
Detailhandlen er ramt af seismiske rystelser, der skyldes hurtige 
og hidtil usete teknologiske nyskabelser.
Disse ændringer udgør både en udfordring 
og en mulighed for detailhandlen, der skal tilpasse 
sig et marked, som er under kraftig forvandling 
takket være en global e-handel på 2,3 billioner USD 
og fremkomsten af kyndige forbrugere, der er mere 
forbundne end nogensinde og har verdens største 
virtuelle indkøbscenter lige ved hånden.¹

For detailhandlere og brands, der navigerer 
i denne nye verden, er digital intelligens og 
innovation afgørende for salg og avancer i den nye 
on-demand-baserede forbrugerøkonomi – det 
kan være chatbots med kunstig intelligens, som 
klarer kundeservicehenvendelser, eller et ultralokalt 
butikssortiment, som sammensættes ved hjælp 
af data fra Internet of Things.

Digital teknologi er det bindevæv, der tilføjer lethed, 
bekvemmelighed, tilpasning og automatisering 
til alle aspekter af en detailorganisation – fra 
forretningsprocesser, drift og medarbejdernes 
arbejdsgange til de kundeoplevelser, der leveres, 
og selve de produkter og tjenester, der tilbydes.

I dette whitepaper ser vi nærmere på de muligheder, 
der er opstået på baggrund af den digitale 
transformation, og hvordan Microsoft kan 
hjælpe detailhandlere med at nytænke deres 
virksomheder og overleve og vokse i det moderne 

konkurrenceprægede miljø.

Genopfindelse af detailhandel  
i den digitale tidsalder
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De kræfter, der ændrer detailhandlen

Detailhandlere står over for udfordringer, der kommer fra alle 
mulige retninger. Forstyrrende skift som eksplosionen inden 
for online- eller mobilshopping har skubbet til detailhandlerne, 
der nu konkurrerer i et globalt marked med mange kanaler, 
ud i en hård kamp om en stadig mindre andel af markedet 
og forbrugernes opmærksomhed. 

Imens er en amerikansk detailsektor med alt for mange 
butikker, som er udviklet til tiden før Amazon, i gang med en 
tilpasning af størrelsen, og butikkens rolle i forbindelse med 
shopping-oplevelsen ændrer sig. Det skaber yderligere behov 
for nye forretningsmodeller, der skaber vækst.

Skiftende kundeadfærd og -præferencer er de primære 
katalysatorer for forandring. For de nye typer kunder, der 
kræver øjeblikkelig tilfredsstillelse, er smartphones i stigende 
grad den uundværlige portal til deres personlige, sociale, 
arbejdsmæssige og indkøbsmæssige liv. Den bruges til at betale 
regninger med, reservere hoteller, dele feriebilleder på sociale 
netværk eller købe en kaffemaskine. 

Det betyder, at det, der udløser et køb fra kunderne, 
har ændret sig. "Tvangsfodring" med markedsføring 
og reklamemeddelelser har markant mindre indflydelse, 
efterhånden som kunderne bruger onlineanmeldelser 
fra kunder, ligesindedes meninger på sociale netværk 
og influencere, der omfatter selvbestaltede YouTube-stjerner, 
for at få produktanbefalinger.

Og noget, der også udfordrer detailhandlerne, er, at kunderne 
bruger flere penge på oplevelser som f.eks. restaurant- og  
spa-besøg, end de gør på at købe fysiske ting.

Samtidig er de også uafhængige af kanaler, og de forventer 
en problemfri, skræddersyet indkøbsoplevelse, der afspejler 
deres indkøbsadfærd og -præferencer, uanset om de køber 
online, via en mobilenhed, i en butik eller en kombination 
af de tre ting. Det betyder, at "Forbrugerne forventer, at deres 
oplevelse "automatisk" tilpasses, når de interagerer fysisk, 
digitalt og følelsesmæssigt" i henhold til en Accenture-rapport.² 

Den nye virkelighed for detailhandlerne er, at uanset hvad, så vil 
den bedste oplevelse, som kunden har, uanset hvor og hvordan 
den blev leveret, nu sætte forventningen til branchen – uanset 
om detailhandlerne er i stand til at levere den eller ej. 

                 2
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Transformering af din detailvirksomhed: fire væsentlige 
søjler i forbindelse med vellykket digital transformation
Mens detailhandlerne konfronteres med disse nye 
forventninger, erfarer de, at forretningsmetoder, som 
er beregnet til at øge avancen og skabe kundeloyalitet, 
og som ellers har fungeret længe, ikke garanterer fortsat 
succes. For at fastholde dens position og kunne konkurrere 
i en industri i rivende udvikling, må detailbranchen gentænke 
kundeoplevelser og forretningsgange helt fra bunden ved 
at implementere teknologi på nye måder.

Microsoft samarbejder med detailhandlere for at udnytte 
moderne nyskabelser for at opnå nye muligheder for at 
forandre sig og vokse. De bygger på fire grundlæggende søjler.

Inddrag dine kunder for at skabe personligt 
tilpassede og problemfrie indkøbsoplevelser, 
der påvirker indkøbsadfærden.

Omdefinering af opkald til kunder med henblik på forudsigelse 
af kundernes ønsker og behov, uanset om de er i en butik, 
derhjemme eller på farten, og levering af praktiske, personligt 
tilpassede og kontekstmæssigt relevante meddelelser, varer og 
indkøbsoplevelser, fremmet af datadrevne teknologiløsninger, 
fra beacons og sensorer til analyser på tværs af kanaler. 
Levering af meningsfuld kundeinddragelse kræver desuden 
genkendelse af kunder i flere kanaler på tværs af deres 
"fygitale" (digitale og fysiske) kontaktpunkter og kommunikere 
konsekvent med et publikum, der består af én person.

Giv dine medarbejdere mulighed for at glæde 
forbrugerne med enestående service i alle 
indkøbsoplevelsens faser 

I dag er det afgørende, at jeres medarbejdere har adgang til 
avanceret teknologi, der kan skabe lagerindsigt og avanceret 
dataanalyse i hele detailforsyningskæden, så detailhandlerne 
f.eks. hurtigt kan tilpasse deres markedsføringsstrategier, 
så de afspejler kundernes præferencer. 

At styrke medarbejderne betyder også, at salgsmedarbejderne 
i butikker udstyres med serviceforbedrende værktøjer til den 
mobile arbejdsstyrke, som f.eks. kan finde en vare til en kunde 
og automatisere, fremskynde og forbedre nøjagtigheden 
af vigtige detailopgaver, lige fra at fylde varer på hylderne 
til at arrangere udstillinger. 

Optimer din drift for at skabe en smidig 
detailorganisation  

Detailhandlere kan nu optimere deres drift med 
tekonologiplatforme, der transformerer en masse komplekse 
datasignaler – fra kunders digitale og fysiske fodspor til 
eksterne faktorer som vejret, årstiden og tidspunktet på dagen 
– til brugbare indsigter, der bringer produktefterspørgsels-
prognoser og kundemålretning op på et endnu højere niveau.

Optimering af forretningsprocesser på en digital markedsplads 
betyder også, at man anvender en samlet handelsplatform, der 
leverer gnidningsløse og problemfrie kundeoplevelser på tværs 
af indkøbskanaler, hvilket er afgørende i forbindelse med 
betjening af nutidens kunder i flere kanaler. 

Transformér dine produkter

Detailhandlere må transformere deres produkter, så de opfylder 
kundernes krav om personlige, tidsbesparende tjenester 
og oplevelser, når de har behov for det. Det kan være lige fra 
at tilbyde enestående produkter med 3D-print til at indrette 
et køkken ved hjælp af mixed reality-teknologi. Formålet 
er at vække begejstring og glæde og løse uopfyldte behov 
via teknologidrevne tjenester og oplevelser. 

For handlende giver en digital ansigtsløftning mulighed for 
et betydeligt investeringsafkast. Detailvirksomheder, der 
gennemfører en digital transformation og udnytter deres 
dataintelligens, kan potentielt opnå en indtægtsstigning 
på 94 milliarder USD i forhold til virksomheder, der ikke 
gør dette. De vigtigste mulighedsområder omfatter 
medarbejderproduktivitet (41 milliarder USD), driftsforbedringer 
(29 milliarder USD), produktinnovation (15 milliarder USD) 
og kundeorienterede oplevelser (9 milliarder USD).
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I næste afsnit beskriver vi, hvordan disse fire Microsoft-søjler hjælper med 
at nytænke detail og fremskynde transformation, og fortæller om brancheledere, 

der oplever meningsfulde resultater. 

Digital transformation

Inddrag
dine kunder 

Styrk dine
medarbejdere 

Kunderesultater 

Transformér
dine produkter 

Optimer
din drift 

Det at hjælpe samfundet med at komme videre 
er dybt forankret i Microsofts mission om at give 
alle personer og organisationer i hele verden 
mulighed for at opnå mere. For virksomheder 
betyder dette en digital transformation."

SATYA NADELLA 
CEO, Microsoft 
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Inddrag dine kunder

Det digitale marked har lært kunderne at forvente tilpassede 
interaktioner, vareanbefalinger og produkttilbud baseret 
på deres indkøbsvaner og -mønstre.

Ældre forhandlere har imidlertid kæmpet for at levere disse 
personligt tilpassede kundeoplevelser og oplysninger i 
fysiske miljøer, som er skabt på nettet. Målrettede reklamer 
og produkttilbud har vist sig at være nyttige for detailhandlere 
online og via mobilenheder, men det er ikke lykkedes at 
overføre denne succes til fysiske forretninger. 

Det er nu ved at ændre sig. Digitale værktøjer som beacons, 
cloud-løsninger, Internet of Things, machine learning, mixed 
reality og kunstig intelligens er også katalysatorer for personligt 
tilpassede og problemfrie oplevelser i fysiske butikker.

Det er det. kunderne vil have, og det afspejles i 
detailinvesteringer. I dag siger 40 procent af detailhandlerne, 
at en personligt tilpasset kundeoplevelse er deres topprioritet, 
og 61 procent forventer, at brugertilpasningsteknologier skaber 
et meningsfuldt investeringsafkast.3

Forudse kundebehov i mikroøjeblikket

Med Microsofts løsninger til prædiktiv analyse kan 
detailhandlere holde øje med produktefterspørgslen 
og administrere lagerniveauer og butiksplaceringer 
(også fra mobilenheder) og samtidig tilbyde forbrugerne 
en metode til organisering og bekvemmelighed, der skaber 
ny værdi til indkøbsoplevelsen.

Et indkøbsscenarie, der er baseret på Microsofts løsninger 
med digital intelligens, kan f.eks. foregå på denne måde: 
En forbruger, der planlægger en rejse til Rom, beder via 
en chatbot-app på hendes smartphone en detailhandler 
om at anbefale nogle få vigtige eksempler på modetøj til rejsen. 

Detailhandleren udnytter herefter styrken ved prædiktiv analyse 
og anvender datastreams i realtid og sociale medieplatforme 
som f.eks. kundens Pinterest-side til at anbefale modetøj, som 
hun vil synes om. På baggrund af denne omfattende blanding 
af dataintelligens vil detailhandleren så anbefale personligt 
tilpassede elementer og derefter tilbyde, at kunden kan prøve 
dem i detailhandlerens nærmeste fysiske butik. 

Kunden besøger derefter butikken, hvor en beacon-sensor 
registrerer hendes tilstedeværelse, fordi butikken allerede 
har klargjort et prøverum, hvor de reserverede varer 
venter på hende. Det intelligente prøverum indeholder 
en touchskærm, hvor kunden kan indtaste forespørgsler 
om forskellige størrelser, farver eller andre passende varer 
i ro og mag fra prøverummet, hvor butiksmedarbejdere kan 
komme med varer, som kunden kan prøve. Kunden køber 
derefter varerne direkte fra sin smartphone. 

En butiksmedarbejder modtager en meddelelse om købet 
i realtid samt en meddelelse i stil med "Der er større 
efterspørgsel på denne vare end forventet. Der er to tilbage 
på lager. Vil du bestille flere nu?"

Teknologiløsninger og -tjenester som Microsoft Azure Machine 
Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Power BI, 
SQL Server, og Microsoft Social Engagement gør dette 
scenarie muligt i dag.

Dette bringer ny værdi til forbrugerens indkøbsoplevelse, 
og processen spores samtidigt, hvilket genererer en guldgrube 
af indsigter–f.eks. om hvor mange produkter der kommer fra 
prøverummet til kassen – indsigter, som detailhandlerne kan 
udnytte til at forbedre og tilpasse indkøbsoplevelserne yderligere.

Maksimer personligt tilpassede, relevante 
kundeinteraktioner på tværs af berøringspunkter 
i detailhandelen

Scenariet illustrerer, hvordan digitale Microsoft-løsninger – 
såsom den analyse, der forudså, hvilke varer forbrugeren måske 
vil synes om til sin rejse, før hun selv gjorde, og de beacons, der 
ledte hende til et tilgængeligt prøverum, da hun befandt sig i 
butikken – kan levere personligt tilpasset og kontekstafhængigt 
relevant interaktion på tværs af alle berøringspunkter 
i indkøbsoplevelsen.

De datadrevne procespunkter til øget kundeinteraktion, 
der skaber loyalitet og kundefastholdelse ved at 
udnytte mobilitet, involverende oplevelser og samlede 
handelsfunktioner, da kunden genkendes og betjenes hele 
vejen gennem hendes indkøbsoplevelse i flere kanaler. 
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Inddrag dine kunder

Denne indkøbsoplevelse tilpasses yderligere med relevante 
tilbud baseret på interesser og placering i butikken, alt imens 
at detailhandleren indsamler værdifulde oplysninger 
om forbrugerens indkøbsadfærd på tværs af kanaler. 

Optimer kundeinteraktioner via sociale og 
digitale kanaler

Scenariet afspejler desuden, hvordan dygtige detailhandlere 
udnytter sociale og digitale kanalers stigende indflydelse – lige 
fra Pinterest-scrapbøger til Amazon. Kunderne anvender disse 
platforme til at undersøge produkter og tjenester, udtrykke 
deres holdninger og søge efter tilbud. Det udgør store 
muligheder for detailhandlere, der anvender teknologier som 
Microsoft Dynamics 365 til at overvåge kundestemning og 
de igangværende samtaler i sociale netværk og på websteder 
med anmeldelser fra kunder. Det giver dem mulighed for 
at reagere hurtigt på produkt- og markedstendenser. 

Udnyt AI til at yde bedre og hurtigere 
kundeservice

Handel gennem samtaler, som muliggøres via kunstig 
intelligens såsom chatbots, omdefinerer, hvordan forbrugere 
identificerer produkter og tjenester, der opfylder deres 
behov, inden købet. Det kan f.eks. være at finde de varer, 
der er målrettet mod Italien, og hvordan de genopfylder varer, 
som f.eks. at bede deres stemmedrevne enhed om at bestille 
nyt vaskemiddel. 

Det transformerer også den måde, detailhandlerne betjener 
kunderne på. Ved at forbinde kunder med chatbot-teknologi 
kan AI i form af virtuelle mobil- eller online-agenter forbedre 
kundeservice og supportinteraktioner, som f.eks. håndtering 
af en returnering og behandling af en kundeklage. 

Forbrugerkulturen er moden til handel gennem samtaler, 
da kunderne har en stadig lavere tærskel over for langvarige 
detail-smertepunkter som f.eks. lang ventetid for få løst et 
problem med kundeservice. Da 60 procent af alle kundeindkøb 
først og fremmest påvirkes af besøg på en digital kanal, 
investerer detailhandlere i dette.4
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"Vi kan se i realtid, hvad 
vores kunder spørger om, 
og hvordan vores svar klarer 
sig, og vi kan foretage 
justeringer undervejs 
for at give vores kunder 
en bedre oplevelse." 

ROBERT MICHAELS
Director of Information Technology, 
Macy’s

Inddrag dine kunder

CASE STUDY

Macy's
Med et årligt salg på næsten 26 milliarder USD leverer Macy’s mode og økonomisk 
overkommelig luksus til millioner af kunder, der handler i virksomhedens ca. 670 butikker 
og i deres onlinebutik. Macy's har indset, at kunderne i stigende grad benytter online- og 
mobile kanaler til at undersøge og købe varer, og virksomheden gennemfører en digital 
transformation for at kunne levere personligt tilpassede og optimerede oplevelser, der 
imødekommer alle de måder, deres kunder ønsker at handle på.

Detailhandleren forbedrede sit website med en virtuel agent baseret på Microsoft 
Dynamics 365 AI-løsningen til kundeservice. Ved at oprette forbindelse til API'er, 
der giver adgang til oplysninger om varer og ordrer i Macy’s' interne system, giver 
den virtuelle agent kunderne svar i realtid på almindelige forespørgsler, og den 
løser proaktivt problemer eller fører kunderne videre til en medarbejder, som de kan 
fortsætte samtalen med. 

Den virtuelle agent besvarer allerede mere end en fjerdedel af kundeforespørgslerne, 
og Macy’s har planer om at udvide den til flere indkøbskanaler. 

Få mere at vide

"At blive mere engageret i kunderne omfatter forudsigelse 
af, hvad kunderne vil have, før de selv ved det, på baggrund 
af dataintelligens, og tilbyde kunderne dette på en måde, 
der virker naturlig." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai


                 8Genopfindelse af detailhandel i den digitale tidsalder     //

Styrk dine medarbejdere

Kundeoplevelse driver kundeloyalitet – eller 
også gør den ikke

Traditionelle kundeservicemodeller, der betjente detailhandlere 
i den analoge tidsalder, klarer den ikke i et "fygitalt" 
indkøbsunivers, der både spænder over fysiske butikker 
og online-klik. 

Detailhandlere betaler en højere pris for fejltrin i forbindelse 
med betjening af kunder, der er mindre tolerante over for 
problemer i butikker, som f.eks. en butiksmedarbejder, der ikke 
kan finde en vare, der burde være på lager. Dette smertepunkt 
alene koster handlende 68,1 milliarder USD om året og 
belaster kundeservice og goodwill, mens det samtidig skader 
medarbejdernes produktivitet.5

For at forsvare markedsandele og kundeloyalitet kæmper 
detailhandlerne for at skifte fra at fungere primært som 
transaktionsbaserede sælgere af varer til at servicere 
leverandører, der forenkler og forbedrer vejen til indkøb 
og supplerer digitale kanaler.

I den forbindelse investerer detailhandlerne i 
at omdanne salgsmedarbejdere til ambassadører 
for brandet og produkteksperter med mere avancerede 
uddannelsesprogrammer og give medarbejdere, der 
har kundekontakt, adgang til teknologier til assisteret salg, 
der omdefinerer bekvemmelighed og tilpasning.

Moderne kunder, der undersøger produkter online, bruger 
penge mere målrettet, når de kommer til butikken. De ved, 
hvad de vil have, og de vil have det hurtigt og uden problemer, 
og hvis de har brug for hjælp, ønsker de velinformerede 
medarbejdere, der er udstyret med teknologi, så de kan tilbyde 
løsninger på stedet. Faktisk nævner 68 procent af kunderne 
på verdensplan muligheden for hurtigt at tjekke, om en anden 
butik eller et onlinelager har en vare, som vigtigt for 
en tilfredsstillende butiksoplevelse.6

Fremsynede detailhandlere anvender Microsoft til at hjælpe 
deres medarbejdere med at forbedre kundeservicen med de 
nyeste teknologiværktøjer, som f.eks. enheder til den mobile 
arbejdsstyrke, der giver adgang til produkt-, kunde-, lager- 
og ordreoplysninger i realtid, så medarbejderne er mindst 
lige så velinformerede som de kunder, de betjener. Disse 
løsninger til assisteret salg giver salgsmedarbejderne mulighed 
for at identificere lagermuligheder fra enhver placering 
i en virksomhed, så de kan opfylde kundernes behov.

De giver også medarbejderne mulighed for at dele oplysninger 
fra en hvilken som helst enhed, hvilket samler digitale, butiks- 
og kontorhandlinger. Salgsmedarbejdere i butikker med en 
direkte linje til kunden kan nu interagere med medarbejdere på 
hovedkontoret som f.eks. indkøbs-, marketing- og designteams, 
og på den måde få nyt indblik i, hvordan kunderne reagerer 
på produkter, hvordan markedsføring fungerer og effektiviteten 
af kampagner i butikken. Resultatet er et mere fleksibelt 
samarbejde, der i sidste ende kommer kunden til gavn.

Digitale samarbejdsværktøjer erstatter også manuelle 
papir- og e-mailprocesser, så medarbejdernes produktivitet 
øges, og almindelige opgaver som at fylde hylder, forberede 
udstillinger og finde produkter automatiseres. 
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"Vi har givet medarbejderne 
mulighed for at finde og dele 
de oplysninger, som de har 
brug for, og det har i den 
grad øget samarbejdet og 
produktiviteten. …Med alle 
vores værktøjer i skyen kan 
vi anvende nogle af vores 
ressourcer andre steder, 
så vi kan levere endnu bedre 
kundeoplevelser." 

JUSTIN LITHERLAND
Vice President of IT Stores,
Lowe’s

Styrk dine medarbejdere

CASE STUDY

Lowe’s
Lowe's har til formål at "hjælpe mennesker med at elske det sted, hvor de bor" og er den 
næststørste byggemarkedsvirksomhed i verden med 2.200 butikker beliggende i USA, 
Mexico og Canada. Detailhandleren ønskede at udstyre de 260.000 medarbejdere 
med cloudbaserede værktøjer, så de kunne udføre deres arbejde på en mere effektiv 
måde, samarbejde mellem kontoret og butikkerne og sikre personligt tilpassede 
kundeforbindelser og på den måde realisere virksomhedens formål.

Ved at anvende Microsoft Office 365-tjenester i hele virksomheden hav detailhandleren 
sine medarbejdere adgang til produktivitets- og samarbejdsværktøjer, f.eks. fildeling 
og chatværktøjer, fra en hvilken som helst enhed. Lowe’s udvidede desuden sine 
mailindbakker, så de kan modtage fotos fra kunder, der beder om rådgivning til 
et indretningsprojekt. 

Nu, hvor alle har adgang til en samlet platform og onlineversionen af Office-apps kan 
medarbejderne finde oplysninger hurtigere, samarbejde nemmere og udvikle mere 
opmærksomme kunderelationer, så de kan hjælpe kunderne med at realisere deres 
indretningsdrømme.

Få mere at vide

"Det er et lykketræf, når man finder nogen, der har 
løsningen på et problem, man bokser med. Du behøver 
ikke at være afhængig af et lykketræf for at opnå 
dette resultat. Al denne viden og indsigt finde i din 
infrastruktur – i din e-mail, dine dokumenter, dine 
virksomhedsapplikationer – den venter bare på at blive 
fundet ved hjælp af organisationsanalyse og give dig 
indblik i, hvad der foregår."

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Optimer driften 

Set fra et teknologisk transformationssynspunkt digitaliserer 
computerkraft næsten alle detailfunktioner fra lageret til 
butikslokalet, og det giver de handlende ti gange så stor indsigt 
i deres kunder og forretningsprocesser på en tiendedel af tiden. 

Optimering af driften giver detailhandlerne mulighed for 
at gå fra blot at reagere på begivenheder til at reagere 
i realtid eller endda proaktivt. 

Microsoft samarbejder med detailhandlere om at optimere 
deres drift, så de kan udnytte datadrevne indsigter til at 
træffe klogere og mere smidige beslutninger om alt lige fra 
markedsføring til lagerstyring. Det giver dem mulighed for 
at skabe ultralokale, relevante produktsortimenter i butikkerne. 

Den evne er altafgørende i dag, hvor markedet kræver, 
at detailhandlerne får deres produkter på markedet 
hurtigere, så de kan holde trit med en accelereret cyklus 
for produkttendenser, som skyldes "demokratiseringen 
af information". I en verden med "en overflod af information 
kan kunderne lade sig påvirke af en masse forskellige ting, 
når de træffer deres købsbeslutninger."7

På samme tid skal detailhandlerne være i stand til at opfylde 
behov i flere kanaler, f.eks. skal det, selvom det bliver mere 
og mere populært at købe varer online, være muligt at hente 
varen i en butik. 

Oprette ultralokale lagersortimenter

Forbedre loyalitet og "share of wallet" med en ultralokal 
lagerblanding, der tilbyder det rigtige produkt til den rigtige 
pris på det rigtige tidspunkt. Med Microsofts digitale løsninger 
kan detailhandlerne bedre administrere produktallokering 
på tværs af kanaler med datadreven forståelse af, hvad 
der vil sælge hvornår, hvor og til hvilken pris. Og ved 
at placere lageret i forhold til den lokale efterspørgsel kan 
detailhandlerne mindske behovet for store, centraliserede 
lagerstyringsfaciliteter. 

Omdefinere markedsføring med datadrevne 
indsigter og produkter hurtigere på markedet

Forbrugerne forventer det nyeste produkt eller den 
nyeste mode nu. Hurtige produktlivscyklusser kræver, 
at detailhandlere og brands konstant har kontakt med 
forbrugerne, og at de indarbejder feedback i designprocessen 
for at få produkterne hurtigere på markedet. Produktudvikling 
og -levering skal strømlines, så det kan foregå hurtigt 
og fleksibelt på tværs af grænser.

Med Microsoft-løsninger kan detailhandlerne få nye produkter 
og tjenester hurtigere på markedet ved hjælp af brugbare 
indsigter på baggrund af analyse af markedstendenser 
og kundefeedback. Det betyder, at de kan vinde flere kunder 
via personligt tilpassede tilbud. Digital teknologi gør det muligt 
for detailhandlerne at udvikle en mere omkostningseffektiv og 
samarbejdsbaseret forsyningskæde f.eks. via synlighed fra start 
til slut og øget kommunikation med forbrugerproduktpartnere. 

Samtidig forbedrer Microsofts prædiktive analyse i realtid 
gennemsigtigheden i lageret, så det bliver nemmere 
at forudsige kunde- og kanalbehov. 

Strømlin jeres forretningsprocesser, og levér 
en samlet handelsplatform

Kunderne forventer at være kendt og blive genkendt som 
en person, der interagerer med en detailhandler eller et brand, 
både online og i butikker.

Microsoft hjælper de handlende med at oprette intelligente 
og strømlinede forsyningskæder baseret på intelligent 
indsigt, der optimerer gennemførelsen og muliggør 
gennemsigtighed i lageret i realtid, så de får et centraliseret 
og sammenhængende overblik over hele deres drift.

I samarbejde med Microsoft kan detailhandlerne opnå 
problemfrit samarbejde i hele virksomheden – fra 
produktplanlægning og forsyningskædeaktiviteter 
til merchandising og markedsføring. Resultatet 
er en problemfri, forbundet kundeoplevelse på tværs 
af kanaler og berøringspunkter via en fælles datamodel, 
forudintegrerede virksomhedstjenester, kognitiv intelligens, 
bots, AI og effektive analysefunktioner som machine learning. 

Denne opgradering er vigtig i dag på grund af den hurtige 
vækst inden for klik og saml. 
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"Du er nødt til at blive ved med 
at spørge dig selv, hvad der 
er muligt, hvad du nu kan gøre. 
Med Azure Machine Learning 
er wow-faktoren enorm. 
Kunderne er forbløffede over, 
at vi kan forudsige så præcist, 
hvad de har brug for."

MUSHTAQUE AHMED
Informationschef, 
JJ Food Service

Optimer din drift 
CASE STUDY

JJ Food Service Limited
JJ Food Service er den største uafhængige fødevaredistributør i Storbritannien, 
som forsyner 60.000 kunder med alt, hvad de skal bruge til at drive en food service-
virksomhed. Med kunder fra restauranter og kolonialforretninger til skoler kiggede 
distributøren efter teknologiske løsninger til at forbedre driftseffektiviteten og gøre det 
så nemt som muligt for deres travle kunder og leverandører at samarbejde med dem. 

Microsoft Azure Machine Learning kombinerer mange års kundebestillingshistorik, 
der er gemt i Microsoft Dynamics AX, med oplysninger om tidsplaner for lokale 
begivenheder og udarbejder præferenceprofiler for hver kunde for at forudsige ordrer. 
Løsningen kan også bruge aggregerede data fra hele markedet, hvilket gør det muligt 
for JJ Foods at tilbyde personlige anbefalinger, der passer til kundernes skiftende 
menuer og behov. 

I erkendelse af, at deres kunder sjældent befinder sig ved skrivebordet, tilbyder 
distributøren en mobilapp, der giver kunderne mulighed for at bestille når som 
helst og hvor som helst. En anden mobilapp giver ordreoplysninger til chauffører 
og overvåger temperaturstyrede forhold, så produkterne er friske, når de ankommer.

Få mere at vide

 
 
 

 
"Det er ikke nok at vide, hvad der sker lige nu i din 
virksomhed – du er nødt til at forudse, hvad der vil ske, 
og derefter være klar til at udnytte denne indsigt." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Transformér dine produkter 

For at leve op til kundernes forventninger og skabe loyalitet 
i den digitale tidsalder må detailforhandlerne skabe 
en oplevelse, der er tilpasset og differentieret – de må udnytte 
innovation til at gå fra at være transaktionsbaserede til 
at være inspirerende. Det er ikke nogen nem opgave, men 
den er meget væsentlig, og den kan betyde forskellen på, 
om man overlever og blomstrer, eller om man sakker bagud. 

Den gode nyhed er, at fremskridtene og hastigheden inden 
for teknologisk innovation gør dette nye paradigme med 
forbedrede indkøbsoplevelser opnåeligt. 

Efterhånden som nye forbrugerkrav og ny adfærd kræver, at 
detailhandlerne tilbyder "gennemtænkt opdagelse…der skaber 
overensstemmelse mellem indkøbsoplevelsen og kundens livsstil 
og forhåbninger," anvender detailhandlerne digitale værktøjer 
til at tilføje en ny dimension af produktudforskning, uddannelse 
og fællesskab og endda underholdning i fysiske butikker.8

Microsoft samarbejder med detailhandlere om at gøre netop 
dette og blander fysisk og digitale samt offline og online. Måske 
betyder det en dag, at man kan få en multisensorisk oplevelse 
i en butik, der kombinerer madlavningsdemonstrationer 
med digitale ingredienslister. Eller måske handler det 
om hastigheden og bekvemmeligheden ved en vare, der 
er klar til, at man kan hente den og tage den med sig med 
mobil udtjekning. Eller måske er det en virtuel oplevelse, 
hvor kunderne kan bevæge sig ud over det fysiske lager 
og prøve en masse læbestifter via augmented reality-spejle for 
at få den perfekte nuance, uden at man overhovedet behøver 
at påføre læbestift i flere omgange. Alle disse oplevelser kan 
eksistere side om side, og detailhandlerne kan realisere dem 
via en digital transformation.
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"Vi kan reagere på ændringer 
i vores globale kundebase. 
Hvis vi f.eks. øger vores 
markedsføringsbudget 
i USA, kan vi samtidig styrke 
tjenesterne for at støtte disse 
nye forbrugere. Vi kan indføre 
nye funktioner og muliggøre 
installation, uanset hvor 
i verden vores kunder 
befinder sig."

BOB STRUDWICK
Chief Technology Officer,
ASOS

Transformér dine produkter 
CASE STUDY

ASOS
Hvordan opnår ASOS, som er en online-modehandler, der sælger varer til teknisk 
kyndige forbrugere i tyverne, en indtægtsstigning på mere end 25 procent år efter år, 
vinder adskillige priser og udvider virksomheden over hele verden? 

Det nemme svar er, at de tilbyder gode produkter og tjenester, men det er kun 
en del af historien. Denne førende digitale modedestination transformerede sin 
e-handelsplatform fra et monolitisk, on-premises-system til en mikroservice-platform, 
der kører i skyen på Microsoft Azure. 

Den nye platform bruges af mere end 13 millioner unge teknisk kyndige kunder over 
hele verden, og den håndterede mere end den dobbelte mængde Black Friday-
bestillinger i forhold til året før. Denne høje skalerbarhed og hurtige ekspedition 
resulterede i mere salg og en stigning i den gennemsnitlige kurvværdi. Den hastigt 
voksende virksomhed, som har base i Storbritannien, har desuden accelereret 
udviklingen af mobilapps og har planer om at tilbyde udvidede interaktioner på sociale 
medier, så det bliver nemmere at målrette mod nye markeder og holde sig ajour med 
tendenserne hos forbrugerne og inden for teknologien.

Få mere at vide

"Alle virksomheder overalt bliver datavirksomheder – fra 
landbrug til finans, fra New York til New Delhi – 
virksomhederne bruger data til at forbinde alt lige fra biler 
til køer." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Kom godt i gang allerede i dag
Via en række missionsdrevne engagementer kan Microsoft hjælpe jer med at udvide og udvikle løsninger, der kan transformere jeres 
virksomhed i dag. Brug vores viden og ekspertise i en workshop om virksomhedsresultater, en dybere løsningssession, privat prøveversion 
eller kundefokusgruppe – eller I kan udvikle dokumentation eller et pilotprojekt for at skabe de rigtige implementeringer og løsninger, 
der opfylder jeres specifikke virksomhedsbehov.

Uanset hvordan I begynder, kan I regne med, at Microsoft leverer de løsninger og ressourcer, som kan hjælpe jer med at gentænke 
jeres virksomhed og accelerere den digitale transformation, så I kan få succes i nutidens konkurrenceprægede miljø. Du kan få flere 
oplysninger på vores webside med løsninger til detailhandlen.
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