
Samarbete och god kommunikation mellan kunder, partner och anställda är nyckeln till framgång i dagens affärsmiljö. 
Återförsäljare och handlare ger ökade inkomster, servicerepresentanter stärker marknadsföringen och nöjda kunder utgör 
skillnaden mellan stadig tillväxt och stagnation. 

Nya kunder har en stärkt ställning och tillgång till mer information än någonsin tidigare. Via sociala medier får kunderna en 
offentlig röst och en plats online där de kan kommunicera med de företag de är intresserade av. Dessa medier ger kunderna 
möjlighet att jämföra olika företag och hur de möter kunder. Kunder förväntar sig snabba svar på frågor, möjlighet att lära av 
andra kunders erfarenheter och möjlighet att kunna samarbeta med andra för att lösa problem. Om inte det är möjligt vet de flesta 
att de har en mängd andra alternativ där dessa behov uppfylls.

Många företag försöker kommunicera med kunder och partner genom portaler som inte ger möjlighet till samarbete eller 
genom diskussionsforum som inte alls har något med affärsverksamheten att göra. Den moderna kunden blir snabbt frustrerad 
över de tydliga tillkortakommandena med gammal teknik. Vi är mitt i en kommunikativ revolution och kunderna förväntar sig 
att företagen hänger med.

Salesforce Communities

Salesforce Communities har satt en ny standard för forumplattformar online. Det förvandlar varje kontaktpunkt för kunder, 
alltifrån försäljning och marknadsföring till service och distribution. Med plattformen kan du bygga upp en fantastisk friktionslös 
kundupplevelse.  Kommunikationen tar aldrig slut.

Salesforce Communities kan hjälpa dig att:

 ▪ erbjuda service med stjärnstatus: Forum gör det möjligt för företag att erbjuda ett utbud av kundservice med stjärnstatus. Det 
kan handla om ett effektivt kundforum för självhjälp eller ett exklusivt forum för premiumkunder med serviceabonnemang.  
Resultatet är snabbare lösningar på kundcase, färre supportsamtal och allmänt nöjdare kunder.

 ▪ maximera inkomster från partner: Forum erbjuder en säker miljö för partner. Där kan de hantera leads och försäljning och 
få möjlighet till närmare samarbeten vid försäljning och med partneransvariga. Deltagande i forumen ökar kunskapen om 
produkter och branscher samtidigt som det frambringar bästa tillvägagångssätt. Resultatet är mer partnersamarbete i form av 
högre andel vunna affärer, snabbare partnerinitierad försäljning och ökat engagemang från partner.  

 ▪ driva fram förändring på marknaden: Forum förvandlar möjligheterna till marknadsföring och kampanjstyrning tack vare 
den mångfacetterade plattformen. Anställda och förespråkare kan kommunicera med potentiella kunder på nya sätt för att 
omvandla och stärka märkets image och kundernas uppfattning om det.  Företag kan samla ihop kunskapen som finns hos 
anställda experter och externa servicerepresentanter och utveckla framgångsrika kampanjer.  Resultatet blir större respons på 
marknadsföringsinitiativ och ökad avkastning på investering.
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Mer information 
Kontakta din kontochef för att få reda på 
hur vi kan hjälpa dig att snabbare nå CRM-
framgång.

Företagsintegrering: 
Oavsett om medlemmarna behöver dela filer, 
bekräfta leads eller lösa supportfall, ger Salesforce 
Communities medlemmarna möjlighet att samarbeta 
om företagsposter inom forumet. 

Social feed: 
Följ och samarbeta med de personer och grupper som 
är viktigast för dig. Med realtids-feeds kan dina team 
samarbeta om brådskande och föränderliga uppgifter 
som att göra säljavslut, lösa kundcase och lansera 
marknadsföringskampanjer.

Stärka varumärken/Anpassning:  
Forum-tjänsten kan anpassas efter ditt varumärke 
och det innehåll du väljer.  Du kan skapa ett nytt 
utseende och en ny känsla som passar ditt företag och 
göra Salesforce Communities till en förlängning av 
företagets webbplats.

Mobil: 
Mobil support innebär att du har tillgång till Salesforce 
Communities, oavsett var du befinner dig och vilken 
enhet du använder. Den mobila upplevelsen kombinerar 
ett snyggt och lättanvänt användargränssnitt med de 
kraftfulla Salesforce-funktionerna.

Social intelligens: 
Forum ger förslag och erbjuder individanpassat innehåll 
utifrån en persons intressen och beteenden. Det skapar 
engagemang hos medlemmarna och inbjuder till 
djupare deltagande.  

Självbetjäning: 
Ge forummedlemmarna möjlighet att enkelt hitta svar 
på sina frågor så att supportpersonalen kan fokusera 
på de mer komplicerade problemen. Dra nytta av de 
befintliga kunskaperna och den intellektuella kraften 
som forumen har, i självbetjäningsfunktionen.

Idéutveckling: 
Salesforce Communities uppmuntrar nya idéer och 
fångar upp dem samtidigt som medlemmar har 
möjlighet att ge feedback och stötta idéerna.   

Enhetlig plattform: 
Medlemmar kan genom samma inloggning höra till 
flera forum och växla mellan dem.  Du kan skapa 
så många forum du behöver genom en och samma 
plattform.

Salesforce Communities förvandlar varje kontaktpunkt i verksamheten och kombinerar dina företagsdata med det 
sociala och formar en enda kraftfull upplevelse.  Med Salesforce Communities kan du snabbt tillämpa försklassiga 
lösningar och samtidigt få tillgång till den mest tillförlitliga cloud computing-plattformen på marknadsplatsen.

Bara med salesforce.com. 
Du kan inte leverera en fantastisk lösning till dagens kunder med gårdagens teknik. Salesforce är det enda företaget 
som erbjuder en totalförvandlande forumplattform som ger möjlighet att leverera en revolutionerande upplevelse och 
ett stort försprång gentemot konkurrenterna.


