer. Det gör det omöjligt att råka ta bort exempelvis ett 
helt servicejobb när du kanske bara tänkte ta bort ett steg. 

I vissa lägen räcker det inte längre att klicka på Ta bort utan 
du måste också skriva in namnet på det du tar bort. 

Styr färger i grafer
Du kan låta informationen i rapporten styra vilken färg som 
ska användas i grafen. Färgen sätter du på koden, och det 
gör att samma kod kan ha samma färg i alla rapporter som 
visar koden.

Visa procent som procent
Du kan välja att formatera och visa ett talfält i procent, 
exempelvis på kundkortet eller på en affär.

Integration med  
SuperOffice Service online
Caesar CRM 2021 R1 går att koppla direkt till SuperOffice 
Service i molnet. 

Vi använder SuperOffice API när vi synkroniserar kunder, 
privatpersoner och kontaktpersoner, och för att visa listor 
med ärenden. Du kan klicka på ett ärende för att titta på det 
i en pop-up. 

Enklare att jobba i Caesar CRM

Hela flödet visas, men det går inte att gå direkt från fas 2 till 4.

Exempel: Om du byter till fasen Rejection visas en dialog 
med de fälten som ska fyllas i.

Grafen använder färgen som används för aktuell fas.
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Caesar Mobile CRM
Kartor visar dig var dina kunder finns
Mobila listor kan visas på en karta. Säg att du har en lista 
som visar alla dina kunder inom 50 km radie, så kan du få 
dem utritade på en karta.

Gruppering av kunder
Om flera kunder hamnar väldigt tätt på kartan grupperas de. 
Klicka på en grupp (ikon med en siffra) för att se vilka kunder 
som döljer sig bakom. 

Fasövergång, Service Online, 
kartor i mobilen

Rapporter
Sortera rapporter i Saint
Det blir ofta många rapporter i rapportbiblioteket i Saint. Nu 
kan du själv välja hur rapporterna ska sorteras på respektive 
arbetsyta så att de passar era behov.

Snabbare visning av rapporter
Du kan snabba upp visningen av rapporter i Saint Designer 
genom att inte visa antalet körningar per rapport. Om du vill 
se antalet körningar är det bara att bocka för att du vill se 
dem igen.

Bättre möjligheter till loggning av rapporter
Det finns nya inställningar och utökade möjligheter till 
loggning. Du kan välja per rapport om varje körning ska 
loggas. Du kan stänga av loggning för rapporter som du vet 
används väldigt mycket, exempelvis för att de ligger i en 
portal som användare tittar på ofta.

Om loggning är påslagen visas tidigare körningar på en 
egen flik. Du ser när den kördes och av vem. Du ser också 
hur lång tid den tog, hur många poster som visades och i 
vilket visningsläge den kördes. Från historik-fliken kan du 
exportera loggen och tömma historiken.

Förbättrat stöd för att skapa ELLER-villkor
Det har blivit enklare att skapa urval som använder ELLER. 
Det går också att öppna upp för att välja filtrering på ELLER-
parametrar direkt när du kör rapporten.

Hitta rätt på kartan
Det finns flera nya sätt att bestämma vad som ska vara 
centrum när du visar en rapport på en karta. Du kan nu 
också utgå från Aktuell användare, Aktuellt territorium eller 
Sätt position. 

Rita om kartan
Du kan utgå från något som visas på kartan, exempelvis 
en kund som du precis besökt, och välja att sätta den som 
centrum för att se vad som visas i närheten.

Kategorisera mål och urval
Du kan lägga till koder för att kategorisera mål och urval.

Exportera mål
Du kan exportera mål och utfall till Excel.

Klicka på kart-ikonen för att visa listan med  
kunder på en karta.

Grupperade företag visas som en cirkel med en siffra. 
Klicka på siffran för att välja företag.
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Vi har förstärkt automatiseringen i Caesar CRM ytterligare. Varje liten del är viktigt, och tillsammans 
gör nyheterna stor skillnad.

Ett exempel. Säg att det kommit in ett lead och ingen råkar titta på leadslistan. Ett servicejobb ligger 
och bevakar listan och om ingen plockar upp leadet inom en timme skickas automatiskt en notifiering 
till säljchefen som får en länk direkt till leadet och kan fördela det till rätt person. Person som blir 
ansvarig för det får genast ett meddelande om att det finns en affärsmöjlighet som måste hanteras. 

Filtrera på tid
Använd tid för beräkning och filtrering
I en tid där förväntningarna på snabba och effektiva 
processer ökar, växer också kraven på att systemen 
automatiskt kan hjälpa till att lokalisera eventuella problem, 
visualisera dem och fördela eller eskalera vid behov.  

Nu kan rapporter och affärsregler identifiera och agera 
inte bara på dagar utan också på tid. Säg att ett Lead eller 
Supportärende inte plockats upp av någon på 90 minuter, så 
kan vi öka prioriteten eller skicka en notifiering till ansvarig 
för avdelningen som kan agera direkt.

Dokumentmallar
Spara dokument som PDF
Du kan välja att en dokumentmall alltid skapar ett PDF-
dokument. Dokumentet skapas på servern och kräver inte 
ActiveX och Internet Explorer för att fungera.

Intressekoder
Välj en grupp intressekoder på en gång
Om ni har många intressekoder och det är vanligt att 
användarna ska lägga till en hel grupp av intressekoder 
på en gång, går det nu att göra genom att kryssa för en 
intressekodsgrupp, istället för att behöva välja varje kod 
individuellt.

Affärsregler
Sätt kategori på affärsregler
Har du många affärsregler kan du skapa kategorier och 
filtrera på en kategori.

Konvertera text utan servicejobb
Om du vill låta SQL-servern skapa ett fritextindex från ett 
textfält behöver du få bort all formatering. Nu kan du direkt 
i en affärsregel kopiera formaterad text från ett noteringsfält 
till ett textfält med oformaterad text. Tidigare behövdes ett 
servicejobb.

Servicejobb
Exportera till CSV-filer från ett servicejobb
För att underlätta integrationer har vi lagt till stöd för att 
exportera CSV-filer från servicejobb, antingen via Skicka 
till fil, eller Skicka till Web API. Du kan välja om filen ska ha 
rubriker, och ställa in avgränsare och enkodning. 

Med stöd för både JSON-, Excel- och textfiler har du nu stora 
möjligheter att integrera med andra system.

Små förändringar som gör stor skillnad

Du kan enkelt skapa en parameter som gör att du hittar alla 
nya ärenden som inte plockats av någon handläggare.
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Nu kan du begränsa max antal poster som visas i en 
systemrapport, och på det sättet begränsa hur många poster 
som uppdateras i taget.

Byt ut eller maska text
Genom att använda beräknade kolumner i en systemrapport 
kan du byta ut text många olika sätt. Det kan exempelvis 
användas för att "snygga till" importerad information eller för 
att anonymisera personlig data.

Loggning
Inställningar för rensning av systemlogg
För att förbättra prestanda och göra det enklare att 
bara spara loggning så länge det behövs har vi utökat 
inställningarna för vad som ska sparas och vad som ska 
rensas från systemloggen.

• Inställningarna är uppdelade i fyra delar: Transaktioner 
(Skapad, ändrad, borttagen), Användaråtkomst, Körning av 
rapporter, Importer. För varje del kan du välja om den ska 
vara påslagen, och hur gamla poster som ska sparas.

• Du kan ställa in vilken tid rensningarna körs. 

• Borttag sker ett antal poster i taget för att det ska gå fort 
och inte störa andra jobb eller försämra prestanda.

• Det går att se hur många poster som finns av respektive 
typ. Det kan finnas miljontals poster i systemloggen, så för 
att inte belasta systemet i onödan så måste du aktivt säga 
till att du vill se hur många poster som finns.

• Inställningar för rensning av historik för systemjobb ligger 
separat under Systemjobb.

Begränsa loggning för vissa fält
Det går att på fältnivå ställa in att loggen bara ska visa att 
fältet ändrats, och inte spara hela värdet före/efter. Exempel 
på när det kan vara bra att använda är fält som innehåller 
bilder, eller stora noteringsfält.

Enklare att se i systemloggen om något inte körts
Vi har lagt till en kolumn i systemloggen för ”Failed run”. Det 
gör det lätt att se när något har gått fel. Det går också att 
sortera på den kolumnen.

Automatisering och loggning

Flytta steg i servicejobb
Ett servicejobb kan bestå av många steg, och nu är det 
möjligt att exportera ett specifikt steg och importera det i ett 
annat servicejobb. Det är viktigt för att förenkla och minimera 
risker under produktionsättning när det bara är ett steg i ett 
servicejobb som ändrats eller lagts till. 

Starta ett servicejobb på ett visst steg
Servicejobb hanterar ofta avancerade kedjor av importer och 
behandling av information. Det är inte ovanligt att ett steg är 
beroende av ett tidigare steg eller ett annat servicejobb körts 
korrekt. Och om något går fel mitt i kedjan går det inte bara 
att börja från början.

Nu går det att starta ett servicejobb på ett visst steg, så att 
du styr exakt vilka steg som behöver köras om.

Ange ID för filter i systemrapport 
För att förenkla produktionsättning av ändringar i en 
systemrapport går det att kopiera ID från ett filter i en 
testmiljö och kopiera in det på ett filter i produktionsmiljön. 
På det sättet kan du säkerställa att kopplingen mellan ett 
servicejobb och en systemrapport hålls intakt. 

Lägg till i kampanjdel från rapport
Från ett servicejobb kan du välja om du vill lägga till i en 
utpekad kampanjdel, eller om kampanjdelen ska hämtas 
från en rapport. Det ger nya möjligheter att skapa och fylla 
målgrupper dynamiskt.

Bättre möjligheter till loggning när servicejobb körs
Du kan ange per servicejobb vilken källa som ska anges 
när vi skriver till systemloggen när servicejobbet körts. 
Exempelvis ”Daglig uppdatering från ERP-systemet”

Det är också möjligt att avstå från loggning helt och hållet 
genom att säga att transaktioner inte ska loggas på ett 
servicejobb.

Kör servicejobb med ett begränsat antal poster
Om ett servicejobb ska uppdatera många poster på en gång 
kan det påverka prestanda för användare och om det är 
väldigt många poster kan det leda till timeout eller att delar 
av databasen blir låst under tiden jobbet körs, så att ingen 
annan kan arbeta samtidigt. 
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Datadriven CRM handlar om att systemet automatiskt agerar på den data som finns i systemet för 
att automatisera processer och göra era användare mer effektiva. Att hitta nya affärsmöjligheter och 
utnyttja dem maximalt. Men en förutsättning är förstås att det finns bra data att jobba med. 

Vi har kompletterat importfunktionen i Caesar CRM för att göra det ännu enklare att läsa in 
information från andra källor och system. 

Import
Importera från CSV -filer
För att underlätta integrationer har vi lagt till stöd för att 
importera text- och CSV-filer. När du importerar kan du välja 
avgränsare och enkodning.

Hitta rätt kolumner automatiskt
Med ett klick kan du be Caesar CRM att försöka mappa ihop 
rätt kolumn i importfilen med rätt fält i Caesar CRM. Importen 
använder då rubrikerna i importmallen för att hitta rätt fält.

Exportera importresultat
När du kört en import visas en summering med hur många 
poster som importerats, uppdaterats och om det var poster 
som inte matchades. Nu kan du exportera resultatet till en fil.

Ändra importmall utan fil
Du kan öppna en importmall och se och justera fältmappning 
och andra inställningar utan att ha en matchande importfil. 
Du kan också generera en tom importfil i Excel- eller JSON-
format, med rätt rubriker.

Ändra ansvarig på en importmall
Du kan välja vem som är ansvarig för en importmall, och du 
kan välja att bara se importmallar som du själv är ansvarig 
för.

Bättre möjligheter till loggning
Det finns nya inställningar och utökade möjligheter till 
loggning vid import. 

• Senaste körning - Vem som skapar eller ändrar en 
importmall sparas automatiskt. Du kan också se när 
importmallen kördes senast och av vem.

• Källa - Du kan ange per importmall vilken källa som 
ska anges när vi skriver till systemloggen. Exempelvis 
”Daglig uppdatering från ERP-systemet” eller ”Lead från 
hemsidan”.

• Historik – Du kan välja per importmall om varje 
importtillfälle ska loggas Om loggning är påslagen visas 
tidigare importer på en egen flik. Du ser när den kördes 
och av vem. Du ser också hur lång tid den tog och hur 
många poster som importerats. Från historik-fliken kan du 
exportera loggen och tömma historiken.

Bättre import via API
Felhantering har förbättrats för import via API. 

Du kan nu sätta transaktionstiden när du importerar via API.

Datadriven CRM
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Övrigt
Dokumentera koder och fält direkt i systemet
Det är vanlig att Caesar CRM integreras med andra system. 
När man lägger till nya fält eller koder har dessa specifika 
funktioner som behöver dokumenteras och gärna så nära 
källan som möjligt. Vi har lagt till ett extra noteringsfält i 
Admin som gör det enkelt att se vad ett fält eller kod används 
till, vilka beroenden det har eller vilka värden som förväntas. 

Bättre felhantering för API
Vi har förbättrat felhanteringen i API.

Flytta inställningar för API-Rapporter och API-
detaljer mellan miljöer
För att förenkla produktionsättning kan du exportera 
inställningar för API-Rapporter och API-detaljer från en 
testmiljö och importera dem i en produktionsmiljö. 

Tydligare felmeddelanden
Om det är felaktiga värden i metadata visas tabell, kolumn 
och typen för det felaktiga värdet. Allt för att göra felsökning 
enklare.

Stöd för Azure Key Vault support 
Det finns nu stöd för att spara inställningar för konfiguration i 
Azure Key Vault. Azure Key Vault är en cloud-tjänst för att på 
ett säkert sätt spara och komma åt API-nycklar, lösenord och 
certifikat. Använd inställningarna för ClientID, ClientSecret 
och Passwords som Key Vault istället för att använda 
miljövariabler.

Prestanda
Som alltid har vi optimerat prestanda.

Ändra ansvarig för en dokumentmall
Du kan välja vem som är ansvarig för en dokumentmall, och 
du kan välja att bara se dokumentmallar som du själv är 
ansvarig för. 

Stäng av inloggning med lösenord
Det går att helt stänga av möjligheten att logga in med 
lösenord, vilket gör inloggningen enklare och ökar 
säkerheten.

Territorium
Ikoner för Territorium
Det går att sätta en ikon för respektive territorium.

Sätt transaktionstid
För operationer som kan ta lång tid går det ju att sätta 
transaktionstid, så att det inte blir Time out. 

Caesar for Outlook
Bättre hantering av inaktiva användare
Vi har förbättrat hanteringen av inaktiva användare.



Om du vill veta mer om Caesar CRM kontakta oss 
på caesarcrm@superoffice.se, eller gå in på vår 
webbsida www.caesarcrm.se.

SuperOffice Business Solutions AB är en del av SuperOffice-gruppen.  
Vi utvecklar, säljer och implementerar Caesar CRM.

www.caesarcrm.se
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