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Zenter tryggir betri samskipti (og árangur)
Zenter er sölu- og markaðshugbúnaður sem íslensk fyrirtæki nota í markaðssetningu. Zenter er í
notkun hjá yfir 100 íslenskum fyrirtækjum og má þar nefna t.d. N1, Húsasmiðjan, Morgunblaðið,
Vodafone, Vörður, Advania, Securitas og Ríkisskattstjóri svo dæmi séu tekin.
Zenter inniheldur tölvupóst- og SMS útsendikerfi, öflugt kannanakerfi, símaherferðakerfi (e.
telemarketing), CRM kerfi og sölutækifæriskerfi. Zenter er öflugt samskipta verkfæri sem nýtist
vel í beinni markaðssetningu enda er auðvelt að búa til markhóp í kerfinu og senda á hann
hnitmiðuð skilaboð. Með því að nota tölvupóst, SMS og kannanir í einu kerfi er mynduð hringrás
samskipta sem er kjarninn í þeirri tegund af markaðssetningu sem á ensku kallast „engagement
marketing“ og hefur verið vaxandi um heim allan.
Þessi tegund af markaðssetningu snýst um að gera hlutina eins persónulega og hægt er með því að
senda með hæfilegri tíðni viðeigandi skilaboð sem innihalda alltaf ávinning fyrir viðskiptavininn.
Með þessum hætti er myndað framtíðarsamand við viðskiptavininn á hans eða hennar forsendum
og um leið gott viðskiptasamband sem báðir aðilar hagnast á.

Ekki missa af aðalatriðum

Yfirsýn yfir kerfið
Zenter kerfið inniheldur eftirfarandi yfirflokka; verkefni, CRM, viðtakendur, markaðsefni,
skýrslur og stillingar. Einnig býður kerfið upp á flýtileiðir þegar smellt er á logoið sem er
staðsett uppi í vinstra horninu.

Verkefni

Inniheldur öll virk, falin og unnin verkefni. Hér er einnig nýtt verkefni
stofnað ásamt því að unnið er með ferla. Sjá nánar í kafla 5 hvernig unnið er
með ferla í Zenter.

Viðskiptatengsl

Þeir notendur sem nýta sér CRM kerfi Zenter sjá þennan flipa og geta nýtt
sér tengiliði og viðskiptastjóra möguleika ásamt fleiru.

Viðtakendur

Zenter býður upp á tvær leiðir til að halda utan um lista af viðtakendum og
langflestir nota báðar leiðirnar samhliða enda virkar kerfið best með þeim
hætti. Þessar tvær leiðir eru listar og markhópar. Hagnýtasta leiðin er sú að
vera með fáa lista og marga markhópa en markhópar geta verið hvað sem

stjórnendum dettur í hug, t.d. lífstíll, vara, vöruflokkur, áhugamál, kannanir
og fleira.
Markaðsefni

Hér má finna allar myndir, vörur, skjöl, tölvupóstssnið og kannanasnið.

Skýrslur

Innihalda allar tölvupósts- og kannanaskýrslur sem kerfið býr til. Einnig er
hér að finna auka skýrslur um símaherferðir og árangur allra notenda í
kerfinu.

Stillingar

Innihalda mikilvægar stillingar fyrir tölvupóstkerfið og símaherferðakerfið
ásamt öllum almennum stillingum.

Hjálparborð
Með hjálparborðinu getur þú spurt
starfsmann spurninga á rauntíma. Fengið
hjálp og ráðlagningar varðandi allt sem
kemur að kerfinu. Við mælum eindregið
með því að okkar viðskiptavinir nýti sér
þessa þjónustu.

Stillingar
Inn í stillingum er yfirlit yfir sendendur, notendur og notendahópa ásamt stillingum verka,
viðtakenda og kerfis.

Þegar stillingar eru opnaðar birtist útlitið á myndinni hér að ofan.
Ef litið er á vinstri hlið myndarinnar sjást stillingar sem hægt er
að nýta sér.
Valmöguleikar eru eftirfarandi; sendendur, yfirlesarar,
notendur, notendahópar, viðbrögð, höfnunarástæður, uppruni
ábendinga, starfstitlar, almennar stillingar, hugmyndahópar,
listar, verkfærakista, markhópa merkingar, vef krókar og
minnispunktar.

Sendendur

Hér er stillt hvaða sendendur eiga að vera í kerfinu og er stofnað nafn og
netfang. Auðvelt er að stofna marga sendendur og breyta eldri sendendum ef
þörf er á. Sendendur eru þeir sem tölvupóstur berst frá.

Yfirlesarar

Þetta eru aðilar sem notandinn ákveður til þess að fá prufur af tölvupóstum
áður en sending fer fram. Þetta er gagnlegt t.d. ef sömu aðilar eru alltaf að lesa
yfir tölvupósta áður en þeir eru sendir út. Í þrepi 4 í tölvupóstssendingum
birtist listi yfir skráða yfirlesara.

Notendur

Ítarlega verður farið í stofnun notanda á næstu opnu. Hér má sjá yfirlit yfir
þá notendur sem hafa aðgang að kerfinu og hvort þeir séu stjórnendur eða
almennir starfsmenn (notendur).

Notendahópar

Notendahópar gegna mikilvægu hlutverki í símaherferðakerfi Zenter.
Notandi kerfisins stofnar notendahóp og gefur hópnum ákveðin réttindi, t.d.
hvaða markhópa og ferla viðkomandi starfsmaður á sjá sem og hvaða lista
og verkefni starfsmaðurinn hefur réttindi til að skoða. Einstaka eru settir í
þann notendahóp sem þeir eiga að tilheyra og fær þar um leið þau réttindi sem
hópurinn hefur. Sjá nánar í símaherferða bæklingnum.

Viðbrögð

Hér eru þau viðbrögð sem notandi vill nota í símaherferðum stofnuð. Kerfið
er mjög sveigjanlegt og inniheldur öll möguleg svör sem gætu komið í
símaherferðum. Sjá nánar í símaherferða bæklingnum.

Höfnunarástæður

Eru notaðar í símaherferðum til þess að skrá ástæður fyrir því að sala næst
ekki. Hægt er að stofna margar ástæður og birtast þær í kökuriti inn í skýrslu
hvers verkefnis.

Uppruni ábendinga

Þetta er notað í sölutækifærisherferðum til þess að skrá hvaðan tiltekin
ábending kemur. Þetta geta t.d. verið ábendingar frá heimasíðu, símtali,
heimsókn, ummælum og fleira.

Starfstitlar

Yfirlit yfir staðlaða starfstitla sem Zenter kerfið er með og er aðallega notað í
viðskiptatengslum (CRM hluta Zenter). Hér getur þú einnig bætt við þínum
eigin starfstitlum.

Almennar stillingar

Almennar stillingar sýna fjögurra stafa lykilorð sem notendur þurfa til þess
að senda út tölvupóst.

Hugmyndahópar

Hugmyndahópar eru hluti af Zenter appinu en hér stofnar þú þá hópa sem þú
vilt að hugmyndakassinn í appinu sýni. Sem dæmi gæti þetta verið hópar eins
og söluhugmyndir, afþreying starfsmanna, mötuneytið, árshátíðin og fleira.

Listar

Yfirlit yfir þau atriði sem birtast í listum og markhópum.

Verkfærakista

Hér er hægt að sameina þá sem eru mögulega skráðir tvisvar sinnum í kerfið.

Markhópamerkingar Í Markhópamerkingum er unnið með skýrslu sem er að finna undir CRM.

Minnispunktar

Minnispunktar eru mjög gagnlegir og hér er hægt að nálgast þá einstaklinga
sem eru með skráðan minnispunkt á sér.

Stofna sendendur
Á vinstri hliðinni eru valdir sendendur.
Til að stofna nýjan sendanda er smellt á
„stofna“ hnappinn. Ef breyta á sendanda er
smellt á ritinn við hliðina á nafninu.

Hér er netfang og nafn sendanda skráð. Gætið
þess að ekki sé hakað í „fyrir hönd“ hnappinn
nema þörf sé þar á.
Um leið og ýtt hefur verið á „vista“ birtist
sendandi í kerfinu.

Stofna yfirlesara
Á vinstri hliðinni eru valdir yfirlesarar.
Til að stofna nýjan yfirlesara er smellt á
„stofna“ hnappinn. Ef breyta á yfirlesara er
smellt á ritinn við hliðina á nafninu.

Hér er netfang og nafn yfirlesara skráð.
Um leið og ýtt hefur verið á „vista“ birtist
yfirlesari í kerfinu.

Stofna notendur
Líkt og með sendendur og yfirlesara er litið til vinstri og er þar hægt að fara inn í notendur. Þar
opnast yfirlit yfir þá starfsmenn sem hafa aðgang að kerfinu.
Til að stofna nýjan notanda er
smellt á „stofna“ hnappinn. Ef
breyta á notanda er smellt á
ritinn við hliðina á nafninu.

Hér er netfang og nafn notanda skráð, símanúmer eftir þörfum. Ákveða þarf hvort viðkomandi
notandi sé stjórnandi eða almennur starfsmaður. Stjórnendur hafa ótakmarkaðan aðgang að
kerfinu. Starfsmenn (notandi) geta sett inn gögn en ekki unnið með þau. Góð regla er að senda
boð jafnóðum svo það gleymist ekki.
Ef búið er að setja inn nafn, netfang og tegund notanda er ýtt á vista og boð sendist um leið á
netfangið með boði um að tengjast kerfinu. Viðkomandi smellir þá á efsta hlekkinn í póstinum,
velur sér lykilorð sem er lengra en 10 stafir og inniheldur hástaf, lágstaf og tölustaf.

Viðtakendur
Hér er að finna öll fyrirtæki og einstaklinga sem eiga viðtakandaspjald í Zenter kerfinu. Eftir
að smellt hefur verið á Viðtakendur birtist þessi mynd og þessar lykiltölur. Frá vinstri talið:
Stofna viðtakanda, allir viðtakendur í kerfinu, fjöldi afskráðra, fjöldi óvirkra, heildarfjöldi
netfanga í grunninum, heildarfjöldi GSM númera og að lokum fjöldi þeirra sem hægt er að ná í
með tölvupósti eða með SMS.

Listar

Markhópar

Hér sést fjöldi lista í kerfinu. Inn í listum

Hér birtist fjöldi markhópa sem stofnaðir

er hægt að stofna möppur utan um listana

hafa verið í grunninum. Hér sést að

og til þæginda þá er efsta mappan birt

markhóparnir eru 96 talsins og þar fyrir

í þessari valmynd.

neðan birtum við efstu möppuna sem er að
finna í markhópunum

Það er hægt að smella beint á ftölurnar á bakvið lista og markhópa til að
opna lista/markhópa. Á myndinni hér að ofan eru þetta tölurnar 3 listar og
96 markhópar.

Listar
Allir einstaklingar eða fyrirtæki eru í einum eða fleiri listum. Almennt er mælt með því að nota
fáa lista en marga markhópa og til hægðarauka má nota hlutfallið 1:30. Það er, fyrir hvern lista er
verið að nota 30 markhópa. Það þýðir þá: 2 listar = 60 markhópar, 5 listar= 150 markhópar.

Þegar smellt er á annað hvort töluna
3 eða lista á vinstri valmyndinni
opnast þessi mynd hér að neðan.

Hér má sjá yfirlit yfir alla lista í kerfinu og er hægt að stofna nýja möppu eða nýjan lista á
þessari valmynd.

Hér birtist svo yfirlit yfir innihald hvers lista. Lengst til hægri má sjá heildarfjölda viðtakanda í
listanum og svo birtast ýmsar lykiltölur til vinstri ásamt hlutföllum tengdum SMS, netföngum,
símaherferðum, afskráningum og að lokum hlutfall óvirkra.

Markhópar
Allir einstaklingar eða fyrirtæki eru í einum eða fleiri markhópum. Almennt er mælt með því að
nota fáa lista en marga markhópa og til hægðarauka má nota hlutfallið 1:30. Það er, fyrir hvern
lista er verið að nota 30 markhópa. Það þýðir þá: 2 listar = 60 markhópar, 5 listar= 150
markhópar.

Þegar smellt er annað hvort á töluna 96 eða
markhópa á vinstri valmyndinni opnast
þessi mynd hér að neðan.

Hér má sjá yfirlit yfir alla markhópa í kerfinu og er hægt að stofna nýja möppu, nýjan flokk eða
nýjan markhóp á þessari valmynd.
Hér að neðan er útskýrt hvað mappa, flokkur og markhópr er en það flækist stundum fyrir fólki.
Mappa

Heimili

Flokkur

Tegund húsnæðis, Næstu skref, Annað húsnæði, Póstnúmer...

Markhópur

Einbýli, Fjölbýli, Sumarbústaður...

Það má segja að markhóparnir í Zenter kerfinu séu hjartað í kerfinu enda byggist árangur sölu og
markaðsstjóra á því að eiga og hafa aðgang að réttum markhópum. Það er ástæðan fyrir því að
við leggjum mjög mikla áherslu á markhópana og þróun á viðbætum tengdum markhópum. Hér
að neðan er að finna nánari útskýringu ásamt kynningu á Aðalsíunni.

Markhópar

Það er hægt að smella beint á markhópana og þá opnast upp hver
markhópur í lista. Þann lista er hægt að taka út sem Excel skjal.

Færa flokka

Með því að smella á svörtu örvarnar er hægt að færa flokkana upp

upp/niður

og niður eftir hentugleika. Þetta getur skipt miklu máli í
símaherferðum þegar röðun á markhópum segir til um röð
spurninga.

Bæta viðtakendum í markhóp
Til þess að bæta viðtakendum við í markhóp er ýtt á nafn þess markhóps sem á að bæta í. Þá
opnast valmyndin hér að neðan.

Þar er valinn valmöguleikinn „festa viðtakendur við“. Um leið opnast valmyndin á næstu
blaðsíðu.

Í efsta kassann eru zenter auðkenni, kennitölur, netföng eða símanúmer skráð. Athugið að
setja einungis einn viðtakanda í hverja línu og velja eina leið, þ.e. auðkenni, kennitölur, netföng
eða símanúmer.
Neðri valmyndin sýnir í hvaða markhóp er verið að setja þessa tilteknu viðtakendur. Gangið úr
skugga um að það sé rétt.
Að lokum er ýtt á neðsta hnappinn „festa viðtakendur við“.

Myndræn uppsetning markhópa
Til að sjá myndræna uppsetningu af markhópunum má smella beint á flokkinn fyrir tiltekinn
markhóp. Í sýnidæminu hér að neðan er smellt á flokkinn Nýstofnuð fyrirtæki 2020 og þá birtist
eftirfarandi stöplarit.

Það er hægt að smella á hvern markhóp í listanum eða skoða alla í flokknum með því að smella á
skoða viðtakendur. Þar opnast einnig fyrir Excel útflutning með sérlínu um hvaða markhóp
viðkomandi einstaklingur er í.

Aðalsía

Aðalsían er stór sía þar sem hægt er að búa til lista eða markhóp úr eigin gögnum. Sían er afar
mikið notuð og má finna undir Viðtakendum.

Ferlar
Í stuttu máli er munurinn á verkefnum og ferlum sá að verkefni er aðeins búið til einu sinni og
sent þannig út. Ferlar eru búnir til einu sinni og sendir aftur og aftur út. Ferlar geta innihaldið
mörg verkefni, t.d. tölvupóst sem fer eftir 4 klst. + annar tölvupóstur sem fer eftir 10 daga og að
lokum könnun sem fer eftir 90 daga eftir að ferill er ræstur.

Hugmyndafræðin á bakvið ferlana er að mörgu leyti fengin að láni frá Toyota
bílaframleiðandanum sem uppgvötaði að tímasett viðbragð gat leitt af sér kaup á nýjum bílum.
T.d. ef viðskiptavinur keypti ákveðna tegund af Toyota þá var skynsamlegt að bjóða viðkomandi
að koma eftir c.a. 1.000 daga til þess að reynsluaka en aðrar tegundir var ekki tímabært að bjóða

í heimsókn fyrr en eftir 1.400 daga. Þetta má yfirfæra yfir á fjölmargar
vörur sem neytendur kaupa. Má þar nefna sem dæmi húsgögn, dýr föt,
tölvubúnað, sjónvörp og í raun allt sem á sér 1.000 til 1.500 daga líftíma
og þarf að endurnýja. Hér eru engin takmörk fyrir því hvað er hægt að
gera með líflegu hugmyndaflugi til þess að heilla viðskiptavininn á „réttum tíma“.
Gott íslenskt dæmi er ákveðið húsgagnafyrirtæki sem er með feril sem þakkar fyrir kaup á
sófasetti eftir 30 daga og gefur um leið viðkomandi gjafabréf í leiðinni fyrir 2 út að borða á
Fiskmarkaðinn í Aðalstræti. Þannig nær þetta fyrirtæki frábærri aðgreiningu frá sínum
samkeppnisaðilum fyrir mjög lítinn pening. Gott er að vita að Sófasettin kosta á milli 400-500
þúsund krónur. Þrep tvö í þessum ferli ræsist á 10 mánuðum eftir að sófasettið er selt og minnir
viðskiptavini á að það sé skynsamlegt að bera leðurvörn á sófasettið. Í byrjun er þakkað fyrir
með gjafakorti sem kemuur ánægjulega á óvart og eftir 10 mánuði er minnt á aðferð til að
viðhalda gæðum vörunnar. Slíkt kunna neytendur vel að meta og líkurnar á að viðkomandi
viðskiptavinur leiti fyrst til þessa söluaðila stóraukast.

Stofnun ferla

Þegar smellt er á Verkefni má sjá ferla vinstra megin á síðunni. Eftir að ýtt er á
ferla opnast myndin hér að neðan. Til að stofna nýjan feril er smellt á „nýr ferill“
hnappinn. Ef breyta á ferli er notast við Ritinn.

Búa til nýjan feril
Til þess að búa til nýjan feril er ýtt á „nýr ferill“ hnappinn efst og þá opnast eftirfarandi
valmynd.
Hér er nafn ferilsins ákveðið ásamt
lýsingu. Næst er svo smellt á „áfram“.
Gott er að skrifa stutta lýsingu og
sérstaklega ef um margþættan feril er að
ræða.

Eftir að smellt hefur verið á áfram birtist myndin hér að neðan. Hér er hægt að tengja feril við
ákveðinn markhóp, en farið verður nánar í það seinna í þessum kafla.

Afmælisferill
Þetta er hið fullkomna tækifæri fyrir fyrirtæki til að tala við viðskiptavini sína og bjóða þeim til
hamingju með daginn, á sama tíma er hægt að gefa afslátt í tiltekinn tíma eða pakka ef komið er í
verslunina. Ef hakað er í Afmælisferill opnast valmyndin hér að neðan. Þar er hægt að velja

hversu mörgum dögum og hvort að tilteknum viðskiptavin er bætt í ferilinn fyrir eða eftir
afmælisdaginn. Einnig er valið hvaða lista á að notast við.

Ef ekki á að tengja ferilinn við markhóp né búa til afmælisferil er smellt á „áfram“. Hvort sem
markhópur er valinn, eða afmælisferill virkjaður mun það að ýta á „áfram“ opna eftirfarandi
valmynd.

Í þessu skrefi er bæði hægt að búa til nýtt verkefni, þ.e. tölvupóst, SMS eða könnun, eða bæta
við virku verki, þ.e. tölvupóst, SMS eða könnun. Ferill sem nýtt verkefni er eins í uppbyggingu
og þegar verið er að gera nýtt verkefni.

Bæta við virku verki
Virkt verk er verkefni (tölvupóstur, SMS eða könnun) sem hefur verið búið til sem venjulegt
verkefni, eða að gamalt verk hefur verið afritað. Hægt er að bæta við virku verki á auðveldan
hátt. Ef búa þarf verkið til í skrefum eða sýna það öðrum nýtist þetta einstaklega vel. Með þessari
aðferð er engin hætta á því að einhver fái hálfunnið verk sent til sín.

Hægt er að tímasetja verkefni með mínútu, klukkustunda eða daga seinkun og tryggja þannig
að tiltekið verkefni fer af stað á ákveðnum tíma. Til dæmis er algengt að fyrirtæki búi til feril
sem inniheldur einn tölvupóst sem þakkar fyrir viðskipti og fer hann kannski af stað eftir 4 klst.
en könnunin sem einnig er inn í sama feril fer ekki af stað fyrr en eftir 21 dag (þrjár vikur). Með
því að blanda saman tölvupósti, SMS og könnunum í ferlum er auðveldlega hægt að búa til
framtíðar samband þar sem rétt skeyti lendir á réttum tíma hjá réttum viðtakanda. Hér að neðan
má sjá feril í 4 skrefum.

Það eru nokkrar leiðir til að ræsa feril af stað og má þar nefna
1. Senda á mikinn fjölda í einu er framkvæmt inn í verkefnum = „Bæta í feril“
2. Inn í viðskiptavinaspjaldi tiltekins aðila er ferill ræstur inn í „Listar og ferlar“
3. Hægt er að ræða feril með API vefþjónustu Zenter og þá er t.d. Navison sem ræsir
ferilinn
4. Tengja feril við ákveðinn markhóp og um leið og einhver fer í tiltekinn markhóp ræsist
ferill
5. Byggt á leið nr. 4 er hægt að tengja svar í könnun við markhóp og þá fer ferillinn af stað

