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I gang med BtB eCommerce
Hvad enten I skal i gang med eCommerce for første gang, eller I har behov 
for at få sat mere fart på jeres eksisterende onlineforretning, står I overfor en 
mængde spørgsmål og beslutninger, som vil have indflydelse på de resultater, 
der senere kan realiseres. Spørgsmålene spænder formentlig over teknik, pro-
cesser, organisation og salg/marketing – og måske også over, hvordan man 
praktisk afvikler et eCommerce-projekt og kommer sikkert hele vejen fra tanke 
til drift.

I det følgende har vi samlet en række forhåbentlig oplysende og inspirerende 
anbefalinger, erfaringer og obs-punkter, som vedrører nogle af de centrale om-
råder, I vil støde på før, under og efter et eCommerce-projekt. Langt de fleste 
virksomheder har behov for hjælp udefra til at lægge planen, træffe de rigtige 
beslutninger og gennemføre et eCommerce-projekt. Men læs videre og få sat 
tankerne i sving inden I allierer jer med en partner med de rette kompetencer. 



BtB eCommerce rykker - lige nu
Både i Danmark og globalt investeres der i øjeblikket massivt i BtB eCommerce. 
Hvor det indtil for nylig har været BtC-området, der har drevet e-handlen frem, 
er det nu BtB, der oplever de højeste vækstrater. Udviklingen har været i gang i 
nogle år, og mange BtB-virksomheder har allerede gjort erfaringer med eCom-
merce. Men først nu er vi ved at bevæge os ind i en situation, hvor eCommerce 
for alvor bliver den foretrukne salgs- og servicekanal – og dermed vækstmotor-
en – for rigtig mange BtB-virksomheder. 

En af de væsentligste årsager til, at det sker netop nu er, at efterspørgslen og 
forventningerne til, hvordan man interagerer med BtB-virksomheder, har æn-
dret sig markant over de seneste år. Denne udvikling kan givetvis tilskrives en 
stor afsmitning fra consumer-området, hvor e-handel er dagligdag for de fleste 
af os - samt coronakrisen, som jo i bred henseende har skubbet til vores opfa-
ttelse af, hvad der kan klares online og hvad der kræver fysisk nærhed. Flere 
nylige studier fra bl.a. Frost & Sullivan og Google har dokumenteret dette skred i 
BtB-indkøbernes forventninger og præferencer, og senest har McKinsey public-
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McKinsey & Company, How BtB Sales have changed during COVID-19, July 2020.

eret et lignende studie, der belyser ændringer under coronakrisen. McKinseys 
studie viser bl.a., at mere end 60% af BtB-indkøbere foretrækker onlinekanalen 
til både research, ordreafgivelse og genbestilling, samt at BtB-virksomhedernes 
egen opfattelse af onlinekanalens vigtighed har ændret sig væsentligt under 
coronakrisen; 66% af virksomhederne vurderer nu (juli 2020) ”digital” som den 
vigtigste salgskanal, mod 48% få måneder forinden . 

Er BtB-virksomhedernes investeringslyst i eCommerce så alene et udtryk for, at 
de naturligvis må levere det, deres kunder efterspørger? Nej, slet ikke. Udviklin-
gen indenfor BtB ecommerce påvirkes markant af ovenstående, men er i høj 
grad også drevet frem af BtB-virksomhedernes egne optimeringsmuligheder 
ift. omkostningsreduktion og ekspansion. Vi har mao. at gøre med et område, 
hvor både supply- og demand-siden har et stærkt incitament til at skubbe ud-
viklingen fremad, stærkere end nogensinde, og derfor ser vi netop nu den mas-
sive udvikling i BtB eCommerce. 



• eCommerce gør det muligt at betjene flere og flere kunder uden at om-
kostningerne øges tilsvarende

• eCommerce gør det muligt at komme ud i nye markeder uden store lokale 
investeringer

• eCommerce giver effektive logistikflows og kan i mange tilfælde afløse 
adskillige interaktioner med vores personale

• eCommerce gør os tilgængelige 24/7
• eCommerce gør det lettere at handle hos os og giver i mange tilfælde en 

bedre oplevelse. Mange kunder foretrækker at betjene sig selv.
• eCommerce giver væsentligt bedre marketing- og kampagnemuligheder 

pga. automatisk dataindsamling, som kan optimere både relevans og tim-
ing af vores budskaber.

• eCommerce er en måde at vise kunderne, at vi er en moderne virksomhed, 
der hele tiden arbejder på at udvikle serviceoplevelsen for vores kunder.

Spørger man BtB-virksomhederne selv, hvorfor de 
ønsker at investere i eCommerce, angiver de typisk et 
udsnit af følgende:



BtB
eCommerce – 
mere end en 
webshop

En BtB webshop eller kundeportal vil som regel 
indeholde en del features og løsningselementer, 
man ikke ser indenfor BtC. Der vil ofte være tale 
om en blanding af generelle features, som mange 
BtB-virksomheder har brug for, og andre elementer, 
der er specifikke for den enkelte virksomhed. Web-
shoppen/kundeportalen er en vital og central del af 
platformen, men en BtB eCommerce-implementer-
ing vil typisk indeholde væsentligt mere end selve 
shopdelen. 

Der er ofte tale om en digitalisering af store dele af 
relationen ml. virksomheden og dens kunder, som 

griber ind i IT, logistik, account management, salg- 
og marketingstrategier og evt. produktionspro-
cesser. Selv hvis man i første omgang kun ønsker 
at tilbyde e-handel for en bestemt kundegruppe, 
vil alle de nævnte områder som regel blive berørt. 
Og i en bredere strategi skal sitet kunne servicere 
både eksisterende kunder, nye kunder/leads og 
måske egne forhandlere, distributører og underlev-
erandører – samt ofte tillige udgøre virksomhedens 
”corporate website”. Både strategien og implement-
eringen skal tage højde for disse ting, da man ellers 
risikerer at ende med et IT-system uden tilstrække-
lig forretningsmæssig forankring. 

BtB eCommerce handler om en digitalisering af relationen til marked, kunder, 
forhandlere og leverandører, som kan være mere eller mindre bredtfavnende, men som altid 

involverer store dele af organisationen, dens processer og kommunikation.



• Kundespecifikke produkter
• Kundespecifikke priser
• Volumenbaserede priser/kollipriser
• Særlige rabattyper
• Re-order, quick-order, order-history
• Rammeordrer
• Flerbruger-konti m. differentierede rettigheder
• ERP-integration
• Håndtering af multiple markeder med differentiering af bl.a. valutaer, 

sprog, priser, produktudbud, momssatser, betalingsmetoder og forsen-
delsesmetoder.

Gængse features og løsningselementer i en 
BtB eCommerce-shop:



Potentiale-
afdækning og 
business case

Inden opstarten af et eCommerce-projekt bør der 
foretages en vurdering af virksomhedens realisér-
bare gevinster og af eventuelle trusler og tab, så-
fremt man ikke forfølger en eCommerce-strategi. 
Desuden bør de kritiske succesfaktorer for at im-
plementere en eCommerce-strategi identificeres, 
hvilket typisk involverer spørgsmål vedr. produkter, 
processer og kompetencer.

Typisk fokuserer analysen på driftsmæssige for-
hold, før og efter strategiens iværksættelse og 
projektets gennemførsel, og i mindre grad på 
CAPEX-omkostninger og øvrige projektrelaterede 
forhold. Analysen bør dog tilvejebringe en vis ind-

sigt i, hvilke dele af organisationen og hvilke res-
sourcer, der vil være involveret i et projekt samt en 
forventet økonomisk ramme, så det så tidligt som 
muligt kan afgøres, om projektet overhovedet kan 
realiseres.

Potentialevurderingen bør om muligt suppleres 
med en high-level business case. Det kan være 
meget vanskeligt at kvantificere ovenstående bare 
nogenlunde kvalificeret, og sommetider udelades 
den derfor i denne indledende fase, men selv en 
business case, der er baseret på meget tentative 
tal, er at foretrække fremfor slet ingen.

Start med at fokusere på det overordnede; hvordan kan eCommerce styrke 
vores forretning, hvad kan det forventeligt bidrage med – og hvad er de 

væsentligste betingelser for succes?



• Mersalg til eksisterende kunder
• Indtag af nye kunder, herunder om eCommerce giver adgang til helt nye segmenter 
• Forbedret serviceoplevelse og kundetilfredshed
• Eventuelle muligheder for/planer om at entrere nye markeder
• Logistikmæssige optimeringer
• Nye marketingmæssige muligheder
• eCommerce-strategiens betydning for virksomhedens brand og opfattede position.

Eksempler på elementer potentialevurderingen bør omfatte:



Foranalyse og kravspecifikation
Kravspecifikationen beskriver alle detailelement-
erne, som den endelige løsning skal omfatte. Den 
skal udformes, så den afspejler den løsning, der 
bedst muligt matcher ønsker, behov og budget. 
Samtidig skal den sikre imod, at kunde og lever-
andør har forskellige opfattelser af, hvad projektet 
skal levere. 

Der er tale om et detaljeorienteret stykke arbejde, 
fordi kravspecifikationen skal ligge til grund for 
både implementeringen og for leverandørers til-
budsgivning. Specifikationen udføres ofte af en 
ekstern part, f.eks. en konsulent eller en mulig lev-
erandør, i tæt samarbejde med jer, men uanset, 
hvem der fører pennen, skal en kravspecifikation 
udformes således, at den giver udenforstående, 
typisk potentielle leverandører, et klart billede af, 
hvad der skal leveres. 

Netop fordi kravspecifikationsfasen er en rela-
tivt omfattende opgave, vælger man ofte at lave 
en foranalyse forinden. Foranalysen omhandler 
mange af de samme elementer som kravspeci-
fikationsfasen, men tilgangen er væsentligt mere 
overordnet og mindre detaljeret. Formålet med 
foranalysen er hurtigt at nå frem til et omtrentligt 
niveau for budget og projektvarighed, som så fun-
gerer som ”gate”, inden man evt. går videre til den 
tungere kravspecifikationsproces. 

En anden mulighed er en agil projektmodel, hvor 
man deler både kravspecifikation og implementer-
ing op i en række faser. Det er en model, som ofte 
giver et rigtig godt projektflow, men desværre fun-
gerer den kun, hvis man er villig til at acceptere en 
usikkerhed på enten løsningens budget eller scope 
– hvilket er en konsekvens af, at man ikke fra start-
en har specificeret hele løsningen til et niveau, hvor 
leverandører kan prisfastsætte det samlede projekt 
(eller garantere løsningens præcise scope, hvis 
budgettet ligger fast)

Kravspecifikationen skal sikre, at partnere har en 
samstemmende opfattelse af, hvad projektet skal 

levere – og være præcis nok til at udgøre grundlaget 
for både tilbudsgivning og implementering.



Valg af teknisk platform
En eCommerce-løsning kan baseres på en af de større CMS-platforme som f.eks. 
Umbraco, EpiServer eller Sitecore. Disse har enten indbygget eCommerce-funk-
tionalitet eller kan udvides med det. Wordpress med en commerce-extension 
som f.eks. WooCommerce kan anvendes til små og ukomplekse løsninger. Især 
hvis virksomhedens webplatform i forvejen er baseret et af de systemer, bør 
man have denne vej med i sine overvejelser.

Alternativet er en dedikeret webshopplatform som f.eks. Magento Open Source, 
Magento Commerce, BigCommerce m.fl. Sådanne platforme er skræddersyede 
til eCommerce og kommer med en masse indbygget funktionalitet. Shopify er 

anden populær platform, der er i kraftig vækst, men egner sig efter vores men-
ing bedst til BtC-løsninger. 

Der er mange spørgsmål involveret i valget af webshopplatform, bl.a. relateret 
til driftsomkostninger, skalérbarhed og fleksibilitet. Et af de væsentlige er, om 
platformen er af open source-typen eller er et lukket, proprietært system. Open 
source-løsninger foretrækkes af mange virksomheder, da man slipper for licen-
somkostninger, og man samtidig opnår meget høj fleksibilitet, fordi platformen 
kan modificeres frit og relativt ukompliceret. Andre virksomheder prioriterer at 
have en platform, som måske føles mere færdig ud-af-boksen og hvor platfor-
mens kode, funktionalitet og kvalitet er mere centralt styret.

Alle de gængse platforme har deres styrker og svagheder. Det handler derfor ikke 
om at vælge ”den bedste platform”, men om at afdække, hvilken der bedst 

modsvarer jeres specifikke behov, ønsker og økonomi. 



Nogle af de vigtige spørgsmål ifm. platformsvalg

Compliance og implementering:
• I hvor høj grad kan projektets krav honoreres på platformen?
• Er platformen velegnet til integration med vores øvrige systemer?
• Brugervenlighed, indlæringskurve, krav til inhouse-ressourcer?
• Implementeringsomkostninger?

Drift og videreudvikling:
• Løbende licensomkostninger?
• Obligatoriske service- og driftsaftaler?
• Er platformen åben for udvidelse vha. tredjepartssoftware og udviklingsydelser eller varetages tilføjelse 

af ny funktionalitet og tilpasninger udelukkende af platformsejeren eller dennes partnere?
• Teknisk skaléring: understøtter platformen både nuværende og fremtidige behov ift. funktionalitet og per-

formance?
• Markedsekspansion: gør platformen det let at tilføje nye segmenter og lande?
• Omkostningsmæssig skaléring: hvordan udvikler licens-, udviklings- og driftsomkostninger sig, når for-

retningen vokser?

Leverandør- og udbudssituation:
• Få eller mange leverandører? Risiko for at blive låst til én eller få leverandører?
• Typiske timepriser indenfor den påtænkte teknologi og markedet for denne?



Teknisk 
implementering

Den tekniske implementering består overordnet af 
udvikling og opsætning af webløsning og værktøjer, 
baseret på kravspecifikationen og designfiler, inte-
grationer til eksterne systemer og evt. datamigre-
ring - samt tests.

Implementeringen sker efter en detaljeret pro-
jektplan, som bryder forløbet op i en række faser, 
typisk inddelt efter tekniske og praktiske sammen-
hænge og afhængigheder. Det tilstræbes i videst 
muligt omfang, at hver fase udgør en nær-komplet 
delleverance, således at man undgår tilbageløb. 
Eksempler på faser kan være ”Installation og kon-
figuration af basiswebshop”, ”Udvikling af special-

funktioner” og ”Opsætning af betalingsløsning”. Så-
fremt projektet afvikles efter en agil model, vil man 
sideløbende med implementeringsfaserne arbejde 
med kravspecifikation af kommende faser.

I løbet af implementeringsfasen foretages en ræk-
ke forskellige tests; komponenttests (fungerer de 
enkelte elementer?), integrationstests (fungerer el-
ementerne i samspil?) og end-to-end-tests (funger-
er hele løsningen samlet?). Den for jer væsentligste 
test er den såkaldte UAT (User Acceptance Test), 
som er jeres egen test af, at leverancen lever op til 
det aftalte og fungerer efter hensigten.

Afvikles projektet efter ”vandfaldsmodel”, skal alle krav være fuldt belyst inden 
implementeringen påbegyndes – i en agil model vil der foregå kravspecifikation 

sideløbende med implementeringen.



Systemintegrationer
En eCommerce-platform kan inkludere mange systemintegrationer, men typisk 
er ERP-integrationen den mest centrale. ERP-systemer som f.eks. Dynamics 
NAV og AX huser bl.a. virksomhedens produkt-, lager-, kunde- og ordredata. 
Som oftest ønsker man at bibeholde ERP-systemet som ”master” for data og 
som det værktøj, de fleste af virksomhedens medarbejdere anvender. Dermed 
opstår et behov for, at webshoppen automatisk kan anvende data fra ERP-sys-

temet og ligeledes kan opdatere ERP-systemets data på baggrund af bl.a. de 
salg og kundeoprettelser, der sker i shoppen. 

Andre typiske webshopintegrationer er til PIM-systemer og CRM-, marketing-, 
kampagne- og automation-tools. Ser man udover selve webshoppen indehold-
er BtB eCommerce-sites endvidere ofte integrationer til rekrutteringsplatforme 
og andre HR-systemer.

Systemintegrationer er nøglen til automatisering og sikring af konsistente,
non-redundante data – og dermed en uhyre væsentlig forudsætning 

for effektive processer. 



Content og 
datamigreringer

Omfanget af content-produktion og datamigrering 
bør afklares tidligt i projektet. I nogle tilfælde har 
man allerede content, der kan genanvendes eller til-
passes forholdsvis let, og måske er datamigrering-
sopgaven begrænset pga. integrationer til eksterne 
systemer, som automatisk synkroniserer bl.a. 
kunde-, produkt-, og ordredata. Men i andre tilfælde 
ligger der en betydelig opgave i at få taget produk-
tfotos, skrevet produktbeskrivelser eller oprettet 
helt nye datatyper, som er nødvendige for at kunne 
sælge produktet online. Findes data i forvejen, men 
synkroniseres de ikke via systemintegrationer, skal 
det planlægges, hvornår de kopieres til den nye 
platform, så der opstår mindst muligt behov for 
dobbelt vedligeholdelse eller uoverensstemmelser 
ml. det gamle og nye datasæt. 

Udover data og produktfotos består en BtB eCom-
merce-webløsning typisk af alle de elementer, der 
almindeligvis udgør et BtB website, f.eks. beskriv-
elser af services, Om os, case-beskrivelser, karriere, 
kontaktinfo og evt. nyheder, pressesektion, land-
ingssider og info til egne leverandører. For mange 
virksomheder er ”Sustainability” også blevet et 
væsentligt emne i webkommunikationen, hvad ent-
en det indgår som en del af Om os-sektionen eller 
som et selvstændigt område. Såfremt I ikke har 
allerede har content til den del af websitet, der lig-
ger uden for shop-delen, skal der naturligvis laves 
tekst-, billede- og evt. videoindhold til den.

Vær opmærksom på – og planlæg efter – at tilvejebringelse og validering af data 
samt udformning af content i høj grad involverer jeres egne ressourcer. 



Onboarding af 
eksisterende 
kunder

Jeres kunder skal ”onboardes” i teknisk og adminis-
trativ forstand, dvs. de skal oprettes på platformen. 
Det meste sker som en del af datamigreringen eller 
via systemintegrationerne. I nogle tilfælde er der 
dog behov for at de opretter nye passwords. Man 
tilstræber naturligvis en så let og indsatsfri proces 
som muligt for kunderne, men regn med, at der vil 
være behov for at de informeres om praktiske for-
hold, om platformens muligheder og om, hvordan 
man hurtigt kan få hjælp, hvis man skulle opleve 
udfordringer. Af den grund er det typisk en kunde-
vendt funktion som Salg eller Kundeservice, der 
planlægger onboardingen.

Udover onboardingen er det anbefalelsesværdigt at 
motivere kunder og andre i jeres kontaktdatabase 
til at tage platformen i brug med det samme vha. 
kampagner, spændende content eller andre ting, 
der gør shoppen/sitet interessant og attraktiv for 
brugerne. Som altid er det mere effektivt at vise, 
hvad man har at tilbyde end blot at fortælle om 
det – så få brugerne ind på webshoppen. Mange 
besøgende og salg gennem maskinen giver også 
den interne medvind, en ny salgskanal har brug 
for. Hvilke aktiviteter, der er relevante og mulige af-
hænger naturligvis i høj grad af jeres virksomheds 
karakter og forretningsområde, men planlæg dem i 
løbet af projektforløbet, så I er klar til at eksekvere 
ved lancering.

Engagér jeres kunder og giv den nye webshop den optimale start med 
stærke incitamenter til at besøge den.



Effektiv leadgenerering
Gartner1 har i en analyse i 2020 konstateret, at 60-70% af kunderejsen er dig-
ital. McKinsey & Co2 har dokumenteret, at potentielle kunder bruger 6 – 8 dig-
itale kanaler, før de henvender sig til en sælgende virksomhed. Konsekvensen 
er, at traditionel leadgenerering med cold calling er ineffektiv. I dag er digital 
leadgenerering understøttet af marketing automation en langt mere effektiv vej 
til flere leads.

Det er de færreste virksomheder, der har for mange leads. Institute of Praction-
ers in Advertising (IPA) og LinkedIn3 har dokumenteret en klar sammenhæng 
mellem kendskab og salg. For BtB-virksomheder er de mest effektive kanaler til 
øget kendskab LinkedIn, SEO, annoncering på Google og PR – og for virksom-

heder, der henvender til større potentielle kunder ikke mindst Account Based 
Advertising.

I vores mange års arbejde for danske og internationale BtB-virksomheder har 
vi konstateret, at den største faldgrube (men også den største mulighed) lig-
ger i samspillet mellem salg og marketing. Vi anbefaler, at salg- og marketin-
gafdelingerne for det første får defineret de forskellige faser ned gennem den 
berømte tragt og for det andet får defineret de forskellige leadniveauer. Opsæt-
ning af en scoringsmodel, hvor der sættes point på jeres kontakters digitale ad-
færd er en objektiv måde at få kvantificeret relevansen af et godt lead. Endelig 
anbefaler vi, at salg og marketing mødes minimum hver 14. dag. 

Effektiv digital leadgenerering kræver både systematik og en
koordineret indsats fra Salg- og Marketingafdelingerne.

1 
Gartner, New B2B buying journey and its implication for sales

    2 
McKinsey & Company, How BtB Sales have changed during COVID-19, July 2020

    3
 B2B Institute/LinkedIn, 5 Principles of Growth in B2B Marketing



Digital leadgenerering kan inddeles i fem faser

Customers

Revenue

• Attract: tiltrække nye leads og  
skabe kendskab

• Capture:  opfange og konvertere fra 
kendskab til kontakter

• Nurture: konvertere kontakter til 
leads

• Convert: konvertere fra leads til 
kunder

• Expand: kryds- og opsalg til ek-
sisterende kunder. Gøre kunder til 
ambassadører.

ATTRACTEXPAND

CAPTURE

NURTURE

CONVERT



Værktøjer til 
kampagne- og 
leadgenerering

I en eCommerce-løsning har man mulighed for at 
anvende både værktøjer, der er bygget ind i web-
shopplatformen og eksterne værktøjer. Ofte an-
vendes webshoppens interne muligheder, når en 
marketingaktivitet beror meget på webshoppens 
egne data. Det kan f.eks. være kampagner mod 
kunder, der har købt bestemte produkter, kunder 
der ikke har købt noget i en bestemt periode eller 
kunder, der har købt for over x kr. indenfor de se-
neste 6 mdr. Den type kampagner er lette at ek-
sekvere internt i webshoppen (med de rette tools 
opsat), og det er samtidig let at oprette produkto-
rienterede landingssider, hvis man ønsker at ek-
sponere målgruppen for bestemte produkter eller 

tilbud. Flere af de større webshopplatforme tilbyder 
tilvalg af mangfoldige og avancerede marketing- 
og kampagneværktøjer, men alligevel kan det give 
mening at anvende eksterne værktøjer. Særligt i 
to tilfælde kan det være relevant, nemlig hvis man 
ønsker at inddrage eksterne data eller leads i sine 
kampagner, eller man ønsker at samle al sin kam-
pagne- og leadgenereringsaktivitet, evt. kombineret 
med mere generel CRM, i ét værktøj. I de tilfælde vil 
den bedste løsning være at anvende platforme som 
f.eks. MailChimp, Active Campaign eller Constant 
Contact for emailmarketing-orientererede aktivi-
teter eller bredere platforme som HubSpot, Sales-
Force og Adobe Marketing Cloud, hvis man ønsker 
en komplet marketing/CRM-suite.

Der er masser af gode tools til datadrevet marketing. Det afgørende er sjældent, 
hvilke I vælger, men at I faktisk aktiverer dem og lærer at bruge dem.



Organisation: 
skab en 
salgskanal

Skal e-handel for alvor bidrage til vækst, er det af-
gørende, at I formår at skabe en ny salgskanal og 
ikke blot en samling af IT-systemer og data. Det 
indebærer bl.a., at I skal have styr på strategi, seg-
mentering, aktivitetsplaner, kampagner, mål, rap-
portering – og bemanding, incentives og budgetter 
til drift og videreudvikling. Kundeservice og tilbuds-
givning vil for mange virksomheder også være 
en del af en digital salgskanal, og der findes gode 
værktøjer til begge dele, som kan integreres med 
jeres webshop.

Virksomheder har vidt forskellige forudsætninger 
for at bemande et eCommerce-team, men skal vi 
fremhæve et enkelt forhold, som måske dét mest af-
gørende for succes, er det, at man råder over en vis 
inhouse-kompetence og eksekveringsevne. Langt 
de fleste virksomheder har brug for en eller flere 
eksterne partnere med ekspertkompetencer, men 
ligesom jeres øvrige nøglefunktioner ikke består 
af eksterne konsulenter alene, kan man heller ikke 
drive en eCommerce-funktion effektivt uden interne 
ressourcer. Har I ikke eCommerce-kompetencer i 
jeres virksomhed i forvejen, er en af de væsentligste 
investeringer, I kan gøre, derfor at sørge for, at I får 
det – i et omfang, der passer til jeres virksomhed.

Resultaterne begynder som regel for alvor at vise sig, når man får etableret 
en egentlig salgskanal rundt om eCommerce-platformen.



Trafik og konvertering
Omsætningen i jeres webshop afhænger af tre fak-
torer; trafikmængden, konverteringsraten og den gen-
nemsnitlige ordreværdi. Trafikmængden er antallet af 
besøgende på jeres site, og konverteringsraten udtryk-
ker (i denne sammenhæng) andelen af besøgende, der 
afgiver en ordre. Fsva. angår omsætningen er det helt 
grundlæggende disse tre faktorer, I skal arbejde med 
at optimere. De bør alle tre have jeres opmærksomhed, 
men det er ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge, I gør tin-
gene i.

Der er en klar tendens til at trafikgenerering i form af 
annoncering tildeles langt det største budget og typ-
isk med Google Adwords som det primære medie. Det 
er dog ikke altid en fornuftig disponering af budgettet. 
Selvom Google Adwords kan være en meget effektiv 
trafikkanal og anvendes af stort set alle virksomhed-
er, skal I være opmærksomme på, at priserne grundet 
Googles budsystem i høj grad dikteres af, hvad der 
giver en tilfredsstillende ROI for de bedste/mest effek-
tive annoncører indenfor en given branche – hvilket er 
dem, der er bedst til at omsætte trafikken til salg. Kon-

verteringsraten og den gennemsnitlige ordreværdi er 
altså afgørende for, hvad det giver mening at betale for 
trafikken. I konkurrenceprægede markeder, hvor mange 
gerne vil ud med samme eller beslægtede budskaber, 
opnår man i det lange løb kun en tilfredsstillende bal-
ance ml. annonceringsomkostninger og omsætning, 
hvis man har en konverteringsrate og gennemsnitlig 
ordreværdi, som er på linje med konkurrenternes. Vores 
anbefaling er derfor altid, at man gør et grundigt styk-
ke arbejde ift. at sikre en god konverteringsrate, inden 
man investerer stort i annoncering og anden trafikge-
nerering – og at man løbende sikrer en fornuftig bal-
ance imellem investering i konverteringsforbedring og 
trafikskabende aktiviteter. 

For BtB-virksomheder med en meget høj gennemsnitlig 
ordreværdi, eller hvor en enkelt vundet kunde kan vende 
op og ned på hele regnestykket, er der selvsagt flere 
overvejelser at gøre sig, men også her er det sundt at 
overveje, om pengene nu er givet bedst ud på market-
ingbudgettet eller konverteringsoptimering.

Når der skal ekstra salg i bogen, er det fristende at øge 
marketingbudgettet, men mange virksomheder burde i stedet 

arbejde målrettet på at få mere ud af den trafik, de allerede har. 
90 – 98% af de besøgende køber nemlig ikke noget.
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Projektplanlægning

Overordnet forløb for et BtB eCommerce-projekt

Fra strategi til 
drift

Et BtB eCommerce-projekt kan involvere mange 
interne interessenter og projektdeltagere samt én 
eller flere leverandører. Og ofte berører det mange 
dele af forretningen og kan have høj kompleksitets-
grad. Gode processer for såvel den indledende ana-
lyse- og planlægningsfase som for den efterfølgen-
de projekteksekvering er derfor meget væsentlige 

faktorer for at nå i mål med det ønskede resultat. 
Projektets faser indeholder mange delelementer, 
som fastlægges i det enkelte, konkrete projekt, men 
overordnet vil vi i RadarSofthouse og Blue Business 
typisk følge nedenstående forløb, når vi hjælper 
virksomheder hele vejen fra indledende analyse til 
drift og efterfølgende optimering.



Vi hjælper jer i gang - og videre
Hvad kan vores virksomhed få ud af eCommerce? Hvad kræves der af os som 
organisation, og hvordan får vi skabt den bedst mulige købs- og serviceoplev-
else for vores kunder? Hvordan kommer vi fra ideer til noget, en leverandør kan 
give tilbud ud fra – og hvilke platforme og leverandører er overhovedet relevante 
for os? Hvordan får vi skabt en effektiv base for leadgenerering og mersalg til 
eksisterende kunder? Hvordan kommer vi i gang – og videre? 

Sidder I med nogle af de spørgsmål, og har I brug for sparring, facilitering, an-
alyse, kravspecifikation eller konkret eksekvering indenfor BtB eCommerce, så 
lad os mødes. Med hver vores spidskompetencer kan RadarSofthouse og Blue 
Business sammen hjælpe jer hele vejen fra strategi, over implementering til 
efterfølgende salgsoptimering - men vi giver også meget gerne en hånd med 
på udvalgte områder.

Kontakt os og kom et skridt videre
Michael Skaanning
      +45 2872 0280  ms@radarsofthouse.dk

Morten Kornerup
      +45 2085 3377  mk@bluebusiness.com

RadarSofthouse 
www . r a d a r s o f t h o u s e . d k

Blue Business
www . b l u e b u s i n e s s . c om



RadarSofthouse er et specialiseret eCom-
merce-bureau med fokus på strategi, proces og 
implementering. Vi hjælper virksomheder med at 
opbygge og udbygge digitale salgs- og service-
kanaler gennem bl.a. behovsanalyse, kravspeci-
fikation, udvikling af webshops, kundeportaler 
og systemintegrationer, og vi arbejder med salg-
soptimering baseret på best practice-indsigt og 
split-testing.

RadarSofthouse udvikler endvidere betalingsløs-
ninger, abonnementsplatforme og datarapport-
eringsløsninger og har partnerskaber med nogle 
af de mest spændende aktører indenfor eCom-
merce-området som f.eks. Reepay, Clerk, Scrive 
og Amasty.

Blue Business hjælper BtB-virksomheder med 
enkel og effektfuld digital leadgenerering og ac-
count based marketing (ABM) understøttet af 
marketing automation og content marketing. Vi 
har hands-on erfaring og en meget pragmatisk 
holdning til at leadgenerering skal give vores 
kunder en høj ROI, fordi de får bedre leads, kan 
øge salget og dermed forbedre deres bundlinje.

BtB bliver endnu mere digital og vi ser et stort 
potentiale for danske virksomheder, når de dig-
italiserer deres salg og marketing. eCommerce 
og leadgenerering går hånd i hånd, øger toplinjen, 
frigør ressourcer og sender dermed flere penge 
ned på bunden.


