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Integration til
Herobase for Oxfam
IBIS
Cenvation har hjulpet Oxfam IBIS
med at automatisere forbindelsen
mellem CRM og Herobase ved
hjælp af Herobase-connectoren.
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Vores samarbejde med
Oxfam IBIS

Fra opstart til produktion på
4 uger

Vores samarbejde med Oxfam IBIS
startede med en kombineret analyseog designproces for at få defineret
projektet.
Projektet indebar en integration mellem
Microsoft Dynamics CRM og Herobase
ved hjælp af Cenvations produkt
Herobase-Connector.
Med udgangspunkt i anvendelse af
produktet, var formålet med den
indledende analyse- og designfase
udelukkende at sikre korrekt
implementering i forhold til Oxfam IBIS’
forretning og forventede anvendelse af
produktet.
Implementeringsprocessen er
veldefineret og udført flere gange af
Cenvations konsulenter.
Oxfam IBIS blev under
implementeringen bedt om at skrive
testscripts, som under testfasen
anvendes af Oxfam IBIS til at
verificere at løsningen virker som
forventet.
Hele processen – fra opstart til
produktionssætning – blev gennemført
på 4 uger.
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Integrationen
Hos Oxfam IBIS

Hvad omfatter en integration til
Herobase?
Integrationen mellem HeroBase og CRM
omfatter opsætning af HeroBase
connectoren. Produktet inkluderer en CRMløsning, som installeres direkte i eget CRMsystem. Løsningen indeholder tilpasninger
til kampagne-entiteten i CRM og opretter
derudover enkelte entiteter, som anvendes
til integrationen. Produktet indeholder
yderligere komponenter, som installeres på
en integrationsserver, der taler sammen
med CRM systemet. Dette ved hjælp af
Cenvations Speedup pakke.
Når Oxfam IBIS har opsat og distribueret en
kampagne i CRM, sørger produktet for at
trække alle opkaldsemnerne ud fra CRM og
overføre disse til HeroBase.
Specielt for opgaven for Oxfam IBIS var et
ønske om en funktionalitet, som kunne
udpege relevante medlemsnumre, og som
kunne bruges til at definere medlemmet
igennem hele flowet.

Hvad var formålet med
integrationen?
Oxfam IBIS formulerer selv
formålet således:
”Formålet med integrationen
er at skabe et mere fleksibelt
og standardiseret system hvor
de manuelle arbejdsopgaver er
færre og flowet er lettere
mellem de to systemer - CRM
og Herobase. Denne
integration skal afskaffe de
mange manuelle opgaver og
give mulighed for at arbejde
hurtigere og mere effektivt.”
At valget faldt på HeroBaseconnectoren betyder, at det
var netop var muligt at forenkle
og automatiserer processor
igennem anvendelse af
kampagner i CRM.
Produktet automatiserer
overførslen af opkaldsemner
fra distribuerede kampagner
og sikre at returdata på
opkaldsemner sendes retur til
CRM ved endt opkald.

Cenvation har yderligere udført individuelle
tilpasninger, som giver Oxfam IBIS endnu
større værdi i anvendelse af produktet.
Oxfam IBIS bruger integrationen til
Herobase til nysalg, winback og
opgraderinger.
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Fordelene

for Oxfam IBIS

Hvilke fordele har
Oxfam IBIS opnået?

Overvejer I at skabe en
bedre forbindelse mellem
jeres callcenter og CRM?
Vil have en bedre forbindelse
mellem jeres callcenter og CRM
og ønsker at høre mere om jeres
muligheder, så er i meget
velkommen til at kontakte os på
tlf. 22827976 eller e-mail
bs@cenvation.com

Ved hjælp af
integrationen til
Herobase har Oxfam IBIS
opnået automatisk
overførsel af kundeemner
til Herobase. Hermed
slipper man for at
overføre kundeemnerne
manuelt, hvilket sparer
Oxfam IBIS arbejdstimer
på manuelle
arbejdsprocesser. Oxfam
IBIS har yderligere
opnået automatisk
overførsel af svar fra
Herobase til CRM, som
igen betyder at man kan
spare arbejdstimer, da
dette før var en manuel
proces. Sidstnævnte
betyder ovenikøbet at
man nemmere kan lave
statistik direkte i CRM.
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