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Dette er nytt i SAP C4C 2108 Releasen 

SAP har nå sluppet en ny Releas for C4C. I tillegg til ny funksjonalitet, har SAP i denne releasen gjort 

en endring i lisensmodellen som vil gjelde for nye kunder. Eksisterende kunder vil ikke bli påvirket av 

denne.  

Med den nye lisensmodellen vil SAP gå bort i fra det som har blitt kalt Standard, Professional og 

Enterprise Edition. I stedet blir standardfunksjonalitet i C4C samlet under ett, i det de nå kaller «SAP 

Sales og Service Core». Funksjonalitet som går utover standard vil bli tilbudt som valgfrie add-ons, 

som for eksempel Dynamic visit planning, Agent console for SAP Service Cloud og Intelligent Sales 

Add-on for SAP Sales Cloud. 

 

 

 



Salg 

Leads: 

 Konvertering av leads tar nå med tilordnet område videre over til Kunde/kontakt og salgsmulighet 

 

 

Salgsmuligheter: 

Det er nå mulig å legge til eksisterende henvendelser på en salgsmulighet 

 



Besøk: 

• Legg til oppgaver/spørreundersøkelser direkte i måltabellen under fanen besøksutføring 

• Opprett oppfølgingsdokument 

• Utvid/komprimer detaljer for oppgave/spørreundersøkelse før utføring 

• Vis og legg til vedlegg direkte via sidepanelet på et besøk 

• Legg til besøksdeltakere samtidig som man oppretter besøk (Oppsett i forretningskonfig) 

 

Dynamic visit planning add-on 

 

Denne add-on muliggjør blant annet en listebasert besøksplanlegger. Denne bruker analyse av historiske 

trafikkdata for å bedre kunne planlegge en optimalisert rute mellom hvert besøk. 

 

Intelligent sales executive add-on 

Denne add-on består av komponentene Sales Assistant, Guided Selling, Relationship Intelligence og Customer 

360. Sales assistenten er nå tilgjengelig, men de andre komponentene er fremdeles i BETA.  

 
 



Service 

Servicekanal og maler 

 

• Støtte for redigering av rik tekst på intern merknad og portal merknad i henvendelser 

 

 

• Redigering av intern merknad etter at en henvendelse er ferdig 

 

 



Servicestyring 

Agent desktop/console dd-on 

 

 

• Økt effektivitet og brukervennlighet ved direkte henvendelser fra kunder  

• All nødvendig funksjonalitet og kundeinfo samlet under ett 

• Mulighet for tilpasning og utvidelse etter kunders behov  

• CTI Integrasjon med støtte for telefon, chat og SMS 

 

 

 



Platform og integrasjon 

Microsoft Teams integrasjon 

En av de mest nyttige funksjonene i denne releasen er integrasjonen mot Teams. Når denne er aktivert, 

opprettes en egen fane i Teams der man har tilgang til informasjon rett fra SAP Sales Cloud.

 

 

 

Med Teams integrasjonen kan du blant annet: 

• Opprette og starte møter i teams, direkte fra C4C 

• Vise relevant data fra C4C direkte i Teams under pågående møter 

• Legge til og redigere data fra C4C i Teams 

 

 

 

 



BP 

• Opprett raskt henvendelser direkte fra enkeltkunder og kontakter via hurtigopprett konteksten 

 

• Legge til utvidelsesfelt fra salgsdata i sammendrag på kunde 

 

 

Analytics 

SAC-funksjoner er nå endelig innebygd i C4C uten ekstra kostnad. 

Dette inkluderer blant annet Live Connect -integrasjon mellom C4C og SAC, avanserte analysefunksjoner fra 

SAC tilgjengelig for analyse av C4C data og dataanalyse i sanntid. Målet er å gi brukerne en sømløs SAC 

opplevelse i C4C. 

SAP vil rulle ut dette i faser til alle tenants, for både eksisterende og nye brukere. Estimert innen 18.09.21. 

 



Key User Tools/Extensibility 

• Tilordne dynamiske farger på fonter ved bruk av regler i forskjellige sammenhenger 

 

Extended App/Mobile 

• Stemmestyrt salgsassistent - Lar deg bruke stemmen til å raskt få innsikt i leads/salgsmuligheter og 

møter, samt ta notater 

• iOS 15 støtte 

 

Pre-packaged Integration 

• CPQ 2.0 Integrasjon for tilbud 

o Opprett CPQ tilbud fra C4C 

o Synkroniser data fra CPQ tilbud til C4C tilbud 

• Produkt Master Integration med SAP MDI 

o Replikér produkt master fra S/4HANA og S/4HANA Cloud med MDI til C4C 

 


