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Teknologi og 

kundeoplevelser driver 

fremtidens e-commerce



Vi lever og ånder for 
digital forretning



e-commerce



Den gode købmand

Data

Indkøb & Mønstring

Marketing

Salg

Fulfillment

Kundeservice & Aftersales



MULTI CHANNEL

CROSS CHANNEL

OMNI CHANNEL

UNIFIED 

COMMERCE

SINGLE CHANNEL

Købe alle steder

Én sammenhængende 

digital forretning

Købe vores varer 

og services

Købe også online

Sammenhængende 

personlig behandling

Genkend kunden og 

kommuniker 1:1 

på tværs af kanaler

Byg den gode 

e-handelsløsning, der 

virker for den enkelte

Vær tilgængelig og 

mobil og kommuniker 

ensartet i alle kanaler

Skab sammenhængende 

digital forretning uden 

fokus på kanaler



MULTI CHANNEL

CROSS CHANNEL

OMNI CHANNEL

UNIFIED 

COMMERCE

SINGLE CHANNEL

Købe alle steder

Én sammenhængende 

digital forretning

Købe vores varer 

og services

Købe også online

Sammenhængende 

personlig behandling

Kunderne og forventningerne

Virksomhederne



Den komplekse

kunderejse



57 % 
af kunderejsen er gennemført, 

inden køber kontakter sælger
The end of solution sales



33 % af handlerne 

i 2017 var i en 

udenlandsk butik.
FDIH



FDIH

80 % af retailsalget i USA i 

2020 vil fortsat ske i fysiske 

butikker
McKinsey & Company

87,5 % af danske husholdningers 

forbrug sker offline
DI Handel / Kraka

69 % af danskeres 

forbrug sker offline



Fysiske 

touchpoints

forsvinder

ikke



Fysiske 

touchpoints

forsvinder

ikke



Nye 

touchpoints

opstår 

konstant



Nye 

touchpoints

indgår 

naturligt

i kunderejsen



Nye 

touchpoints

indgår 

naturligt

i kunderejsen



Nye 

touchpoints

bliver til 

salgskanaler



Nye 

touchpoints

bliver til 

salgskanaler



Nye typer 

touchpoints

opstår 

konstant



Augmented

reality kan 

også bruges i 

interne 

værktøjer





100 millioner 

mennesker vil 

foretage køb, hvor 

AR er en del af 

købsrejsen i 2020
Gartner 2017 forudsigelser



Hvordan og 

hvornår bliver 

VR en naturlig 

del af 

e-commerce?



Wearables kan berige 

kundens produkt, oplevelse 

og vores data



Indsamling af 

data er 

vigtigere og 

vigtigere for 

touchpoints



Og endnu 

vigtigere -

Hvordan 

indsamles og 

bruges data?



Hvad er et 

touchpoint

overhovedet?

Augmented reality

Virtual reality

Wearables

Mobil betaling

Digitale skilte og 

hyldeforsider

iBeacons

Vej-selv-systemer

Butiks chek-in/check-ud 

& checkpoints

Butiks navigation

Wifi

Digitale kuponer

Ansigts- og 

bevægelsesgenkendelse

Visuelle søgninger

Bevægelsessensorer

Kioskterminaler

QR-koder

Sociale medier

Digitale medier 

Smartphones

Tablets

POS systemer

Computere

Print

Billboards

Radio

TV

Film

Produkter

Butikker

Kioskterminaler

QR-koder

Sociale medier

Digitale medier 

Smartphones

Tablets

POS systemer

Computere

Print

Billboards

Radio

TV

Film

Produkter

Butikker

Print

Billboards

Radio

TV

Film

Produkter

Butikker



Den gode købmand

Data

Indkøb & Mønstring

Marketing

Salg

Fulfillment

Kundeservice & Aftersales



Udfordringer

Volumen

Tilstedeværelse

Udvikling

Kunder

Produkter

Data

Processer

Indsamling af data

Distribution af data og services

Kommunikation og marketing

Salg

Skalering

Automatisering

Indkøb og udvikling af løsninger

Fremtidssikring



Udfordringen

Den gode købmand 

- alle steder til alle 

– hele tiden



AI er 

grundlaget for 

den teknologi, 

der stiller os i 

stand til det



AI anvendes 

allerede af os 

alle sammen 

i dag



AI anvendes 

allerede af os 

alle sammen 

i dag



Kilde: DHL Logistic Trend Radar version 2016, http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/dhl_trend_research/trendradar.html

AI kan løfte 

processerne 

omkring 

e-commerce



AI kan løfte 

processerne 

omkring 

e-commerce



Nye 

touchpoints

opstår 

konstant

Last mile 

levering er en 

afgørende del 

af  kundens 

oplevelse





Chatbots

bliver en 

vigtig del af 

vores møde 

med kunderne



Chatbots som 

touchpoints

vil ofte forgå 

andre steder 

end vores site



0 20 40 60

Boomer

Gen X

Millennial

ALL 49 %

54 %

50 %

36 %

If a company could get it right, I would rather 

conduct all my customer service interactions via 

text/chat/messaging.

Den rigtige 

service er 

vigtigere end 

hvem, der 

yder den
2016 ASPECT CONSUMER EXPERIENCE INDEX, Okt. 2016 





Voice søgning 

og shopping 

via mobil og 

talestyrede 

devices



I 2020 vil der bliver 

handlet for $40 mia.  

via voice shopping
OC&C Strategy Consultants

50 % af søgninger i 2020 vil være talebaserede.
ComScore

Der står en Amazon Echo i 10 % af amerikanske hjem, Google Home i 4 % og Microsoft Cortana i 2 %.

Kinesiske Alibaba solgte 1 mio. af deres Tmall Genie på 4 måneder.



Amazon Echo søger via Bing …











Gode råd

Opbyg indsigt

Tag kritisk og nysgerrigt stilling

Eksperimenter

E-commerce ≠ ”site med kurv”

Kunder og data

Teknologier

Platforme 

Værktøjer og services



Godt råd

Vær den gode 

e-commerce

manager



Q&A



Tak for 

opmærksomheden

E-commerce manageren’18

Troels Riisbrich Underlien,

tru@vertica.dk


