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BRUGERVEJLEDNING TIL LASSO I
MICROSOFT DYNAMICS CRM
Denne vejledning beskriver anvendelsen af Lasso i Microsoft Dynamics CRM. Har du brug for andet hjælp end det, der er
beskrevet i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os på contact@lassox.com.
God fornøjelse med dit Lasso-produkt!

1. Brug Lasso i Microsoft Dynamics CRM
Lasso er tilgængeligt på Lead-, Account- og Contacts- entiteterne i CRM. Herfra vil man kunne se alle de oplyser fra Lasso,
som er knyttet til den Lasso version, man har tilføjet. Se beskrivelse af de forskellige versioner på http://lasso.dynamicscrm.dk
Account- og Lead-entitet:

Contact-entitet:

På alle firmaer i CRM vil man under området ’Lasso’

På alle kontaktpersoner i CRM vil man under områ-

kunne se oplysninger fra CVR omkring dette firma.

det ’Lasso’ kunne se oplysninger fra CVR omkring

Afhængigt af, hviklen Lasso-version, man abonnerer

personen. Det er kun personer, som er registreret i

på, vil man kunne tilgå de forskellige områder (over-

CVR, disse informationer vises for. Hvis en oprettet

blik, ejerstruktur, historik etc) via fanerne i den ind-

kontaktperson ikke er knyttet til en person i CVR, kan

satte i frame.

man søge efter personen og knytte den til personen
i CRM.
Afhængigt af, hviklen Lasso-version, man abonnerer
på, vil man kunne tilgå de forskellige områder (overblik, netværk, historik etc) via fanerne i den indsatte
i frame.

2. Opret nyt firma eller lead

P-enheder
Alle firmaer i CVR bliver som default betragtet som

Når et nyt firma skal oprettes i CRM, vil man kunne
søge firmaet frem i CVR og automatisk hente stamoplysninger fra dette firma. Det er stadig muligt at lave
manuel oprettelse – så trykker man ’opret manuelt’ i
øverste højre hjørne af søgebjælken. (Denne hurtigoprettelse kan kun bruges af brugere, der har et aktivt
Lasso-abonnement).

’juridiske enheder’. Disse har et CVR-nummer tilknyttet, og på disse er der knyttet én eller flere p-enheder
(filialer med selvstændige adresser).
Med Lasso til CRM har man også mulighed for at
oprette disse p-enheder i sit CRM-system. Man vælger i oprettelses-fanen, hvorvidt man i stedet for juridiske enheder ønsker at oprette p-enheder. Disse vil
på samme måde som juridiske enheder blive oprettet
som accounts i CRM. I pop-up-boksen, der vises ved
oprettelse, vises øverst data, der er specifikt for denne
p-enhed. De efterfølgende oplysninger (regnskaber,
ejerskaber, mv.) hentes fra den juridiske enhed.

Undgå dubletter
Hvis man vha. hurtigoprettelse forsøger at oprette et
firma, der allerede er oprettet i CRM, vil man blive oplyst om dette – og man undgår på den måde dubletter
i CRM.

Lettere oprettelse
Firmaoprettelse kan gøres lettere ved at benytte søgevariable – fx ved at skrive postnr:2200 i søgefeltet

Opdater eksisterende accounts
Hvis man har eksisterende firmaer (manuelt oprettet) er
det muligt at ’mappe’ disse til CVR-data. I områder med
oplysninger fra CVR vil Lasso foreslå firmaer fra CVR (udfra navn) – og du vælger selv det korrekte firma. Herefter er relationen gemt – og du vil fremover altid kunne se
opdateret data om dette firma og navigere gennem de
forskellige faner.

– og man vil derved kun se resultater med dette postnummer.

3. Opret person
Det er også muligt at relatere kontakter i CRM med personer i CVR.. Det er KUN personer som er registreret i CVR som
er mulige at tilknytte.

Oprette kontakter i forbindelse
med oprettelse af nyt firma
Når der oprettes et nyt firma, kan der samtidig oprettes personer (der i CVR er relateret til dette firma
som eks. direktør, bestyrelse eller ejer) som kontakter
i CRM.

Link eksisterende kontakt til person i CRM.
På contact-entiteten er det muligt at linke en eksisterende kontakt til den korrekte person i CVR-registeret,
og på den måde få adgang til på selve entiteten at
se oplysninger om denne persons roller i dansk erhvervsliv, netværk, bopæl etc. (Alt afhængig af, hvilken
Lasso-version, du abonnerer på).

Dette gøres ved at klikke relevante personer af i vinduet under oprettelsen.

Søgningen kan gøres lettere ved at tilføje et firma, du
ved kontakten har været involveret i, til søgestrengen.
Dette gøres ved at benytte variablen ’company’, og
dette kan være en værdifuld måde at finde den korrekte person, hvis der er tale om et almindeligt navn.

Abonnement

Kontooplysninger

Alle har 7 dages gratis trial på alle versioner af Las-

Stamoplysninger vedrørende Lasso løsningen der er

so. Inden udløb skal abonnementet aktiveres. Dette

koblet til Dynamics CRM løsningen.

gøres ligeledes under ’Abonnement’ i kontrolpanelet

I denne fane finder også den API nøgle, der er knyt-

- alternativt kan du tage kontakt til Lasso ved at skrive

tet til løsningen. Du kan læse omkring integration til

til contact@lassox.com.

Lassos webservice i den tekniske vejledning, som kan
hentes på: www.dynamicscrm.dk

Indtil du har aktiveret løsningen, vil du i denne fane
kunne se, hvor mange dages prøveperiode der er til-

Klik ’Vis API nøgle’ i fanen ’Kontooplysninger’.

bage til løsningen udløber.

Har du brug for hjælp?
Ring og få en vejledning igennem systemet - eller prøv det gratis
og uden binding i 7 dage.

+45 71 74 78 12

contact@lassox.com

www.lassox.com

