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For Drupal er der ingen enkelt løsning, 
der passer til alt og alle, når det drejer 
sig om e-handel. Det bør der heller ikke 
være. De mange muligheder for ehandel, 
der fungerer med et Drupalwebsite, kan 
virke overvældende, fordi der er et væld 
af muligheder for virksomheder af enhver 
størrelse og med ethvert budget. 

I dette whitepaper diskuterer vi værdien 
af Drupal som platform, der indgår i en 
ehandelsløsning - vi identifi cerer nogle af 
de forskellige e-handelsløsninger, der er 
tilgængelige for virksomheder, der har
Drupal websites, og giver oplysninger om,
hvordan Drupal og e-handelsværktøjer  
kan integreres gnidningsfrit med en stor
samling af værktøjer og tjenester.

Om os
FFW er et digitalt bureau, der fokuserer på at skabe digitale oplevelsesplatforme, der sikrer, at 
vores kunder får succes. Vi bevæger os altid fremad i takt med den digitale innovation.

Vi leverer strategier, digital innovation, websites, apps og oplevelser, der sætter vores kunder 
og deres brugere i centrum af alle interaktioner. Vores mere end 375+ ansatte i 10 lande har en 
referenceliste, der tæller flere end 1000 kreative digitale løsninger leveret siden år 2000.

Lær mere på:

ffwagency.com facebook twitter linked in

https://ffwagency.com/da
https://www.facebook.com/FFWagency/
https://twitter.com/FFWglobal/
https://www.linkedin.com/company-beta/9442560/


Valg af Drupal til e-handel
En af Drupals største forcer er tilpasningsevne, og kompatibiliteten med mange værktøjer og 
systemer. En god e-handelsløsning er langt mere end blot et CMS-system, der taler sammen 
med e-handelssoftware. En god ehandelsløsning kan dele oplysninger med CRM-systemer 
som f.eks. Salesforce, kan integrere med marketingværktøjer og kan tilbyde en bred
vifte af betalingsmuligheder.

For eksempel kan et Drupal ehandelsøkosystem
for en lille nonprofitorganisation se ud som følger:

• Drupal CMS styrer websitet
• Integration med Shopify for medlemskab og mindre salg
• Et enkelt betalingssystem
• Integration med CRM
• Integration med Optimizely A/B-tests
• Et atomisk designbibliotek

Med en løsning som den, der er nævnt ovenfor, kan nonprofi torganisationen dele information 
mellem Drupal, webshop og CRM-systemet og opdatere medlemskabstransaktioner og køb 
i realtid. Integration af marketingværktøjer som Optimizely vil gøre det muligt for nonprofi 
torganisationens lille team at udnytte platformen godt, og et atomisk designbibliotek 
integreret med både website og webshop vil sikre, at alt ser sammenhængende ud visuelt og 
er let at vedligeholde.

For en større virksomhed, der driver en webshop med en millionomsætning, kan en løsning som 
Magento være bedre egnet, hvor Drupal deler information mellem handelssystemet, et CRM-
system som Salesforce, et marketing automatiseringssystem som Marketo og marketing- og 
analyseværktøjer som Hotjar, der angiver heatmaps over brugeradfærd på tværs af websitet.

I sidste ende er der en række muligheder for e-handel. Med Drupal har virksomheder mulighed 
for at tilpasse deres e-handelsøkosystemer ud fra et holistisk synspunkt og at opbygge 
systemer, der reducerer omkostningerne, skalerer med deres forretning og som gør, at de ikke 
har brug for højt specialiseret ITpersonale til at klare sig i det daglige. Marketingmedarbejdere 
og indholdsredaktører kan opdatere indhold og administrere lager og frigøre ITpersonalet
indtil der virkelig er behov for dem.



En oversigt over e-handelsløsninger til Drupal
Ved at bruge et Drupal 8-site som omdrejningspunkt kan en virksomhed kombinere en række 
forskellige tjenester til at skabe et e-handelsøkosystem, der er ideelt til dens behov. Med 
Drupal 8 kan forskellige systemer tale med hinanden og sende oplysninger frem og tilbage, 
efterhånden som brugerne ser elementer, interagerer med deres indkøbskurv, foretager køb, 
kontrollerer ordrestatusser og meget mere.

Drupals fl eksibilitet betyder, at der er et holistisk økosystem tilgængeligt for virksomheder 
uanset deres størrelse. Selvom integrationsniveauet kan variere afhængigt af omfanget af 
e-handelsoperationer, betyder de mange forskellige tilbud til Drupal-brugere, at der er en 
løsning indenfor ethvert budget.

Mindre og mellemstore
løsninger
En af de løsninger, som FFW-teamet har 
brugt til mindre og mellemstore løsninger, 
er Shopify, som er en ehandelsservice 
udbyder. Shopify’s billige abonnementer 
og priser i forbindelse med deres nemme 
skabelonsystem betyder, at det er ideelt 
til virksomheder med mindre behov for 
e-handel.

Shopify giver mulighed for fremragende 
segmentering og kan integreres med 
mange værktøjer. Derudover gør Shopify’s 
Liquidskabelonsystem, at det er relativt
simpel at få webshoppen til at se ud og
føles som resten af virksomhedens side.

Store løsninger og 
enterprise
Der fi ndes en række løsninger til større
webshops. For nylig har Acquia indledt et
samarbejde med Magento om at skabe et
system, der kombinerer personalisering af
indhold med e-handel. Dette har været en
meget populær løsning for større 
Drupalwebsites, og den har fået en masse
opmærksomhed. 

Magento er dog ikke det eneste 
e-handelstilbud til store Drupal-
websites. Drupal Commerce er et andet 
system, der giver den slags fl eksibilitet, 
organisationer kan drage fordel af. Både 
Drupal Commerce og Magento er gode 
valg til store webshops, der trækker fl ere 
hundredetusinder - og endda millioner - af 
kroner i omsætning hvert år.

For virkelig store shops - som dem der 
tjener halve til hele milliarder - fi ndes der 
fl ere gigantløsninger, herunder Amazon. 
Men for langt de fl este virksomheder, der 
ønsker at integrere ehandelsløsninger på 
deres Drupal-sites, er en så massiv løsning 
ikke nødvendig.



Opbygning af 
et holistisk 
e-handelsøkosystem
Selv om e-handel bliver mere og mere 
populært, har få virksomheder valgt reelt
holistiske økosystemer. Det betyder, at 
de går glip af Drupals fleksibilitet og 
brugervenlighed, der gør det til et ideelt 
samlingspunkt for en række forskellige 
værktøjer, og som giver virksomheder 
mulighed for at få mest muligt ud af deres 
e-handelstilbud.

Integrering af værktøjer gør det muligt for 
en platform at fungere på et niveau, der 
er større end summen af delene. Et fuldt 
integreret ehandelsøkosystem kan give 
besøgende flotte og personlige oplevelser, 
der sætter standarden for, hvordan en 
digital oplevelsesplatform bør præstere.

Nogle af de 
værktøjsintegrationer,
som FFW generelt
anbefaler eller tilbyder 
vores kunder, omfatter: 

• CRM

• Optimeringsløsninger, herunder heat-
   mapping, A/B-test eller SEO-værktøjer.

• Et “headless” indholdsarkiv, der leverer  
   dit indhold til et hvilket som helst antal  
   portaler eller apps.

• Analytics løsninger.

• Marketingplatforme, herunder et
   marketing automatiseringsværktøj.

Personalisering af 
shoppingoplevelsen
Med Drupal er det muligt at opbygge en 
e-handelsoplevelse, der er personlig, flot 
og nem at optimere. Dette gøres ved at 
opbygge et atomisk designbibliotek, der er 
et struktureret system af designelementer, 
som opretholder konsistens på tværs af de 
forskellige berøringspunkter på en digital
platform. (For at lære mere om Atomic 
Design kan du læse vores whitepaper på
FFWagency.com/da/viden).

Brug af et atomisk designbibliotek betyder, 
at et website er opbygget af tilpassede 
komponenter, der kan implementeres på et 
utal af fleksible måder ved hjælp af en drag 
and drop-editor. Marketingmedarbejdere 
kan afprøve forskellige layouts, flytte rundt 
på call-to-actions og lege med forskellige 
måder at præsentere indholdet på til 
forskellige brugertyper.

Derudover gør integrering med 
optimerings- og måleværktøjer - som 
f.eks. Google Optimize eller Hotjar – at 
marketingmedarbejdere kan se, hvilken
version af en side, der præsterer bedre 
og kortlægge, hvilke punkter på en side 
brugerne kigger og klikker på. Med denne 
information kan marketingmedarbejdere 
nemt opdatere formularer, flytte rundt på 
indhold med drag and drop eller adressere 
konverteringsproblemer med minimal
assistance fra IT-afdelingen.

https://ffwagency.com/da/viden


Succeshistorie:
LUSH

LUSH er et godt eksempel på en holistisk tilgang til e-handel. LUSH er en vegetarisk 
og vegansk skønheds- og kosmetikvirksomhed med base i England, som FFW for nylig 
samarbejdede med om at skabe den største e-handelsplatform bygget på Drupal Commerce. 
Den nye platform adresserer flere problemer, som LUSH havde med ydeevne, skalering og 
fleksibilitet.

LUSH’s primære mål var at lave et website, der kan håndtere de trafikmængder, der følger 
med store årlige salg. Da LUSH er en verdensomspændende virksomhed, havde de brug for 
at kunne oprette lokale webshops, så de enkelte afdelinger kan foretage tilpasninger og 
oversættelse af indhold. Platformen blev opdelt i følgende specifikke problemer:

1. LUSH havde brug for et konsekvent dataflow og business intelligence-rapportering i alle 
situationer.

For at løse dette problem blev der implementeret et køsystem med høj tilgængelighed for at
synkronisere ordrer og data mellem systemerne, hvilket gør det nemt for brugerne at indlæse 
og tracke transaktioner på tværs af enheder. Desuden havde FFW planlagt og opbygget en
cloudbaseret digital oplevelsesplatform, der gør det muligt for brugerne at foretage køb og
betalinger nemt og sikkert på tværs af web- og mobilenheder

2. Websitet skulle være i stand til at servicere op til 100 forskellige markeder, der fungerer 
uafhængigt af hinanden.

For at dette kunne lade sig gøre, udvidede FFW LUSH’s Mobile API til at kunne håndtere flere
sprog, til at kunne håndtere forsendelse, valutaer og transaktioner på flere markeder og til at
være i overensstemmelse med de forskellige markeders love og regler. Der blev desuden truffet 
foranstaltninger, så ændringer i trafikmængden ét sted ikke ville påvirke websitet i resten af 
verden.

3. Websitet skulle være i stand til at håndtere store stigninger i trafikken.

Der blev implementeret et Cloudflare caching-lag for at reducere presset på serverne, hvilket
hjalp med at håndtere brugere, der hyppigt genindlæser websitet for at se prisændringer 
under et udsalg.

Efter lanceringen af LUSH’s nye e-handelsøkosystem steg antallet af web-
sessioner med 75%, det digitale salg med imponerende 64%, og antallet af 
frafald blev reduceret med 16%.



Så dan ko mmer du i gan g med et
e-handelsø kosystem
Som det fremgår af LUSH-casen, har virksomheder med holistiske e-handelsøkosystemer en 
klar fordel i forhold til konkurrenterne: Evnen til intelligent at bruge data til at forbedre en 
e-handelsløsning er afgørende for at køre en succesfuld webshop, og det hele begynder med 
at identifi cere det korrekte fundament.

At vælge den rigtige e-handelsløsning og de rigtige værktøjer til sin virksomhed kan virke som 
en skræmmende opgave. Der er mange forskellige muligheder, og det kan være svært at vide, 
hvad man har brug for i sin stak. 

FFW har meget erfaring med at hjælpe virksomheder med at forstå deres behov og identifi 
cere hvilke værktøjer, de har brug for. Kontakt os for at få hjælp til at vælge den rigtige 
e-handelsplatform og de rigtige markedsføringsværktøjer til dit website eller for at lære mere 
om at designe en holistisk e-handelsløsning. Vores digitale eksperter er her for at hjælpe dig
med at få mest muligt ud af din digitale oplevelsesplatform.


