
Guide: Drift en webshop med 
+10.000 ordrer pr. måned

9 trin til hvordan I opbygger en online forretning med 10.000 
ordrer pr. måned – vær forberedt når væksten kommer
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GUIDE:  DRIFT EN WEBSHOP MED +10.000 ORDRE PR.  MÅNED

”” It’s better to 
have infinite 
scalability and 
not need it, 
than to need 
infinite 
scalability and 
not have it.

Du kan nemt blive så optaget af den daglige drift, 
at du glemmer at have fokus på de tiltag, som kan  
flytte jeres webshop og forretning til næste niveau. 

I denne guide får du vores bedste bud på, hvordan  
du optimerer jeres drift og samtidig har overskud 
til at fokusere på de områder, der hæver jeres 
ordretilgang og omsætning.  

Vi viser, hvordan du opbygger og drifter en 
virksomhed, som er klar til vækst og mere end 
10.000 månedlige ordrer.

Vær forberedt når væksten kommer.

INTRODUKTION
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Når I skal vælge e-handelsplatform, bør I tænke 
på, hvor jeres virksomhed skal være om 5 år.  

Uden det mål for øje risikerer I at vælge en  
platform, der ikke understøtter jeres vækst-
ambitioner. På nogle e-handelsplatforme, er I 
låst til de funktioner og udvidelser, der findes i 
forvejen. 

Det øger risikoen for, at I ikke kan lave de 
tilpasninger, der skal til for at gøre jeres webshop 
strømlinet og i stand til at håndtere den ønskede 
vækst.

Den største fejl, som en virksomhed 
kan begå, især i sine tidligere vækst-
faser, er at ignorere skalerbarhed i 
e-handelsløsningen. Det kan hur-
tigt blive en tids- og pengesluger 
relativt tidligt i jeres virksomheds 
vækst, hvis ikke det tænkes ind i 
valget af platform.

”

Har I ikke planer om at skifte platform, så kan 
det være en god idé at lave en ”trykprøve” af jeres 
nuværende platform. I skal have afprøvet, om den 
kan følge med, efterhånden som I udbygger og 
vækster jeres webshop.

I bør tage nedenstående faktorer i betragtning 
ved valg af e-handelsplatform:

• Skalerbarhed

• Brugervenlighed

• Muligt at automatisere arbejdsprocesser

• Mulighed for udvikling af nye funktioner/
tilpasninger

• Marketingværktøjer

• Sikkerhedshensyn
 

For mange webshops er den tekniske platform 
noget, der bør evalueres løbende, da det er jeres 
base for hele den online forretning.

Det kan være en sand vækst-dræber, hvis I 
vælger en e-handelsplatform, der ikke kan opfylde 
virksomhedens ambitioner om f.eks. salg på x 
antal lande, håndtere y antal produkter med z 
antal produktkonfigurationer og have salg til både 
B2C og B2B og samtidig være optimeret til den 
daglige drift.

Det kan således ende med at være 
forretningskritisk, hvis jeres e-handelsplatform 
ikke er skalerbar, sikker, brugervenlig, integrerbar 
og have et stort antal udvidelsesmoduler.
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En anden vigtig ting i den online forretning med 
10.000 månedlige ordrer er jeres server setup. 
Her er det væsentligt, at I er på et setup, der kan  
håndtere datamængden og trafikken i takt med,  
at I vækster. Få eventuelt trykprøvet jeres server- 
setup og se, hvor langt I kan gå med det, I har i dag.

Målet er en stabil serverløsning og høj oppetid, 
der kan håndtere presset fra den mængde trafik 
og data, der følger med mange ordrer.

Flere af de store kunder hos WEXO kører på 
Cloud hosting som Amazon Web Services (AWS) 
og Digital Ocean. En stor fordel ved cloud hosting 
er, at det kan skalere op og ned, så du nemt klarer 
et stort udsalg, hvor presset på webshoppen øges 
gevaldigt.

AWS er en god model, hvis du har brug for høj 
stabilitet og skalerbarhed i peak hours. F.eks. 
på Black Friday, hvor der for et par år siden blev 
kappet en fiberforbindelse hos et Dansk hosting 
selskab. Her kom internettet først tilbage dagen 
efter – det var aldrig sket med AWS. 

6 HURTIGE OM AWS:

1. AWS er E-commerce managerens ven på 
store udsalgsdage som f.eks. Black Friday

2. Fra 1 til 1.000 servere på 5 minutter med 
AWS

3. Køsystem som f.eks. Queue-it eller auto-
skalering af serveren? Få flere kasselinjer 
med AWS

4. AWS giver en sikker og skalerbar 
infrastruktur

5. Betal kun for de server-ressourcer, I har brug 
for

6. Fleksibel - nye server ressourcer er kun et 
klik væk og kan være tilgængelige for jeres 
udviklere på få minutter

Figuren viser CPU-forbruget (blå graf) og 
antal instanser (orange graf) på AWS over et 
døgn på en større dansk webshop.
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Der er tre punkter, som er specielt vigtige for de 
større e-handelsvirksomheder:

• Sikkerhed i leverancen af webudvikling

• At få nok udviklingstimer og kvalificeret 
timer

• At få lovet faste udviklingsressourcer og 
adgang til flere ressourcer i peak perioder

Mange har oplevet, at det er udfordrende at 
finde de rigtige folk og ikke mindst dygtige 
 udviklere. Derfor er flere af de store e-handels-
spillere i Danmark gået mere i retningen af at hyre 
faste fuldtidsressourcer hos WEXO, så de selv 
kan holde fokus på kerneforretningen - med at 
sikre effektive indkøb, den gode markedsføring 
og øget salg. Det er eksempelvis virksomheder 
som Redoffice, Scanoffice, Sport24, Maulund, 
Blockbuster og Sparvinduer, hvor webbureauet 
bliver en udvidelse af deres webafdeling.

Ved at lade jeres webbureau håndtere udviklingen 
 i stedet for at hyre jeres egen udvikler opnår I en 
række fordele:

• Udvikleren er tilknyttet en stærk faglig 
organisation

• Adgang til sparring og undervisning med 
andre udviklere - jeres tilknyttede udvikler 
kører aldrig fast

• Leverancesikkerhed og fleksibilitet hvis der 
er brug for ekstra timer

• Få et bagland, der sikrer drift og overvågning, 
når dine udviklere lader op til næste dag

• Ingen behov for rekruttering, tests eller 
oplæring. Bureauet har den næste klar, når 
der er brug for det

• Udvikleren har fingeren på pulsen, tilegner 
sig ny viden og følger udviklingen 

• Vidensdeler og inspirerer med sin høje 
faglighed
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MED EN FAST UDVIKLINGSRESSOURCE HOS WEXO 
FÅR I FORNØJELSEN AF FØLGENDE

 

• Jeg afholder selv alle omkostninger til videreuddannelse og litteratur

• Jeg har 6 års erfaring med PHP-udvikling og 4 års erfaring med Magento-udvikling

• Jeg kan opsætte en server på en time og have en vedligeholdelsesplan og 
overvågning klar

• Jeg kan yde kritisk support mellem 7-23 alle årets 365 dage, med garanti for at 
telefonen tages

• Jeg sørger selv for at oplærer min afløser og finde en afløser ved sygdom

• Jeg har min egen projektleder, som holder styr på opgaver og prioritering

• Jeg har et stort team at sparre med ved komplekse opgaver

• Jeg er WEXO
 

Med en fasttilknyttet udvikler hos jeres webbureau får I ikke kun fornøjelsen af en 
udvikler. I får også adgang til hele hans bagland, som sikrer en høj faglighed og stor 
leverancesikkerhed i udviklingen af webshoppen.

Ivan Gammeljord

Udvikler hos WEXO
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Vi har super hurtigt WI-FI, fibernet og 5G på 
vores telefoner. Er hastighed så stadig en relevant 
faktor? Ja, det er det!

Uanset om jeres webshop har 3, 3.000 eller 
30.000 besøgende om dagen, så er hastigheden 
alfa & omega hvad angår fastholdelse af kunder 
og efterfølgende konvertering. Studier fra Google 
viser, at bounce rate konsekvent stiger med 32%, 
hvis load tiden "bare" er mellem 1-3 sekunder.

Hastighed er også en ranking factor og et 
officielt Google "signal". Siden juli 2018 har 
Google fokuseret på hastighed, og i særdeleshed 
mobil hastighed, som et led i deres SEO ranking 
mekanisme.

Hvis du har et godt budget til at arbejde med 
hastighed på webshoppen, bør I se i retning af 
Progressive Web Apps (PWA), der kan sikre 
lynhurtige loadtider på kategorisider, varekort, 

filtre. Oplev f.eks. at produkterne loader på et 
”øje-blink” efter valg af egenskaber i filteret.

Med PWA vil I få en lynhurtig webshop, hvor 
kunderne får en flydende og hurtig shopping-
oplevelse - det giver den gode kundeoplevelse.

Sikkerheden skal være i orden, så kunderne er 
trygge ved at handle på webshoppen. I bør have 
en plan for opdateringen og sikkerhedspatches af 
jeres webshop, så du er sikker på, at der løbende 
er fokus på området.

I bør også sikre, at I lever op til GDPR i forhold 
til beskyttelse og sletning af data, så I er i stand til 
at forsvare jeres valg, hvis der en dag kommer et 
brud.



#5 FJERN FRIKTION FRA CHECKOUT

GUIDE:  DRIFT EN WEBSHOP MED +10.000 ORDRE PR.  MÅNED

9 kontakt@wexo.dk · 7199 4816Udarbejdet af WEXO a/s

Friktion på checkout er en af de største 
udfordringer for de fleste webshops, især når vi 
nu befinder os i den mobile tidsalder. I bør have 
fokus på at finde en måde at gøre checkout så 
enkel og let, at flest mulig ender med at købe på 
webshoppen.

• Fjern behovet for oprettelse af konto

• Reducer antallet af steps, som kunden skal 
igennem

• Sørg for, at jeres standard leveringsmetode 
er den billigste, medmindre der er en 
hurtigere mulighed til samme pris

• Brug så få formularfelter som muligt, og brug 
automatisk udfyldning, hvor det er relevant

• Gem fakturerings- og leveringsoplysninger, 
når og hvor det er muligt

• Giv jeres kunder flere måder at betale for 
deres ordre

Når kunderne har brugt tid på at finde frem til 
de produkter, de gerne vil købe, skal det være 
så let som muligt at komme igennem købsflowet 
i webshoppen. Hvis der er bump på vejen i 
checkout, vil flere opgive deres kurv og forlade 
webshoppen for at finde produkterne et andet 
sted.
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International ekspansion er ofte nøglen til at 
vækste en e-handelsvirksomhed.  

Uanset hvor jeres virksomhed er baseret, er der 
online-kunder i andre lande, som I kan sælge til. 
En primær udfordring ved at nå disse kunder kan 
være: 

• en anden lovgivning
• at kunderne taler andre sprog
• at de forventer priser i deres lokale valuta 
• at de måske bruger alternative betalings-

metoder som f.eks. PayPal frem for 
kreditkort. 

Det kræver derfor en del forarbejde inden du  
kan udvide til nye udenlandske markeder. Du skal 
 oversætte tekster, lave priser i lokale valutaer, 
vise korrekte momssatser, tilbyde lokale betalings- 
metoder m.v. – Det vil øge trygheden og tiltroen til 
jer som forhandler på det nye marked.  

Hvad er forbrugeren for en størrelse på det nye  
marked? Er der en væsentlig anden kultur og 
forbrugeradfærd? Hvad med lovgivningen, er der 
nogle særlige krav, man skal være opmærksom på? 

Der kan være store udfordringer inden for sprog 
og kultur, når man bevæger sig uden for Danmark. 
En manglende tilpasning til det lokale marked kan 
hurtigt betyde mistede markedsandele, og så kan 
eventyret været slut, før det rigtigt er kommet i 
gang.

HER KOMMER NOGLE EKSEMPLER PÅ 
OMRÅDER, DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, 
NÅR I GÅR INTERNATIONALT

GEOGRAFISKE FORSKELLE

Det kan være relevant at undersøge om 
formularfelter på checkout skal tilpasses. F.eks.  
skrives adresser på en måde i Danmark og på en  
anden i Norge. I Norge findes der adresser uden  
et husnummer og hvis ikke du vil tabe ordre, bør  
der tages højde for sådan en afvigelse. Disse er  
væsentlige ting til at øge konverteringsfrekvensen  
på nye markeder og øge jeres globale omsætning.

KULTUR OG SPROG

I Tyskland forventer forbrugerne, at man bruger 
hr, fr og frk på checkout og i ordrebekræftelsen.

Få en professionel til at oversætte webshoppen 
til det lokale sprog. Det skaber tryghed til jer som 
forhandler.

Husk også at få oversat jeres metadata til det 
lokale sprog. F.eks. vil en nordmand søge efter 
”t-skjorte” frem for t-shirt. Sælger man skateboard 
hedder det også ”Rullebrett” på norsk. Så selvom 
dine produkter har en engelsk/international 
betegnelse, er det vigtigt, at du ser nærmere på de  
ord forbrugerne bruger på det enkelte marked. 
Her handler det meget om at skabe tryghed hos  
kunderne og sikre, at I bliver vist på søge-
maskinerne.
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LOVMÆSSIGE BARRIERE

I nogle lande er der krav om at bestemt produkt- 
info skal være synlige på alle step i købsflowet. 
Ved salg af alkohol er der i flere lande krav om, at  
alkoholprocenten skal være fremhævet på vare-
kortet, kurven, checkout og i ordrebekræftelsen.

I modsætning til dansk lovgivning skal handels-
betingelserne ifølge tysk lov oplyses via et link på 
alle webshoppens sider. Så her er det vigtigt at 
have et link til handelsbetingelserne i footeren.

Undersøg også, om der er nogle toldbarrierer til 
landet.

BETALINGSMETODER OG 
FRAGTMETODER I DE 
ENKELTE LANDE 

Det er forskelligt, hvilke betalingsformer 
forbrugerne foretrækker i de enkelte lande. F.eks. 
bør man tilbyde svenske kunder at betale med 
Klarna. I Tyskland er forbrugernes fortrukne 
betalingsmåde PayPal og faktura. I Finland er den 
foretrukne betalingsmetode bankoverførsel, og 
f.eks. Mobilpay er ikke nær så udbredt som i DK.

Det er også forskelligt hvilke fragtmetoder, der 
foretrækkes i de forskellige lande.

Håndtering af returvarer er også væsentligt at 
få på plads, da det hurtigt kan blive omstændigt 
at håndtere udenlandske returvarer. Mange 
webshops har været vant til at kunne tilbyde deres 
danske kunder gratis retur, hvilket har gjort det 
super nemt for kunden at reklamere og sende 
varer retur. Ved salg til lande med told bliver 
returneringen pludselig meget mere omstændig og 
dyr. Her vælger flere danske webshops at indgå et 
samarbejde med et lokalt firma, som kunderne kan 
sende deres returpakker til.

PRISSAMMENLIGNINGS-
SIDER 

Kom ind på landets prissammenligningsplat-
forme. I Tyskland er det f.eks. www.idealo.de, der 
er det tyske modspil til Pricerunner.
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Lær jeres kunder at kende og brug den viden 
til at levere personlige oplevelser på tværs af 
webshoppen.

En måde at indsamle kundedata er via et CRM-
system, som kan integreres til jeres webshop. Når 
I kender kunderne godt, kan I bruge din viden til 
at gøre hver eneste interaktion mere personlig og 
løbende forbedre interaktionerne. Det vil skabe 
loyalitet til jeres brand. Hvis ikke I gør det, vil I 
give jeres konkurrenter den bedste gave, man kan 
– jeres kunder.

Som så meget andet i dagens marked, har 
kundeoplevelsen ændret sig - det er meget 
mere end en person-til-person service, og 
takket være ny teknologi kan virksomhederne 
nu kommunikere med kunderne på nye og 
spændende måder. F.eks. kan du ved hjælp af 
CRM-systemer, se kundernes indkøbshistorik 
og forudse deres fremtidige behov, endnu før 
kunderne selv kender deres behov. 

Når du kan forudse fremtidige behov, kan du 
handle proaktivt og f.eks. foreslå relaterede 
produkter baseret på indkøbshistorik samt sende 
meget målrettede e-mail marketingkampagner ud 
til kunderne.

I har en stor mængde data tilgænge-
lige på jeres kunder, som bare venter 
på at blive brugt til at lære dem 
bedre at kende.

”
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Med mange processer, der går på tværs af flere 
 systemer, er integrationer nødvendige for at opnå 
 automatisering i virksomheden, og dermed en  
central forudsætning for effektivt at sikre mulighed  
for skalering og indtjening på webshoppen.

Automatisering af arbejdsgange med integra-
tioner mellem webshop og jeres systemer vil spare 
jer mange mandetimer, som i stedet kan allokeres 
til markedsføring, salg og indkøb, hvor det giver 
stor værdi til virksomheden.

• Få frigjort arbejdstimer og øg kundeservicen 
med stærke integrationer mellem din 
webshop og jeres andre systemer

• Få synkroniserede lagerantal og priser, der 
giver kunden den bedste købsoplevelse

• Få overført ordrer til pakkeriet i det øjeblik, 
der er en gyldig betaling registreret, så 
kunden oplever en hurtig levering

• Få afrapporteret til jeres Business 
Intelligence, så I kan træffe de rigtige valg

Effektivisere jeres arbejdsgange 
gennem integration af ERP-systemer, 
økonomisystemer og marketing-
systemer

”

Processer som bør effektiviseres med 
integrationer:

• Produktoprettelse

• Ordrehåndtering. Hvad gør I, hvis ordrerne 
vælter ind - har i processer og et team til at 
håndtere det?

• Bogføring af websalg

• Henvendelser fra kunderne ift. løbende 
berigelse af data på webshoppen

Erfaring viser, at 25% af de kunder, der falder 
fra, er grundet manglende information på 
webshoppen. 

Whiteaway er en af dem, som har en helt klar  
proces for databerigelse. Efter hver kunde-
henvendelse skal de opdatere deres produktdata, 
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 så den næste kunde kan finde svaret inde på  
produktet. Maulund er også en e-handelsvirksom-
hed, som ofte laver farvekorrektioner på deres 
produkter, så kunderne i større grad har alle de 
relevante data inde på produkterne for at kunne 
foretage et køb. 

De webshops, der har fokus på løbende at berige 
deres produkter med vigtig produktinfo, giver 
deres kunder en vigtig hjælpende hånd til det 
endelige salg. Jo mere detaljeret produkter bliver 
beskrevet, jo større sandsynlighed er der for, at 
kunden køber hos jer.

Et eksempel på, hvordan en webshop er lykkedes  
godt med at databerige deres produkter, er 
Cykelexperten.dk. De har formået at nedbringe 
kundehenvendelserne i supporten ved at tydelig-
gøre, hvad der er med i pakken, når man køber 
cykel. Samtidig gør de det nemt for kunden at 
købe ekstra udstyr, som passer til den valgte 
cykel.  

Det er med til at øge tilfredsheden gevaldigt 
blandt deres kunder, når de modtager varen, da  
de allerede før købet har lavet en forventnings-
afstemning på, hvad varen indeholder, og hvad 
der kan købes af udstyr hertil.
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Effektiv lagerlogistik er vigtigt for, at I kan  
skalere jeres ordreflow i webshoppen. Efterhånden 
 som ordrerne strømmer ind i webshoppen, vil der 
komme øget pres på lageret. Der vil automatisk 
blive stillet større krav til processerne på lageret 
og til systemet, der styrer det. 

Som e-handelsvirksomhed er lagerhåndtering et 
essentielt parameter at fokusere på, da process-
erne på lageret, fra ordren modtages, til de er klar 
til forsendelse, er rygraden i forretningen. Med 
et Warehouse management systemet (WMS) får 
I effektiviseret arbejdsgangene på lageret, skabt 
overblik og minimeret fejl. WMS-systemet skal 
integreres med jeres webshop og pluksystem, så 
alt kan køre automatisk.

Med et integreret WMS vil I opleve, at effek-
tiviteten stiger markant med den mere effektive 
plukning og pakke proces, bedre fejlkontrol samt 
effektiv håndtering af returpakker. I vil opleve, at 
det tager langt kortere tid at få en ordre igennem 
flowet og ud til kunderne end tidligere. Det giver 
bedre kundetilfredshed og mere omsætning.
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Vi er et bureau, der har specialiseret sig i e-handel 
 og med 40+ dedikerede medarbejdere er vi en af 
Danmarks mest solide samarbejdspartnere inden 
for opensource e-handelsløsninger.

Vi udvikler webshoppen ud fra mange års 
erfaring i branchen, der gør, at I hurtigt kan starte 
en stærk performende webshop. Og efterfølgende 
fortsætte jeres online vækstrejse ved at tilføje  
kompleksitet og værdi i efterfølgende 
udviklingsfaser.

Gennem årene har WEXO løbende udbygget de  
enkelte platformes standardløsninger for at sikre, 
at de lever op til de krav, det danske marked 
sætter. Vi har udviklet en række tillægsmoduler, 
øget platformens performance samt tilført mange 
års best practice i løsningen på Magento og 
Shopware.

Hos WEXO stræber vi efter et højt fagligt niveau,  
og alle vores medarbejdere brænder for at blive 
blandt de dygtigste på deres felt. Vi trives med 
udfordringer, og er meget bevidste om, at du som 
webshopejer søger nogen, der vil påtage sig en del 
af ansvaret for din forretning. 

Vi står for udvikling, drift, hosting, oplæring og 
support. På den måde sikre vi, at der kun er én, der 
er ansvarlig for, at webshoppen fungerer. Ligesom 
med en hovedentreprise ved husbyggeri, sikrer 
det, at ansvaret er placeret ét sted.

WEXO har bl.a. leveret e-handelsløsninger 
til Sport24, Kop & Kande, Garant, Redoffice 
Scanoffice, Blockbuster m.fl. 
 
Besøg os på www.wexo.dk

OM WEXO
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