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KUNDVÅRD  
Inkluderar Kundsupport, Reklamationer och Returer. 

NetSuite är bra på kundvård, de är så fokuserade på detta område att det finns en specifik roll som 

hanterar samtliga ärenden, ser till att inga ärenden glöms bort och hanterar även kund-

undersökningar. Med NetSuite förenklar man processerna och vänder en (kanske) negativ händelse  

till en positiv upplevelse. 

 

Huvudfördelar 

• Kontakt och aktivitetshantering ger detaljerad dokumentation av kundinteraktioner samt 

möjligheter till uppföljning.  

• Hantering av globala försäljnings & serviceorganisationer. 

• Supportportal med FAQ´s och uppföljning av ärenden. 

• Outlook eller Google API: er. Automatisk spårning av mailkonversation. 

• Dokumenthantering 

• Problemspårning för att identifiera eventuella designfel. 

• Hantering av strömlinjeformade processer och workflow. 

• Eskalering av problem och automatiska påminnelser. 

• Returhantering och kontroll av varor. 

• Hantering av spärrat gods och återkallning. 

• Länkade fakturor, kund-/inköp-/tillverkningsorder. 

• Används i valfri device. 

 

 



NetSuite 

Suitspot AB 

Narvavägen 29  Surbrunnsgatan 6 Huskvarnavägen 82  info@suitespot.se 

111 22 STOCKHOLM 411 19 GÖTEBORG 554 66 JÖNKÖPING  www.suitespot.se 

RMA Management 

I en idealvärld fungerar varje produkt du säljer 
felfritt från den dag den mottogs under hela sin 
livscykel, men det är inte alltid fallet. Med 
NetSuite’s reklamationshantering kan ni enkelt 
förvandla en negativ situation till en positiv, med 
en snabb och effektiv process som kretsar runt 
ärendehantering.  

• Supportportal för att logga och följa 
ärendet och/eller e-post. 

• Workflow styr vilka aktiviteter som 
händer och eskalerar vid behov. 

• Fel-/orsakskoder för spårning av designfel.  

• Returhantering med kontroll av returnerat 
gods. 

• Länkade fakturor, order, inköp respektive 
tillverkningsorder. 

• Snabb hantering av kreditfakturor, 
prisjusteringar och ny leverans. 

• Garantihantering 
 

Customer support 

NetSuite’s callcenter gör det möjligt för er att 
hjälpa kunderna snabbt och effektivt med total 
kundöversikt (kund 360) 

• Ärendehantering automatiserar 
verksamhetsprocessen för 
ärendefördelning, hantering och 
eskalering av kundsupport. 

• Stöder fördelning och spårning av 
supportärenden efter produkt, problem, 
ärendetyp, partner eller kund. 

• FAQ´s hjälper kunderna att få svar på sina 
frågor och hjälper kundsupporten med 
möjliga svar. 

• Anslagstavlor som i realtid förvisar antal 
frågor, övervakar problemlösning, 
eskaleringar och kundnöjdhet.  

• Självservice online gör det möjligt för 
kunden att göra beställningar, se sin 
status, kommunicera med er med mera. 

• Hantering av supportavtal. 
 

Return Management 

En retur behöver inte nödvändigtvis vara en 
reklamation, det kan vara ett sätt att underlätta 
för kunden att beställa av er. Ni sätter vilka 
kriterier som skall vara uppfyllda på ordernivå. 

• Hantering av planerade returer. 

• Mottagning av returer för kontroll. 

• Inspektion av returnerat gods. 

• Godkännande workflow av returer. 

• Snabb hantering av kreditfakturor, 
prisjusteringar, rabattkoder. 

• Support för tilläggsförsäljning baserat på 
liknande produkter och kunder. 

Contract Management 

NetSuite innefattar en flexibel hantering av 
avtalsfakturering, såsom support-/serviceavtal. 
För varje kund kan ni hantera en eller flera olika 
avtal med tillhörande dokumentation vad som 
ingår, respektive kostnad för avtalad tjänst. 

• Lättkonfigurerad avtalshantering per 
produkt/tjänst och kostnad. 

• Avtal per vecka, månad, kvartal och år. 
Fler möjligheter kan finnas. 

• Automatiska indexuppräkningar. 

• Olika indexuppräkningar baserat på 
produkt/tjänst och tidsspann.  
 

 

Customer Survey 

Efter ni har åtgärdat reklamationen eller 
supportärendet, är kunden nöjd då?  
Kundundersökningar kan ske via webb, 
telefon eller automatiska e-post utskick. 
Använder ni NetSuite´s eCommerce kan 
rating och omdöme sparas per 
produkt/tjänst som ni tillhandahåller. 

 

 


