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Kundeoppfølging i Exceline 
Denne modulen er laget for planlegging og dokumentasjon av kundeoppfølgingen, dokumentasjon av 

endringer i kundeforholdet og til beskjeder. 

 

Forarbeid 

1. Registrer alle ansatte i Diverse-Instruktør-Ansattliste. 
2. Registrer senteret i kundelisten, slik at senteret har sitt eget kundenummer. 
3. Legg inn ønskede typer oppfølging i Diverse-Kategorier-Oppfølgingskategorier. 

Et standardoppsett kan se slik ut: 

1 Tlf   8 Sjekk trening 

2 Møte   11 TLF - Ikke svar 

3 Brev   21 Møte – Ikke møtt 

4 SMS   98 Intern beskjed 

5 E-post   99 Økonomi 

6 Dokumentasjon   

4. Gå inn på Diverse-Kategorier-Faste oppfølginger og legg inn ønskede oppfølginger. Et eksempel 
kan være: Nytt medlem og 3 oppfølginger etter 14, 30 og 60 dager med sjekk av at kunden 
trener, i tillegg til en velkomst-SMS. 
 
1. Nytt Medlem: Velkomst-SMS  1 dag  Kat 4 

Oppfølging 1  14 dager Kat 8 

Oppfølging 2  30 dager Kat 8 

Oppfølging 3  60 dager Kat 8 

 

For utsendelse av kundeoppfølgings-SMS må dette registreres i SMS-oppsettet. 

Se SMS-manualen for mer informasjon. Sjekk alltid om det finnes oppfølginger på 

oppfølgingskategorien som er valgt for SMS før du aktiverer tjenesten! 

 

Registrering 

1. Planlagt kundeoppfølging.  
1.1. Gå inn på Aktivitet-Trening-Kundeliste, søk opp kunden og velg Kundekortet. 
1.2. Velg fanen Oppfølging og trykk på knappen Hent fast. 
1.3. Legg inn nummeret ditt på Registrert av og nummeret til den som skal gjøre det på Utført 

av. Klikk på ønsket fast oppfølging og trykk på knappen Hent. 
 

2. Dokumentasjon av endring 
2.1. Stå enten på Kundekortet eller Kontraktkortet. 
2.2. Velg fanen Oppfølging og trykk på knappen Registrer. 
2.3. Legg inn nummeret ditt på Registrert av og på Utført av. I tekst skriver du f.eks. ’Byttet 

tilbud’ og velger til slutt riktig Kategori. 
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3. Beskjed til kunden 
3.1. Gå inn på Aktivitet-Trening-Kundeliste, søk opp kunden og velg Kundekortet. 
3.2. Velg fanen Oppfølging og trykk på knappen Registrer. 
3.3. Legg inn nummeret ditt på Registrert av. I tekst skriver du f.eks. ’Fant nøklene dine i 

garderoben’, krysser av for PopUp og velger til slutt riktig Kategori. 
3.4. Når kunden drar kortet ved neste besøk vil meldingen komme opp på skjermen. Når kunden 

har fått beskjeden tar du vekk haken på PopUp, dobbelklikker på ledeteksten Utført og 
legger inn nummeret ditt på Utført av. 

 

4. Beskjed til AvtaleGiroansvarlig om å ta kontakt med en kunde 
4.1. Gå inn på Aktivitet-Trening-Kundeliste, søk opp kunden og velg Kundekortet. 
4.2. Velg fanen Oppfølging og trykk på knappen Registrer. 
4.3. Legg inn nummeret ditt på Registrert av og nummeret til AvtaleGiroansvarlig på Utført av. I 

tekst skriver du f.eks. ’Ring kunden om bytting av bank’ og velger til slutt riktig Kategori. 
 

5. Beskjed til kollega. 
5.1. Gå inn på Aktivitet-Trening-Kundeliste, søk opp treningssenteret og velg Kundekortet. 
5.2. Velg fanen Oppfølging og trykk på knappen Registrer. 
5.3. Legg inn nummeret ditt på Registrert av og nummeret til kollegaen på Utført av. I tekst 

skriver du f.eks. ’Husk å lever skattekort’ og velger til slutt riktig Kategori. 
 

Rapportering 

Alle ansatte skal gå inn på Jobbliste i Hurtigmenyen når de kommer på jobb og sjekke hvilke oppgaver 

som ikke er gjort/hvilke beskjeder som ikke er lest ved å legge inn sitt ansattnummer og gjøre 

følgende: 

1. Trykk på knappen Rapport. 
2. Her får du en liste over alle ugjorte oppgaver og har tilgang til alle opplysninger om kundene det 

gjelder ved å trykke på knappen Kundekort. 
3. Velg en oppfølging ved å dobbelklikke. 
4. Når en oppgave er utført/beskjed lest, klikker du på knappen Utført for å legge inn dagens dato. 
 

Under Rapporter-Kundeoppfølging finner du filter for å ta ut rapporter på valgte kriterier og en 

ukesrapport for valgt ansatt. 


