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Dataimport 
 

Introduktion 

Dataimport i webCRM er designet til at: 

• Importere data fra en eksisterende database eller en ny datafil 

• Opdatere eksisterende data med ny data 

• Oprette Aktiviteter, Møder, Tilbud, Produkter, Tilbud og Leverancer fra en import. 

 
Tag dig venligst tid til at læse denne trin-for-trin guide, da den vil spare dig tid og mindske 
risikoen for at din import går galt. 

Hvis du ønsker at importere Dokumenter, bedes du kontakte Supporten, som kan hjælpe med 
yderligere råd og service. 

Selvom vi har bestræbt os på at gøre webCRM Dataimport så nemt som muligt, kan du opleve at du har 
behov for yderligere hjælp pga. manglende erfaring eller kompleksiteten af dine data. Hvis du har et 
system med eksisterende data er det som regel ikke værd at løbe risikoen. 

Kontakt os venligst, hvis du er i tvivl - vi er i stand til hurtigt at importere dine data på konsulentbasis. 
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Dataimport: Step 1 - Klargør data 
 

Der er nogle vigtige punkter du bør overveje, før Dataimporteres til webCRM: 

1. Kvaliteten af dine data. Noget basisanalyse kan fortælle sig om dine data er ensartede, hvor de 
bør være det (datoer, navne med stort forbogstav, adresser med by og postnummer i 
forskellige kolonner osv.) 

2. Hvis du skal mappe til felter, der ikke findes i webCRM i forvejen, skal du oprette 
Brugerbestemte felter eller tilpasse systemfelter 

3. Tildel alle kolonner i dit ark til et eller flere felter i webCRM og noter hvilket modul de er 
relevante for 

4. Hvis du importerer data til Drop down-lister, skal dataen i dit ark være nøjagtigt tilpasset de 
muligheder der er på listerne i webCRM - inklusiv små og store bogstaver 

5. Det samme gælder Brugere, hvor der skal være et nøjagtigt match mellem dit dataark og en 
Brugers navn i webCRM (fuldt navn, ikke initialer) 

6. Hvis et felt skal udfyldes identisk for al importeret data, f.eks. Område = Danmark for alle 
dataposter, behøver du ikke lave en separat kolonne i dataarket. webCRM giver mulighed for at 
vælge Samme værdi for alle, som du kan bruge når du laver importen 

7. Hvis og hvordan du vil søge efter dubletter (eksempelvis ud fra Organisationsnavn + 
Divisionsnavn/postnummer eller ud fra e-mailadresse på Personer) 

8. Hvis data allerede eksisterer i systemet, skal dataen så opdateres eller springes over 

9. Hvis du har Organisationer med identiske navne (f.eks. mange regionale kontorer for en 
national Organisation), kan du benytte by eller postnummer som divisionsnavn for at skelne 
dem. 

webCRM Dataimport lader dig både opdatere eksisterende data og oprette nye. Du kan også oprette 
Aktiviteter og Tilbud på de oprettede data. 

Klik her for at se: Konfiguration af brugerbestemte felter 

Klik her for at se: Konfiguration af drop down-lister 

 

Du kan importere data til at opdatere og/eller oprette nye af følgende elementer: 

• Aktiviteter 

• Tilbud 

• Leverancer 

https://www.youtube.com/watch?v=mFuHd-Li72c
https://www.youtube.com/watch?v=F46fWJ6U2c4
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• Møder 

• Produkter 

• Dokumenter 

• E-mails 

 

Som demonstration arbejder vi os igennem et simpelt eksempel på at: 

• Oprette Organisationer 

• Oprette Personer 

• Oprette Aktiviteter og tildele dem til en Bruger 

 

Når Dataimporteres til webCRM, er det vigtigt at de forberedes ordentligt. Brug følgende tjekliste til at 
sikre dig, at dine data er klar til import: 

• Data er i CSV eller TXT format (vi anbefaler at du forbereder data i Excel og bruger Gem som... CSV) 

• Teksten må ikke indeholde semikolon ”;” (Brug søg og erstat-funktionen i Excel) 

• Værdierne til Drop down-lister er nøjagtig de samme som i webCRM, inkl. små og store bogstaver, 
stavemåde, brug af bindestreger osv. 

• Brugeres navne skal skrive som de står under Brugere i webCRM, ikke blot som fornavn, initialer 
eller andre forkortelser 

• Der er et Organisationsnavn i alle rækker i dataarket, ellers ignoreres hele rækken. 

 

Eksempel på data forberedt til import 

Det følgende viser et eksempel på et regneark gemt i CSV format. Selvom vi viser arkene som separate, 
for at gøre det nemmere at læse, beder vi dig forstå det som et stort regneark. 

 

 

Organisationsdata 

Du kan se på billedet, at der er to rækker med samme Organisations- og Divisionsnavn. webCRM 
importen vil se disse som dubletter og kun oprette en. Hvis det var forskellige kontorer eller lokationer, 
kunne systemet også oprette to forskellige Organisationer, ved at give dem forskellige Divisionsnavne. 
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Vi anbefaler at du gennemser dine data eller bruger Excel til at tjekke for dubletter forud for importen. 

Hvis eksempelvis webCRM havde to filialer i Danmark kunne systemet oprette to Organisationer med 
navnet webCRM, men lave København som Divisionsnavn for den ene og Silkeborg som Divisionsnavn 
for den anden. 

Mulighederne for det er enten at oprette en ny kolonne i regnearket og angive Divisionsnavnet, eller 
hvis dine data er ensartede og af god nok kvalitet, kan du blot mappe by-feltet i arket til Divisions-feltet 
i webCRM. 

 
 

Persondata 

Vi har inkluderet Brugerens navn som Salgsperson i kolonne I, altså den ansvarlige for Organisationen. 
Vi har også oprettet en dato for Aktiviteten. 

Bemærk: Den ansvarlige Bruger skal skrives 100% korrekt med fuldt navn. 

Disse felter vil blive brugt til at oprette Personer linket til Organisationen og de vil også oprette en 
Aktivitet for hver Person. Importen vil oprette to Personer under Tesco, men kun en Organisation, da de 
hedder det samme. 

I Nyhedsbrev-kolonnen vil du se et Y i nogle af rækkerne, Det bruges til at sætte hak i en Brugerbestemt 
tjekboks i webCRM, i dette tilfælde til at bekræfte, at Personen skal på nyhedsbrevslisten. 

 

 
Forberedelse af data til import til Multivalgslister 

Multivalgslister gør det muligt at vælge mere end en mulighed. Det betyder at data skal foreberedes 
anderledes. 

En Multivalgsliste kan f.eks. omhandle interesser og mulighederne kan være: 

01: Produkt A 
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02: Produkt B 

03: Produkt C 

04: Service A 

04: Service B 

04: Service C 

Dit dataark skal forberedes så alle tilvalg til et felt holdes i samme felt i arket, separeret af et komma. 
F.eks. "Produkt A,Service B,Service C" 

Hvis dit dataark som udgangspunkt har dataen i forskellige kolonner, kan du bruge Excel formlen 
sammenkædning og oprette en ny kolonne med alle værdierne. Din formel vil se omtrent sådan ud: 
=SAMMENKÆDNING(H10;",";I80;",";J80) 

 

Bemærk: Da hver værdi har sit eget, unikke nummer i Multivalgsfeltet, kan du bruge det nummer i 
stedet for den faktiske værdi: 

Produkt A,Service B bliver til 01,05 

Dette mindsker risikoen for stavefejl og problemer ved importen. 

 

Test din import 

Før du begynder at importere data til webCRM, anbefaler vi at du altid gennemgår følgende trin og 
tester importen på nogle få datalinjer. Det kan du gøre ved at lave en kopi af din CSV fil og fjerne de 
fleste rækker. På den måde kan du tjekke at du har konfigureret din import korrekt, før du gennemfører 
den fulde Dataimport. 

Hvis du har tusindvis af datarækker i din dataark kan det spare dig for meget tid og bekymring, hvis du 
laver fejl eller ønsker at tilpasse mappingen. 
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Dataimport: Step 2 - Upload fil 
 

For at tilgå Dataimport, gå til Konfiguration -> Dataimport. 

 
 

For at opsætte en ny Dataimport skal du klikke på Upload ny fil. 

 

 
Find din CSV fil og klik på Upload ikonet. Hermed uploader du filen til vores servere, så den er klar til at 
blive importeret til webCRM. Når du har uploadet filen (begrænset til en størrelse på 10MB eller 30.000 
linjer), bliver du bedt om at validere filen. 

Bemærk: Hvis du har større filer end begrænsningen skal du opdele dataen i mindre filer. 

Skærmbilledet viser en liste over Dataimporter, der tidligere er gennemført eller er under behandling. 
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Dataimport: Step 3 - Validér 
 

Følgende skærmbillede vises automatisk: 

 

Du skal nu vælge hvilke moduler du ønsker at importere data til. Ved at sætte hak i modulerne vælger 
du de felter og muligheder du får i næste sektion: Map data. 

 

I dette eksempel har vi valgt: 

• Importer Organisationer 

• Importer Personer 

• Importer Aktiviteter 

Bemærk: Du har mulighed for at vælge Opret kun nye. Hvis du sætter hak ved denne mulighed, vil 
datalinjer du forsøger at importere, som matcher (ud fra et valgt dublet-kriterie) data, der allerede 
ligger i webCRM blive ignoreret og ingen eksisterende data vil blive ændret. 
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Bemærk: Hvis ikke du vælger Opret kun nye, vil data i webCRM, der matcher (ud fra et valgt dublet-
kriterie) data i dit ark blive opdateret de steder du har mappet et felt, såfremt arket har indhold i det 
felt. 

Du kan også tilvælge en e-mailbekræftelse, når importen er fuldført (import af store mængder data kan 
tage noget tid). 

 

 
Tillad datalinjer med for få/mange datafelter 

Selvom du måske har gjort en indsats for at sikre rene data kan du have nogle manglende data, f.eks. 
blanke felter eller for mange felter i dit ark. Hvis at sætte hak i disse felter, vil importen tillade at disse 
rækker importeres. Hvis der ikke er hak og der er fejl i dataen vil hele rækken blive ignoreret. 

 
 
Import beskrivelse 

Vi anbefaler at du giver importen en dækkende beskrivelse, så du efterfølgende ved hvad importen 
indeholdt og så du kan genbruge profilen. Det er nyttigt hvis du har meget af samme type data, som du 
har opdelt i flere filer, så kan du nøjes med at oprette en import og bruge den opsætning på alle filerne 
eller hvis det er en Dataimport du jævnligt foretager for at opdatere systemet. 
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Gem opsætning og valider 

Når du har lavet dine valg skal du klikke Gem opsætning og valider. Skærmbilledet opdateres og viser 
en ny besked: 

 

Bemærk: Du kan gå tilbage til denne fane på et hvert tidspunkt indtil du starter importen og ændre 
dine valg, men du SKAL klikke Gem opsætning og valider hver gang. 

Hvis du ændrer på mulighederne i Validér fanen skal du gennemse Map data og Opret mode fanerne 
og udfylde yderligere eller ændrede muligheder som påkrævet. 
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Dataimport: Step 4 - Map data 
 

Dataimport tilbyder mange funktioner til mapping af data fra dit regneark til felter i webCRM. 

Afhængigt af dine valg under Validér fanen, vises tilpassede felter du kan mappe data til, under Map 
data fanen. 

 

I vores eksempel vil du se: 

• Organisationer 

• Personer 

• Aktiviteter 

 

Vi viser nu hvert importmodul. 
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Organisationer 

I dette tilfælde er Organisation: Navn obligatorisk, for at undgå dubletter, og vi anbefaler at du også 
udfylder Divisionsnavn. Hvis flere rækker i dit dataark har samme Organisationsnavn og samme 
Divisionsnavn, eller ikke har et Divisionsnavn, vil de blive opfattet som samme Organisation og der vil 
kun oprettes en, med mindre du ændrer dine valg under Opret mode. 

[Klik her for at se: Dataimport: Trin 5 - Opret mode = 402} 

Identificer de felter i webCRM du vil importere data til. Drop down-pilen i hvert felt viser alle 
kolonneoverskrifterne fra din datafil. Listen bliver automatisk nummereret 1, 2, 3 osv. Det gør det 
nemmere for dig at se eventuelle kolonner du har overset i mappingen. I ovenstående eksempel kan du 
se at Telefon er kolonne nr. 6 i dataarket. 

 

Personer 

Fortsæt med at scrolle ned i Map data listen, så kommer du til mulighederne for at importere Personer. 

Du vil se to obligatoriske felter; Fornavn og Efternavn. Hvis du ikke mapper disse felter kan 
Dataimporten ikke gennemføres. 

Bemærk: Hvis navnene i dit dataark står i et enkelt felt som fuldt navn, kan du ændre importen fra 
Fornavn/Efternavn til Fuldt navn i Opret mode fanen. 

 
 

Aktiviteter 

Du kan oprette Aktiviteter som en del af import rutinen. Det er eksempelvis nyttigt i forhold til kold 
kanvas Aktiviteter på købte data. 

Med Dataimportmulighederne behøver du ikke oprette en masse ekstra data, blot for at udfylde 
Aktiviteter. Du kan sætte felterne til at blive udfyldt med Samme værdi for alle og uddele dem til de 
Brugere du har i dit dataark. 
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Der oprettes en Aktivitet for hver linje, med mindre du under Opret mode har valgt, at der kun skal 
oprettes en Aktivitet pr. Organisation. 

Det er ikke obligatorisk at mappe en Person eller en Bruger (ansvarlig) til Aktiviteter. Hvis du ikke gør 
det vil Aktiviteterne stadig blive oprettet og fremgå på Hovedoversigten, men det vil ikke være nogens 
ansvar og risikoen for at Aktiviteten ikke bliver udført til tiden kan dermed være stor. Vi anbefaler at du 
som minimum tildeler en ansvarlig Bruger. 

Bemærk: Kontakt personen på en Aktivitet skal mappes ved fuldt navn, altså både for- og efternavn i 
same kolonne. 

Bemærk: Du skal som minimum angive dato, aktion og status for en Aktivitet, ellers bliver den ikke 
oprettet. 

Dato, Ansvarlig og Kontakt person kommer i dette eksempel fra datafilen. 

 

Samme værdi for alle 

Hvis du ønsker at påtvinge en værdi til et felt, kan du vælge Samme værdi for alle og specificere den 
ønskede værdi. Hvis feltet er en Drop down-liste, bliver du præsenteret for en liste, hvorfra du kan 
vælge en mulighed. 

Hvis feltet er en Tjekboks eller Multivalgsliste kan du sætte hak, hvor det er relevant. 
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Dataimport: Step 5 - Opret mode 
 

Mulighederne i denne fane kontrollerer, hvordan importen tjekker efter dubletter, hvordan den skal 
håndtere blanke felter og specificerer om du ønsker at oprette nye eller opdatere eksisterende data. 

Du kan vælge mulighederne for hvert modul, du har valgt at importere data til, under Validér fanen. 

Bemærk: Hver gang du laver ændringer i mulighederne på Validér eller Opret mode fanerne skal du 
gennemse Map data fanen og udfylde yderligere eller ændrede mapping som påkrævet. 

 

Fra skærmbilledet ovenfor kan du se hvordan parametrene sættes for hvert modul i vores eksempel: 
Organisationer, Personer og Aktiviteter. 

 

Organisationer 

Du kan vælge at identificere Organisationer unikt ved: 

• Organisation navn + Divisionsnavn (standard) 

• Organisation System ID 

• Organisation navn + Divisionsnavn + Område 

• Ethvert andet Brugerbestemt felt, der er defineret som Unikt under Brugerbestemte felter: 
Organisationer 

Bemærk: Organisation System ID benyttes typisk ved data eksporteret fra webCRM, som opdateres 
uden for systemet. I det tilfælde vil Dataimporten opdatere eksisterende data, ved at matche med det 
unikke ID. 

Import mode er udfyldt og du kan vælge om du vil ignorere blanke felter eller ej. 
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De samme muligheder findes for import af Personer. 

Du kan vælge at identificere Personer unik ved: 

• Organisation + Person navn 

• Organisation + Person e-mail 

• Person e-mail 

• Person System ID 

 

For Aktiviteterne er mulighederne Opret altid en ny eller Opdater eksisterende, opret ny. 

Vi anbefaler generelt at du vælger Opret altid en ny, så du ikke opdaterer eksisterende Aktiviteter, der 
i forvejen ligger på de Organisationer du importer til. 

 

Hvis du benytter Dataimport til at opdatere eksisterende data i andre moduler, f.eks. Tilbud, bør du 
vælge Opdater eksisterende, opret ny- Skærmbilledet vil opdateres og spørge hvilken værdi den skal 
Identificere unikt ved. Du har brug for en unik værdi i webCRM og i din datafil, for at importen vil 
lykkes efter hensigten. 
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Dataimport: Step 6 - Start import 
  

Når du er sikker på at du har valgt alle de rigtige muligheder anbefaler vi at du ser dem igennem endnu 
en gang. 

ADVARSEL: Opdateringer, der laves på eksisterende data i dit system, kan ikke trækkes tilbage. Hvis du 
på nogen måde er i tvivl om betydningen af de valg du har taget, bør du STOPPE HER og kontakte vores 
Support for at diskutere det. 

For at starte importen skal du klikke Begynd import. 

 

 

Importen vil blive sat i kø for at gennemføres. Det vil fremgå i Status fanen. Hastigheden af importen 
afhænger af dataens størrelse, kompleksiteten af importprofilen og andre job der gennemføres. Du kan 
klikke Opdater status for at få et tidsestimat for importen. 

Bemærk: Du kan gå væk fra dette skærmbillede nu og også logge af webCRM, hvis nødvendigt. Din 
import vil blive gennemført og hvis du har valgt at blive påmindet via e-mail, vil du modtage en e-mail, 
når importen er gennemført. 
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Dataimport - At identificere nye entiteter, 
oprettet via Dataimport 
 

Når din import er gennemført opdateres to nøglefelter i webCRM; Oprettet af og Opdateret af. Disse 
felter indeholder vigtig information om hvem der har oprettet og opdateret entiteten og opdateres og 
gemmes automatisk af systemet. 

Når data som normalt opdateres af en Bruger, viser felterne Brugerens navn. Når oprettelsen eller 
opdateringen er lavet via en import, får felterne følgende format:  

IMP-20150802-14:32:18-EM 

Dermed gemmes det på hver entitet, at den er oprettet eller opdateret via en import, med dato, tid og 
Brugeren der lavede importens initialer. Værdien er unik og den er ens for alle elementer, der er 
oprettet eller opdateret af en bestemt import. Tidspunktet er også identisk for alle entiteter fra samme 
import. 

 

Sletning af entiteter oprettet af en Dataimport 

Du kan bruge Oprettet af og Opdateret af felterne til at slette nye data, du har importeret. Det gøres 
ved hjælp af en Oversigt. Du skal oprette (eller redigere) en Oversigt til at identificere entiteterne ved at 
opsætte relevante kriterier under Datafilter fanen. Under Avanceret fanen, skal du sætte Tilladte 
aktioner til Slet data, under Specielle aktioner. Du kan kun gennemføre denne handling, hvis du har 
et passende Adgangsniveau. 

ADVARSEL: Du kan nemt fjerne nye elementer du har oprettet med en Dataimport, via ovenstående 
trin, men hvis du har opdateret eksisterende data med din import, kan du ikke slette opdateringerne 
du har lavet. I stedet slettes hele dataelementet, altså hele Organisationen/Personen/Aktiviteten osv. 

 

Import relationer 

Hvis du ønsker at oprette en stor mængde relationer på samme tid, kan du importere dem fra et 
regneark. Du skal oprette et regneark for hver relationstype du vil oprette. 

Regnearket skal indeholde Organisationen, som relationen skal være fra, Personens navn (hvis det er 
en person relation), relationstypen (Organisation-Organisation, Organisation-Person, Person-Person 
eller Samhørende organisationer), relationen (som et tal fra drop down-listen), et kommentarfelt, 
relationens oprettelsesdato go tid, den organisation relationen er til og eventuelt en person. 

Organisationerne og personerne skal eksistere i webCRM, før oprettelsen af realitioner. Organisations- 
og personnavn skal være nøjagtig de samme som i webCRM. 

For at importere dataen, går til Konfiguration -> dataimport og upload filen i CSV format. 
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Dataimport - Importhistorik 
 

Du kan gå tilbage til Konfiguration -> Dataimport på ethvert tidspunkt, for at se status for din import. 

Hvis den er gennemført vil den fremgå i Importhistorikken og hvis der er nogle Advarsler bør du klikke 
på Se detaljer. Det vil fortælle dig, hvor der var problemer med importen og du kan derefter tilrette 
dataen for at foretage importen på ny. 

 

 

 

 


