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Masseoprettelse af møder 
 

Med denne webCRM funktion kan du fordele møder til dine brugere på en række organisationer ud fra 
en oversigt. Det kan både bruges i forbindelse med at besøge eksisterende kunder for mersalg eller 
retention, f.eks. ved hver 3. måned at oprette en serie møder for jeres vigtigste kundesegment og 
sjældnere for andre segmenter. Funktionen kan også benyttes i arbejdet med leads, eksempelvis kan 
en serie møder fordeles på alle leads fra en Markedsdataimport, en importeret liste eller gamle leads i 
systemet. 

Herunder bliver du guidet igennem de steps det kræver at masseoprette møder. 

 

1. Segmentering og rækkefølge 

Mødeoprettelsen foregår ud fra en oversigt i webCRM, hvor du segmenterer hvilke organisationer du 
ønsker at oprette møder for. Det kan eksempelvis være ud fra typen (kunder/leads/partnere), deres 
status (A/B/C kunde), postnummer eller noget helt andet. 

Du kan også benytte funktionen på oversigter over personer, aktiviteter, tilbud eller ordrer, hvis du for 
eksempel ønsker at besøge alle kunder du har solgt noget til sidste år, men ikke i det indeværende år. 

Vær opmærksom på at dette kan oprette flere møder per organisation, hvilket ikke altid er 
hensigtsmæssigt. 

Disse kan manuelt fravælges i næste step og for personer findes der et specielt filter under Avanceret 
fanen, der kun tillader én person per organisation. 
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For at oprette møder ud fra oversigten skal du under Avanceret fanen aktivere masseoprettelse af 
møder: 

 

Når du har lavet oversigten skal du beslutte hvilken rækkefølge møderne skal laves i, ved at sortere 
listen på denne måde. Sorteringen kan enten laves ved at klikke på en overskrift i oversigten for at 
sortere efter denne, eventuelt to gange, hvis rækkefølgen skal være modsat. Du kan også opsætte 
rækkefølgen under denne fane i opsætningen, hvor du kan vælge op til tre kriterier den lister efter. 

En god ide kan være at sortere efter postnummer for at mindske transporttiden mellem møderne mest 
muligt. Såfremt møderne fordeles over flere brugere vil den første bruger få den øverste andel af listen, 
f.eks. de øverste 20 af 60 møder, hvis tre brugere deles om møderne. Hermed får denne bruger de 20 
laveste postnumre, som således ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, sammenlignet med en 
tilfældig sortering. 
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Når du er tilfreds med din liste, både i rækkefølge og antal, klikker du på Opret møder ikonet i toppen. 
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2. Fravalg 

På næste skærmbillede har du mulighed for at fravælge nogle entiteter på listen. Dette kan for 
eksempel være kunder med specielle omstændigheder eller organisationer der fremgår flere gange 
pga. filtreringen. I toppen af siden kan du se hvor mange forskellige organisationer der fremgår på 
listen. 

Du kan fravælge hele sider eller vælge at fravælge alle, for derefter blot at fjerne markeringen på nogle 
få du vil oprette møder med. 

 

Når du er tilfreds klikker du Fortsæt. 
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3. Opsætning af mødet 

På det efterfølgende skærmbillede kan du opsætte mødets felter. Dette er dels standardfelter og 
derudover de brugerbestemte felter I har på mødet. F.eks. kan du vælge om møderne foregår på 
kontoret eller kunden og give det en sigende beskrivelse. Hvis du har brugerbestemte felter på møder 
til styring af kampagner eller lignende kan du udfylde disse med relevant information, så du 
efterfølgende kan trække statistik på netop denne serie af møder. 

 

 

For at skemalægge møderne skal du klikke Fortsæt, hvormed du får mulighed for at indstille de grå 
felter. 
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4. Skemalæg møderne 

Du er nu nået til at beslutte hvornår møderne skal afholdes og hvem der skal være ansvarlig for 
møderne. Tidsmæssigt vælger du en startdato, hvor det første møde vil forekomme, og udfylder 
kalenderen for hvornår du vil have møder på en standard uge. Det vil sige en uge uden helligdage eller 
feriedage for den valgte bruger, hvilket systemet tager hensyn til ud fra den udfyldte feriekalender for 
brugeren og helligdagskalenderen for jeres virksomhed generelt. 

I standard kalenderen udfyldes de tidsintervaller hvori der skal planlægges møder. Opsætningen er 
lavet så der kan indlægges en frokostpause midt på dagen, men såfremt det ikke ønskes kan 
formiddagens sluttid blot sættes til samme tidspunkt som eftermiddagens starttidspunkt. 

 

Tiderne er som standard sat til 9-12 og 12.30-16 i hverdagene og ingen møder i weekenden. Hvis du 
ønsker andre tider for hverdage kan du indsætte disse i mandagens tider og klikke på Kopier ikonet, for 
at kopiere til alle hverdage. 

Weekender udfyldes separat eller efterlades blanke, hvis der ikke skal være møder. Det samme gælder 
hvis en hverdag eller blot en for- eller eftermiddag ikke skal have planlagte møder; så efterlades det 
interval blot blankt. 
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Under skemaet besluttes mødernes varighed og intervallet mellem møder. Dette bør afhænge af den 
forventede transporttid mellem møderne. 

Derudover kan du bestemme om mødeplanlægningen skal respektere helligdage og personlige 
feriedage samt fordelingen af brugere. Her kan du fordele møderne efter Organisations ansvarlig eller 
2. ansvarlig, eller vælge at fordele møderne ligeligt til en eller flere brugere. 

Klik Fortsæt for at komme til næste skærmbillede, hvor du kan få overblik over hvad dine valg betyder 
for mødeperioden. 
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5. Bekræft din planlægning 

Her får du en oversigt over antallet af møder i den definerede standard uge og hvornår de valgte 
brugere vil være færdige med serien af møder. 

Først bør du overveje om du er tilfreds med antallet af møder i standardugen, således at der hverken er 
for få eller mange møder i forhold til hvad du forventer dine medarbejdere kan nå. Det kan være at 
mødernes varighed og interval gør at der kun kan være et møde om formiddagen, men du ved en 
mindre korrigering kan få to møder ind, hvis det er interessant for dig. Funktionen er lavet så den ikke 
overskrider de valgte tider, hvilket betyder at der kun kan være ét 1,5 times møde på en 3 timers 
formiddag, hvis der er valgt et interval. I så fald har medarbejderen eksempelvis møde kl. 9-10.30 og 
derefter interval frem til 10.45, hvormed der ikke kan indpasses endnu et møde før kl. 12. Ved at flytte 
frokostpausen fra kl. 12 til 12.15 kan der indpasses to møder om formiddagen og dermed kan møderne 
afholdes over en kortere periode. 

Du kan gå tilbage til forrige step for at tilpasse standardugen til det antal møder du ønsker. 

 

Når du er tilfreds med standard ugen kan du se hvornår de enkelte brugere er færdige med deres 
møder og dermed hvor længe du optager dem med mødeserien. Hvis møder er lavet ud fra ansvarlig 
eller 2. Ansvarlig kan der være stor forskel på hvor mange møder hver bruger har og dermed hvornår 
de er færdige med mødeserien. En jævn fordeling på en række brugere kan også give forskellige 
slutdatoer, hvis en burger holder ferie i perioden eller ikke er på arbejde alle hverdage. 
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Du kan herfra gå tilbage og rette dine valg om møderne og hvilke entiteter der skal oprettes møder for. 
Når du er tilfreds med planlægningen kan du klikke Opret møder, og bekræfte for at lægge møderne I 
brugerens kalender. 

 

Vær opmærksom på, at hvis I benytter Exchange, Outlook eller Google integrationen til at synkronisere 
møder med webCRM, kan oprettelse af mange møder tage flere synkroniseringer, hvormed 
synkronisering af andet indhold også kan forsinkes. 
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6. Sletning af møder 

Hvis du har lavet en fejl i din mødeoprettelse kan du slette de oprettede møder via en oversigt. Alle 
møder oprettet på den måde får samme værdi som Oprettet af, hvormed du ud fra dette parameter 
kan trække de netop oprettede møder ud på en oversigt. Under fanen Avanceret kan du tillade sletning 
af møder og slette alle møder på oversigten. 

 

 

Bemærk: Slet møderne så snart du opdager at der er noget galt. Hvis I benytter Exchange, Outlook eller 
Google integration af møder vil møderne ikke blive slettet i jeres kalender udenfor webCRM, når de 
først er synkroniserede. 


