Upphandlingsunderlag
gällande nytt CRM samt långsiktig partner
inom CRM, BI och integration

Plan International Sverige
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1 Inledning
1.1 Om Plan International Sverige
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, en av världens
största och äldsta barnrättsorganisationer. Vi arbetar för alla barns rättigheter och eftersom världen inte är
jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor.
Plan International Sverige är partipolitiskt och religiöst oberoende. Vårt arbete utgår från barnkonventionen
och kvinnokonventionen och knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi arbetar tillsammans
med barnen, deras föräldrar, lärare, traditionella och politiska ledare samt partners. Vi finns på plats i städer,
byar, flyktingläger och där stora beslut fattas.
Vid kriser eller katastrofer är vi snabbt på plats för att rädda liv och ge barn och deras familjer skydd. Men lika
viktigt som det är att bygga upp ett samhälle efter en katastrof, är det att stärka det inför framtida utmaningar.
Därför arbetar vi långsiktigt: före, under och efter kriser eller katastrofer och alltid med barnen i fokus.

1.2 Bakgrund till upphandlingen
För att öka givandet, höja lojaliteten hos befintliga givare och effektivisera vårt administrativa arbete använder
vi oss av en mängd olika digitala verktyg. Några av dessa verktyg är vårt egenbyggda CRM system, Power BI och
en plattform som kallas POA. Tanken med det här dokumentet är att beskriva vårt nuläge inom dessa system
och därefter en önskad övergripande målbild för att både ge en bild av var vi står idag och i ungefär vart vi vill
inom CRM, BI och integration
Under ett par års tid har vår plattform för insamling, kommunikation och uppföljning saknat en helhetstanke
och den har därför blivit spretig och svårförvaltad. Vårt CRM-system (PlanCRM) är ett egenbygge som vi skapat
tillsammans med flera andra nationella Plan-organisationer och idag utvecklar tillsammans med tre andra. Vår
utvecklingspartner för PlanCRM sitter i Indien och vi har ett produktägarskap i Storbritannien. Eftersom
projektet när man skapade detta CRM-system inte levererade viktiga lösningar i tid behövde vi på helt egen
hand bygga en plattform (POA) ”vid sidan av” som hanterar en stor mängd affärslogik och integrationsflöden
där teknikval varit väldigt styrt av vårt ”interna” utvecklingsteam som i dagsläget består av två heltidskonsulter.
Vi har nyligen bytt ut Qlikview till PowerBi och har precis utbildat våra medarbetare i detta nya verktyg.
Vi har historiskt haft ett stort beroende till vår globala organisation (Global Hub), då de tidigare ägt våra
identiteter (AAD) och även vår Azuremiljö. Detta kommer vi dock antagligen ”ta hem” inom en snar framtid.
Slutligen är det värt att nämna att vi i dagsläget använder M-files för dokumenthantering, men vi kommer
sannolikt gå över till Sharepoint under året.
Ovanstående faktorer gör att vi i dagsläget är fast i en hög, och mindre flexibel, förvaltningskostnad gällande
framför allt CRM, POA och våra integrationer. Vi äger inte vår egen utveckling, utan är ständigt beroende av
andra nationella organisationer. Vi är dessutom väldigt personberoende och vår upplevelse är att förändringar
och utvecklingar i våra nuvarande system inte blir lika lättviktiga som önskat, tar längre tid att utveckla än vi
önskar samt driver mer testning än nödvändigt. Givet att vi som organisation vill bli mer flexibla, mer
kostnadseffektiva och mindre personberoende är därför inte vårt digitala stöd utformat helt optimalt.
För att driva en förändring där ovanstående problem minimeras har vi formulerat en övergripande målbild för
respektive område (CRM, BI och integration) i detta underlag. Dock är det viktigt att förstå att vi som
organisation alltid behöver prioritera våra utvecklings- och förvaltningsinsatser utifrån verksamhetsnytta.
Därför kan dessa mål komma att ändras och vi kommer jobba utifrån en backlog som prioriteras och utvecklas
från sprint till sprint. Normalläget innebär att vi gör kravdetaljeringen cirka en sprint innan utvecklingen, och
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har en grov planering cirka ett kvartal framåt. Därefter är innehållet i sprintarna sällan ”känt”. Vi kommer alltså
vilja att utvecklingen drivs agilt med en relativt fast (men som måste kunna varieras +/- 20 % vid behov) och
förutsägbar kostnad och bemanning per månad. Vi räknar med att teckna ett treårigt avtal med de som vinner
upphandlingen. Slutligen – underlaget är långt. Vi lyckades inte göra det så kort som vi önskade och vi ville ge
er en så bra bild som möjligt av vår verksamhet. Hämta en kopp kaffe eller två och läs det gärna i omgångar. Vi
hoppas att ert svar blir betydligt kortare 😊

2 Typ av partnerskap vi söker
Vi söker en eller flera leverantörer som vill bli våra partners i den förändring vi vill genomföra. Vi vet att det
finns leverantörer som enbart har fokus på en eller två av delarna upphandlingen gäller. Vi tror oss även veta
att det finns ett par bolag som kan samtliga ingående delar*. Vilken typ av leverantör ni är kommer såklart
påverka hur ni svarar på vår upphandling. Vi har i dagsläget varken preferens för det ena eller det andra. Vi kan
alltså tänka oss att jobba med olika bolag avseende respektive del och vi kan tänka oss jobba med ett bolag
som har allt under samma tak. Om ni inte har kompetens inom alla områden, så behöver ni beskriva hur ni vill
samarbeta med andra leverantörer och vilka krav det ställer på oss som kund, då vi tror att en nyckel för att
lyckas är att de delar upphandlingen omfattar inte behandlas som separata öar. Om ni svarar på anbudet
tillsammans med en underleverantör vill vi även att ni specificerar detta.
*de ingående delarna i upphandlingen är:
1) CRM
2) BI
3) Integration

2.1 Viktiga datum och kontaktuppgifter
Upphandlingen kommer göras publik den 6 september via Plan Internationals hemsida och sociala kanaler.
Förutsättning för att få lämna anbud är att man deltar i frukostmötet den 13 september, kl 9.45-10:45, med
minst en representant. Mötet kommer vara i hybrid form och anmälan sker senast den 12 september. Senast
den 3 oktober kl. 17:00 vill vi ha ert anbudssvar. All kommunikation kring detta skickas till
daniel.nilsson@plansverige.org
Vi kommer att vilja träffa topp-3-leverantörer den 13 oktober (exakt tid meddelas den 7 oktober) Vår ambition
är att vi hinner slutföra upphandlingen innan den 28 oktober och vi vill gärna ha projektstart för CRM-projektet
veckan därpå.
Om ni bedömer det som hjälpsamt för att kunna besvara upphandlingen kan ni få ta del av hur våra system ser
ut den 15:e eller 21:e september. Då har vi reserverat två heldagar med våra lösningsansvariga och kommer
göra våra testmiljöer tillgängliga för er.
Frågor på upphandlingsunderlaget besvaras under frukostmötet, men ni får gärna skicka era frågeställningar till
oss både innan och efter (daniel.nilsson@plansverige.org). De svar som ges via mail kommer distribueras till
samtliga leverantörer.

2.2 Övrigt om upphandlingen
Minst tre anbud behöver inkomma för att upphandlingen ska kunna genomföras. Utvärdering kommer att ske
utifrån inkomna anbud och pris kommer vara en faktor. Det är därför av yttersta vikt att ni direkt lämnar ert
mest fördelaktiga pris. Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om något av de ställda kraven är
orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende, är det viktigt att ansvarig
kontaktperson kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt, så att missförstånd kan undvikas.
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2.3 Frågor att besvara
Som svar på upphandlingen vill vi att ni besvarar frågorna nedan. Ni väljer själva format på svaren.
1a. Vad väljer ni att lägga anbud på?
Beskriv vad ni vill lägga anbud på samt hur ni resonerar kring detta. Om ni har särskilda krav på
samarbetspartners beskriver ni det här. Man kan antingen lägga anbud på enskilda delar, eller på alla ingående
delar.
1b. Om ni bara ger anbud på en eller två av delarna, vilka utmaningar ser ni som de största?
Beskriv ett samarbete där ni har jobbat med en annan leverantör i ett gemensamt förvaltnings- och
utvecklingsprojekt. Vilka var lärdomarna, fanns det svårigheter, hur löstes dessa? Lämna gärna minst en
referens kring ett sådant samarbete. Om ni lämnar anbud på samtliga ingående delar kan ni bortse från denna
fråga.
2. Har ni egen Visual studio-prenumeration, som kan användas i vår Azure Devops? (för hantering av
ärenden, kod och byggen)
Vi ser gärna att koden ligger hos oss men utvecklas och förvaltas av er. Vi använder Azure Devops för
ärendehantering och GIT som kodhantering. Om detta är ett arbetssätt ni inte föredrar behöver ni motivera det
väl.
3: Hur jobbar ni (med agila metoder)?
Vi har jobbat enligt agila metoder inom både utveckling/förvaltning och stora delar av vår verksamhet ett antal
år nu och det är därför ett krav att även ni är rutinerade inom detta. Vi kör i treveckorssprintar och hanterar
såväl verksamhetens behov som kod, byggen och releaser i Azure Devops. Detta gäller såväl i
utvecklingsprojekt som i förvaltning. Beskriv hur ni brukar arbeta, både i projekt och förvaltning, och lyft fram
om ni förespråkar några särskilda metoder eller arbetssätt. Vi vill hitta en partner som kan utmana våra
befintliga arbetssätt för att göra dem bättre och nå bättre resultat. Det innebär att vi räknar med att få tillgång
till era bästa resurser och personer som gillar att ligga i framkant och själva utmanas.
4. Kort om er som bolag och varför ni är en bra partner till Plan International Sverige?
Det är viktigt att ni står bakom Plan International Sveriges krav på leverantörer. Se och fyll i bilaga 1
”Leverantörskvalificering”.
Dessutom behöver vi:

a)

Få ta del av minst två referenslösningar ni gjort inom vår bransch och/eller för liknande behov

b) Förstå vilka samarbeten ni har som kan vara gynnsamma för oss och om det finns färdiga
integrationer/plugins i just er lösning som ni bedömer att vi kan ha nytta av
5. Beskrivning av er föreslagna lösning (behöver ej besvaras om ni enbart svarar på BI-delen)
o

Presentera en översiktlig beskrivning där vi förstår vilka olika komponenter er lösning är uppbyggd av.
Om det är hjälpsamt kan ni utgå från systemöversikten i bild 23 (sid 38).

o

Hur tänker ni att integrationer mellan våra system (webben, MA, ERP, CRM, etc) ska byggas för att bli så
förvaltningsbara och kostnadseffektiva som möjligt?

7

6. Uppskattad kostnad, tidplan och metod för de olika delarna i anbudet. Vi ser följande rubriker framför oss:
1.

CRM-införande (exklusive integrationsarbete)

2.

Integrationsarbete kopplat till CRM-projektet

3.

Förvaltning av BI-lösning

4.

Förvaltning av CRM-lösning efter projektgenomförande

5.

Förvaltning av integrationer

Vi behöver få svar på följande: Antal uppskattade timmar och timtaxor för respektive rubrik ovan,
licenskostnader, supportkostnader och förståelse för andra kostnader som kan dyka upp. Punkt 1-2 vill vi få en
totalkostnad för, och punkt 3-5 behöver vi få en årlig kostnad på. Har ni en komplex licensmodell, ber vi er att
beskriva den i detalj. Vid likartade anbud kommer prisbilden för införande och årlig kostnad att vara av stor
vikt. Vi vill att priset ni anger ska vara inklusive moms och det ska inte vara föremål för förhandling eftersom
det blir svårt att göra en rättvis jämförelse då. Vi är i huvudsak intresserade av seniora, svensktalande och så
lokala konsulter som möjligt. Ange därför om ni arbetar med nearshoring/offshoring i någon mån samt vilka är
de vanligaste utmaningarna är. Det högsta timpriset vi betalar i dagsläget (för väldigt seniora personer) är
1100:- exklusive moms.
Vi förstår att det kan vara svårt att bedöma alla timmar för CRM-projektet, då omfattningen inte är helt
definierad ännu. Men vi behöver ändå era bästa gissningar i dagsläget, dvs vi vill inte ha ett svar som bara
innebär att vi gör en förstudie. Var gärna extra tydliga om det är delar där ni gissar mer grovt. Vi kommer också
jobba iterativt under projektets gång, och det viktigaste för oss är att vi gör rätt sak i rätt ordning.
7. Vem/vilka är tilltänkt som lösningsarkitekt(er) (för både projekt och förvaltning) och hur ser era “backup”planer ut? Om ni redan nu känner till teamet går det bra att presentera fler CV:n.
o

Här vill vi se CV och tidigare erfarenhet. Det är viktigt att de viktigaste personerna är med långsiktigt i
såväl projektfas som förvaltningsfas.

8. Själva systemet/systemen (gäller bara om ni svarar på CRM-delen)
o

Vi vill få en tydlig bild på hur ert verktyg är att arbeta i. Vi vill se skärmdumpar, videos eller få klickbara
prototyper för att få en god förståelse för detta.

9. Finns det något vi har missat som ni tycker det är viktigt att informera om?
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3 Nuläge – Plan CRM
Nedan följer en sammanfattning av vårt nuvarande CRM-system, PlanCRM, och hur vi använder det i dagsläget.
Vi har egentligen inte behov av att saker ska fungera på exakt samma sätt i vårt kommande system, men vi tror
att ett nuläge ger er en god förutsättning att uppskatta ungefärlig omfattning på ett projekt. För även om vi
inte vill kopiera dagens specifika funktioner så är det ju viktigt att de behov funktionerna syftar till att uppfylla
även kan realiseras i det nya systemet.
PlanCRM är utvecklat specifikt för Plan International där utformningen av systemet har bestämts i ett
konsortium som i dagsläget består av fyra insamlingskontor inom Plan Internationals federation, bland annat
Plan International Sverige. De involverade insamlingskontoren har kravställt systemet, stått för den
verksamhetsnära acceptanstestningen samt jobbar i systemet dagligen.

3.1 External Relations

Bild 1

Varje person, företag, skola eller organisation som någon gång bidragit med pengar till Plan International
Sverige får en så kallad External Relation i PlanCRM. External Relations är viktiga entiteter i PlanCRM då det är
inom ramen för dessa all information vi har på en givare samlas. Information som vi har på en External Relation
kan till exempel vara hur/när vi hört av oss till en person eller hur mycket hen har betalat in och när. Där finns
även en persons alla kontaktuppgifter och personuppgifter såsom namn och personnummer sparade. Fler
detaljer om vilken information som finns på External Relations kommer senare i underlaget. Användaren ser all
information vi har om en External Relation samlad i en skärm som heter External Relation Overview (se bild
ovan). External Relation Overview kan liknas vid ett kundkort.

3.1.1 Adresslogik
Varje External Relation har en Normal Address, vilken innehåller person- och kontaktuppgifter till den som är
fadder hos oss. Men vissa faddrar1, och det är specifikt för just faddrar, kan också ha en Financial Address.
Relationen mellan Normal Address och Financial Address går närmast att likna vid en leveransadress och en

1

En fadder är en månadsgivare hos Plan. Man kan antingen vara fadder till ett specifikt barn (då kan man bland
annat brevväxla med det barnet, eller så är man Temafadder då är man ”bara en vanlig” månadsgivare).
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fakturaadress. Om en fadder har både en Normal Address och en Financial Address så kommer all
kommunikation om eventuellt fadderbarn att gå till personen som står som Normal Address medans
inbetalningsavier och information om betalningar går till Financial Address. Den som står som Financial Address
för ett fadderskap kallas för Finansiär. Denna funktion möjliggör för personer att ge bort ett fadderskap till
någon annan, vilket är en viktig funktion även framledes.

3.1.2 Activity, Commitment och Connection

Bild 2

Bild 3

Varje gång en ny External Relation skapas i PlanCRM så får den även en Activity. En Activity visar vilken slags
relation personen har till Plan. Dvs: är hen en Barnfadder eller Temafadder? Eller ger personen engångsgåvor
till oss ibland? De vanligaste exemplen på Activities som en External Relation i PlanCRM kan ha:
•
•

•
•

Barnfadder – återkommande givande på månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsbasis. Personen har
dessutom att fadderbarn att brevväxla med.
Temafadder – återkommande givande på månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsbasis, dock utan
fadderbarn. Pengar går till ett särskilt tematiskt ändamål. Vilket ändamål pengarna går till styrs sedan
av vilket slags Commitment som kopplas till Activityn. Läs mer om Commitments längre ner i texten.
Engångsgivare – personen har vid något tillfälle gett oss en engångsgåva, dvs hen har Swishat in ett
bidrag någon gång eller kanske köpt något i vår gåvoshop.
Prospekt – den här personen bidrar inte med några pengar till Plan International men vi vill ha koll på
den här personens uppgifter då vi kanske kan konvertera hen till någon form av givare/fadder.
Prospekt blir man antingen ifall man är en lead som vi har samlat in, vid till exempel Tjejmilen. Då har
vi fått personens kontaktuppgifter men hen har inte skrivit upp sig som fadder. Vi ger även en
Prospekt-Activity till ickebetalande faddrar. Om en fadder inte betalat sitt fadderskap på ett år, så
konverteras deras fadder-Activity till Prospekt, så att vi inte skickar ut särskild fadder-kommunikation
till någon som inte betalar, men vi kan ändå kommunicera med personen under en tid för att kanske få
tillbaka hen som fadder.

Tätt kopplat med Activity är vad vi kallar Commitments. Du kan inte ha några Commitments utan att ha en
Activity. Commitments ger oss mera detaljerad information om vad personen bidrar till hos Plan International
och/eller hur många fadderbarn en Barnfadder har. Om någon till exempel har Activityn Temafadder så kan
hen antingen ha Commitment Flickafadder eller Katastroffadder, eller både och. Om en person däremot är
Barnfadder så går ju inte pengarna till något särskilt ändamål utan då visar Commitment hur många (och vilka)
fadderbarn man har. Det är ett fadderbarn per Commitment så en Barnfadder har alltid minst ett Commitment,
men kan ha hur många hen vill. På Commitment-nivå syns även fadderns betalmetod och vilket månadsbelopp
hen bidrar med.
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Connection visar på kopplingen mellan en Barnfadder och ett fadderbarn. Så det visar dels att det fadderbarnet
faktiskt är tilldelat faddern och gör att fadderbarnet inte kan få någon annan fadder men den visar även hur
länge just det fadderbarnet har varit tilldelat just den faddern. Tilldelning av fadderbarn beskrivs mer i detalj
under rubriken ”3.2.1 Tilldela fadderbarn”.

3.1.3 CMS-rader

Bild 4

CMS-rader är också information som sparas på varje External Relation. Främst är CMS-rader information om
interaktioner mellan oss och givaren, dvs hur och när vi har hört av oss till givaren eller tvärtom. CMS-rader kan
även vara noteringar över vad en givare har köpt i gåvoshopen eller att givarens personuppgifter hos oss har
uppdaterats. CMS-rader skapas antingen manuellt av en av våra Givarhandläggare i samband med att dom varit
i kontakt med faddern eller av våra system vid till exempel inkomna gåvor och/eller automatiska uppdateringar
som gjorts på en External Relation. Det måste vara möjligt även framöver att både skapa manuella och
automatiska aktiviteter.
En CMS-rad kan antingen stå som öppen eller stängd och det använder vi för att kunna utnyttja CMS-raderna
som en att-göra-lista. Exempel: En fadder ringer in och vill ändra sitt månadsbelopp. Då lägger användaren en
öppen CMS-rad som beskriver vad som ska ändras på fadderskapet och vad som behöver göras. Användaren
gör därefter de flesta av dessa förändringar inför den månatliga aviseringen och då letar man helt enkelt fram
alla öppna CMS-rader i systemet och åtgärdar dem. När de är åtgärdade stänger användare dem och då vet
man att allt är klart inför avisering.

3.1.3.1 CMS-rader i bulk
Ibland gör vi utskick, kampanjer eller det händer något som påverkar flera personer/faddrar som finns i vårt
CRM-system. Då behöver det vara enkelt att lägga en anteckning i form av en CMS-rad på många faddrar
samtidigt så vi vet att de exempelvis ingått i en kampanj eller påverkats av något som hänt. Då har vi en
funktion i PlanCRM där vi kan lägga CMS-rader i bulk, dvs att vi kan lägga in en likadan CMS-rad på flera
faddrar, flera hundra i taget om vi vill, på en gång. Vi skapar dessutom vissa brev för utskick i PlanCRM, vilket
kommer nämnas mera längre ner i det här underlaget (se rubrik ”3.2.6 Brevutskrifter”) och även det är ett
typiskt användningsområde för att lägga CMS-rader i bulk: när flera faddrar ska få samma brev.
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3.1.4 Finansiell information

Bild 5

Under varje External Relation kan vi också se hur mycket pengar den har bidragit med, när den donerade och
på vilket sätt den donerade pengarna. För att styra pengarna rätt så skapas Invoices i systemet som har unika
InvoiceID:n, där varje Invoice är kopplad till ett specifikt ändamål. Invoicen är kopplad till ändamålet genom
något som heter Account Type. Account Types är benämningen för olika ändamål i PlanCRM och varje Invoice
har en Account Type. För de återkommande fadderinbetalningarna skapas Invoices i förväg så att pengar enkelt
kan bokas in på rätt Account Type, och hamna rätt när pengarna väl kommer in. Vid engångsgåvor, som vi inte
vet i förväg ska komma in, så skapas en Invoice i samband med att engångsgåvorna läses in i systemet och hur
Invoicen ska se ut och vilket ändamål den kopplas till styrs av, till exempel, vilken gåva personen köpt i
gåvoshopen eller vilket Swish-nummer personen Swishat in på. Engångsgåvorna läses idag in av en handläggare
som, beroende på betaltyp eller om det gäller gåvor från vår Gåvoshop eller inte, laddar ner olika filer och kör
in i PlanCRM. Dock, i dom flesta fall, läses engångsgåvorna in genom Donations Manager som är en applikation
vi har byggt in-house för att läsa in just engångsgåvor. Men huvudregeln är alltså ändå att en handläggare
triggar de olika inläsningarna. Detta sker oftast en gång per dag. Vissa gåvor läses in en gång i veckan pga att
det blir enklare för att handläggaren att göra så.

3.1.4.1 Betalningsuppehåll
En funktion kopplat till det finansiella som vi använder ofta är betaluppehåll. Det innebär att vi kan lägga in en
paus på en fadder som gör att hen inte behöver betala något till oss under en viss tidsperiod, oftast 6 månader.
Det innebär att PlanCRM inte skapar upp några nya invoices som sedan skickas till olika betalleverantörer för
den faddern under den utsatta tiden. När tiden för pausen är förbi skapas invoices upp automatiskt och dessa
skickas då, som alla andra, till våra betalleverantörer. Detta är en populär funktion i samband med att faddrar
vill avsluta. Då erbjuder vi faddern en paus och förhoppningsvis fortsätter de vara betalande fadder efter
pausens slutdatum. Denna funktion behövs även framöver.
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3.1.5 Ändamål – FAD:ar
En FAD styr hur gåvorna bokas inom SNO och till vilken insamlingsportfölj gåvan hamnar. En FAD styrs av
gåvans förutbestämda Mainaccount, Subaccount och account type, alla gåvor oavsett gåvoshop eller
fadderbidrag har angivna main-, sub accounts och account types.
Main Account anger gåvans ursprung ex: gåvoshop, enstaka gåva, swish, företagsgåva etc.

Sub Account varje Mainaccount har olika möjliga sub accounts. För enstaka gåvor kan exempelvis gåvan bokas
på Flicka, Katastrof, Generell donation, Minnesgåva etc (notera att många bokningsställen i bilden nedan är
inaktiva)

Account type är en kombination av ett Main Account med ett tillhörande Sub Account och används för att vi
inte ska behöva lista både Main Accounts och Sub Accounts överallt.
I dagsläget bokas detta i ekonomisystemet manuellt baserat på om pengarna kom in via BG/PG/swish och
vilken Main- respektive Subaccount gåvan har i PlanCRM. Detta vill vi automatisera framöver.
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3.1.6 Supporter Preference och Communication Preference
På External Relation-nivå sparas även information om Supporter Preference och Communication Preference.

Bild 6

Support Preference (bild 6) visar om en Barnfadder har några särskilda önskemål kring sina fadderbarn. Detta
väljs när man skriver upp sig som Barnfadder. Man kan välja om man vill ha ett fadderbarn från en viss del av
världen, mellan ett visst åldersspann eller av ett visst kön. Detta påverkar sedan vilket fadderbarn som tilldelas
faddern av systemet. PlanCRM får information om dessa önskemål när en fadder skriver upp sig på hemsidan
eller när den blir värvad på stan (via vår samarbetsparter Face2Face) och det lagras på rätt External Relation.

Bild 7

Communication Preference (bild 7) visar hur faddern helst eller helst inte blir kontaktad av oss. Till exempel kan
man frånsäga sig alla postala utskick eller att man inte vill bli uppringd av vår telemarketingbyrå.
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3.2 Processer
Nedan beskrivs ett antal processer kopplade till våra faddrar och givare och administrationen kring dessa.

3.2.1 Tilldela fadderbarn

Bild 8

Alla Barnfaddrar ska ha minst ett fadderbarn enligt deras egna önskemål. Plan International Sverige blir
regelbundet tilldelade ett stort antal fadderbarn från Plans olika programländer som vi sedan kan fördela ut till
våra Barnfaddrar. När man skriver upp sig som Barnfadder kan man ange vissa önskemål kring fadderbarnet:
ålder, kön och världsdel. Dessa dokumenteras på External Relation nivå och kallas Supporter Preference. I
PlanCRM finns en batch-körning som heter Automatic Assignment Batch Process. Den tar alla Barnfaddrar som
inte har något fadderbarn ännu och utifrån varje enskild fadders önskemål hittar ett fadderbarn som passar
och kopplar ihop faddern och fadderbarnet i PlanCRM. Då skapas också ett välkomstbrev som vi kan skriva ut
från PlanCRM och skicka till faddern tillsammans med annan information om fadderbarnet.
Det finns i dagsläget också funktionalitet för att tilldela fadderbarn manuellt.
Fadderbarnen som vi har att fördela till våra Barnfaddrar blir vi tilldelade av Globala Huben, Plan Internationals
huvudkontor. Globala huben tar emot information från alla länder där vi jobbar om hur många fadderbarn som
finns tillgängliga och delar sedan ut dessa till Plans olika insamlingsländer, däribland Sverige. Informationen om
dessa fadderbarn, och alla fadderbarn, finns i ett system som heter ChildData. ChildData används av
fältkontoren i länderna där Plan jobbar för att registrera och handlägga fadderbarnen. Genom en integration
mellan PlanCRM och Childdata fylls PlanCRM med tillgängliga fadderbarn. Vi kan även gå in och titta i ChildData
i en webbaserad app.
Tilldelningen av fadderbarn till våra Barnfaddrar sker dock i PlanCRM. Så när vi flaggar för Globala Huben att vi
behöver fler fadderbarn att tilldela så tilldelar dom i sin tur fadderbarnen till Plan International Sverige i
ChildData. Vi har en integration (schemalagd batch som går varje dag i PlanCRM) som tittar om det finns några
nya fadderbarn till oss i ChildData, och om det gör det så hämtas all information om fadderbarnen och sparas i
PlanCRM. Precis som det finns en External Relation Overview-sida för varje fadder så finns det en Sponsored
Child Overview-sida för varje fadderbarn i PlanCRM. När ett fadderbarn sedan får en fadder hos oss så ändras
vad som kallas Status på fadderbarnet i PlanCRM, och den här ändringen skickas även till ChildData så att det
syns även där att fadderbarnet har blivit tilldelat en fadder.
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3.2.2 Cancellera fadderbarn

Bild 9

Att ett fadderbarn cancelleras innebär att det inte längre kommer att vara ett fadderbarn hos Plan
International. Det kan ske på grund av flera olika anledningar. Till exempel vill inte fadderbarnet längre vara
fadderbarn hos oss, eller så fyller fadderbarnet 18 och ses inte som ett barn enligt Barnkonventionen, eller så
har fadderbarnet och hens familj flyttat från området där Plan arbetar. I PlanCRM har vi en skärm som heter
Cancel Sponsored Child (se bild 9) där vi har flera verktyg för att underlätta hanteringen av dessa cancellationer
som hanteras olika beroende på vilken anledning som ligger bakom cancellationen. Där kan vi bland annat
filtrera alla fadderbarn som ska cancelleras utefter cancellationsanledning och vi kan, om vi vill, cancellera flera
fadderbarn på samma gång. Varje cancellations anledning har också olika förinställda rutiner kopplade till sig,
som vi själva kan ställa in i systemet. Till exempel, för dom allra flesta cancellationerna, kan vi tilldela ett nytt
fadderbarn till faddern direkt. Så i samma process som fadderbarnet tas bort från faddern och cancelleras i
PlanCRM så tilldelas också ett nytt fadderbarn till faddern. Men, beroende på vilken anledning som ligger
bakom att barnet inte ska vara fadderbarn längre så stoppas också sådana automatiska tilldelningar då vi vill ge
faddern tid att fundera kring eventuella önskemål kring nästa fadderbarn eller om hen hellre ska bli
Temafadder. Vi kan i den här skärmen också filtrera på hur länge en Barnfadder har haft sitt fadderbarn och
ifall vi har några särskilda anteckningar (CMS-rader) kopplade till fadderbarnet och/eller faddern.

Informationen om vilka fadderbarn som ska cancelleras och varför får vi från ChildData. PlanCRM har en
schemalagd batch som går varje dag och frågar ChildData ifall det finns några fadderbarn hos oss som ska
cancelleras och isåfall varför dom ska göra det. Cancellationsanledningarna motsvaras av olika koder, till
exempel “L” eller “E6” och dessa heter i dagsläget samma sak i ChildData och PlanCRM.
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3.2.3 CTS – hantera fysisk brevväxling mellan fadder och fadderbarn
CTS-delen (Communication Tracking System) i PlanCRM har som enda uppgift att hantera den fysiska
kommunikationen (brev) mellan faddrar och fadderbarn. Här registreras de inkommande breven manuellt, och
här finns även funktionen för att "dispatcha" breven när det är dags att skicka dessa vidare till våra
programländer, vilket då innebär att information om breven laddas upp från PlanCRM till vårt globala system
Childdata.
Faktum är dock att vi idag inte har någon som helst fysisk kommunikation från fadderbarnen till faddrar, och
antalet brev som fysiskt skickas från fadder till fadderbarn rör sig om cirka 5-10 per månad (och lär inte bli fler).
Med denna bakgrund känns det onödigt att utveckla någon CTS-funktionalitet i ett nytt CRM-system. De få brev
som skickas kan vi istället logga direkt på Childdata och på något sätt bara lägga en anteckning om i det nya
CRM-systemet.

3.2.4 Månadsavisering
En dag varje månad, oftast den nionde eller ett datum därikring, så har vi vår månadsavisering. Då vi inte har
några betalkrav på de invoices som skapas i PlanCRM så skrivs alla obetalda invoices från förra månaden av och
sedan skapas det nya för innevarande månad. Beroende på betalmetod så skapas det filer som innehåller alla
nya invoices som vi skickar antingen till banken för autogirodragningar eller till vår utskickspartner IDATA för
inbetalningsavier och e-fakturor. Betalar en fadder istället med kortbetalning eller direktdebitering så skapas
ingen fil utan alla nya invoices för dom faddrarna skickas till vår betalpartner Adyen i ett automatiskt jobb som
går den 27:e varje månad, vilket är dagen då vi drar pengar på faddrarnas kort, bankkonton och autogiron.
Våra betalmetoder för faddrar, dvs dom som donerar pengar regelbundet:
-

-

Inbetalningsavi. Skickas tillsammans med e-fakturorna i en fil till IDATA som sedan skickar ut avierna
per post och e-fakturorna till faddrarnas internetbanker. Filen skapas och skickas på aviseringsdagen.
PDF-avi. Betalleverantör: IDATA. Dessa PDF:er ser ut som våra postala avier men mejlas istället till
givaren. Dessa ingår i samma bankfil som dom postala avierna och e-fakturorna som vi skickar till
IDATA på aviseringsdagen.
E-faktura. Skickas tillsammans med inbetalningsavierna i en fil till IDATA som sedan skickar ut avierna
per post och e-fakturorna till faddrarnas internetbanker. Filen skapas och skickas på aviseringsdagen.
Autogiro. Skickas i en fil till SEB som i sin tar det vidare till Bankgirocentralen. Filen skapas och skickas
på aviseringsdagen.
Adyens betalmetoder. För dessa skapas ingen fil utan alla invoices för dessa faddrar skickas i en
automatisk batch till Adyen den 27:e varje månad.
o Kortbetalning (Visa/Mastercard)
o Direktdebitering (detta är egentligen samma sak som autogiro men istället för att vi sitter på
fadderns kontouppgifter och sköter all admin kring detta så gör Adyen och deras partner
Trustly det åt oss.)

3.2.4.1 Invoices

Bild 10
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Som nämndes under kapitlet ”3.1.4 Finansiell information” så använder vi oss av Invoices i PlanCRM för att
styra vilket ändamål våra insamlade medel ska gå till. För att skapa alla Invoices till faddrarna, dvs dom som
bidrar till oss regelbundet, har vi en batch-körning som heter Generate Invoice. Den letar fram vilka faddrar
som ska få en ny Invoice utifrån betalfrekvens och om de redan har en väntande Invoice. Den körningen görs
en gång i månaden, runt den nionde varje månad.
När vi kört Generate Invoice så kör vi en annan batch-körning som heter Generate Bankfile. Den letar upp alla
öppna Invoices i systemet och skapar bankfiler baserade på dessa som vi sedan kan skicka till banken för att dra
på faddrars autogiron eller till vår utskickspartner för att skriva ut och posta inbetalningsavier till givarna.
När vi skickar en bankfil till vår utskickspartner, IDATA, så fungerar det på följande vis: Varje Invoice som skapas
i PlanCRM har ett InvoiceID, ett unikt ID för varje Invoice. När vi kör Generate Bankfile för alla Invoices till
faddrar som har betalmetoderna Avi eller E-faktura, så får varje Invoice dessutom något som heter
InvoiceNumber. Detta InvoiceNumber följer med bankfilen och när en fadder betalat sin avi kan PlanCRM
koppla inbetalningarna till rätt Invoice i systemet.
För autogiron fungerar det lite annorlunda. När vi skapar den bankfilen genom Generate Bankfile
(betalmetoderna har olika bankfiler) så skapas inte ett InvoiceNumber för varje Invoice. Istället skapas en rad i
databastabellen Payment. Det skapas alltså en betalning i PlanCRMs databas, som är pengar som vi väntar på
att få in. Den raden i Payment-tabellen får då ett PaymentID och detta unika ID skickar vi med i bankfilen till
banken. Vi skickar även med faddernummer i bankfilen och faddernumret tillsammans med PaymentID bildar
något som kallas Payment Reference Number, som också ingår i bankfilen, vilket PlanCRM då använder för att
hitta rätt Invoice som pengarna ska in på. Vi skickar alltså med det unika Payment Reference Number för varje
autogirodragning vi vill ska göras och det Payment Reference Number får vi sedan tillbaka från banken när
pengarna har dragits.
Vi har ganska nyligen lanserat två nya betalalternativ för faddrarna via vår betalpartner Adyen. Via Adyen kan
faddrarna betala med antingen kort eller med direktdebitering (en form av autogiro). Till Adyen behöver vi inte
skicka några bankfiler, utan istället skapar vi Invoices i PlanCRM och den 27:e varje månad letar vår egenbyggda
applikation Donations Manager upp alla nya Invoices för faddrarna med Adyens betalmetoder. Därefter skickas
information om dessa till Adyen, som en beställning om vad som ska dras och från vilken fadder. När faddrarna
betalat får vi tillbaka information om detta (matchas med InvoiceID) till PlanCRM genom en schemalagd batch i
Donations Manager. Batchen körs dagligen och den tittar hos Adyen om det kommit in några pengar sedan
dagen innan och hämtar hem rätt information till PlanCRM där det syns där att Invoicen är betald.

3.2.4.2 Bulk Write Off

Bild 11

Då vi inte jobbar med faktiska fakturor (eftersom allting som sagt är donationer) så skriver vi av alla obetalda
Invoices en gång i månaden innan vi skapar nya. Den batch-körningen heter Bulk Write Off och den tittar på
slutdatumet som varje Invoice har. Om slutdatumet är passerat och Invoicen inte är betald eller om den är
delvis betald så skrivs den av. Det enda som skiljer från månad till månad är vilket slutdatum på invoicen som vi
väljer.
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3.2.5 Postings
När vi får in pengar och bokar in dessa på en Invoice så kallas detta en Posting. Vi har i huvudsak tre olika
processer för att ”posta” pengar som kommer in på olika invoices: Automatic Posting, Semi-Automatic Posting
och Manual Posting.
Automatic Posting innebär att vi laddar hem bankfiler från våra banker, SEB och Nordea, och laddar in dessa i
PlanCRM. (Vi har SEB för vårt BankGiro och Nordea för vårt PlusGiro.). Detta är en relativt automatisk process,
då vi endast manuellt laddar hem filen från banken och sedan manuellt laddar in filen i PlanCRM med hjälp av
skärmen Import Bank File (Se bild 12 nedan). Därefter gör systemet allt jobb åt oss med att boka in
inbetalningarna på rätt faddrar och rätt Invoices . Den här processen görs varje dag. Bankfilerna vi läser in
genom Automatic Posting innehåller endast inbetalningar för fadderskap och endast då betalningar som gjorts
med betalmetoderna inbetalningsavi, E-faktura eller autogiro.

Bild 12

Semi-Automatic Posting (se bild 13) fångar upp alla inbetalningar som PlanCRM inte kunde lista ut vart dom
skulle postas i den automatiska batchen som beskrivs ovan. Användaren får då en fellista på dessa och kan
manuellt posta pengarna på rätt faddrar och invoices utifrån informationen som finns i bankfilen, men som
PlanCRM inte kunde matcha mot någon Invoice. Det är alltså en halvt automatisk process, precis som namnet
antyder, då vi inte behöver ange summor och oftast behöver vi heller inte leta fram vilken fadder som betalat
in, utan det gör systemet åt oss. Det vi gör manuellt är att välja hur pengarna ska bokas in på faddern om hen
till exempel har flera obetalda Invoices som ska betalas eller om faddern betalat in för lite eller för mycket. Den
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här processen görs bara de dagar då det faktiskt blir en fellista efter Automatic Posting processen är gjord. Det
är vissa dagar det inte blir några fel i den automatiska processen så då behövs inte Semi-Automatic.

Bild 13

Manual Posting används när det inte redan finns en Invoice i systemet att posta pengarna på. Det kan
exempelvis vara någon som betalat in med inbetalningsavi till vårt icke-OCR-bundna konto på banken, så
pengarna måste bokas in helt manuellt i systemet. Manual Posting görs även av vårt system Donations
Manager som laddar in alla betalningar från Gåvoshopen på hemsidan och alla Swish-gåvor. Då både skapar
den upp Invoices och postar pengarna på dessa utifrån gåvorna som köpts eller vilket Swish-nummer som det
Swishades till. Då man uppger sina personuppgifter när man handlar i Gåvoshopen så kan den antingen hitta
givaren i systemet om hen redan finns där eller så skapas en ny External Relation om det är första gången
personen ger och då skapas en Invoice och en Posting där. DonMan gör sin körning med Manual Postings varje
dag. Enda undantaget är om ingen handlat något i Gåvoshopen föregående dygn. Vad gäller Manual Postings
för givare som betalat in med en inbetalningsavi till vår icke-OCR-bundna konto, så görs det processen endast
de dagar vi fått in några sådana inbetalningar (vilket är många dagar men inte varje dag).
En process då Manual Posting används då det redan finns en Invoice i systemet, det är för dom faddrarna som
betalar sina återkommande bidrag via Adyen, alltså med kort eller direktdebitering. Så fort vi har fått notis från
Adyen att en fadders bidrag har betalats in via deras betalmetoder så letar Donations Manager upp den
motsvarande Invoicen i systemet och med hjälp av Manual Posting så bokar den in pengarna på den Invoicen.
Här är det alltså ganska kontraintuitivt att processen som möjliggör detta heter Manual Posting då allt detta
sker automatiskt och utan handpåläggning.
Ibland betalar även vissa faddrar in sina fadderbidrag till vårt icke-OCR-bundna konto och då finns ju också
redan en Invoice att boka in det på.

3.2.6 Brevutskrifter

Bild 14
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Bild 15

3.2.6.1 Brevutskrifter i bulk
Postala utskick till faddrar, främst välkomstbrev när man skrivit upp sig som ny fadder, hanteras i PlanCRM. I
PlanCRM kan vi skapa PDF:er för dessa brev och PDF:erna skapas utifrån mallar där olika variabler (namn,
belopp, etc) fylls i för att personifiera innehållet. Breven läggs in som bifogade filer till CMS-rader på den
External Relation som ska få ett specifikt brev. Alla likadana brev, baserade på samma mall, där man inte
genererat någon PDF än, läggs i en kö där PDF:erna skapas upp batch-vis. En batch skapas per brevmall, till
exempel ser ni i bilden ovan att alla “Välkomstbrev Flicka F2F” ligger samlade. När vi sedan väljer “Generate
PDF” för den batchen, med knappen längst ut till höger, så skapas en samlad PDF på, i det här fallet, 21 sidor
där varje sida är ett brev till en fadder och där varje brev ser likadant ut förutom variablerna såsom fadderns
kontaktuppgifter. Detta skrivs ut lokalt av givarservice och läggs i fönsterkuvert.

3.2.6.2 Enskilda brevutskrifter
Utöver de brevmallar som används för att skapa brev som skickas ut ofta och flera åt gången till faddrarna så
kan vi även i PlanCRM skriva fritextbrev. Då kan vi skriva ett specifikt brev till en specifik fadder om någonting
och det kommer att ha samma format och utseende som de andra breven som skapas i PlanCRM, och kommer
att kunna skrivas ut på samma sätt. Det är fördelaktigt då till exempel adressen på brevet hamnar rätt i
kuvertfönstret. Detta är i dagsläget en viktig funktion om vi måste informera faddern men inte litar på att hen
öppnar sina mejl, till exempel om något blivit fel med fadderns betalningar.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nedan är en lista på brev vi skriver ut från PlanCRM
Bytesbrev – brev med information till faddrar som har valt att byta fadderskap eller byta fadderbarn.
Dessa är alltså väldigt lika välkomstbreven men grundläggande information om det nya fadderskapet.
Cancellationsbrev – dessa skickar vi ut i samband med att ett fadderbarn cancelleras. Antingen tilldelas
faddern ett nytt fadderbarn direkt och då följer det med information om det nya fadderbarnet också.
Avslutsbrev, avliden – i vanliga fall skickar vi inte ut några bekräftelsebrev som bekräftar att en fadder
har avslutat sitt fadderskap. Det enda undantaget är när en fadder har gått bort och att fadderskapet
därför ska avslutas. Då skickas ett bekräftelsebrev till dödsboet.
Fadder har avlidit, brev till anhörig - vi får information från vår adressuppdateringspartner Bisnode ifall
någon av våra faddrar gått bort. När det händer skriver vi ibland ut ett brev som vi skickar till en
anhörig till faddern och frågar ifall hen vill ta över fadderskapet och att vi avslutar det annars.
AG-talongbrevet – Ifall en fadder hör av sig och vill byta betalmetod till autogiro och vill göra det
genom att fylla i en talong som dom sedan postar till oss, så skriver vi ut talongen från PlanCRM och
skickar med post till faddern.
Information om dubbeldragning – Ifall det inte har gått att dra en fadders månadsbetalning via
autogiro någon månad så brukar vi dra dubbelt nästa månad för att “täcka upp” den missade
månaden. Dom allra flesta mejlar vi om detta men om man inte har någon mejl registrerad hos oss så
får man ett brev istället.
Returpost – om vi får tillbaka något som vi har skickat ut på grund av att adressen inte stämmer längre
så rättar vi till adressen i PlanCRM och skickar ut utskicket på nytt, då med ett försättsblad som
informerar om att vi uppdaterat adressen i vårt system.
Tackbrev för större engångsgåvor - ifall någon donerar en stor summa pengar som engångsgåva
skickar vi ibland ut ett tackbrev för detta.
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9.

SC Corrections för dom utan mejl – ibland får vi uppdateringar från ChildData om personuppgifterna
för ett fadderbarn. I vanliga fall mejlar vi faddrarna när det händer men för faddrar som inte har någon
mejl registrerad så skriver vi ut ett brev och skickar.

3.2.7 NOI:er

Bild 16

NOI står för National Office Inquiry och en sådan kan en användare skapa i PlanCRM om den har en fråga om
ett fadderbarn eller fadderbarnets område den vill skicka till Plans fältkontor där fadderbarnet i fråga bor.
Detta kan ibland röra sig om att vi har frågor kring dokumentationen om ett särskilt fadderbarn eller så undrar
faddern någonting om detta. Då lägger vi in förfrågan i PlanCRM som sedan skickar vidare förfrågan till
ChildData. Ärendet kan sedan följas av användaren som skapade NOI:en i PlanCRM och man hittar till NOI:en
från den External Relation Overview och översikten för det fadderbarn som det handlar om.
Tidigare i underlaget nämndes öppna och stängda CMS-rader. När man lägger in en NOI i PlanCRM så skapas en
öppen CMS-rad på faddern och fadderbarnet som NOI:en handlar om. Detta för att man snabbt ska kunna se
att det finns en NOI kopplade till faddern och fadderbarnet ifall man är inne och tittar på dem i systemet. Så
länge ärendet i NOI:en är öppet så är CMS-raden öppen och sedan stängs den när ärendet är avslutat.
Det bör också tilläggas att det skapas ett referensnummer för NOI:en som är unikt för varje NOI. Det är sedan
den som används för att följa upp status för handläggaren som jobbar med NOI:en. Det mest önskvärda att ha
NOI-systemet 100% i CRM för att det ska gå enkelt att jobba med det. Förut lades och följdes NOI:er upp direkt
i Childdata, men eftersom det systemet är svåranvänt så har PlanCRM varit föredraget.
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3.2.8 Batcher

Bild 17

Utöver de batch-körningar som nämnts tidigare så har vi ett antal automatiska batch-körningar samt batcher
som kan startas manuellt vid behov. Vi har till exempel en batch som uppdaterar information om fadderbarnen
i PlanCRM med det som har ändrats i ChildData. Den heter SC Correction och går varje dag så att infon om
fadderbarnen alltid är uppdaterad.
Vi har en batch som heter Generate Outgoing Transactions vilket är en automatisk, veckovis, batch som kopplar
direkt in i ChildData via en webservice. Den batchen går igenom alla fadderbarn i PlanCRM och samlar in vilken
information som har förändrats sedan förra veckan. Exempelvis vilka fadderbarn som har tilldelats en fadder
eller vars fadder har avslutats och liknande. Den informationen skickas då in i ChildData så att informationen
om fadderbarnen ser likadan ut i PlanCRM och ChildData.
Generate Data Assurance är en batch som vi triggar manuellt. Den ska gå en gång per år och den gör en
inventering av alla våra fadderbarn, både med och utan fadder, som skapar en fil all den informationen som vi
sedan laddar upp i ChildData via deras UI. Detta är ännu en åtgärd från ChildDatas håll för att säkerställa att
informationen om fadderbarnen stämmer överallt.
Följande är en lista på de batcher som finns i PlanCRM idag, och en mkt övergripande beskrivning samt
bedömning om vi tror att batchen kommer behövas även i ett nytt CRM.
Namn på batch
Add CAN Attribute
from IH

Manuell/automatisk
Automatisk, dagligen

Add or Remove Absent
Attribute

Automatisk, dagligen

Beskrivning
Den här batchen tittar i
ChildData ifall några av
Plan Sveriges fadderbarn
har blivit cancellerade.
Om ja, så läggs ett särskilt
attribut på dom
fadderbarnen så att dom
sedan kan cancelleras i
PlanCRM
Ibland när våra kollegor i
fält besöker
fadderbarnen för att göra
en årsuppdatering på
dom så kanske dom inte
är hemma. Då får dom
attributet ABS – Absent,
så vi vet att
årsuppdateringen
kommer dröja. PlanCRM
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Behövs även framåt
Ja

Ja

hämtar den här infon från
ChildData.
Den här batchen skickar
alla nya NOI:er som
skapats i PlanCRM och
laddar upp dom i
ChildData.
Batchen lägger till
attribut på fadderbarn
enligt riktlinjer vi själva
har satt i PlanCRM.
Framförallt jobbar
batchen med AGEattributet, som alla
fadderbarn över 17 år får
så att dom inte kan
tilldelas en ny fadder.
Ifall vi har uppdaterat
något i en redan befintlig
NOI så skickas den
uppdateringen till
ChildData genom den här
batchen. Den tittar i
PlanCRM en gång varje
dag för att se om något
förändrats från vårt håll.
Den här batchen tar alla
Special Instructions i
PlanCRM vars End Date
har passerats och sätter
dom som “Inactive”, dvs
avslutade.

Add PlanCRM NOI to
CD

Automatisk, dagligen

Attribute Correction
and Insertion

Automatisk, dagligen

Bulk Change NOI to CD

Automatisk, dagligen

End Special Instructions

Automatisk, dagligen

Export Mandate
Changes

Automatisk, dagligen

Generate Outgoing
Transactions

Automatisk, veckovis. Varje
fredag kl 19:00.

Import Pooling
Dispatch from IH

Automatisk, dagligen
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Kl 14:45 varje dag letar
den här batchen igenom
PlanCRM efter nya
autogiroanmälningar och
avslutade
autogiromedgivanden
och skapar en fil med alla
dessa som vi sedan
laddar upp hos SEB.
Varje fredag eftermiddag,
kl 19, så skickar PlanCRM
filer till ChildData
innehållande alla
fadderbarn vi tilldelat,
alla fadderbarn vars
faddrar har avslutat, samt
om några ändringar
gjorts på faddrarnas
namn sedan förra
fredagen.
Den här batchen hämtar
information om alla nya
fadderbarn vi kan tilldela

Ja

Vet ej. Denna har
ingen koppling till
ChildData så om vi
ändrar hur vi jobbar
med attributen och
att stoppa
tilldelningen av för
gamla fadderbarn
internt så behövs
inte batchen.
Ja, om vi ska hantera
NOI:erna i CRMsystemet så behöver
det finnas en synk
som gör att ändringar
som görs i CRM:et av
oss också syns i
ChildData.
Ja, vi kommer
behöva Special
Instructions eller
liknande funktion och
det är praktiskt att
kunna sätta
slutdatum på dessa.
Ja. Väldigt många
faddrar betalar
fortfarande på
autogiro så vi måste
kunna hantera
autogiron även i ett
nytt CRM.

Ja

Ja

Inactivate Financial
Prevention

Automatisk, en gång i
månaden. Den första varje
månad

Refresh NOI Data

Automatisk, dagligen

SC Correction

Automatisk, dagligen

Update Cancel SC
Calculated Fields

Automatisk, dagligen

Add NOI Batch

Manuell

Generate Data
Assurance Report

Manuell, en gång per år.
Sista juni

våra faddrar.
Informationen hämtas
från ChildData och det är
Globala Huben som
bestämmer vilka
fadderbarn vi ska ha till
förfogande.
Den här batchen tar alla
ekonomiska uppehåll i
PlanCRM, som har ett
End Date som har
passerats och ser till så
att uppehållet avslutas
och betalningarna för
faddern aktiveras igen.
Batchen tar emot
ändringar gjorda i NOI:er
i ChildData och lägger in
dessa ändringar i
PlanCRM så att det
stämmer överens på
båda ställen.
Batchen tar emot
ändringar i informationen
vi har om fadderbarnen.
Dvs, deras namn, ålder,
kön, familjeförhållanden,
etc. Och lägger in dessa
ändringar i PlanCRM samt
skapar en rapport över
alla ändringar som
handläggarna tittar på
ifall någon fadder måste
kontaktas om
ändringarna.
I skärmen “Cancel
Sponsored Child” så har
vi satt vissa kriterier för
hur olika cancellationer
ska hanteras när vi kör
dom i bulk. Den här
batchen kollar om dessa
kriterier passar in på
något/några av
fadderbarnen och ser till
att det syns i så fall.
Ibland lägger användarna
likadana NOI:er på flera
olika fadderbarn. Kan
ofta handla om att alla
bilder på fadderbarnen
från ett specifikt
fältkontor inte duger. Då
används denna batch.
En gång per år vill Globala
Huben och ChildData
inventera sina fadderbarn
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Ja. Betaluppehåll är
populärt och hjälper
oss att behålla
faddrar. All
automatisering kring
dessa är bra.

Ja

Ja

Ja. Cancellationer är
något
givarhandläggarna
jobbar mycket med,
så automatisering av
detta är alltid bra.

Ja

Ja

och jämföra med hur det
ser ut hos oss. Den här
batchen skapar en
rapport med information
om samtliga av våra
fadderbarn. Rapporten
laddas sedan upp i
ChildData.

4 Nuläge - POA och integrationer
POA (Plan Office Admin) är samlingsnamn för ett antal egenutvecklade, webbaserade applikationer som vi
använder i olika administrativa och återkommande processer kopplade till våra faddrar och givare. Det är en
egenbyggd plattform som bygger på .NET Core. I de fall applikationen har en databas används Microsoft SQL
och om det finns ett GUI används Angular. I POA ingår följande applikationer och tjänster:
•
•

BgService – Hantering av uppladdning av underlag för autogirodragningar till BGC
BisnodeIntegration – Hantering av automatiska adressuppdateringar från Bisnode

•
•

DiscontinuationModule – Hantering av uppsägning av fadderskap
DocumentsManager – Hantering av dokument innehållandes information om fadderbarn, deras
familjer och projektområdet
DonationsManager – Hantering utav donationer
MarketingAutomationService – Hantering av data mellan CRM och marketing automation plattformen
dotdigital
MFilesService – Integrationstjänst mot M-Files API

•
•
•
•

•

•
•
•

MyPlanService – Publikt API som konsumeras av Plans publika webb, betalplattformen Adyen, SMS
donationer Link Mobilty, Face2Face fadderrekrytering, marketing automation plattformen dotdigital
(kommande)
POA – Hantering av nya faddrar, betalmetodsbyte för faddrar, betalbeloppsändringar för faddrar,
adressuppdateringar för faddrar, granskning av brevkommunikation mellan faddrar och fadderbarn
och hantering av välkomstbrev för nya faddrar
POAService – API för POA
ScannedSPLetters – Hantering av fysiska brev från faddrar
SponsoredChildLetterRetriever – Hämtning av fadderbarnsbrev från ChildData

Detta underlag kommer inte att beskriva alla dessa tjänster och applikationer i detalj, men nedan följer en
summering av de vi tror är mest relevanta för CRM-projektet. Vår hypotes i dagsläget innebär att vi kommer
ersätta POA, DonationsManager, BisnodeIntegration och DiscontinuationModule med CRM-funktionalitet. Men
även här behöver vi hjälp med er bedömning.
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Bild 18

4.1 Översikt POA
Bilden ovan är Plan Office Admins startsida och i den blå randen högst upp finns länkar till POAns olika
funktioner och underapplikationer. Med tanke på POAns olika funktioner så ska den främst ses som ett
mellanlager mellan PlanCRM och vår webb men den har även kopplingar till ChildData. POAn hanterar bland
annat nya faddrar som skriver upp sig hos oss, vi granskar brev som skickas mellan faddrar och fadderbarn i
POAn och för de som har aktiverat Min Sida hos oss så kan vi felsöka och hantera deras inloggningsuppgifter i
POAn. De viktigaste delarna av POA:n är:

4.1.1 Sponsor information
Sponsors - Sponsors-delen i POAn är där vi handlägger de nya faddrarna som har kommit in till oss, antingen
via att dom skrivit upp sig som fadder på vår hemsida eller hos Face2Face. Dessa nya faddrar valideras och om
dom inte går igenom den automatiska valideringen så granskas dom av en handläggare. Valideringen tittar
bland annat på att alla adressfält ser ok, dvs att mobilnumret ser ut som ett mobilnummer och mejlen ser ut
som en mejl, men också på om vi redan har personen i våra system på något sätt.
Updated Address Details - här hanteras alla automatiska adressuppdateringar som vi får via vår partner
Bisnode. Även dessa genomgår en automatisk validering innan dom automatiskt skickas in i PlanCRM. Detta är
alltså främst en fellista där vi endast tittar på dom som inte gått igenom valideringen. En anledning till att dom
inte går igenom kan vara att dom till exempel har flyttat utomlands.
Changed Amounts och Changed Payment Methods – Dessa båda delar av POAn används för att hantera
ändringar som faddrarna har gjort med sina betalmetoder genom att logga in på Min Sida och ändra något med
detta. Man kan ändra hur mycket i månaden man vill bidra med eller vilken betalfrekvens man ska ha. Oavsett
hamnar dessa ändringar i POAn där dom väntar på att exporteras till PlanCRM. Dom exporteras sedan i bulk
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med hjälp av ett knapptryck. Vi väntar med att exportera dom för vi vill endast exportera dom i tidsramen
mellan att det sista dragningsförsöket på autogiro har gjorts, den sista i månaden ungefär, och innan nya
Invoices skapas i och med aviseringen, runt den nionde varje månad.

4.1.2 Document approver
Breven som skickas från fadderbarnen till faddrarna kommer via ChildData in i POAn där de valideras och i vissa
fall granskas av anställda på Plan. Breven går att se och bearbeta under menyvalet Document Approver i en
meny som ni ser på bild 18 ovan. Breven som skickas från faddrarna kommer in till POA från ”Min Sida” där
faddern kan skriva brev till sina fadderbarn. Även dessa brev valideras och vissa av dom granskas. Valideringen
går bland annat ut på att säkerställa att faddern och fadderbarnet faktiskt är tilldelade varandra i PlanCRM och
om brevet måste översättas eller inte. Vilka brev som ska granskas bestäms främst av två saker. Antingen så
har vi lagt en anteckning, en Special Instruction, på faddern i PlanCRM som säger att alla fadderns brev måste
granskas innan dom skickas vidare. Det gör vi om en fadder skriver märkliga eller otillåtna saker i sina brev.
Något annat som kan markera ett specifikt brev för granskning är om det innehåller vissa ord som vi har listat.
Dessa ord syns just nu endast POA-databasen och inte i POAns UI och valideringen mot dessa ord görs
automatiskt när ett nytt brev kommer in till oss. Där handlar det oftast om att vi vill fånga upp ifall en fadder
eller ett fadderbarn delar med sig av sina kontaktuppgifter eller bjuder in till besök, något som endast får ske
via Plan International och inte på eget bevåg. Dessa är regelverk som är uppsatta för att skydda barnen. Om en
fadder skickar två eller flera brev inom ett dygn så flaggas även dessa.

4.1.3 Documents Manager

Bild 199
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Documents Manager, förkortat DocMan, är en av POAns underapplikationer där vi hanterar dokumenten ”SCI”2
och ”SCU”3. En SCI får man som nybliven Barnfadder och det innehåller information om fadderbarnet man blivit
tilldelad. En SCU är en årlig uppdatering om samma fadderbarn. Båda dokumenten granskas innan de skickas ut
till faddrarna, för att se till att det inte står något konstigt i dem och att bilderna är bra och tydliga. I dagsläget
skickas alla SCI:er ut per post medans SCU:erna laddas upp på Min Sida för dom som har aktiverat Min Sida. Har
man inte aktiverat Min Sida så får man sin SCU per post. Om det är en SCU som skickas ut postalt så får faddern
dessutom ett mejl om att en SCU är på väg. Documents Manager laddar ner dokumenten åt oss från ChildData
(där de mastras) och när de blivit granskade och godkända så skickas de via post till faddern eller så laddas de
upp på Min Sida. Om det är en SCU som skickas ut postalt så får faddern dessutom ett mejl om att en SCU är på
väg. Hur dokument laddas ner beror på följande:
SCI:er laddas ner efter att PlanCRM har hämtat in alla nya fadderbarn som vi kan tilldela våra faddrar. Dessa
fadderbarn har då olika attribut som visar när i tilldelningsprocessen dom är. Detta på grund av att vi inte kan
tilldela ett barn utan att det finns en klar och godkänd SCI för det fadderbarnet. Så för att hämta dessa så kollar
DocMan först i PlanCRM för att hitta alla med attributet som säger att det finns en SCI att ladda ner för det
fadderbarnet. Sedan tar den den listan av fadderbarn och ber ChildData om dessa SCI:er i PDF-format och
laddar ner dom. Detta automatiska jobb går en gång per dag.
SCU:er däremot fungerar lite enklare. Då går DocMan till ChildData en gång per dag och frågar: “Finns det
några nya SCU:er för våra fadderbarn?” Om ja, så laddar den ner dom nya som den hittar och som den inte
redan har laddat ner.
Våra handläggare kan även använda Documents Manager för att manuellt ladda ner SCI:er eller SCU:er. Man
kan antingen hämta alla SCI:er eller SCU:er som skapats mellan två datum eller så anger man specifika
fadderbarnsnummer som man vill ha dokument på.
Det är inte bara Plan-anställda som jobbar i Documents Manager, vi har även volontärer som jobbar med att
granska dom här dokumenten. Om man som volontär har tillgång till Documents Manager då har man bara
tillgång till menyvalet Review. Det är en särskild vy utvecklad för volontärerna för att göra det så enkelt som
möjligt för dom att granska SCI:erna och SCU:erna en efter en.
När en SCI eller SCU är granskad och klar så får ges den status “Approved”. Alla godkända SCI:er och SCU:er
exporteras sedan i bulk. När dokumenten exporteras så sparas PDF:erna i M-files med metadata som gör att
det är enkelt att hitta dom, såsom faddernummer och fadderbarnsnummer. Det gör att vi enkelt kan leta upp
dokumenten ifall faddern hör av sig med frågor om dom. Det är också en säkrare förvaring än att dom ligger
kvar på vår vanliga filserver.
SCI:er sparas inte bara i M-files utan samtliga SCI:er som godkänns och exporteras till M-files skrivs också ut och
läggs i arkivskåp i väntan på att fadderbarnen ska tilldelas till en fadder. När ett fadderbarn sedan blir tilldelat
skrivs ett välkomstbrev ut från PlanCRM och det välkomstbrevet matchas sedan med en utskriven SCI från
arkivskåpen. Vi håller just nu på ett ersätta dessa fysiska arkivskåp och denna manuella lösning med ett digitalt
arkiv.
SCU:er sparas som sagt i M-files och om en fadder har aktiverat Min Sida så är det det enda som händer med
den SCU:n. Min Sida använder nämligen metadatan som SCU:n har i M-files för att hitta den där och då kunna
visa upp den på Min Sida för faddern. Faddern får i det fallet bara ett mejl om att hen kan logga in och titta på
sin nya SCU där. Om en fadder inte har aktiverat Min Sida så sammanställer en givarhandläggare en fil med alla
nya, godkända SCU:er, alltså en fil som innehåller alla PDF:er, och skickar den här filen till vår utskrifts- och

2

SCI står för Sponsored Child Introduction och är ett introduktionsdokument som berättar om en fadders
tilldelade fadderbarn.
3

SCU står för Sponsored Child Update och det är en årlig uppdatering om det aktuella fadderbarnet
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utskickspartner IDATA, som då postar SCU:erna till faddrarna. Även dessa faddrar får ett mejl där dom
informeras om att SCU:n är på väg men dom uppmanas också aktivera Min Sida så att dom kan se den där
också.

4.1.4 Donations Manager

Bild 20

Donations Manager är en av POAns applikationer som vi använder och som hanterar, mer eller mindre, alla
engångsgåvor som vi får in. Den hanterar både köp i vår gåvoshop på hemsidan, Swish-gåvor och SMS-gåvor.
DonMan hämtar dagligen all information om alla köp i WooCommerce (gåvoshoppen) varpå den validerar
informationen den får in. Den tittar på att alla kontakt- och personuppgifter ser bra ut samt att gåvan personen
köpt finns registrerad i Donations Managers register för gåvor. Det är viktigt att alla gåvor finns där för att den
ska veta till vilket ändamål pengarna för en vissa gåva ska gå. Om den hittar något som inte går igenom
valideringen så hamnar just den ordern i en fellista som en handläggare tittar på och åtgärdar. Därefter skickas
alla ordrar in i PlanCRM på rätt External Relation Number där det både läggs CMS-rad om vad personen köpt
och det bokas in pengar på en Invoice som visar vart pengarna ska gå.
Swishgåvorna hanteras som så att en handläggare hämtar en fil på banken, en fil per Swishnummer, oftast
dagligen men ibland veckovis som hen laddar in i Donations Manager. Då finns ett register av olika
Swishmeddelanden i Donations Manager som den jämför Swisharna mot för att på så sätt kunna styra in
pengarna mot rätt ändamål. Det går även att ställa in att alla pengar till ett visst Swishnummer ska gå till ett
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visst ändamål. Samma sak här som med Gåvoshopsordrarna, om något inte går igenom valideringen så hamnar
det i en fellista och sedan skickas allting in i PlanCRM.
Oavsett om det kommit in en Gåvoshopsorder, en Swish-betalning eller en SMS-donation så letar Donations
Manager först igenom PlanCRM ifall personen redan finns uppskriven hos oss på något sätt och gör den inte
det så skapas det upp en ny External Relation där pengarna sedan bokas in.

4.1.5 Discontinuation Module

Bild 21

Varje månad avslutar cirka 600 faddrar sitt fadderskap. För att spara tid för handläggarna som tar emot
avsluten så har vi byggt Discontinuations Module, som är en del av POA. Det här är ännu ett
användningsområde för öppna CMS-rader som nämndes under kapitlet om just CMS-rader. När en fadder hör
av sig och vill avsluta så lägger handläggaren som tar emot avslutet en öppen CMS-rad där man anger
avslutsanledning med endast två siffror eller två bokstäver. Avslutsanledningarna har nämligen egna koder som
POAn kan läsa. ”01” betyder till exempel att en fadder avslutar på grund av ekonomiska anledningar, eller
”CM” betyder att personen ångrat sig och inte längre vill bli fadder. Dessa avslutskoder används sedan för att
föra statistik på varför faddrarna avslutar.
En gång i månaden, inför den månatliga aviseringen, så går en handläggare in i Discontinuations Module som
då hittar alla öppna CMS-rader om avslut och man kan då med ett knapptryck avsluta alla dom berörda
fadderskapen. Då stänger också Discontinuations Module dom öppna CMS-raderna så att den och vi vet att det
är klart med det avslutet.

4.2 Rapporter
Vi använder rapporter för olika syften. Det finns rapporter för Brev mellan fadder- och fadderbarn (CTS),
Finance och Givarservice.

4.2.1 Finansiella rapporter
Rapporterna skapas av de finansiella batcherna i CRM och fungerar som bokföringsunderlag för
ekonomiavdelningen.
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Det finns två typer a rapporter, de skapade av SQL (PDF) och de skapade av POA (XLS). För ekonomiprocesserna
genereras automatiska rapporter för automatic postings (OCR-bundna konton). Semi automatic reports för
semi automatic postings av OCR-bundna konton. Manuella rapporter för manual postings (se avsnitt om
finansiella batcher).

Genereras av

Rapporttyp

PlanCRM

Automatic
Posting
Report

PlanCRM

Semi
automatic
Posting
report
Manual
Posting
report

PlanCRM

POA

Triggas
manuellt I
SQL Server
reporting
services
PlanCRM
PlanCRM

PlanCRM

PlanCRM

Kontonummer
/ursprung
BG9007014
PG 90 07 01-4
Direct debit SEB
9007014 (autogiron)*
BG9007014
PG 90 07 01-4
Direct debit SEB
9007014 (autogiron)*
BG9007311
PG9007311

Avser

Rapporttyp

används

OCR-bundna
fadderinbetalningar

SQL

Daglig
*månadsvis

OCR-bundna
fadderinbetalningar
som fastnat vid
inläsning
OCR-obundet konto:
fadderinbetalningar,
engångsgåvor,
företagsgåvor
Swishkampanjer,
och gåvoshopsgåvor

SQL

Daglig
*månadsvis

SQL

daglig

XLS

Daglig
**veckovis

Manual
Posting
report

Swish e-handel
Swish e-handel
webköp
Swish1 **
Kampanjföretag **

Manual
Posting
Manual
Posting
Income By
bank Account

Adyen Gåvoshop

Kortköp gåvoshop

XLS

Daglig

Adyen
Fadderinbetalningar
Alla kontonummer

Fadderbidrag kort
och Direktdebitering
Vald periods
samtliga donationer

XLS

Daglig

SQL

Månadsvis/
vid behov

Refund
partial refund
Payment
reversal

Alla betalmetoder

SQL

Reverse
posting

Alla
betalmetoder/konton

Återbetalningar per
betalmetod
Vid ändring av
bokning, när
betalning bokats på
fel kontonummer
När betalning
bokats på fel main
eller sub-account
När betalning
bokats på fel
external relation
number

SQL

Veckovis
/vid behov
Rapport ej
nödvändig
för
bokföring
Rapport ej
nödvändig
för
bokföring
Rapport ej
nödvändig
för
bokföring

Alla
betalmetoder/konton

Alla
betalmetoder/konton
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SQL

SQL

Tanken är att ovan rapporter ska ersättas med en integration mellan CRM och ERP framöver.

4.2.2 Rapportens utformning,
Oavsett SQL eller Excel-rapport så är innehållet detsamma så samma information efterfrågas av
ekonomiavdelningen.

Bild 22

I: Sammanfattning av batch
• Payment date - betaldatum
• Posting date - bokningsdatum
• Origin – bankkontonummer
• Payment type – ex: Giro/avi, Swish, Direktdebitering
• User- SNO.username
• Currency – Svenska kronor
• Total – Totalbelopp
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II: Posting details
Innehåller information om betalaren och bokningsställe
• SP-nummer – givaren
• Name – Namn på givaren
• Amount
• Payment date
• Posting – bokningsställe (commitment type/ engångsgåva )
• Amount
• Total batch: batchens totala summa
III: Summary by account type
• Main account – Anger typ av gåva ex engångsgåva, sponsorship, tema, gåvoshop, swish
• SubAccount – bokningsställe (ex minnesgåva, Flicka, Katastrof, Additional sponsorship)
• TotalPostingAmount – totalsumma per mainaccount + subaccount
Grand Total – Batchens totalbelopp
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4.3 Integrationer
PlanCRM är såklart ett av våra viktigaste verktyg, men det integrerar också med flera andra verksamhetskritiska
system, bland annat: vårt Marketing automation-verktyg (Dot Digital), vårt BI-system (Power BI), vår
betallösning (Adyen), webben (WooCommerce och Wordpress), ChildData och som tidigare nämnts Plan Office
Admin. Denna del är tänkt att ge er en övergripande förståelse för de viktigaste systemen PlanCRM integrerar
med och vilka våra viktigaste integrationsflöden är.

4.3.1 ChildData <-> Plan CRM
ChildData är ett gemensamt system för hela Plan International, som driftas av vår Globala Hub, och där finns all
information om alla fadderbarn som är registrerade inom organisationen. Så all kommunikation som sker
mellan insamlingskontoren och programkontoren gällande Barnfadderskapen sker genom ChildData. Där syns
också vilka fadderbarn som redan har faddrar och vi kan hämta dokumentation om fadderbarnen därifrån. Det
finns flera kopplingar mellan ChildData och PlanCRM men alla handlar om att utbyta information om
fadderbarnen från ChildData och vad som händer med fadderbarnet inom Plan International Sverige från
PlanCRM. Så till exempel får vi information från ChildData när ett fadderbarn ska cancelleras, medan vi till
exempel skickar info från PlanCRM när ett fadderbarn har tilldelats en fadder. Genom batch-körningar
säkerställs att den informationen syns i båda systemen.

4.3.2 Betalflöde (Adyen <-> PlanCRM)
Adyen är en plattform för betaltjänster. Vi använder denna plattform för att ta betalt för våra produkter så som
fadderskap och gåvor.
Från Adyen skickas data om gjorda betalningar och nya tillgängliga rapporter via endpoint Swagger UI
(plansverige.org)
Från PlanCRM skickas data om betalningar som ska genomföras via Donations Manager som anropar endpoint
API Explorer | Adyen Docs
Flödet från Adyen till PlanCRM triggas av en webhook hos Adyen som skickar data via en endpoint i
MyPlanService. Flödet från PlanCRM till Adyen triggas av schemalagda jobb i DonationsManager

4.3.3 Givare, gåvor och aktiviteter (PlanCRM <-> Dotdigital)
Marketing Automation Service (MaService) är projektet som synkar information mellan PlanCRM och Dot
Digital.
I PlanCRM’s databas har vi aktiverat SQL Service Broker, som förenklat lyssnar på tabelländringar när redaktörer
ändrar saker i PlanCRM UI. Dessa ändringar triggar events som MaService prenumererar på och hämtar upp ny
information om Faddern och anropar Dot Digitals API för en uppdatering, och utifall faddern inte finns så
skapas en ny. Detta sker direkt, men då Dot Digital har max 2000 anrop / timme så har vi lagt det i ett
köhanteringssystem (rabbitmq).

Information som skickas över till Dot Digital är grundläggande fadder information såsom namn, e-postaddress,
typ av fadder, hur många och vilka fadderbarn, betalinformation, epost och sms preferenser etc. som
verksamheten sedan kan agera på via olika marknadsföringskampanjer.
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I Dot Digital benämns det som Contacts och Insights data, https://developer.dotdigital.com/reference/

MaService hanterar även all epost som behöver skickas från våra integrationer till faddern via Dot Digitals
Transactional Email API.
Detta är under kontinuerlig utveckling men ett axplock,
•
•
•
•
•

Notifikation om att en fadder har nytt brev från sitt fadderbarn att läsa på min sida, vilket triggas av
PoaService och ChildData.
Byte av lösenord (min sida)
Byte av betalmetod (min sida)
Byte av e-postadress (min sida)
Paybylink request från Donationsmanager till Adyen

MaService har också ett schemalagt jobb från Hangfire som går en gång per timme. Det jobbet hämtar alla
faddrar i Dot Digital som har hamnat i “SuppressedContacts”. Den listan innehåller de som av olika anledningar
har avregistrerats sig från epost men också där e-postadressen på faddern är felaktig av olika anledningar, t.ex.
fel domän. MaService går igenom den listan och uppdaterar PlanCRM med dess nya preferenser samt sätter
faddern tillbaka till globala adress listan i Dot Digital men med Datafältet EmailUnsubscribed = true så att
verksamheten då istället kan skicka SMS till faddern för vidare kommunikation.

4.3.4 Värvarflöde (Face2Face –> PlanCRM)
Face2Face är ett företag som tillhandahåller en tjänst för värvning av nya faddrar till Plan International.
Systemet som Face2Face använder är en applikation utvecklad av Face2Face för handhållna enheter. De
handhållna enheterna använder deras värvare ute på stan vid värvning av nya faddrar.
Data om nya faddrar skickas via endpoint Swagger UI (plansverige.org). Det finns ett schemalagt jobb i
Face2Face som skickar in nya rekryteringar till PlanCRM varje morgon. I PlanCRM skapas följande objekt för en
fadder.
•
•
•
•

External Relation (om inte redan befintlig fadder)
Activity
Commitment
Financial Details
•
•

Invoice
Payment

• Contacts Details
• Communication Preferences
För data om nya faddrar så finns ett antal affärsregler som passeras innan faddern skapas i CRM systemet.
Bland annat kontrolleras Att gatuadress inte innehåller c/o eller lgh, Att fadder inte sitter i fängelse, Att
Personen måste vara över 18 år (ej företag) m.m, m.m.
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4.3.5 Engångsgåvor från gåvoshoppen (WooCommerce-> PlanCRM)
Ett schemalagt jobb startar import av ordrar som är lagda i gåvoshoppen via Donations Manager. När ordrarna
är godkända av verksamheten så exporteras de till PlanCRM via endpoint PlanCRM WebAPI - Swagger
(sno.local). Import av ordrar från gåvoshoppen till PlanCRM sker dagligen via ett schemalagt jobb
I PlanCRM skapas följande objekt för en fadder.

•
•
•
•

External Relation (om inte redan befintlig fadder) Activity
Financial Details
o Invoice
o Payment
Contacts Details
Communication Preferences

Även här finns ett antal affärsregler, till exempel att Orderstatus ska vara completed eller on-hold och
Betalmetoden är giltig.

4.3.6 Swishgåvor -> PlanCRM
Data för Swishgåvor får vi i underlag från banken i form utav Excel-filer som läses in I Donations Manager på
användarens begäran. Swishgåvorna granskas av användarna I Donations Manager innan de exporteras till
PlanCRM. Vid exporten så stämmer Donations Manager av ifall givaren finns i PlanCRM och om inte så skapar
applikationen en givare i PlanCRM och där efter uppgifter om gåvan och betalningen.

4.3.7 Min sida <-> PlanCRM
Anrop från min sida till PlanCRM sker från min sida backend och via MyPlanService. I stort sett alla endpoints i
MyPlanService Swagger UI (plansverige.org) nyttjas av min sida. Undantag är AdyenNotification endpoint och
SMS endpoints

4.3.8 Uppdatering av personuppgifter (Spar/Bisnode -> PlanCRM)
Från SPAR/Bisnode uppdateras personuppgifter dagligen via schemalagt jobb.Avslut av prenumeration på
personuppgifter för faddrar som avslutat sitt fadderskap triggas månatligen av schemalagt jobb
Data från Bisnode sparas i POA för granskning av nya kontaktuppgifter innan det sparas i PlanCRM.
Data från POAService skickas efter godkännande från verksamheten till PlanCRM via endpoint PlanCRM
WebAPI - Swagger (sno.local)

4.3.9 Integration mellan CRM och ERP
I dagsläget finns ingen integration mellan PlanCRM och AX, men i samband med att vi byter CRM- och
ekonomisystem behöver en sådan integration byggas. Det kommer sannolikt främst att handla om
batchkörningar av ekonomisk data från CRM till ERP (både privata donationer som kan klumpas och
företagsdonationer som inte kan klumpas) samt returdata från ERP till CRM när en företagsfaktura betalats.
Men denna integration är inte helt definierad i dagsläget, utan här behöver ni göra er bästa gissning utifrån
tidigare erfarenhet.
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Bild 23
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5 Nuläge - Power BI
5.1 Arkitektur
Arkitekturen kopplat till vår BI-lösning utgörs av flera källsystem och en serie data-lager: Data lake (håller
rådata i JSON), en databas med två scheman: stage (rådata versionshanterad) och datamart (transformerade
data för rapportering). Rapport-lagret består av Power BI-rapporter. För Finans finns också en SSAS-modell med
Live connection till Power BI-tjänsten medan Fundrasing-rapporterna visar data från importerade Power BIdataset.
Generellt dataflöde
1.

Extrahera data från källsystemen (On Premises) och leverera till data lake (Azure)

2.

Läs data från data lake och leverera till staging

3.

Läs data från staging och leverera till data mart

Bild 24

Data läses in från följande system
•

•

Plan CRM – Egenutvecklat CRM system
o Från PlanCRM hämtar PowerBI uppgifter om Plan International Sveriges faddrar.
Fadderbasen består av till största del av enskilda individer, men det förekommer även
familjeprofiler, företag och organisationer. Data som hämtas från PlanCRM rör till största
del faddrarnas personuppgifter, betalningar, produkter, samt händelser kopplade till
fadderprofilen (t.ex. kommunikationshistorik). Denna data används sedan dels som
underlag till statistiska rapporter över intäkter, försäljningsvolym, avslutshistorik samt
även till rapporter över enskilda fadderprofiler.
Dynamics Ax – ERP system
o Från Dynamics AX hämtas information gällande finansiella transaktioner och några
tabeller med data kring beskrivande namn på dimensioner. Det är primärt
huvudbokstransaktioner som skall analyseras. Denna information kombineras med
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•

•

•

•

information från EffectPlan i ekonomirapporterna inkludera ngt om koppling exflow här
och pdfer till BI
EffectPlan – Budget och planeringsverktyg
o Från EffectPlan hämtas information kring budget, prognoser och vissa dimensionella data
som beskrivande namn på budget/prognos, version och beskrivning av dimensioner.
Denna information kombineras med information från Dynamics Ax i
ekonomirapporterna.
Active Directory – Användarhantering
o Information kring användare och deras behörigheter läses över för att kunna styra vad
användarna skall få lov att se i rapporterna.
M-files - Dokumenthanteringssystem
o Lagrar filer som behövs för en komplett rapportering, i dagsläget huvudsakligen kopplat
till ekonomirapporteringen, där styrfiler behövs.
Donations Manager
o I dagsläget hämtas viss information kring engångsgåvor över till DW men det är inte
något som egentligen skall göras. Enda informationen som finns här och inte i PlanCRM
är ett meddelande som kommer med Swish-gåvor. Används på försök i fundraising data
marten

5.2 Roller
Plan Sveriges appar ligger i en Premium kapacitet som finansieras och administreras centralt av Plan
International (den globala hubben).
•

Läsare (Viewer) = Tillgång till att läsa och interagera med rapporter. De flesta i organisationen
förväntas ha denna roll.
•
Deltagare (Contributor) = Samma rättigheter som Läsare samt möjlighet att skapa, redigera, ta
bort innehåll och schemalägga datauppdateringar.
•
Medlem (Member) = Samma rättigheter som Deltagare samt möjlighet att publicera appar och
tillåta andra att dela rapporter. Även rättighet att lägga till Läsare och Medlemmar till rapporter.
•
Admin (Admin) = Samma rättigheter som Medlem samt möjlighet att lägga till och ta bort alla andra
roller.

5.3 Behörighet
Ekonomi
Användare av Finance rapporter/dashboards, t ex projektledare, har endast behörighet att se det data
som är kopplat till sitt projekt, utifrån kostnadsställe. Denna struktur uppdateras av Super User på
Ekonomi och skickas till Power BI teamet vid uppdateringar.
Insamling och Kommunikation
Antingen har man tillgång till dessa rapporter eller inte, ingen radsäkerhet implementerad här
Global hub
Antingen har man tillgång till dessa rapporter eller inte, ingen radsäkerhet implementerad här.
CRM-analytikern skickar månadsvis Plan International Sveriges fadderstatistik till Global Hub via en
Excelmall. Statistiken tas ut från SQL-skript och Qlikview/Power BI. Denna statistik läggs sedan in i
Global Fundraising Dashboard som Global Hub sköter.
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Bild 25

5.4 Överskådligt - rapporter i PowerBI
Rapporterna delas via appar i Power BI portalen, de är uppdelade i tre informationsområden enligt nedan.
Användare har inte direktaccess till andra arbetsytor än sin egen.
•

Ekonomi
Appen heter SNO – Finance.
Power BI Rapporten bygger på en SSAS tabular model, baserad på data mart Finance, under dagtid
uppdateras data i praktiken varje 45:e minut men målet är att få ned det till var 20:e minut.
Radsäkerhet är konfigurerad för denna modell, så att användare enbart ser det de har rätt att se.
Rapporten använder live connection så när tabulärmodellen laddats speglas det i rapporten så fort
rapporten öppnas, eller då man uppdaterar inne i rapporten. För de dashboards och rapporter som rör
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Finance hämtas datat från Dynamics, EffectPlan och även från dokument som innehåller styrdata, de
ligger på M-files
o

•

Finance
▪ Income Statement
• Resultaträkning med möjlighet att filtrera och byta vyer för att analysera
ned till transaktionsnivå. Det finns även möjlighet att klicka sig vidare till
själva inkomna fakturan i EffectPlan
▪ Budget/Forecast
• Uppföljning och jämförelser mellan budget och prognoser

Insamling & Kommunikation
Appen heter SNO – Fundraising. Dessa rapporter baseras på data mart Fundraising. Tre separata
Power BI filer med en eller flera flikar som läser in data dagligen.
o

Overview
▪ Overview | Commitments (commitments=”fadderskap”)
• Visar en översikt över utvecklingen av fadderbasen per kalenderår.
Exempelvis antal fadderskap, antal nya/avslutade fadderskap, antal ”gröna”
(betalande) fadderskap etc.
▪ Overview | Supporter Statistics
• Ger ett interaktivt ”nedbrytningsträd” över fadderbasen. Användaren kan
själv analysera fadderbasen, exempelvis hur många faddrar som är i en viss
åldersgrupp, från ett visst område etc.
▪ Overview | Engagements
• Visar förändringen i ”fadderskapens färger”. Ett commitment (fadderskap)
klassificeras som grönt, gult, rött beroende på betalgraden senaste 6
månaderna. Klassificeringen av fadderskap sker med logik i Store Procedure
för SQL-tabellen Commitment_Periodized.
▪ Overview | Numbers R12 & Previous month
• Visar en översikt över förändringar i intäker, antal commitments etc senaste
12 månaderna.

o

Betalgrad & Churn
▪ Payment Rate | Overview
• Visar betalgraden per kalendermånad för commitments beroende på deras
rekryteringskanal, betalmetod, månadsbelopp etc.
▪ Payment Rate | Analysis
• Visar rapport där användaren på egen hand kan analysera betalgraden hos
olika grupper i fadderbasen.
▪ Churn | Commitment Values
• Visar avslutningsgraden per kalendermånad för commitments beroende på
deras rekryteringskanal, betalmetod, månadsbelopp etc.
• Visar även retention rate (oavsett startdatum) beroende på
rekryteringskanal, faddertyp och betalmetod.
▪ Churn | Commitment for new recruitments
• Visar avslutningsgraden första 12 månaderna för nya commitments
beroende på deras rekryteringskanal, betalmetod, månadsbelopp etc.

42

o

•

Supporter Details
▪ Supporter Details
• En rapport användbar för att ta ut listor över aktiva faddrar, exempelvis
inför mejlutskick.
• Varje rad i rapporten visar en fadder (ett external relation number, inte ett
commitment). Rapporten kan filtreras på en rad olika sätt, t.ex. på
betalmetod, rekryteringskanal, avregistrerat sig från mejlutskick etc.

Global hub
Det finns dessutom några dataset och rapporter som tillhandahålls centralt via Global hub. CRManalytikern rapporterar Plan International Sveriges fadderstatistik till denna Power BI-rapport via en
Excelmall.

5.5 Implementerade vyer/rapporter via SQL/Excel
Nedanstående rapporter tas fram av CRM-analytikern på löpande basis. Rapporterna tas fram via SQL-skript
som körs mot stage-miljön. Resultatet presenteras i Excelfiler som sedan skickas till olika intressenter. I ett
senare steg är planen att delar av dessa rapporter ska automatiseras och presenteras i Power BI.

•

Namn: "Intäktsmodellen"
Beskrivning: Excelfil med månadsstatistik samt prognoser över fadderbasen.

•

Namn: "CRM SMT OnePager"
Beskrivning: Finance har en Excelfil kallad OnePager där bland annat månadsstatistik över CRMdata ingår (exempelvis antal gröna (=betalande) commitments en viss månad).

•

Namn: "Face to face - månadsrapportering"
Beskrivning: CRM-analytiker skickar statistik till företaget Face2Face (F2F) över antal
rekryteringar F2F har gjort.

•

Namn: "CRM Rapportering till Global Hub"
Beskrivning: CRM-analytiker tar fram statistik avseende SNO och skickar till Global Hub.

•

Namn: "Månadsrapportering för avdelningen"

Beskrivning: CRM-analytiker tar fram månadsstatistik och presenterar för avdelningen.
•

Namn: "Giva rapport"
Beskrivning: CRM-analytiker tar fram kvartals- och årsvis statistik åt Giva Sverige.

•

Namn: Python-skript för höjningskampanjer
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Beskrivning: Ett Python-skript för att ta fram ett uppskattat värde på hur troligt det är att en
fadder höjer sitt månadsbidrag i samtal med TM. Värdet baseras på faktorer såsom ålder, kön,
nuvarande månadsbelopp, tidigare antal JA/NEJ, antal aktiva månader etc.

5.6 Integration med CRM och ERP
En listning av de tabeller som hämtas från specifikt PlanCRM, Dynamics Ax och EffectPlan. Tabellnamnen ger en
uppfattning om vad som hämtas från de olika källsystemen och antalet rader i respektive databastabell.
Anledningen att vi beskriver detta lite mer i detalj är att vi önskar någon form av estimat kring hur lång tid nu
tror det tar att byta dessa ”integrationer” i samband med att vi inför nytt CRM och ERP.

5.6.1 Plan CRM
Från PlanCRM hämtas data styrt av parametrar och en kontroll görs på när rader senats lästes och data
uppdaterat efter senaste läsningen hämtas. Med andra ord är det enbart rader som ändrats efter senaste
laddningen som hämtas till Data Lake. Sedan laddas data till Stage och vidare till Data mart Fundraising
Data mart tabell (stage schema)

Antal rader (Augusti 2022)

[stage].[PlanSys2_AccountType]
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[stage].[PlanSys2_Activity]
[stage].[PlanSys2_ActivityType]
[stage].[PlanSys2_Cancel]
[stage].[PlanSys2_Category]
[stage].[PlanSys2_Commitment]
[stage].[PlanSys2_CommitmentAmount]
[stage].[PlanSys2_CommitmentType]
[stage].[PlanSys2_Connection]
[stage].[PlanSys2_Contact]
[stage].[PlanSys2_ContactDescription]
[stage].[PlanSys2_Continent]
[stage].[PlanSys2_CorrespondenceDoNotSend]
[stage].[PlanSys2_CorrespondenceType]
[stage].[PlanSys2_Country]
[stage].[PlanSys2_DiscontinuationReason]
[stage].[PlanSys2_DiscontinueActivity]
[stage].[PlanSys2_DiscontinueConnection]
[stage].[PlanSys2_Document]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelation]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelationAddress]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelationAddressPersonalId]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelationLanguage]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelationPaymentMethod]
[stage].[PlanSys2_ExternalRelationProfile]
[stage].[PlanSys2_FieldOffice]
[stage].[PlanSys2_FinancialPrevention]
[stage].[PlanSys2_Invoice]
[stage].[PlanSys2_Media]
[stage].[PlanSys2_Payment]
[stage].[PlanSys2_PaymentFrequency]
[stage].[PlanSys2_PaymentType]
[stage].[PlanSys2_PersonalId]
[stage].[PlanSys2_PostCode]
[stage].[PlanSys2_Posting]
[stage].[PlanSys2_Preference]
[stage].[PlanSys2_PreferenceCountry]
[stage].[PlanSys2_Source]
[stage].[PlanSys2_SponsoredChild]

614 562
65
72
28
368 589
413 740
4
378 049
9 656 959
6 456 434
8
107 296
263
103
83
446 990
320 872
769
463 009
1 052 521
325 813
451 585
367 657
13 741
734
287 936
20 415 548
25
19 078 826
4
16
331 975
17 651
20 598 917
300 877
34 138
483
286 147
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[stage].[PlanSys2_SponsoredChildAttribute]
[stage].[PlanSys2_SponsoredChildCancel]
[stage].[PlanSys2_SponsoredChildForPaging]
[stage].[PlanSys2_SubMedia]
[stage].[PlanSys2_SubTopic]
[stage].[PlanSys2_SubTopicDocument]
[stage].[PlanSys2_TitleIndicator]
[stage].[PlanSys2_VIP]

0
205 576
0
113
675
2 173
12
24

5.6.2 Dynamics Ax
För Dynamics sker en full hämtning varje gång en omladdning sker.
Data mart tabell (stage schema)

Antal rader (Augusti 2022)

[stage].[DynamicsAX_Dimensions]

1 093

[stage].[DynamicsAX_ExF_TDocument]
[stage].[DynamicsAX_LedgerPeriod]
[stage].[DynamicsAX_LedgerTable]
[stage].[DynamicsAX_LedgerTrans]

16 211
344
609
409 189

6 Viktiga (och delvis nya) CRM-behov
Förutom att vi har som önskemål att ”det som funkar idag också ska funka imorgon” när det gäller införandet
av ett nytt CRM så har vi ett antal nya behov som behöver hanteras. Vi vill poängtera här att vi kommer vilja
lansera en första version av CRM:et och därefter jobba agilt med vidareutvecklingen av det. Vi tror inte att all
önskad funktionalitet kommer vara realiserad i den första versionen.

6.1 Partnerskap och resursmobilisering
Nedan följer de behov vi identifierat i dagsläget på en övergripande nivå. Detta är ett område som vi i dagsläget
inte har något systemstöd för över huvud taget, därför är detta helt ny funktionalitet för oss som organisation.
Vi tror dock att mycket av nedan är standardfunktionalitet i ett modernt CRM-verktyg, så vi har medvetet inte
detaljerat behoven särskilt mycket. Om ni ser något som ni vill flagga för (som kan driva mycket utvecklingstid)
är det viktigt att ni gör det.
Det ska vara möjligt att ha ett s.k. ”kundkort” för företag, stiftelser och institutionellt givande som innehåller
grundläggande info om företaget.
Man ska kunna se historiken och skapa påminnelser kopplat till den aktuella kunden
Det ska finnas inbyggt processtöd för att hantera affärsmöjligheter kopplat till en kund
Det ska vara möjligt att koppla företagskontakter till ett företag (man ska kunna ange bland annat befattning,
mail, telefon, etc)
Det ska vara möjligt att se ordrar på den aktuella kunden:
o

Engångsgåva från webben (finns egen företags-checkout)
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o
o

Företagsvän (finns som produkt på webben, finns en egen företags-checkout)
Julgåva (finns som produkt på webben, finns en egen företags-checkout)

Det ska vara möjligt att skapa manuella fakturor i CRM (för våra avtalskunder som i dagsläget är cirka tio st) och
fakturaunderlag ska kunna genereras till ekonomisystemet (i dagsläget AX 2009, men integration kommer att
byggas mot nytt ekonomisystem)
Det ska vara enkelt att se vilka företag som inte har betalat en faktura, dvs betalning av fakturaunderlaget ska
gå tillbaka till CRM
Det ska finnas möjlighet att skicka automatiska mail till företag och företagskontakter (skickas via Paloma idag).
Detta kan lösas antingen genom en integration mot vårt MA-system (DotDigital), eller om det finns inbyggd
funktionalitet för detta i CRM-lösningen.
Det ska vara möjligt att skicka olika automatiska mail, s.k. ”kundresor” beroende på kundgrupp (huvudpartner,
företagsvän, engångsgivare eller flickapartner)
Det ska vara möjligt att koppla mail och kalenderhändelse som kommer i Outlook (Office 365) till rätt
företagskontakt i CRM
Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt köpa in adresser (köps idag in via Valitive) och göra utskick till s.k.
"kalla leads".
Det ska vara enkelt att ta ut en aktivitetsrapport, där man får en översikt på respektive KAM:s arbete
Det ska vara enkelt att få ut en eller flera rapporten som visar en s.k. salesfunnel/pipeline/faktiskt försäljning

6.2 Viktiga behov för givarservice
Mycket av det givarservice har behov av är beskrivet i kapitel ”3 Nuläge – Plan CRM”, men nedan följer en kort
summering på andra saker som önskats:
o Enkelt att hitta och se ändringsloggar på både faddrar och fadderbarn. För faddrarna är det viktigt att, till
exempel se när betalmetoder har ändrats och liknande samt person- och kontaktuppgiftsändringar. För
fadderbarnen vill vi enkelt se när vi fått nya uppgifter om fadderbarnet från programländerna.
o Att det loggas automatiskt varje gång vi kontaktar en givare, vare sig det är via telefon, mejl eller sms.
o Att vår softphone synkar med CRM:et, det vill säga om någon ringer in och det telefonnumret finns lagrat i
vårt CRM så vore det bra om den givaren då direkt laddas fram automatiskt i och med att personen ringer in.
Det vore också bra att Kundo (vårt mejlhanteringssystem) synkar på samma sätt, så att man kan hitta faddern i
CRM:et direkt från där man läser fadderns mejl.
o Enklare att följa upp när någon köper en gåva i gåvoshopen på faktura och se om det är
betald/obetald. Främst för företag som handlar i gåvoshopen.
o Det ska vara enkelt att skapa brevmallar och mejlmallar då vi ofta skickar ut samma brev till flera faddrar.
Innehållet är det samma, endast person- och kontaktuppgifter skiljer sig åt.
o Enkel dubblettkontroll och dubbletthantering för både nya och befintliga givare. I dagsläget kan vi inte
radera givarprofiler i vårt CRM. Det vore bra att kunna göra, just för att hålla ordning och minska dubbletter.
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o Att-Göra-Funktion, så vi vet vad som måste åtgärdas i systemet och att man kan tilldela dom uppgifterna till
sig själv, någon annan eller ett helt team. Alternativt att ändringar vi gör på givarprofilerna går att schemalägga,
så att vi inte behöver Att-Göra-Listan i samma utsträckning.

6.3 Viktiga behov för CRM-teamet
CRM-teamet hos Plan International Sverige jobbar främst med lojalisering och merförsäljning till privatgivare
och deras primära verktyg är vårt MA-verktyg och vårt BI-verktyg. Deras önskemål kopplat till ett nytt CRM är
därför lite annorlunda. Nedan är en summering av deras viktigaste behov:
o

o
o
o
o
o

Det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna mäta LTV (livstidsvärde) på en individ (förhindras av dagens
datamodell). Själva beräkningen görs/bör göras i DW:t, men datamodellen och nomenklaturen i CRM
måste underlätta detta
På sikt är det en bonus om det finns en bra MA-modul kopplat till CRM:et
Det ska vara enkelt att agera på den data som kommer in i CRM:et i realtid
Det ska vara enkelt att lägga till eller redigera innehållet i ett fält i CRM för att sedan komma över till
MA
Det ska vara möjligt att se information från MA (jätte-engagerad, har reklamerat förut, risk of churn…)
i CRM
Vi behöver se till att alla utskick som går iväg till en kund samlas på ett ställe för översikt

6.4 Icke-funktionella behov
Vi är bara intresserade av en CRM-plattform där vi inte blir beroende av en specifik leverantör. Det vill säga, det
ska vara en plattform som flera olika partners/leverantörer jobbar med.
Plattformen måste på ett bra sätt stödja eventdrivna integrationer. Lösningen behöver kunna hantera stora
transaktioner (ca 100000 gåvor kommer läsas in i bulk varje månad i samband med månadsaviseringen)
Det måste finnas inbyggt stöd för GDPR och anonymisering av individer.

7 Pågående projekt och roadmap
Det finns några pågående och planerade projekt som är viktiga att känna till för att kunna planera och
genomföra arbetet med CRM, BI och integrationer på bästa möjliga sätt.
Flytt till vår egen Azure
Vi håller i dagsläget på att flytta hem våra identiteter till vår egen Azure-tenant från Globala hubben. Det är
inte helt säkert att vi kommer slutföra det projektet dock (utvärdering pågår), utan det kan bli så att vi behöver
använda Globala hubbens tenant, eller att vi behöver ha två olika.
AX är vårt ekonomisystem och det används i huvudsak av ekonomienheten och våra controllers. I dagsläget
använder vi AX för att hantera:
•
•
•
•

Redovisning
Kundreskontra hantering
Leverantörsreskontra hantering
Ekonomiska rapporter
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Vi kommer att behöva byta ekonomisystem inom kort och det är ett projekt som sannolikt, i viss mån, kommer
bedrivas parallellt med CRM-införandet. Det är vår ambition att starta detta projekt i början av 2023 varför det
kommer vara väldigt viktigt att inleda CRM-projektet med de delar som är viktigast för ERP-projektets start.
Min sida är ett högt prioriterat projekt. Det finns i dagsläget en Min Sida som är byggd i en gammal WordPresslösning. Behoven här handlar om att det ska vara enkelt för en fadder att logga in på Min Sida och ändra sitt
månadsgivande. Man ska bland annat kunna ändra betalsätt och/eller ändra månadsbelopp. Det är också
viktigt att man får en bra upplevelse kopplat till sitt fadderbarn vad gäller brevväxlingen man haft med sitt
fadderbarn. Vi har i dagsläget en hypotes om att detta skulle kunna gå att lösa genom att använda en
standardportal kopplat till det CRM vi väljer att införa, kombinerat med custombyggd kod för att skapa en så
god användarupplevelse som möjligt av relationen fadder-fadderbarn.
Dotdigital är vårt Marketing Automation-system och det används för kommunikation med våra givare och
medlemmar genom automatiserade processer. Vi har tagit beslut om att behålla DotDigital i ett år, men det är
inte ett införande vi är jättenöjda med. Vi kommer antingen behöva höja kvaliteten på våra integrationer, eller
så behöver vi utvärdera ett verktyg där MA-funktionalitet finns inbyggd, så vi slipper integrationer. Det är vår
hypotes att detta inledningsvis hanteras utanför CRM-införandet.

8 Önskat målläge
Uppdraget kan på en övergripande nivå beskrivas som ett långsiktigt partnerskap där det första steget är ett
relativt komplext och stort utvecklingsprojekt. Dessutom kommer sannolikt fler utvecklingsinsatser att
upptäckas ”längs färden”. Ett övergripande och viktigt mål för oss är att vi får till en bra mix mellan
standardsystem och custombyggen. Vi vill därför ha en partner som kan guida oss i den förändringen. Vi vill ha
en plattform som möjliggör att förändringar av affärslogik inte driver mer tid än nödvändigt. Vi förstår att
ovanstående mål kan vara svåra att styra mot, så nedanstående stycken är därför ett försök att beskriva
uppdraget så gott vi kan i dagsläget, men det är viktigt att förstå att detta är en bild som vi tillsammans med all
sannolikhet kommer att förändra.

8.1 Målbild CRM
-

Vi behöver ersätta vårt befintliga CRM-system, det är huvudanledningen till denna upphandling.

-

Vi vill få ett standardsystem på plats där det som ”funkar idag” också bör funka i en första release av
nytt CRM. Det som ”funkar idag” är det som är beskrivet i ”3 Nuläge – Plan CRM”. Vidare bör
merparten av de nya behoven också ingå i en första release av CRM:et.

-

Vi vill reducera mängden custom-byggen i POA och därför behöver vi hjälp att göra en bedömning av
”vad som ska ligga var”. Vad i POA kan läggas i en integrationsplattform, vad kan läggas i CRM och vad
bör vara kvar som custombygge? (finns en motsvarande punkt för Målbild integration nedan)

-

Vi vill att vårt nya CRM ska ha en datamodell som förenklar vårt analysarbete

-

Vi behöver sannolikt göra förbättringar i vår kampanj- och produkthantering så vi får enklare att
analysera och samla ihop vilka gåvor som går till vilka ändamål

-

Vi vill få en användarvänlig lösning för framför allt givarservice, företagsenheten och de som jobbar
mot stiftelser/större privata givare.

-

Redan inledningsvis i projektet behöver vi hjälp att skapa ett accepterat arbetssätt där vi gör rätt
avvägningar mellan att ”skruva” på CRM, respektive ”skruva” på processer

-

Vi behöver ha ett partnerskap som ger oss en förutsägbar förvaltningskostnad per år, men möjlighet
att skruva upp och ner timmar inom rimliga gränser

-

En produkt med en begriplig licensmodell med en förutsägbar kostnad per år
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8.2 Målbild integration
-

Vi tror att vi behöver etablera integration som ett ”eget” produktområde för att säkerställa att vi har
bra kvalitet i våra integrationer. Vi behöver också säkerställa att vi har bra övervakning på våra
viktigaste flöden, samt få till en grundläggande larmhantering som är enkel att jobba med.

-

Vi vill reducera mängden custom-byggen i POA och därför behöver vi hjälp att göra en bedömning av
”vad som ska ligga var”. Vad i POA kan läggas i en integrationsplattform, vad kan läggas i CRM och vad
bör vara kvar som custombygge? (finns en motsvarande punkt för Målbild CRM ovan)

-

Vi behöver höja vår kompetens och våra tekniska förmågor att göra ändamålsenliga val av
integrationsmönster.

-

Vi behöver ta fram riktlinjer för integrationer (super-lättviktig integrationsstrategi)

-

Vi behöver ha ett partnerskap som ger oss en förutsägbar förvaltningskostnad per år, men möjlighet
att skruva upp och ner timmar inom rimliga gränser

-

En begriplig kostnadsmodell (vad är det som driver kostnader) med en så förutsägbar kostnad per år
som möjligt

8.3 Målbild BI
-

Här behöver vi hjälp att ta fram en roadmap för att på bästa sätt jobba vidare med vår BI-förvaltning

-

Vi vill lyfta en av våra interna resurser så att den personen kan ta ett produktägarskap för BIplattformen på sikt. Vi behöver hjälp att sprida kompetens, kunskap och ge inspiration till hela vår
verksamhet gällande hur de kan jobba med PowerBI.

-

Vi behöver avveckla qlikview

-

Vi vill förenkla (för utsedda expertanvändare) skapande av egna rapporter och göra ad-hoc-analyser

-

Vi behöver ha ett partnerskap som ger oss en förutsägbar förvaltningskostnad per år, men möjlighet
att skruva upp och ner timmar inom rimliga gränser

-

En begriplig licensmodell med en förutsägbar kostnad per år

8.4 Målbild övrigt
8.4.1 Samverkan med befintliga utvecklare
Vi har i dagsläget två heltidsutvecklare som besitter stor verksamhetsförståelse och det är av stor vikt att vi får
till ett bra samarbete med dem. Vi har dessutom ett team som jobbar med vår externa webb och det är viktigt
att vi får till ett gott samarbete även med dem.

8.4.2 Använda lösningar som bevisats fungera tidigare och i hög grad
använda standardfunktionalitet
Vi vill alltid att lösningen skall utgå från och baseras på sätt som ni vet är fungerande (givet er erfarenhet och
kompetens) inom alla olika områden. Vi vill utnyttja standardfunktionaliteter i de produkter som ligger till
grund för lösningen, och vi behöver få hjälp att göra det på bästa sätt.

8.4.3 Fortsätta jobba med Azure Devops och automatiserade byggen och
releaser (om det är kostnadseffektivt)
I dagsläget använder vi Azure Devops för att hantera stora delar av vår utveckling, och Git för att hantera all
kod. Vi gör frekventa och så automatiserade produktionssättningar som möjligt av samtliga våra system. Det
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kommer sannolikt inte ske varje sprint, men förutsättningarna för det bör vara på plats – förutsatt att det inte
driver onödigt mycket tid eller kostnad.

9 Avslutande ord
Vi vill gärna avsluta med en gissning på hur arbetet för områdena CRM, integration och BI kommer se ut de
kommande åren.
När det kommer till CRM så blir det en flygande start. Här kommer vi behöva förstå behoven lite mer i detalj
inledningsvis, vi kommer också att behöva prioritera ganska hårt i projektets backlog. Vi behöver börja med de
delar som är nära knutna till ERP-projektet, men även Min sida är viktigt att börja jobba med tidigt. Vi tror det
kan vara klokt att lansera funktionaliteten som är kopplad till ”företagsgänget” ganska tidigt, och därefter lägga
till de delar som finns i Plan CRM idag. Vi tror att ni kommer bli överraskade av komplexiteten i projektet, både
kopplat till oss som organisation och hur vi är bundna till exempelvis ChildData, men vi tror också att ni
kommer bli överraskade av komplexiteten kopplat till barnfadderskapet, så ta lite extra höjd för detta i era
estimat. Vi hoppas att själva projektet kan bli klart på ca 10-12 månader.
När det kommer till integration tror vi också att det blir en intensiv start, framför allt kopplat till CRM-projektet
och därpå kommande ERP-projekt. Vi tror att vi behöver göra en övergripande kartläggning av våra
integrationsflöden, ta fram en superkort integrationsstrategi som vi vill använda oss av i både projekt och
därefter löpande förvaltning. Vi kommer i samband med CRM-projektet flytta ett antal integrationsflöden till
Azure. Vi kommer också sätta upp lättviktiga verktyg och ta fram rutiner för att förbättra vår övervakning och
larmhantering samt säkerställa god kvalitet i de mest verksamhetskritiska integrationerna. I samband med att
CRM- (och därpå följande ERP-projekt) avslutas tror vi inte att integrationsområdet kommer driva särskilt
mycket tid.
För BI-delen tror vi att vi behöver hjälp att ta fram en lättviktig roadmap. Vi behöver även säkerställa att vår
arkitektur är good enough och sätta upp ett antal arkitekturella mål kopplat till vår DW/BI lösning där själva
syftet ska vara förvaltningsbarhet. Vi behöver hitta ett sätt att lyfta kompetensen på, både för vår tilltänkta
produktägare, men även verksamheten i stort. Så att de blir än mer självgående i sitt analysarbete. Vi tänker
oss att man kan jobba med allt ovan i en ganska ”maklig” förvaltningstakt.
Ovanstående är dock bara våra helt egna gissningar, och vi vill hitta en partner som kan utmana oss gällande
både ovanstående och allt som komma skall. Tack för att ni läst igenom detta låånga underlag och hoppas ni
blivit peppade på att samarbeta med oss! 😊
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