
mySafety Försäkringar är en försäk-
ringsförmedlare som erbjuder försäk-
ringar och tjänster för ökad vardags-
säkerhet, bland annat ID-skydd där 
företaget är ledande. För att kunna 
segmentera sina fakturautskick inledde 
företaget hösten 2014 ett samarbete 
med Posti Messaging . Nu kan mySafety 
själva, med hjälp av tjänsten Connect, 
matcha kunddata med olika bilagor 
och banners på fakturor och ladda upp 
till produktion.

MySafety skickar ut runt 100 000 
fakturor varje månad. Tidigare skick-
ades alla fakturor baserat på centalt 
framtagna produktionsdata. Det var 
då omständligt och svårt för mySa-
fety att snabbt få ändringar till stånd. 
“Utgångsläget var att vi istället för att 
skicka samma bilaga till alla kunder 
skulle kunna segmentera och få ut 
olika budskap på fakturor och olika 

bilagor matchat till olika målgrupper. 
Dessutom ville vi ha ett gränssnitt som 
var lätt att använda och där vi själva 
snabbt och flexibelt skulle kunna göra 
ändringar i sista stund innan produk-
tionsstart”, säger Pontus Klevebäck, 
crm-specialist på mySafety. 

Användarsynpunkter med från start i 
samarbetet Företaget inledde diskus-
sioner med Posti Messaging  på hösten 
2014 om hur Posti Messaging s app-
likation Connect kunde utvecklas för 
att tillgodose mySafetys behov. Sam-
arbetet rörde allt från utformning av 
gränssnittet till hur funktioner kunde 
användas. 

Vidden i utvecklingsarbetet spann 
från utseende och namn på enskilda 
knappar till hur segmenterade mål-
gruppslistor från crm-systemet kunde 
matchas mot data i fakturamaterial. 

INGA GRÄNSER 
FÖR RIKTAD 
KOMMUNIKATION

”Det finns inga 
begränsningar för antalet 
olika bilagor eller banners 
med olika budskap. Den 
stora nyttan för oss är just 
hur vi kan segmentera 
fakturautskick till olika 
mottagare.” 

Pontus Klevebäck, crm-
specialist, mySafety 
Försäkringar AB
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Dessutom tog man fram möjligheten att 
dynamiskt kunna använda områden 
på fakturorna för riktade budskap och 
banners med erbjudanden.

“I samarbetet var det självklart Posti 
Messaging  som tog fram koncept och 
funktioner i Connect, men vi fick stora 
möjligheter att från allra första början 
lämna feedback. På så sätt har vi 
löpande kunnat lämna förbättringsför-
slag både vad gäller funktionalitet och 
användarvänlighet. Posti Messaging  
har genom hela samarbetet lyssnat 
på oss och gjort de justeringar som vi 
önskat och visat ett stort engagemang 
och en stark vilja att få fram ett system 
som verkligen skapar nytta för oss”, 
understryker Pontus Klevebäck. 

I juni 2015 skickades det första seg-
menterade utskicket med 7000 inlagor 
som matchats mot fakturainformation, 
i detta fall kundnummer. För utskick tar 
mySafety från crm-systemet fram mål-
gruppslistor som txt-filer. Dessa så kall-
lade target lists med kunder som ska få 
olika bilagor, kan till exempel baseras 
på ålder, ort och om kunden köper före-
tagets kärnprodukt. I korsförsäljning har 
kunder som köper en produkt fått erbju-
danden om andra produkter. Ett annat 
exempel är när kunder i ett visst ålder-
spann tillsammans med fakturan har 

mySafety Försäkringar AB är en försäkringsförmedlare som sedan 1999 arbetar för att skapa 
större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i Sverige att skydda 
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Posti Messaging hjälper organisationer att digitalisera och automatisera sina kommunika-
tionsprocesser för alla typer av dokument, fakturor och meddelanden.  Med våra tjänster kan 
företag öka effekten av sin kommunikation och ge konsumenter en bättre kundupplevelse.  Vi 
optimerar våra kunders kommunikation och stödjer relaterade betallösningar.

Kontakt oss: www.postimessaging.se

fått erbjudande om en ny försäkring. 
Starkt verktyg för riktad kommunika-
tion och merförsäljning ”Connect är ett 
starkt verktyg för riktad kommunikation 
och merförsäljning där kunder köper 
andra produkter utöver vad de brukar 
köpa. Men Connect är också ett enkelt 
sätt för oss att nå ut till våra kunder 
när vi drar igång kampanjer. Framöver 
kommer vi att använda Connect för 
allt från information om förändrade 
avtalsvillkor och nyhetsbrev till bilagor 
från partners. Vi är helt enkelt väldigt 
nöjda med Connect.” 

”Så länge man vet vilka kunder man vill 
nå så finns inga begränsningar kring 
antalet bilagor eller banners med olika 
budskap. Den stora nyttan för oss har 
just varit möjligheten att kunna seg-
mentera utskick till olika mottagare”, 
avslutar Pontus Klevebäck.
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Utmaning och lösning

mySafety ville med fakturaut-
skicken kunna skicka olika bilagor 
till olika målgrupper. Med Posti 
Messaging s tjänst Connect går 
det nu att i fakturautskick samköra 
listor med utvalda kunddata från 
crm-systemet mot olika bilagor och 
banners. Kunden laddar själv upp 
material som bilagor, banners och 
målgruppslistor till Connect och 
kopplar det till produktionsflödet. 

Fördelar mySafety kan med använ-
darvänliga Connect själva skapa 
riktad kommunikation med olika 
bilagor och banners som matchas 
till fakturainformation och utvalda 
kunddata. Inga begränsningar 
finns för antalet olika bilagor och 
banners. mySafety spar portokost-
nader på att skicka erbjudanden 
tillsammans med huvuddoku-
mentet och vinner ökad flexibilitet 
genom att nära produktionstart 
kunna ladda upp filer med änd-
ringar. Självklart fungerar Connect 
även för kanaler som mejl och 
portalutskick. 

“Connect är ett 
extremt lättanvänt och 
kostnadseffektivt verktyg 
för att smidigt och snabbt 
nå ut med viktiga budskap.” 

Paulina Westberg, chef 
Customer Operations, 
mySafety Försäkringar AB


