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POVZETEK
Živimo v dobi konstantnih inovacij, hitrih sprememb in načina življenja. K tej situaciji sta
v največji meri prispevala tehnološki napredek in informacijska tehnologija. Razvoj
interneta je prišel do takšne ravni, da je prisoten na vseh področjih. Njegova razširjenost
je doprinesla korenite spremembe tudi v podjetništvu. Ne samo da omogoča olajšano
poslovanje in mobilnost, temveč je njegov razvoj odprl nova tržišča in s tem posledično
nove metode ustanavljanja in razvoja podjetij. Govorimo o start-up podjetjih, za katere
sta značilna prodor na trg z inovativnim produktom in hitra rast. Internet je tudi posegel
v način razmišljanja kupcev in tako pretresel tradicionalne pristope podjetniške
naravnanosti. Danes so kupci zahtevnejši kot kadarkoli prej, zato so podjetja prisiljena
uporabljati metode raziskovanja in zbiranja informacij o odjemalcih. Tako se je razvil
management odnosov s strankami, strategija poslovanja usmerjena k stranki, ki je
podprta s CRM rešitvijo ali aplikacijo. Dandanes je uporaba rešitev CRM že zelo
razširjena, saj podjetju nudi konkurenčnost na trgu, učinkovitejše poslovanje in nadzor
nad strankami.
Poslovne potenciale uporabe rešitve CRM smo prikazali na primeru start-up podjetja
Idejum d.o.o. Mlado podjetje se je zaradi rasti začelo soočati s številnimi težavami,
povezanimi z upravljanjem podatkov o strankah in vodenju nepremičnin ter z nudenjem
kakovostnih storitev. Večino težav je odpravila uvedba oblačne storitve Intrix CRM.
Rešitev zaposlenim omogoča učinkovitejše poslovanje s funkcijami, kot so pregled nad
podatkovno bazo, vodenje opravil in projektov ter hiter in mobilen dostop do informacij.
Prav tako je učinkovitejši in kvalitetnejši pristop do strank, ki so deležne hitrejših in
kakovostnejših storitev. Po mesecu dni uporabe se je investicija v uvedbo rešitve izkazala
za pravo, saj je podjetju prinesla številne prednosti v organiziranosti, poslovni
učinkovitosti in mobilnosti.
Ključne besede: Start-up podjetništvo, uvajanje rešitve CRM, oblačne rešitve CRM, Intrix
CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics CRM

ABSTRACT
We live in an era of constant innovation, quick lifestyle and changes. What contributed
to this most are technological progress and informational technology. Internet
development reached a level of omnipresence. Its prevalence contributed to radical
changes also in entrepreneurship. Not only does it facilitate company performance and
mobility, its development opened new markets and consequently new methods of
creating and developing companies. We are discussing start-up companies for which
market penetration with an innovative product and quick growth are typical. Internet
also intervenes with the customers' way of thinking and has with that shaken up
traditional approaches to entrepreneurial stance. Nowadays, customers are more
demanding than ever so the companies are forced to use research and information
collection methods on clients. Thus, management of client relations developed – a
business strategy directed to the client and supported by a CRM solution or application.
The use of CRM solutions has already become widespread as it offers companies market
competitiveness, a more efficient company performance and client control.
We show business potentials of CRM solutions on the case of Idejum d.o.o. start-up
company. A young company started facing several difficulties connected to data on
clients and real estate management and providing quality services due to growth. Most
of the difficulties have been eliminated by Intrix CRM cloud service implementation. This
solution enables employees a more effective company performance with features such
as database overview, task and project management, and a quick and mobile access to
information. It also provides customers with a more effective approach of better quality
which enables them quicker solutions of better quality. After one month of use the
investment in solution implementation proved to be the right one. It brought several
advantages in the sense of organisation, business effectiveness and mobility to the
company.
Key Words: Start-up company, CRM solution implementation, cloud CRM solution, Intrix
CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics CRM
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SEZNAM OKRAJŠAV
API
CPQ
CRM
EAI
ERP
JPG
PDF
SPS
SRS

Application Programming Interface (aplikacijski programski vmesnik)
Configure, Price, Quote (rešitev za izračunavanje cene izdelka)
Costumer Relationship Management (upravljanje odnosov s strankami)
Enterprise Application Integration
Enterprise Resource Planning (celovite programske rešitve)
Joint Photographic Experts Group (rastrski digitalni slikovni format)
Portable Document Format (digitalni format dokumenta)
Slovenski podjetniški sklad
Slovenski računovodski standardi

1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Dandanes ostati in uspeti v poslovnem svetu ni enostavno. Potrošniki imajo vedno večje
zahteve, prav tako pa na vsakem koraku preti konkurenca. Nov trend podjetništva so
start-up ali zagonska podjetja. Ta tip podjetja ustanovijo ljudje, ki želijo prodati nekaj
inovativnega, kar še ni na trgu ali pa ne v takšni obliki.
Trendi na področju start-up podjetništva so predvsem v tehnologiji, največ na področju
spleta in mobilnih aplikacij. Vendar pa start-up ni omejen le na to kategorijo. V Sloveniji
se pojavljajo odlična zagonska podjetja tudi na področju kemije in biologije (Kordiš,
2011).
Pomembna sestavina zagonskega podjetja je podjetniški tim, skupina motiviranih
vsestranskih posameznikov, ki v priložnost oziroma produkt tako verjame, da so
pripravljeni tvegati vse, da bi poskusili uspeti. Pripravljeni so biti »lačni in strgani« več
let, kolikor lahko traja negotova podjetniška pot (Petković, 2012).
Eno izmed mnogih start-up podjetij je tudi Idejum d.o.o., ki sta ga ustanovila arhitekt in
nepremičninski posrednik z željo in namenom, da bi na trgu nepremičnin ponudila nekaj,
česar pri nas nepremičninske agencije še ne ponujajo. Podjetje raste in se razvija na trgu
že dve leti. Pridobili so nov kader, zajetno bazo podatkov in – najpomembnejše –
stranke. Sedaj je čas, da podjetje začne razvijati nove strategije pristopa do strank s
pomočjo upravljanja odnosov s strankami (angl. Costumer Relationship Management, v
nadaljevanju CRM).
Samo dober izdelek ali storitev že dolgo več ni zagotovilo za uspeh podjetja. Zato je na
trgu nujno potreben pravilen pristop do odjemalcev. To pomeni, da se izdelek predstavi
in ponudi pravim ciljnim skupinam ter vzpostavi stike in odnose z njimi, predvsem pa se
jih obdrži.
Razvoj informatike je spremenil tradicionalno poslovanje in danes se podjetja dobro
zavedajo kaj pomeni uporaba informacijskih rešitev. Teh rešitev je ogromno in obsegajo
vsa mogoča področja poslovanja. Ena izmed pomembnejših rešitev je upravljanje
odnosov s strankami, orodje in poslovna strategija, ki se osredotoča na odnose s
strankami ter z njimi povezane poslovne procese. To ni le programska oprema, ki bi bila
usmerjena samo na stranke, ampak celovita rešitev, ki prinese podjetju tudi boljšo
organizacijo in komunikacijo ter olajšano in bolj nadzorovano poslovanje.
Razvoj, vpeljavo in prilagoditev rešitve CRM si lahko podjetje izdela samo. Običajno pa
si podjetje na trgu izbere ponudnika rešitev CRM. Izbrani ponudnik ponuja rešitev kot
storitev ali pa napravi podrobno analizo trenutnega stanja in razvije rešitev na osnovi
potreb ter želja podjetja. Na trgu je ogromno različnih ponudnikov, tako slovenskih kot
tudi tujih, prav tako se rešitve in cene lahko zelo razlikujejo od ponudnika do ponudnika.
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Najoptimalnejše za podjetje Idejum d.o.o. je, da na slovenskem trgu izbere
najprimernejšo oblačno rešitev CRM med Intrix, Microsoft Dynamics CRM ali Salesforce.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrske naloge je preučiti teoretična izhodišča start-up podjetništva in
upravljanja odnosov s strankami. Nato predstaviti vodilne rešitve CRM, analizirati
optimalne rešitve CRM za start-up podjetje Idejum d.o.o., prikazati uvedbo in uporabo
storitve v praksi ter pojasniti, da je uporaba informacijske rešitve CRM pomembna
konkurenčna prednost podjetja, ki, poleg tega da olajša delo prodajnega osebja, vpliva
tudi na učinkovitost njihovega dela.
Cilji magistrskega dela so:
•
•
•
•
•

preučiti teorijo in koncept rešitve CRM,
predstaviti glavne dejavnike vpeljave rešitve CRM,
predstaviti SWOT analizo uvedbe rešitve CRM,
predstaviti podjetje Idejum d.o.o. in
predstaviti novo rešitev in njene prednosti.

Hipoteze magistrskega dela so:
H1: Uporaba nove rešitve bo uporabnikom omogočala celovit vpogled v bazo podatkov.
H2: Uvedba rešitve bo podjetju Idejum d.o.o. prinesla prednost v komunikaciji z
zastopniki.
H3: Uvedba rešitve bo podjetju omogočila učinkovitejše poslovanje.
H4: Uspešnost uvedbe rešitve je odvisna od primerne izbire programske rešitve, ki je v
skladu s potrebami start-up podjetja.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da je izbira optimalne rešitve CRM zahteven postopek, ki zahteva
veliko strokovnega znanja ter sodelovanja med informatiki in vodstvom podjetja. Prav
tako predpostavljamo, da so rešitve CRM v Sloveniji razvite na enaki ravni kot drugje po
svetu, saj so pri nas že dobro poznane. Sklepamo lahko, da bomo imeli za pisanje
magistrskega dela na voljo dovolj preverjene literature, tako v slovenskem kot tujem
jeziku. Uporabili bomo podatke, ki so dostopni preko spleta ter podatke pridobljene iz
člankov in raznih raziskav.
Omejitev lahko za nas predstavlja pomanjkanje izkušenj na obravnavanem področju. Pri
izbiri rešitve CRM v podjetju Idejum d.o.o. se bomo omejili na tri izbrane ponudnike na
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slovenskem trgu. Prav tako bo omejitev tudi dostop do nekaterih virov, ki so plačljivi in
omejen dostop brezplačnega preizkušanja CRM rešitev.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri izdelavi magistrskega dela bomo uporabili različne metode raziskovanja:
• deskriptivni pristop: opredeljevali in pojasnjevali bomo konkretna dejstva o
start-up podjetništvu in managementu odnosov s strankami,
• metoda kompilacije: povzemali bomo stališča, spoznanja in sklepe drugih
avtorjev o CRM,
• metoda komparacije: razne navedbe, citate, ugotovitve in mnenja različnih
avtorjev bomo med seboj primerjali in povezali v celoto,
• raziskava: analiza stanja pred in po uvedbi rešitve CRM v podjetje Idejum d.o.o.,
• metoda modeliranja: opisali bomo poslovni proces in podali svoje predloge.
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2 START-UP PODJETJE
V tem poglavju bomo opredelili start-up podjetništvo. Opisali bomo značilnosti na tem
področju, kot so ustanovitev start-up podjetja, pomen takšnih podjetij v gospodarstvu
ter njihove posebnosti in slabosti. Ker so start-up podjetja drugačna kot tradicionalna
podjetja, je zanimivo posebno financiranje start-up podjetij, zato bomo predstavili tudi
to področje.

2.1 Opredelitev start-up podjetništva
Izraz zagonsko podjetje je še precej nov, zato se v slovenskem jeziku še išče ustreznejša
alternativa. Običajno uporabimo angleško izpeljanko in uporabimo izraz startup oziroma
start-up podjetje, nekateri pa uporabljajo besedo štartnik. Obstaja več definicij kaj
zagonsko oziroma start-up podjetje pravzaprav je.
Vitki start-up je izraz, ki ga je v svoji knjigi kot prvi uporabil Eric Reis. Poimenovan je po
konceptu vitka proizvodnja (angl. lean manufacturing), ki je nastala z razvojem v
japonskem podjetju Toyota. Osnovni vidiki vitkega razmišljanja so krčenje paketnih
velikosti, »just in time« proizvodnja, znanje in inovativnost posameznika ter
pospeševanje ciklov.
Začetniki gibanja in najpomembnejši izdajatelji literature o metodologiji vitkega startupa so Eric Ries, Alex Osterwalder in Steve Blank. Poslovni model v obliki diagrama na
eni strani je kot prvi v svoji knjigi »Business Model Generation« predstavil Alex
Osterwalder. Poimenoval ga je »poslovni okvir« (angl. business model canvas), iz njega
pa so kasneje izhajali drugi avtorji. Besedno zvezo »razvoj kupcev« (angl. customer
development) je v svoji knjigi »The Four Steps to the Epiphany« opisal Steve Blank. Avtor
opisuje kako s kupci ustvariti povratno zanko in jih vključiti v proces razvoja produkta.
Eric Ries pa je opredelil »zasuk«, načelo poslovne strategije start-up podjetja. »Zasuk« je
termin, ki opisuje spremembo smeri delovanja start-up podjetja v fazi iskanja poslovnega
načrta. V primeru zavrnitve postavljenih hipotez glede kupcev in trga je potrebno
reagirati tako, da poiščemo nove pristope, spremeni pa se lahko celotna začetna ideja.
(Blank & Dorf, 2012).
Zanimivo je dejstvo, da dve tretjini podjetij, ki uspejo, poroča kako se je njihov načrt od
začetne zasnove drastično spremenil. Dokler niso potrebe in znanje o kupcih
sistematično dokazane, so za podjetje to le domneve. Ravno z metodami vitkega startup podjetništva lahko te domneve sproti preverjamo. Osnovno načelo pri tej
metodologiji so hipoteze, oblikovane na podlagi znanj in domnev o kupcih, s katerimi
konstantno raziskujemo tržišče. Preverjanje posamezne hipoteze predstavlja cikel, ki ga
imenujemo iteracija. Namen iteracije je učenje, pri katerem na podlagi hipotez in
odgovorov kupcev pridemo do ugotovitev in novih spoznanj. Ker vsako domnevo
preverjamo z intervjujem (izjemoma tudi na drug način) kupcev, imenujemo ta tip učenja
validirano učenje. Ta način nam omogoča prilagajanje našega produkta trgu in hiter
prodor na tržišče (Maurya, 2014).
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Blank in Dorf (2012) pravita, da je zagonsko podjetje organizacija, ki išče učinkovit,
ponovljiv in razširljiv poslovni model. Vsako novoustanovljeno podjetje ni hkrati tudi
zagonsko podjetje. Zagonska podjetja se od drugih podjetij razlikujejo po tem, da z
raziskovanjem novih poslovnih modelov poskušajo prodreti na tržišče. Za primer lahko
vzamemo novoustanovljeno gradbeno podjetje ter podjetje, ki ponuja novo spletno
storitev. Gradbeno podjetje ni zagonsko, kljub temu, da je novo, ker se ukvarja s
storitvami, ki jih nudijo tudi številna druga podjetja. Podjetje, ki ponuja spletno storitev,
pa je zagonsko, saj lahko ponuja nekaj povsem novega.
Petković (2012) trdi, da je start-up vsaka organizacija, ki razvija nov produkt v negotovih
okoliščinah. Organizacija je lahko malo podjetje, skupina v večji korporaciji ali javni
ustanovi. Produkt je lahko izdelek ali storitev. Izdelek oziroma proizvod je tisto, kar je
plod ročnega ali strojnega dela, kar je ustvarjeno. Za to je potrebno znanje, orodje, čas
in material. Izdelek je torej proizvod obrtništva in če želimo prodajati produkt, moramo
v naprej raziskati trg, razumeti problem, izdelati rešitev in jo ustrezno predstaviti trgu.
Zagonska podjetja so pogosto zmotno definirana kot majhna v primerjavi z večjimi in že
uveljavljenimi podjetji. Ta primerjava ne drži, saj so zagonska podjetja začasne
organizacije, ki še iščejo specifičen poslovni model, ker so še v procesu raziskovanja trga
in ugotavljanja kakšno storitev bodo ponujale ter na kakšen način. Uveljavljena podjetja
pa so trajne organizacije, ki imajo dobro izdelan, jasen, preverjen, stabilen, ponovljiv in
razširljiv poslovni model. Steve Blank trdi, da zagonska podjetja gradijo na neuspehih in
ugotavljajo kaj deluje in kaj ne dokler ne pridejo do nekega učinkovitega poslovnega
modela s potencialom za veliko in hitro rast (Blank & Dorf, 2012).
Paul Graham zagonska podjetja definira kot podjetja, ki so ustvarjena s potencialom za
hitro rast. Kot primer navaja podjetje Google ter običajen frizerski salon. Obe podjetji
ponujata določeno storitev, toda frizerski salon nima potenciala za zelo hitro rast,
medtem ko ga spletni iskalnik ima. Da je podjetje zagonsko, mora imeti dve lastnosti.
Ponujati mora storitev, ki si jo želi veliko število ljudi in imeti mora način, da doseže vse
te ljudi ter jim nudi želeno storitev. Google ima obe lastnosti, običajen frizerski salon pa
ne, saj večina ljudi hodi k frizerju, ki jim je najbližje, zato frizerski salon nima potenciala
za veliko in hitro rast (Graham, 2012).
Pomembna sestavina start-upa je tudi podjetniški tim. Skupinica motiviranih
vsestranskih posameznikov in ne posameznika, ki v priložnost oziroma produkt tako
verjame, da so pripravljeni tvegati vse, da bi poskusili uspeti. Pripravljeni so biti »lačni in
strgani« več let, kolikor lahko traja negotova podjetniška pot (Petković, 2012).
Start-up ali zagonsko podjetje ustanovijo ljudje, ki želijo spreminjati svet ali stvari okoli
sebe. Trendi na področju start-up podjetništva so predvsem v tehnologiji, največ na
področju spleta in mobilnih aplikacij. Vendar pa start-up ni omejen le na omenjeno
področje. V Sloveniji se pojavljajo odlična zagonska podjetja tudi na področju kemije in
biologije (Kordiš, 2011).
Ustanoviteljem start-up podjetja je skupno to, da verjamejo v uspeh svoje ideje in da
zberejo ekipo z enakimi nazori. Po navadi so to osebe, ki so pripravljene investirati
ogromno svojega časa in denarja za razvoj svoje ideje. Start-up podjetja v večini nimajo
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visokega začetnega kapitala, zato so odvisna od raznih subvencij in investicij. V Sloveniji
slovenski podjetniški sklad nudi subvencije za zagon inovativnih in tehnološko
naravnanih podjetij. Obče, zagonska podjetja iščejo kapital pri investitorjih, katerim v
zameno ponudijo delež v lastništvu (Kordiš, 2011).

2.2 Značilnosti start-up podjetja
V tem podpoglavju bomo opisali ključne točke uspešne ustanovitve start-up podjetja,
pomen, slabosti ter posebnosti start-up podjetij in udeležencev.
2.2.1 Ustanovitev start-up podjetja
Za uspešno ustanovitev zagonskega podjetja so najpomembnejši trije akterji. To so kader,
produkt in vložek. Pomembno je, da združimo ekipo, ki ustvari produkt, katerega si
potrošniki želijo, pri tem pa porabimo čim manj vloženih sredstev. Veliko zagonskih
podjetij propade ravno zaradi tega, ker jim ne uspe zagotoviti vseh treh akterjev
(Graham, 2015).
Iniciativa Start:up Slovenije v svoji raziskavi trdi, da za ustanovitev uspešnega zagonskega
podjetja vpliva, poleg podjetniškega trikotnika, tudi podpora zagonskemu podjetništvu s
strani države. Za preprostejšo ustanovitev zagonskih podjetij je potrebno, da država
zagotovi pomoč v obliki:
• promocij zagonskega podjetništva in podpore talentom,
• nudenja ustrezne infrastrukture za gradnjo skupnosti zagonskih podjetij in v
okviru tega tudi potrebna svetovanja,
• ponujenih izobraževanj in raziskovanj,
• lažjega dostopa do kapitala,
• mednarodne vpetosti slovenskega podjetniškega vozlišča ter
• enotnega nacionalnega paketa programov.
Rebernik in Jaklič (2014, str. 6) sta opredelila različna stanja razvoja zagonskega podjetja,
ki potrebuje podporo ustreznih programov:
• Prvo kritično stanje je spodbujanje in zagon talenta. V tej točki se določi
sposobnost posameznika, ki mu je potrebna pomoč pri razvoju podjetniške
ideje in vključevanju v posamezne programe, ki so primerni pri omogočanju
izvedbe poslovnih priložnosti. Takšni programi talentom omogočajo pridobiti
znanje na področju inovativnosti, podjetništva in uspešne kariere.
• Drugo kritično stanje je ustanovitev zagonskega podjetja, ko je potrebno
nastaviti poslovni model in organizacijo podjetja. Zato je na tej točki
pomembno, da imajo mladi podjetniki na razpolago potrebne dobrine, kot so
prostor, podjetniško znanje, primerno regulativo na trgu dela in znižano stopnjo
birokracije. V tej fazi je pomembno tudi mentorstvo, ki je podjetnikom v pomoč
pri rasti zagonskega podjetja, saj je umrljivost podjetja na tej točki zelo visoka.
• Tretje stanje je faza rasti na globalnih tržiščih, v kateri tudi veliko organizacij
propade, saj nastajajoče organizacije ne prodrejo pravilno na tržišče.
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Problematičen je preskok, kadar start-up iz garažnega podjetja preide v
profesionalno organizacijo na svetovnih trgih. Takrat so potrebna nadaljnja
mentorstva v okviru širjenja v tujino in povezovanja s svetovnimi
organizacijami, ki omogočajo start-up podjetjem kontinuirano rast.
• Četrta stopnja je stopnja umrljivosti zagonskega podjetja, v kateri je
pomembno, da si start-up utrdi ustrezen podjetniški ekosistem, saj si s tem
poveča možnosti obstanka. To je stanje, v katerem lahko podjetje preraste v
veliko ali pa umre.
2.2.2 Pomen start-up podjetništva
Pomen zagonskih podjetij se vidi predvsem v razvitih gospodarstvenih okoljih, kjer je
visoka stopnja zaposlovanja. V teh okoljih prednjači inovativno, razvijajoče se in rastoče
usmerjeno podjetništvo. Takšne vrste podjetij vodijo izobražene, strokovno usposobljene
in visoko motivirane osebe, ki želijo najti in uresničiti obetavne poslovne priložnosti
(Rebernik, Tominc, & Crnogaj, 2011, str. 27).
Drnovšek in Stritar (2007, str. 1) trdita, da pomen zagonskih podjetij prinaša
gospodarstvu:
•
•
•
•

prispevek h gospodarski rasti,
omogočanje novih delovnih mest,
prispevek k inovacijam in
prispevek v velikostno strukturo podjetij.

Kot smo že omenili v prejšnjem podpoglavju, je potrebna podpora države v vseh fazah
razvoja podjetja, da lahko start-up podjetja prispevajo h gospodarstvu. Iniciativa Start:up
Slovenije (2012, str. 21) navaja tri faze, v katerih je nujna stalna podpora zagonskim
podjetjem. Te so aktivacija talenta, ustanovitev start-up podjetja in rast na svetovnih
trgih. Te faze so kritične, saj ni nujno, da bo prehod podjetja iz ene faze v drugo uspešen.
Zagonska podjetja bazirajo na novostih, ki pa so osrednje gonilo razcveta gospodarstva
in povečanja učinkovitosti v družbi znanja. Na območjih, kjer so takšna podjetja aktivna,
prispevajo k hitremu razvoju novih tehnologij, kar posledično pomeni pridobivanje novih
delovnih mest ter gospodarsko rast države. S prinašanjem nove konkurenčne dinamike
in strmenju h konstantnemu razvoju so zagonska podjetja zdravo jedro gospodarstva.
Njihova osnova je znanje, zato so start-up podjetja povezana z različnimi raziskovalnimi
znanstvenimi institucijami, kar jim omogoča hitrejši napredek. Zagonsko podjetništvo
veča zavedanje za karierni razvoj ter tako prinaša spremembe vrednot družbe in
mišljenja, ki je v skladu z družbo znanja in kreativnosti (Rebernik & Jaklič, Start:up
manifest, 2014).
Zagonsko podjetništvo pa se tudi v Sloveniji obetajoče razvija. V zadnjih letih je opažen
velik napredek v številu start-up podjetij in zaposlenih v njih. Rus navaja, da se v Sloveniji
letno ustanovi okrog štiristo zagonskih podjetij (Rus, 2015).
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2.2.3 Slabosti start-up podjetij
Ameriški sociolog Arthur Stinchcombe je že v prejšnjem stoletju obravnaval odgovornost
novonastalih podjetij. Trdi, da se pri ustanovitvi mladih podjetij naredi preveč napak.
Največje napake so se pokazale pri oblikovanju ekip za zagon podjetja. Prav tako pa se
ustanovitelji in drugi sodelujoči mnogokrat koncentrirajo na zunanje ovire, pri čemer se
zanemarijo notranje ovire pri ustanovitvi zagonskega podjetja (Wasserman, 2012, str. 3).
Iz raziskav Kaplana (2004) opazimo, da skoraj dve tretjini vseh lastnikov tveganega
kapitala vidi težave za neuspeh start-up podjetij ravno v ekipah.
Ustanovitelji, ki ustanovijo majhna podjetja, pri soustanavljanju raje sodelujejo z ljudmi,
ki jih poznajo ter jim zaupajo, kot pa s tistimi, ki so drugačni, čeprav imajo boljše
kompetence. Wassermann (2012, str. 100) trdi, da ima štirideset odstotkov ekip vsaj
enega člana, ki je v socialnem razmerju z ustanoviteljem, medtem ko ima sedemnajst
odstotkov ekip vsaj enega člana, ki je družinski član ustanovitelja. Prijateljski odnosi v
ekipi velikokrat ne prinesejo koristnih sprememb, ki so potrebne za rast in razvoj
organizacije ali za osebno rast udeležencev. Ustanovitev zagonskega podjetja skupaj z
osebo, s katero smo v socialnem razmerju že dolgo časa, se mnogokrat zaključi z izgubo
podjetja, prijatelja ali obojega.
Na drugi strani pa nam soustanovitelj, s katerim smo v prijateljskem razmerju, lahko
pomaga pri emocionalni podpori. To trditev zagovarja tudi podjetnik Dick Costolo, bivši
direktor Twitterja, ki trdi, da se pri ustavljanju start-up podjetja pojavi ogromno stresa. V
takšnih situacijah je lahko soustanovitelj s prijateljskimi vezmi boljša psihična podpora in
motivator kot soustanovitelj, ki ni v socialnem razmerju (Wasserman, 2012, str. 100).
V zagonskih podjetjih so potrebni zelo motivirani posamezniki, ki ne potrebujejo
nenehnega nadzora in usmerjanja, temveč prispevajo podjetju več kot je pričakovano.
Wasserman trdi, da je tim bivših sodelavcev veliko bolj trden kakor tim neznancev ali tim,
katerega udeleženci so v socialnih razmerjih od prej. Tim z nekdanjimi sodelavci je po
navadi bolj produktiven kot tim prijateljev ali družinskih članov, prav tako pa start-up s
takšno sestavo ekipe velja za zelo tveganega. Znani ameriški industrialec John D.
Rockefeller je izjavil, da je bolje zgraditi prijateljstva v podjetju kot pa podjetje na
prijateljstvu (Wasserman, 2012, str. 104).
Za start-up podjetja je tudi značilno, da začnejo z minimalnim kapitalom ali pa celo z
ničnim. Zaradi tega so v veliki meri izpostavljena propadu, v kolikor njihova dejavnost ne
prinaša zadostnega kapitala. Obstajajo celo statistični podatki o številnih porazih startup podjetij, kot je recimo ta, da kar polovica novih start-up podjetij propade že v prvih
petih letih poslovanja. »Start-up je samo všečna beseda za zelo nevšečno obdobje
podjetniške zgodbe, ko gre lahko še vse narobe,« je opozoril Jugoslav Petković, poslovni
angel in soustanovitelj uspešnega slovenskega start-upa Mimovrste.com.
Resnik (2012) navaja da so najpogostejše napake start-up podjetnikov naslednje:
•
•
•
•

brez poslovnega načrta,
brez dobička,
brez raziskave dela,
samo ideja ni dovolj,
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•
•
•
•
•
•

premočna konkurenca,
brez intelektualne lastnine,
neizkušena ekipa,
nepravilno zbiranje sredstev,
premalo trženja in
prehiter obup.

Delo v start-up podjetju se lahko zelo razlikuje od dela v že uveljavljenem podjetju. V
start-up podjetju je velika verjetnost, da bodo udeleženci opravljali naloge, ki so izven
njihove odgovornosti, kar je lahko zelo stresno in naporno. Ovire se lahko kažejo tudi v
uporabi starejše tehnologije, saj si podjetje novejše ne more privoščiti. V takšni
organizaciji se po navadi plačuje oz. izplačuje udeležence manj kot na podobnem
delovnem mestu v že uveljavljenem podjetju. Velikokrat so udeleženci poplačani v
delnicah ali z deležem lastništva. Skoraj vsi start-upi se srečujejo z denarnimi vzponi in
izzivi. Dodaten zaslužek je takoj preusmerjen v oglaševanje in razvijanje produkta
namesto v višanje plače. Prav tako je zaradi hitrega prodora na trg ogromno dela, zato je
potrebno vložiti ogromno časa, kar bremeni udeležence podjetja. Na drugi strani pa
lahko udeleženci hitro obogatijo, saj je mogoč hiter in ogromen finančni vzpon
(Damjanović, 2016).
Na žalost pa tudi trenutno ekonomsko stanje v Sloveniji v veliki meri vpliva na start-up
sceno. Raziskava GEM kaže, da so faktorji, ki najbolj ovirajo podjetniško dejavnost v
Sloveniji, vladna politika (65,71 %), sledi šibka finančna podpora (40 %) ter družbene in
kulturne norme (prav tako 40 %). Z nekoliko nižjim odstotkom sledijo zmogljivosti za
podjetništvo (28,57 %) ter neugodna ekonomska klima (22,86 %) z realno manj
poslovnimi priložnostmi, manjšim številom uspešnih podjetij, zmanjšano kupno močjo
in s tem tudi možnostjo, da bi določena ideja, čeprav morda dobra, lahko uspela
(Rebernik in drugi, 2015).
2.2.4 Posebnosti uspešnih start-up podjetij
Številna start-up podjetja poskušajo ustvariti sproščeno delovno vzdušje, ki naj bi
omogočalo bolj učinkovito in inovativno delo. Podjetja, kot sta Facebook in Google, so s
tovrstnim pristopom nadaljevala tudi, ko so prerasla fazo zagonskega podjetja in se
uveljavila. Ta podjetja uslužbencem dovoljujejo, da si pisarno uredijo po želji. Običajno
so pisarniški prostori zelo odprti, povezani ter inovativni. Predvsem Google je znan po
svojih domiselnih pisarnah. Nekatere izmed njihovih pisarn so tematsko oblikovane, na
primer zabaviščni park, pragozd (kot je razvidno na Sliki 1) ali celo avtobus. Pisarne
vključujejo tudi viseče mreže, video igre, kino dvorane, tobogane, tematske restavracije
in še več. Uslužbenci lahko s seboj pripeljejo hišne ljubljenčke, po pisarni pa se lahko
prevažajo s službenimi skiroji. Seveda si zagonska podjetja v prvih fazah svojega
delovanja takšnega luksuza ne morejo privoščiti, vseeno pa je ta sproščenost in
inovativnost nekaj, k čemur stremijo. Takšne ugodnosti uporabljajo kot enega glavnih
faktorjev za privabljanje novih uslužbencev, kar jim omogoča večjo rast (Wikipedia,
2016).
Zanimiva je tudi zgodba najuspešnejšega nemškega start-up podjetja Trivago GmbH.
Start-up je bil ustanovljen leta 2005, produkt pa je meta iskalnik hotelskih nastanitev.
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Danes Trivago zaposluje več kot tisoč zaposlenih. Podjetje že od začetka stremi k temu,
da zaposlenim nudi ugodje v največji meri. Zaposleni nimajo fiksnega delovnega časa, saj
ustanovitelji trdijo, da polni delovni čas in prisotnost na delovnem mestu nista
pokazatelja produktivnosti.
Slika 1: Prostor za sproščanje v Dublinskem Googlovem kampusu

Vir: (Medina, 2013)
Zaposleni lahko en mesec letno izkoristijo za delovni dopust na Majorki, organizirani so
tudi kolektivni izleti ter zabave. Trivago, prav tako kot Google in Apple, veliko denarja
investira v delovno okolje, tako da lahko zaposleni koristijo različne tematske pisarne,
sobe za sproščanje, telovadnice in jedilne prostore, kjer jim nudijo brezplačno malico in
napitke, vključno z alkoholnimi pijačami. Prav tako podjetje organizira razne tečaje,
delavnice in športne aktivnosti izven delovnega časa. Ustanovitelji so med delavci želeli
ustvariti »družinsko« vzdušje in po pričevanjih zaposlenih jim je to tudi uspelo (Jaakkola,
2014).

2.3 Financiranje start-up podjetij
Financiranje zagonskega podjetja je nujen faktor v vseh razvojnih fazah, saj je pogoj za
eksponentno rast podjetja. Brez finančnih sredstev je onemogočeno zaposlovanje kadra,
najem ali nakup prostorov in opreme ter investiranje v prodajo in trženje. Zato je nujno
potrebna dostopnost ter omogočeno olajšano pridobivanje sredstev, ki podpirajo in
vzdržujejo rast podjetja. Na začetku ustanovitve se start-up šele formira, produkt pa še
ni v celoti izoblikovan, zato na tej točki po navadi sredstva vlagajo ustanovitelji sami, s
pomočjo družine in prijateljev ali poslovnih angelov. V fazi, ko start-up začne delovati, pa
poskuša dobiti sredstva od organizacij, ki se ukvarjajo s tveganim kapitalom, investitorji
so lahko tudi velika podjetja ali zasebna kapitalska podjetja.
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V splošnem lahko financiranje delimo v dve večji skupini – lastniško in dolžniško. Lastniški
kapital predstavlja najpomembnejši dolgoročni vir poslovanja podjetja in njegove rasti.
Po SRS (Slovenski računovodski standardi) je celotni (lastniški) kapital sestavljen iz
osnovnega kapitala, vplačanega presežka kapitala, rezerv, prenesenega čistega dobička
ali izgube tekočega poslovnega leta in revalorizacijskega popravka kapitala (Rebernik &
Repovž, 2000, str. 92). Gre za cenejšo in bolj primerno obliko start-upov, saj ta ne
obremenjuje denarnega toka podjetij. Sredstva, ki omogočijo prve korake v svet
podjetništva, zagotovi podjetnik, ekipa sama, saj s tem dokazuje kredibilnost in
verodostojnost svojega projekta.
Na drugi strani dolžniško financiranje pomeni dolžniško – upniško razmerje med
podjetnikom in posojilodajalcem. Najpogosteje se dolžniško financiranje pojavlja v obliki
kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov, leasinga ali v drugih oblikah posojil. Med te lahko
uvrstimo posebej za start-upe prilagojene mikro kredite, ki jih do višine 25.000 evrov
ponuja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), ter garancije za bančne kredite,
ki jih SPS nudi novim in inovativnim podjetjem z namenom lažjega dostopa do finančnih
virov. Vendar je, zaradi že omenjenega, dolžniško financiranje zaradi tveganosti
poslovanja start-upov in trenutne nepredvidljive gospodarske situacije ne le neprimerno,
pač pa tudi skoraj nedosegljivo. Mladi podjetniki so tako prisiljeni poiskati finančna
sredstva drugje. Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in
doba vračila (Iniciativa Start:up Slovenia, 2016).
Zagonska podjetja si torej lahko pridobijo finančno podporo s pomočjo sledečih opcij:










družina in prijatelji,
podjetniški pospeševalniki,
poslovni angeli,
inkubatorji,
zasebni skladi,
skladi tveganega kapitala,
subvencije,
množično financiranje in
dolžniško financiranje.

V zadnjih nekaj letih je tudi v Sloveniji zelo priljubljeno množično zbiranje sredstev, kjer
lahko kdorkoli ustvari projekt in ga predstavi javnosti. V kolikor je produkt zanimiv, ga
vlagatelji finančno podprejo in v zameno prejmejo različne ugodnosti. Petković trdi, da
je prednost teh portalov tudi v tem, da lahko podjetje prihrani na lansiranju produkta,
saj lahko ustvari projekt kot test za ugotovitev cene in priljubljenosti produkta na trgu
(Petković, 2013). Napredek tehnologije in spletnega trgovanja je omogočil start-up
podjetjem lažji in hitrejši dostop do kapitala.
Glede na sestavo kapitala prednjačijo skladi tveganega kapitala in podjetniški
pospeševalniki. Vse več pa je tudi naložb poslovnih angelov, ki so leta 2014 v slovenska
zagonska podjetja investirali le sto tisoč evrov, lani pa že skoraj milijon evrov in sicer v
dvanajstih zagonskih podjetjih. Kljub vsemu morajo slovenska zagonska podjetja visok
kapital še vedno iskati v tujini. V letu 2015 so največ sredstev pridobili iz Evropske unije,
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sledijo ZDA, Kitajska ter ostali svet. V Sloveniji so zbrali dobrih deset milijonov evrov
(Silicongardens, 2015).
2.3.1 Poslovni angeli
Poslovni angeli so premožni posamezniki, ki so se dokopali do imetja kot poslovneži, niso
pa več dejavni v podjetju in vlagajo del svojega kapitala v obetajoča podjetja (Možina in
drugi, 1994, str. 927). Povečini so poslovni angeli uspešni podjetniki, upokojeni managerji
ali pa poslovneži, ki se ne želijo več ukvarjati z vodenjem lastnega podjetja (Vouk, 2001,
str. 56).
Navadno so poslovni angeli iz panoge, znajo prepoznati priložnost, verjamejo v
podjetnika in mu aktivno pomagajo pri rasti. Poslovni angeli zraven lastnega denarja v
podjetje investirajo tudi svoje znanje, izkušnje in socialni kapital (Kos, 2010). Ti ljudje
imajo poslovne izkušnje, ki so si jih nabrali kot poslovneži ali vodje v večjih organizacijah,
zato lahko podjetjem pomagajo s svetovanjem glede prodora na trg, navezovanja stikov,
trženja in iskanja alternativnih metod financiranja (Kovač Konstantinovič, 2003, str. 41).
S podjetjem želijo aktivno sodelovati kot svetovalci ali člani uprave. Poslovni angeli
običajno imajo kakšno poslovno funkcijo v podjetju, ni pa v navadi odkup večjega ali
celotnega deleža. Zaradi aktivnega sodelovanja in fizične prisotnosti raje investirajo v
podjetja v njihovi bližini, saj tako boljše nadzorujejo dogajanje in poslovanje v podjetju
(Freear, Sohl, & Wetzel, 2002).
Poslovne angele uvrščamo med neformalne vlagatelje tveganega kapitala, saj so manj
opazni, precej težje jih je najti in investirajo veliko manjše zneske od skladov tveganega
kapitala, ki so uvrščeni kot formalni vlagatelji tveganega kapitala. V primerjavi s skladi
tveganega kapitala so starejša in po obsegu naložb pomembnejša oblika tveganega
kapitala (Lam, 2009, str. 270).
2.3.2 Skladi tveganega kapitala
Tvegani kapital je lahko zadnja ali edina možnost financiranja podjetja. Podjetnik
pogostokrat obstane s svojo poslovno idejo pred zaprtimi vrati bank, na katere se je
bržkone obrnil šele takrat, ko je že izčrpal lastne vire financiranja. Podjetnik navadno dobi
povratni odgovor banke, da v takšne projekte ne investirajo, zato je prisiljen iskati
drugačne vire financiranja, kot je tvegani kapital (angl. venture capital). Razlika med
financiranjem banke in financiranjem tveganega kapitala je ta, da banka vedno išče
garancijo v premoženju, ki pa ga ne novonastalo podjetje ne mlad podjetnik nimata, v
nasprotju s tem se tvegani kapital osredotoči na popolnoma drugačne stvari. Pri iskanju
tveganega kapitala je v prvi vrsti najpomembnejša ideja (Lavrenčič, 2011).
Najpomembnejše za to vrsto kapitala je investiranje v podjetja, za katera upravljalci
skladov tveganega kapitala ocenijo, da imajo potencial za visoko in hitro povečanje
vrednosti. Ker je prisotna visoka stopnja tveganja, se vlaga v naložbe z visokim
pričakovanim donosom. Namen tveganega kapitala ni investiranje v potencialno uspešne
ideje, ampak ustvariti uspešno podjetje in ga prodati na optimalni ravni ter pobrati
kapitalski dobiček (Vahčič, 2001). Skladi tveganega kapitala imajo pomembno vlogo v
globalnem tehnološkem razvoju, saj se je s tem kapitalom podprlo najbolj dinamična
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podjetja. Običajno gre za start-up podjetja z najnaprednejšo tehnologijo (Glas, 2001, str.
18).
Upravljalci skladov tveganega kapitala so po navadi lastniki ali vsaj solastniki
investiranega podjetja, katerega tudi aktivno spremljajo, nadzorujejo in odločajo o
poslovnih rešitvah. Donos uresničijo s prodajo lastniškega deleža v roku od pet do deset
let po investiciji v podjetje (Poljašević, Resnik, & Bordon, 2006, str. 23).
2.3.3 Množično financiranje
Množično financiranje (angl. crowdfunding) je metoda zbiranja denarja za financiranje
projektov in start-up podjetij. Spletne platforme omogočajo podjetjem predstavitev
produkta in zbiranje sredstev za razvoj le tega. Ta metoda financiranja je dokaj nova,
vendar zelo inovativna in učinkovita, zlasti za start-up in hitro rastoča podjetja. Na takšen
način lahko podjetje svoj produkt predstavi še preden ga začne prodajati, na teh
platformah pa se oblikuje tudi cena in širi prepoznavnost na globalnem trgu (Evropska
komisija, 2014, str. 6).
Podjetniki oziroma pobudniki, ki so izumitelji inovativne ideje, hočejo zbrati denarna
sredstva za svoj projekt in tega ponudijo množici na spletnih platformah. Cilji pobudnikov
so si zelo različni. Na eni strani so pobudniki, ki predstavljajo enkraten projekt, na drugi
strani pa so tisti, ki želijo zbrati denarna sredstva za ustanovitev podjetja. Takih
pobudnikov je zmeraj več. V letu 2012 je bilo od petdesetih pobudnikov, ki so uspešno
predstavili projekte in bili financirani z najvišjim zneskom na spletni platformi Kickstarter,
kar petinštirideset takšnih, ki so posledično ustvarili podjetje. Prav tako pa je množično
financiranje zanimivo tudi že uveljavljenim podjetjem, saj s prezentacijo svojega
produkta na spletnih platformah med potrošniki ustvarijo povpraševanje po njem (Hart,
Pillai, Wicks, & Tyler, 2013, str. 9).
Spletne platforme ali organizacije množičnega financiranja so spletna mesta, kjer
podjetniki predstavijo donatorjem ali vlagateljem svoj produkt, ti pa jih lahko finančno
podprejo. Organizacije množičnega financiranja za določen odstotek provizije
pobudnikom omogočajo prestavitev projekta širši javnosti v obdobju enega meseca.
Trenutno najbolj priljubljena spletna platforma je Kickstarter, nato IndieGogo,
RocketHub, Ulule in 33Needs (Ramos, 2014, str. 12).
2.3.4 Pospeševalniki in inkubatorji
Tako kot vsako podjetje, tudi start-up potrebuje za normalno delovanje prostor, opremo
in strokovne storitve, kot so na primer pravne in računovodske. Podjetniški
pospeševalniki in inkubatorji so institucije, ki omogočajo start-upom zadovoljevanje teh
primarnih potreb za normalno delovanje. Poleg ponujenega prostora in opreme so na
voljo tudi svetovalci in mentorji, ki imajo izkušnje na poslovnem področju, med drugim
so lahko tudi investitorji.
Storitve, ki jih nudijo inkubatorji, lahko razdelimo na mehke in trde. Med mehke storitve
sodijo informiranje, svetovanje, usposabljanje, med trde storitve pa vse materialne
dobrine, kot so zemljišča, poslovni prostori in finančna podpora. V prvi vrsti inkubatorji
članom nudijo opremljene poslovne prostore, torej s pisarniško in računalniško13

komunikacijsko opremo opremljene pisarne, sejne sobe, konferenčne sobe in po
možnosti še manjšo kuhinjo. Članom je na voljo brezplačno osebno mentorstvo in
podjetniško svetovanje ter brezplačna podjetniška izobraževanja in delavnice, ki so na
voljo tudi zunanjim raziskovalcem. Inkubatorji svojim članom nudijo še pomoč pri iskanju
virov financiranja, pri posredovanju kadrov in pri povezovanju s potencialnimi investitorji
(Mikrobiz, 2016).
Osnovni cilj vzpostavitve podjetniškega inkubatorja je pospeševanje podjetništva in
gospodarskega razvoja občine, regije ali države. Podjetniški inkubator je orodje za razvoj
gospodarstva, oblikovan tako, da pospešuje rast, razvoj in uspešnost podjetij s pomočjo
sklopa podpornih storitev za poslovanje podjetja. V širšem pomenu je primarni cilj
vsakega inkubatorja pomoč podjetnikom pri razvijanju novih podjetij. V ožjem pomenu
pa naloge inkubatorja zajemajo: pomoč podjetnikom pri ustanavljanju novih podjetij,
marketinške aktivnosti za promocijo inkubatorja, ocenjevanje in izbor projektov, ki so
primerni za sodelovanje z inkubatorjem, pomoč podjetjem v obdobju prvih petih let
njihovega obstoja, kontinuirano izobraževanje za svetovalce in podjetnike ter razvoj
povezovalnih aktivnosti na občinskem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem
območju (Markoja, 2007).
Podjetniški in univerzitetni inkubatorji, v katere se lahko vključijo slovenska start-up
podjetja, so:
















KIK Štarter Kamnik,
Klub mladih podjetnikov Novo mesto,
Ljubljanski univerzitetni inkubator,
Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije,
Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
Podjetniški inkubator Podbreznik,
Podjetniški inkubator Sežana,
Podjetniški inkubator Spodnjega Podravja,
Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije Kranj,
Regionalni center za razvoj Zasavje,
SAŠA inkubator,
Socialni inkubator,
Tovarna podjemov, univerzitetno-podjetniški inkubator,
Univerzitetni inkubator Primorske in
Zavod Hekovnik.

Podjetniški pospeševalniki so časovno omejeni in skupinski programi, ki vključujejo
mentorske in izobraževalne komponente in dosežejo vrhunec z javnim dogodkom, kjer
udeleženci predstavijo svoje delo s kratkimi govori (angl. pitch). Medtem ko se
tradicionalni podjetniški inkubatorji, ki jih pogosto financira vlada, osredotočajo na
biotehnologijo, medicinsko tehnologijo, čiste tehnologije ali produktno usmerjena
podjetja, so pospeševalniki lahko bodisi zasebno ali javno financirani in se osredotočajo
na široko paleto dejavnosti (Mikrobiz, 2016).
Podjetniški pospeševalniki, tako tuji kot domači, v katera se lahko vključijo slovenska
zagonska podjetja, so naslednji:
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ABC pospeševalnik,
Start:up Geek House pospeševalnik,
Go:Global Slovenia pospeševalnik,
Silicon Gardens,
Startup Sauna,
DsgnFwd pospeševalnik,
Seed Sumo,
Seedcamp,
Wayra,
Y Combinator,
TechStars,
500 startups,
LAUNCHub,
TechPeaks in
Eleven.

ABC pospeševalnik je prvi večji zasebni pospeševalnik, namenjen zagonskim podjetjem z
že delujočim izdelkom, ki nudi pomoč pri vstopu na tržišče. Zagotavlja storitve, kot so
pisarniški prostori, mentorstvo, zagonski kapital in usposabljanje za upravljanje podjetja.
Start:up Geek House pospeševalnik v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom v
okviru razpisa SK75 nudi 75 tisoč evrov konvertibilnega posojila, pisarniške prostore za
zagonska podjetja in trimesečni program, v katerem podjetniki pridobijo znanje o gradnji
zagonskega podjetja po najaktualnejših vitkih in agilnih načinih. Podjetniški
pospeševalnik Go:Global Slovenia start-up podjetjem, ki so že našla svoj prostor na trgu,
ponuja mentorje, pomoč pri administraciji in do dvesto tisoč evrov denarnih sredstev v
zameno za lastniški delež in mednarodne povezave. Silicon Gardens ponuja mentorje,
svetovalce in od 20 do 40 tisoč evrov denarnih sredstev v zameno za 5 do 15 odstotkov
lastniškega deleža in mrežne povezave (Gorenšek, 2016).
2.3.5 Subvencije slovenskega podjetniškega sklada
Slovenski podjetniški sklad nudi start-up podjetjem različne subvencije, mikrokredite in
garancijo za bančne kredite.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) preko razpisov nudi mikrokredite do
višine 25 tisoč evrov. Ugodnost mikrokreditov je v olajšanih možnostih odobravanja
državne pomoči, nižjih zavarovalnih zahtevah, nižji obrestni meri, ročnosti kredita in
možnosti koriščenja moratorija. SPS z zavarovanjem bančnih kreditov zagonskim
podjetjem omogoča preprostejši najem bančnih kreditov. Kredit, zavarovan z garancijo
SPS, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih obrestnih mer, nižjih zahtev po zavarovanju
daljše ročnosti kredita ter možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov (Gorenšek,
2016).
Glede na rezultate raziskave Slovenskega podjetniškega observatorija 2015 se po večini
vsa slovenska zagonska podjetja najprej financirajo sama ali s pomočjo družine in
prijateljev. Druga najobičajnejša ubrana pot pa je koriščenje zagonske spodbude P2
Slovenskega podjetniškega sklada. Sledijo mentorstvo izkušenih podjetnikov in produkti
semenskega kapitala SPS (Rus, 2015, str. 104).
15

Denarna pomoč P2, ki je prav tako povezana s tekmovanjem Start:up leta, zagonskim
podjetjem ponuja 54 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna višina sredstev za
subvencije P2, ki je bila na voljo v letu 2015, je znašala preko dva milijona evrov. Na
takšen način SPS pomaga zagonskim podjetjem pri razvoju produkta v obdobju dveh let.
Enkrat letno se podjetniku nakaže sredstva po potrjenem poročilu o porabi upravičenih
stroškov. Zraven te denarne podpore so zagonskim podjetjem za financiranje razvoja in
drugih stroškov poslovanja na voljo tudi druge finančne pomoči različnih vsot. Razpisane
so iz strani različnih skladov, občin, vladnih agencij in drugih institucij (Gorenšek, 2016).
S produktom SK75 in SK200 sklad mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom
rasti in kreiranja novih delovnih mest omogoča pridobitev semenskega kapitala v višini
75 tisoč evrov v obliki konvertibilnega posojila za zagon inovativnega podjetja oziroma
dvesto tisoč evrov v obliki direktnega kapitalskega vložka sklada. Podjetja, ki želijo
kandidirati na tem razpisu, so predhodno s testiranjem na trgu že potrdila obstoj
problema s prototipom, sedaj pa potrebujejo nova investicijska sredstva za testiranje
funkcionalnosti prototipa in nadaljnji razvoj produkta, kar jim omogoča razpis bodisi
SK75 bodisi SK200. Produkt se nahaja v drugi fazi razvoja podjetja in je namenjen vstopu
podjetja na trg (Vabšek, 2015).
Produkt P1 plus je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih
kreditov, ki zagotavljajo rast mladim start-up podjetjem in omogočajo: konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti, izboljšanje
financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanje
in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev
razvojno tehnoloških rešitev v podjetju (Podjetniški portal, 2016).
Produkt P1 plus je namenjen mladim podjetjem:






ki so mlajša od 5 let,
ki postopoma rastejo,
povečujejo dodano vrednost na zaposlenega,
ustvarjajo nova delovna mesta in
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.
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3 REŠITVE CRM
V tem poglavju bomo opredelili koncept CRM in programske rešitve. Predstavili bomo
razvoj, funkcionalnost in arhitekturo rešitev CRM ter dejavnike uspešne uvedbe v
podjetje. Ker so rešitve CRM hitro rastoča in dopolnjujoča se panoga, bomo navedli
trende na tem področju in trenutno svetovno vodilne rešitve CRM.

3.1 Opredelitev koncepta CRM
CRM, v izvirniku »customer relationship management«, pomeni upravljanje odnosov s
strankami. Pri tem pa velja posebej opozoriti, da s pojmom »stranka« razumemo vse
deležnike organizacije, torej med drugim tudi dobavitelje, posrednike v menjavi in
različne sekundarne udeležence v notranjem in zunanjem okolju organizacije, s katerimi
le-ta vzpostavlja odnose v okviru menjalnih procesov (Iršič, 2012).
Strokovnjaki so se začeli ukvarjati s preučevanjem strank komaj po drugi svetovni vojni.
V 60. letih prejšnjega stoletja je raziskovanje porabnikov doživelo razcvet in je
predstavljalo pomembno prednost v trženju. Vzrok za preučevanje vedenja strank izhaja
iz marketinškega koncepta, zato se je razvilo na trgih, kjer je prevladoval marketinški
koncept razmišljanja. To je bil začetek obdobja, ki je prešlo prodajno, izdelčno in
proizvodno naravnanost podjetij (Vukasović, 2013, str. 29).
Pred tem je v 50. letih 19. stoletja bil čas industrijske revolucije in proizvodne
naravnanosti. V tem obdobju so podjetja prodala vse, kar so proizvedla, saj je
povpraševanje presegalo ponudbo, zato so se podjetja osredotočala na množično
distribucijo, proizvodno učinkovitost in nizke stroške. Prodajalcem in proizvajalcem se ni
bilo potrebno ukvarjati z vedenjem strank, saj jih je bilo na pretek (Kotler, 1998, str. 1516).
Okoli sto let kasneje, v sredini 50. let 20. stoletja, se je zgodila pomembna prelomnica v
naravnanosti podjetij. V tem obdobju ni bilo več tako lahko prodati produkta kot prej, saj
sta konkurenca in porast svetovne populacije v veliki meri vplivali na poslovanje podjetij.
Podjetja so dojela, da proizvodna naravnanost oziroma osredotočenost na izdelek ni več
prava rešitev za obstanek na trgu. Zato so se podjetja morala začeti osredotočati na
stranke in tako se je začela trženjska naravnanost. Temeljna predpostavka, na kateri sloni
trženjska naravnanost, je ugotavljanje želja in potreb porabnikov na določenem ciljnem
trgu, pri tem pa je potrebno za uspešno poslovanje te porabnikove potrebe zadovoljiti in
jih ponuditi boljše od konkurence (Kotler, 2004, str. 19-24).
Z vstopom v 21. stoletje smo prešli v novo dobo ekonomije. Razvoj informacijske
tehnologije je popolnoma spremenil način poslovanja, prav tako pa navade kupcev.
Digitalna evolucija je začela omogočati nove načine prodajanja in nakupovanja. To
obdobje se razlikuje od prejšnjih, saj so potrebni hitri in taktični ukrepi zaradi hitrega
načina življenja. Dandanes so stranke zahtevnejše kot kadarkoli prej. Internet je glavno
kupčevo orodje, s katerim z lahkoto preverja ponudbe, cene in lastnosti izdelkov na trgu.
17

Kupci ne kupujejo več »na lepe oči«, zato pred nakupom preverijo tudi konkurenčne
ponudbe. Stranke pričakujejo visoko kakovost in servis po dostopni ceni, hkrati pa močno
upada zvestoba do blagovnih znamk. Zaradi takšnih razlogov so podjetja dognala, da je
čas za ciljno osredotočanje k strankam. Tako so strankine želje in potrebe postale temelj
poslovne dejavnosti. S tem vstopamo v novo ero trženja, v ero CRM (Vukasović, 2013,
str. 11-18).
Upravljanje odnosov s strankami ali CRM je koncept, ki povezuje vrsto dejavnosti, ki so
usmerjene k stranki in podprte z informacijsko tehnologijo. Povezuje spremljanje
strankinega vedenja in posledično dejavnosti podjetja s ciljem do največje možne mere
povečati dobičkonosnost pri obstoječih in novih strankah (Pavlovič, 2000).
Kot navajata Kimiloglu in Zarah (2009, str. 247), je management odnosov s strankami
integriran pristop upravljanja odnosov s strankami preko kombinacije treh pomembnih
komponent, ki so:
1. ljudje,
2. proces in
3. tehnologija.
Med številnimi vplivi tehnološkega napredka, ki vplivajo na svet managementa odnosov
s strankami, je pojav interneta verjetno najbolj prevladujoč. Ta je s svojo interaktivno
naravo ustvaril zanj zelo primerno okolje, ki vodi do neprekinjene in kakovostne
komunikacije s strankami. Njegova hitrost, stroškovna učinkovitost, učinkovitost prenosa
informacij in individualizirana narava so glavne prednosti rešitve za management
odnosov s strankami. Poleg tega personalizacija ponuja priložnosti, ki pomagajo graditi
čustvene povezave z zainteresiranimi stranmi. Prav tako daje strankam proaktivno moč
proti podjetju, razpoložljivost tehnološke infrastrukture za podatkovno rudarjenje in
podatkovna skladišča pa so še druge ključne značilnosti interneta, ki omogočajo učinkovit
management odnosov s strankami. Lahko trdimo, da je s pomočjo spletnega okolja moč
zgraditi boljše odnose s strankami kot brez njega (Kimiloglu & Zarah, 2009, str. 247).
Management odnosov s strankami se kaže kot poslovna strategija, ki je nastala kot
odgovor na spremembe v poslovnem okolju in s tem nastalo potrebo po celovitejšem in
bolj načrtnem spoznavanju stranke. Njeno poznavanje omogoča organizaciji graditi
dolgoročne odnose s strankami, temelječe na zaupanju in uživanju njej prilagojenih
storitev, ki se kažejo v sposobnosti organizacij, da ponudijo pravi izdelek ob pravem času
in na pravi način. Organizacije svoje koristi vidijo v večji dobičkonosnosti kot posledici
sposobnosti identificiranja donosnih strank in grajenju trdnega odnosa z njimi (Kovačič,
Groznik, & Ribič, 2009).
Ključne značilnosti koncepta CRM so torej (Iršič, 2012):



vzpostavitev in upravljanje dobičkonosnega portfelja strank in ne (le) portfelja
izdelkov;
prepoznavanje strank, ki prinašajo največ dobička, povečevanje truda, da bi
pridobili in ohranili prav te stranke ter zadovoljili njihove potrebe in želje;
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osredotočenje virov (resursov, premoženja organizacije) na dobičkonosne
poslovne odnose;
uporaba razvitih marketinških pristopov s ciljem zadovoljevanja različnih potreb
in preferenc strank;
prepoznavanje novih možnosti za ustvarjanje novih vrednosti za stranko;
nenehno zbiranje podatkov o stranki z namenom lažjega predvidevanja njenega
vedenja ter s tem usmerjanje aktivnosti in vzpostavitev osebnega odnosa s
stranko.

Upravljanje odnosov s strankami predstavlja poslovni izziv, saj mora podjetje prilagajati
poslovno strategijo, organizacijsko strukturo in procese z namenom, da bi bili vsi stiki s
strankami upravljani s ciljem zadovoljevanja strank, hkrati pa seveda doseganja koristi in
dobička za podjetje. Vse večja konkurenca med podjetji pomeni predvsem boj za stranke.

3.2 Razvoj rešitve CRM
Mnogi povezujejo CRM z elektronskim poslovanjem oz. internetno trgovino. Internetna
trgovina je le ena od orodij aktivnega izvajanja CRM. Aplikacija ni CRM, ampak aplikacije
CRM omogočajo uresničevanje strategij ter aktivnosti managementa upravljanja
odnosov s strankami. Iz tega lahko sklepamo, da je CRM pojem, ki zajema široko področje
poslovanja in ga je moč interpretirati na različne načine (Paulič, 2005).
O začetku rešitve CRM govorimo s pojavom tržnih podatkovnih baz in statističnega
modeliranja podatkov za izboljšanje komunikacije s potencialnimi strankami v
osemdesetih (CRM Switch Staff, 2013). Začela se je tako imenovana evolucija tržnih
podatkovnih baz. Te so se pojavile z razvojem iz prvotnega direktnega trženja. Trženje
podatkovnih baz daje večji poudarek na statistične tehnike pri razumevanju obnašanja
kupca. Podatki iz podatkovne baze so uporabljeni za osebno komunikacijo s
potencialnimi kupci (Verrill, 2014).
Leta 1986 je podjetje Act! predstavilo poslovnemu svetu programsko opremo za
upravljanje s stiki, ki je omogočala shranjevanje in organiziranje informacij o stikih (CRM
Switch Staff, 2013). Podjetju so z razvojem programske opreme za upravljanje s stiki
sledila še druga pomembna podjetja tega področja. V poznih osemdesetih se pojavi prva
arhitektura odjemalec-strežnik ob hkratnem množičnem porastu uporabe osebnih
računalnikov. To je dalo končnim uporabnikom veliko računalniško moč in hkrati ustvarilo
številne priložnosti za nova podjetja programske opreme (Verrill, 2014).
Do leta 1995 se je avtomatizacija prodaje in upravljanje s stiki razvilo do mere, ki v veliki
meri spominja na današnjo programsko opremo CRM. Druga polovica desetletja je
prinesla velike spremembe na področju CRM industrije. Prodajalci ERP rešitev so želeli s
svojo velikostjo in vstopom na CRM trg trgu dominirati. Prav konkurenca je prisilila
prodajalce CRM v ponujanje širšega nabora storitev. Rešitvam CRM so dodali več tržnih,
prodajnih in storitvenih aplikacij (CRM Switch Staff, 2013).
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Konec devetdesetih je zaznamoval pojav prvega prodajalca rešitev CRM v obliki storitve
(v nadaljevanju SaaS) (CRM Switch Staff, 2013). Leta 1999 je vstopilo podjetje Salesforce
na trg CRM kot ponudnik prve rešitve CRM v obliki SaaS. Sprva je bilo podjetje usmerjeno
zgolj na mala podjetja. Z razvojem funkcionalnosti in skalabilnostjo pa je postalo podjetje
grožnja za vodilna podjetja, kot je Siebel Systems (Verrill, 2014).
V letu 1999 je CRM prešel na mobilno področje s predstavitvijo prve mobilne CRM rešitve
Siebel Sales Handhel podjetja Siebel. Leto kasneje sta na tržišču predstavili mobilni CRM
rešitvi še podjetji Oracle in SAP. Čeprav so bile te aplikacije na mobilnih telefonih
funkcionalno omejene, pa današnji pametni telefoni zagotavljajo skoraj polno
funkcionalnost rešitve CRM (Verrill, 2014).
Leta 2002 je vstopilo na CRM trg podjetje Microsoft s predstavitvijo izdelka Dynamics
CRM. Izdelek je bil sprva zelo omejen, nato pa je z integracijo spletne pošte požel velike
uspehe (Verrill, 2014). Leta 2007 je naredilo na področju CRM industrije velik korak tudi
podjetje Salesforce. Predstavili so rešitev CRM v oblaku. Kaj kmalu po predstavitvi se je
podjetje soočilo s kritiko rešitve zaradi slabe prilagodljivosti (CRM Switch Staff, 2013).
Leta 2008 je uporabljalo rešitve CRM v oblaku zgolj 12 odstotkov podjetij, v letu 2014 pa
je bilo takšnih podjetij kar 87 odstotkov (Integros, 2015). Vse od začetka razvoja CRM pa
do danes je področje CRM doživelo velik preporod. To pa zagotovo ni vse, kar nam lahko
CRM ponudi. CRM bo zagotovo tudi v prihodnje pomemben del poslovanja podjetij, ki
se bo razvijal z vse težjim položajem na trgu pri zadovoljevanju obstoječih in pridobivanju
novih strank.

3.3 Funkcionalnost rešitev CRM
Vsak sodoben CRM podpira prodajne in marketinške aktivnosti v obliki posameznih
funkcionalnosti razvidno iz Slike 2). Današnje rešitve so zasnovane po vzoru najboljše
uporabniške izkušnje, kar pomeni, da so predvsem prijazne za uporabo in imajo
intuitiven vmesnik, za katerega ne potrebujemo posebnih navodil (Bauman, 2012).
Bauman (2012) trdi, da so osnovne funkcionalnosti rešitev CRM naslednje:
 Spremljanje strank. Vsaka rešitev omogoča spremljanje (potencialnih) strank z
možnostjo vnosa več najrazličnejših informacij. Na osnovi zbirke podatkov
omogoča ustvarjanje poljubnih poizvedb, s filtriranjem in iskalnikom pa se lahko
izluščijo tiste stranke, ki jih uporabnik rešitve želi podrobneje obdelati.
 Spremljanje priložnosti. V vsaki rešitvi je možno spremljanje prodajnih
priložnosti in njihova nadaljnja obdelava. Za to se uporabljajo statusi, s katerimi
se določi, v kateri fazi je priložnost. Hkrati se lahko za posamezno priložnost
dodajajo komentarji, opomniki, dokumenti in tako dalje.
 Organizacija aktivnosti. Večina rešitev ima vgrajen urnik, s katerim lahko
uporabniki rešitve organizirajo svoje dejavnosti. Sestanke, klice in naloge je
možno vezati na posamezne stranke, priložnosti, kampanje in drugo. Rezultat je
boljša lastna organiziranost in zgodovina aktivnosti za posamezne stranke in
priložnosti.
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Statistična poročila. Na podlagi vseh vpisanih podatkov rešitve CRM omogočajo
izdelovanje posameznih poročil ali izpisov. V večino so vključena najbolj pogosta
statistična poročila. Za vodstveni kader so poročila najbolj pomembna
funkcionalnost, saj na njihovi podlagi sprejemajo strateške odločitve.
Povezljivost. Rešitev CRM ne sme biti kot oaza v puščavi. Zato je večina povezljiva
z drugimi poslovnimi rešitvami v podjetju. Rešitev je možno povezati s sistemi
ERP, telefonijo IP, spletnimi stranmi, odjemalci elektronske pošte (MS Outlook,
Gmail), sistemi za množično pošiljanje pošte ter SMS-ov in tako dalje. Poleg
opisanih funkcionalnosti večina rešitev CRM omogoča še veliko več. Nekatere
imajo vgrajen sistem za množično pošiljanje elektronske pošte, integracijo z
Outlookom, povezavo z Google Apps, modul projektnega vodenja in dokumentni
sistem. Skoraj vse imajo možnost vodenja in spremljanja različnih kampanj, pri
čemer je danes poudarek predvsem na kampanjah po elektronski pošti. Prav tako
omogočajo uvažanje in izvažanje podatkov v različnih zapisih in omogočajo izpise
po meri kot na primer prilagojen izpis ponudb.
Slika 2: Funkcije celovite rešitve za management odnosov s strankami.

Vir: (Kunstelj, 2006)
Velikokrat je sestavni del rešitev CRM tudi prilagojen pogled ali pregledna plošča (angl.
dashboard), na kateri so zbrani posamezni podatki iz različnih segmentov. Boljše rešitve
CRM omogočajo tudi prilagodljivost, kar pomeni, da se posamezni moduli prilagodijo
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posameznemu podjetju. To je velikokrat kar nujno, saj so prodajni procesi v podjetjih
različni in specifični glede na področje poslovanja.
To, kar nam rešitev CRM omogoča, je najbolje predstaviti z naštevanjem postavk:






















boljše spoznavanje posameznih strank,
večje zadovoljstvo strank,
povečanje števila obdržanih strank,
izboljšanje poslovanja podjetja preko dolgoročne lojalnosti strank,
izkoristek znanja, pridobljenega v prejšnjih kontaktih z drugimi strankami,
omogočanje podjetju, da razume in predvidi potrebe obstoječih in potencialnih
strank,
diferenciacijo kupcev,
partnersko sinergijo,
strateško prednost pred konkurenco,
spreminjanje nekaterih poslovnih procesov,
dolgoročno sodelovanje,
osredotočanje na ohranjanje podatkov o dogodkih in transakcijah iz preteklosti,
povečanje dobička,
znižanje stroškov trženja z izvajanjem učinkovitih ciljnih tržnih akcij,
povečanje prodaje z oblikovanjem ponudbe pravih izdelkov in storitev,
izločitev nepotrebnih funkcij s centralizacijo skupnih aktivnosti,
predvidevanje prihodnjih aktivnosti na podlagi analiz preteklih rezultatov,
analiziranje in distribuiranje ključne odločitvene točke podjetja,
načrtovanje finančnih prilivov,
sledenje prodajnim priložnostim in
merjenje uspešnosti marketinških in prodajnih aktivnosti.

3.4 Arhitektura rešitev CRM
Procesi CRM so podprti z informacijskimi rešitvami, katere upravljajo z ogromnimi
količinami podatkov o kupcih in zagotavljajo uspešnost delovanja (Reichold, Kolbe, &
Brenner, 2004).
Informacijske rešitve, ki omogočajo in podpirajo strategije procesov, usmerjene h kupcu,
predstavljajo v današnjem času najperspektivnejša orodja za pridobivanje in vzdrževanje
konkurenčnih prednosti. Večje prednosti, ki jih ta orodja prinašajo, so večje zadovoljstvo
kupcev in njihova zvestoba z zagotavljanjem personaliziranih proizvodov ter storitev z
dodanimi vrednostmi. Lahko bi rekli, da so rešitve CRM najpomembnejši tehnološki
uresničitelji tega, a jih veliko podjetij implementira z velikimi finančnimi napori (Alt &
Puschmann, 2004).
Naloga rešitev CRM je podpiranje in oskrbovanje podatkov ter informacij o kupcih,
njihovih nakupnih navadah in preteklosti ter predstavlja pomemben del procesov v
podjetju, še posebej za marketing, prodajo ter podporo oziroma servis. Implementacija
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rešitve CRM podjetju omogoča centralizirane in združene informacije o kupcih na enem
mestu. Pri tem gre za podoben učinek kot ga imajo ERP sistemi na procese, ki so
usmerjeni v produkcijo (Alt & Puschmann, 2004).
Arhitekturo rešitev CRM delimo na tri segmente, in sicer operativni, analitični in
sodelovalni CRM. Vsako področje pa zajema različne procese kot jih prikazuje Slika 3.
Slika 3: Prikaz rešitve CRM po segmentih

Vir: (Jan, 2010)
3.4.1 Operativni CRM
Operativni management odnosov s strankami podpira zaposlene pri poslovanju s
strankami, podpira prodajne aktivnosti, management s prodajnimi kanali, klicne centre
in podobno (Hausmann, 2001).
Operativne rešitve CRM so namenjene vsakodnevnemu rednemu delu s strankami in so
glavni zbiratelji podatkov. Rešitev za nadzor klicnega centra ali rešitev za podporo strank
sta tipična primera operativne rešitve CRM. Operativne rešitve CRM po navadi zahtevajo
po meri narejeno povezavo z ostalimi rešitvami, kot so rešitve za spremljanje naročil,
rešitve za računovodstvo in podobno. Po navadi so izhodi iz operativne rešitve CRM
narejeni na agregiranem nivoju. Ti izhodi pokažejo in spremljajo aktivnosti, ne morejo pa
razložiti vzrokov ali posledic. Na žalost se veliko CRM iniciativ konča na tem nivoju. Čeprav
operativni CRM prispeva k izboljšavam v organizaciji, sam po sebi ne izboljšuje
razumevanja strank organizacije in tudi ne prispeva k izboljševanju odnosov s strankami
(Kunstelj, 2006, str. 28).
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Operativni CRM je v osnovi osredotočen na avtomatizacijo in izboljšanje poslovnih
procesov, ki so povezani s strankami. Podpira operativno raven in omogoča
avtomatizacijo naslednjih področij (Management Study Guide, 2016):






Trženje (angl. Marketing Automation) – v to področje uvrščamo rešitve CRM, ki
podpirajo marketinške procese. Njihova osnovna naloga je izboljšanje
učinkovitosti trženja. Programske rešitve za avtomatizacijo trženja uporabnikom
omogočajo segmentacijo strank in upravljanje kampanj. Na podlagi podatkov, ki
so uporabnikom dostopni v rešitvi CRM, lahko le-ti raziščejo podatke o strankah
in tako razvijejo ciljno komuniciranje in ponudbe za točno določen segment
strank.
Prodaja (angl. Sales-force Automation) – programske rešitve na tem področju
omogočajo avtomatizacijo prodajnih procesov. Tako rešitve CRM niso uporabne
samo za upravljanje obstoječih strank, ampak so koristne tudi pri pridobivanju
novih. Avtomatiziran proces prodaje se začne z identifikacijo stranke in vpisom
podatkov v rešitev CRM. Nato se proces razdeli na več faz, ki vključujejo
ustvarjanje prodajnih namigov, ki se lahko spremenijo v prodajne priložnosti in
le-te na koncu v dejansko sklenjen posel.
Storitvene aktivnosti (angl. Service Automation) – v to področje uvrščamo
odnose podjetja s strankami. Vsaka interakcija s stranko se zapiše v rešitev CRM,
kjer se ti podatki zbirajo v podatkovni bazi in se ustvarja tako imenovana
»zgodovina stranke«. Te informacije se kasneje uporabijo kadarkoli je to
potrebno in za kogarkoli, ki te informacije potrebuje. Tako imamo jasen pogled
na potrebe strank in pomembne informacije o kupcih (npr. katere izdelke so
kupili, predhodni klici in vsebina pogovorov), na podlagi katerih lahko
vzpostavimo stik s stranko ob pravem času in na pravem mestu.

3.4.2 Analitični CRM
Analitični management odnosov s strankami je tisti del managementa odnosov s
strankami, ki analizira podatke, dobljene z operativnim managementom odnosov s
strankami. Analitični CRM pridobiva spoznanja, ki podpirajo poslovne odločitve. Cilj je
stranke opazovati kot celoto prek vseh oddelkov in tako določiti vzorce v vedenju strank
(Hausmann, 2001).
Med orodja analitične rešitve CRM štejemo orodja, ki omogočajo podjetjem analizo
podatkov z namenom doseganja bolj uspešnega komuniciranja s strankami. Gre za
analizo podatkov z namenom managementa poslovne uspešnosti. Sem sodijo
analiziranje, modeliranje in ocenjevanje podatkov o strankah, ki se nahajajo v
podatkovnih skladiščih ali podatkovnih bazah, z namenom ustvarjanja medsebojno
koristnega odnosa s strankami. Prav tako pomaga pri optimizaciji informacijskih virov, da
bolje razumemo obnašanje stranke. Med analitične rešitve CRM spadajo rešitve za
podporo trženja, orodja za analizo prodaje in druga specifična analitična orodja (Jan,
2010).
Analitične rešitve CRM so glavni uporabniki podatkov, ki jih zagotovi operativni CRM.
Analitične rešitve lahko sestavljajo skladišča podatkov in področna podatkovna skladišča.
Podatkovna skladišča vsebujejo prečiščene podatke z informacijami o izvoru, pravilih za
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transformacijo, preračunavanjih in podobno. Podatkovna skladišča so vir združenih,
predelanih in podrobnih trenutnih pogledov na podatke o strankah (Jan, 2010).
Analiza je za uspeh CRM projektov najbolj kritična. Analitične rešitve CRM omogočajo
učinkovit management odnosov s strankami. Samo z analizo podatkov o strankah lahko
podjetje razume obnašanje, prepozna trende in vzorce ter odkrije vzročne povezave.
Skupaj to pomaga modelirati in napovedovati obnašanje in zadovoljstvo strank v
prihodnje ter predstavlja osnovo za strateško odločanje (Reynolds, 2000).
3.4.3 Sodelovalni ali kolaborativni CRM
Na podlagi obnašanja strank lahko podjetje izboljša odnose z njimi. Z zbiranjem
informacij, ki nakazujejo vedenje, nakupovalne navade, kaj je kupcem všeč in česa ne
marajo, kdaj kupujejo in koliko so pripravljeni zapraviti, se podjetje približa potrebam
strank. Tako si zagotovi okrepljene storitve za stranke, navzkrižno prodajo in ciljno
usmerjeno razčlenjevanje baze strank (Expertmarket, 2016).
Sodelovalni ali kolaborativni CRM (angl. collaborative CRM) služi kot podpora
sodelovanju z dobavitelji, partnerji in strankami. Uporabnikom omogoča kakovostnejše
sodelovanje s kupci na področju komunikacije, povezanosti in usklajenosti informacij
znotraj rešitve. Omogoča, da informacije, ki jih pripravi analitični CRM, posreduje vsem
strankam prek vseh zbranih klasičnih (pošta) in elektronskih osebnih medijev
(elektronska pošta, SMS), kar mu omogoča operativni CRM (Bole, 2005).
Sodelovalni CRM je pristop CRM, v katerem različni oddelki podjetja, kot so prodaja,
tehnična podpora in trženje posredujejo vse informacije, ki jih zbirajo iz interakcij s
strankami. Tako lahko podjetje z uporabo različnih tehnologij, kot so klicni centri, spletni
portali, elektronska pošta, komunicira in sodeluje s strankami, uslužbenci ter poslovnimi
partnerji (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & Groznik, 2004, str. 286).
Vse naštete sestavine se med seboj prepletajo. Uspešen sistem CRM mora omogočati
tudi povezavo z drugimi programskimi rešitvami v podjetju (angl. Enterprise Application
Integration, EAI) ter obenem omogočati povezavo z zunanjimi partnerji, dobavitelji in
distributerji (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & Groznik, 2004, str. 286).

3.5 Modeli licenciranja rešitev CRM
Licence za uporabo rešitev CRM lahko pridobimo na tri načine. Organizacija Aberden
Group loči med tremi modeli posvojitev rešitev CRM (Sternad, 2011):



Tradicionalno licenciranje rešitve CRM na lokaciji (angl. on-premise CRM), kjer
ima podjetje licenco za uporabo programske opreme, ki je nameščena v podjetju.
Licenca je tako lahko vezana na določen računalnik ali uporabnika.
Gostovanje rešitve CRM (angl. hosted CRM), kjer licenčna rešitev CRM gostuje
pri ponudniku programske opreme. Lahko je na ločeni instanci ločenega dela
strojne opreme (namenjena za podjetje) ali na ločeni virtualni instanci, kjer
rešitev CRM gosti na strojni opremi, ki si jo deli z več podjetji. Podjetje pri
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ponudniku rešitev CRM zakupi prostor in prenese kopijo programske opreme na
njegove strežnike ali pa pri njem najame programsko opremo. V tem primeru
plačuje podjetje stroške licenc izdelovalcu programske opreme in stroške
gostovanja (mesečnega najema) ponudniku rešitev CRM.
Model rešitve CRM kot storitve (angl. Software as a Service ali SaaS) ali z drugimi
besedami tudi programska oprema na zahtevo pomeni, da podjetje (uporabnik)
nima licenc, pač pa mu je zagotovljena programska oprema kot storitev. V modelu
SaaS lahko ponudnik SaaS ponuja posebej prilagojeno programsko opremo. V
primeru tega modela ni meje med stroški licenc in stroški gostovanja, saj podjetje
plačuje celoten strošek ponudniku modela SaaS.

Glavna prednost modela SaaS je ta, da se stroški naročnine plačujejo mesečno, kar
predstavlja dodatno korist pri podjetjih v razvoju. Tudi čas implementacije je dosti krajši
kot pri licenciranju rešitve na lokaciji, zato je primeren za podjetja, ki rešitev potrebujejo
karseda hitro. S tehničnega vidika je način SaaS najenostavnejši za uporabo ter
uporabniško izjemno prilagodljiv. Če pogledamo v celoti, je tak model primeren
predvsem za majhna podjetja in tista, ki so v fazi rasti ravno zaradi zgoraj opisanih
značilnosti. Vendar pa s finančnega vidika ni vedno najcenejši, saj se lahko stroški SaaS z
večanjem števila zaposlenih zelo povečajo (Sternad, 2011).
Tradicionalno licenciranje rešitve CRM na lokaciji ali namizna (angl. desktop) rešitev CRM
se običajno kupi kot končni izdelek, ki zajema določeno število ur tehnične podpore,
navodila za namestitev, specifikacijo zahtev za strojno opremo, določeni ponudniki pa v
ceno vključujejo tudi celotno vzpostavitev in nameščanje rešitve CRM.
Slika 4. Primerjava stroškov oblačnih in tradicionalnih rešitev CRM

Vir: (Kolarič, 2011)
Primerjava (razvidno iz Slike 4) namizne oz. klasične rešitve s spletno pokaže, da so stroški
implementacije in uporabe namizne rešitve precej višji od stroška, ki jih predstavlja
najem oz. plačilo licenc. Vzdrževanje in posodobitve ter zahtevana strojna oprema
povzročijo, da je investicija v klasično rešitev CRM precej dražja od predvidene, saj to
zahteva dodaten čas in osebje. Slika 4 prikazuje predvidene in skrite stroške obeh rešitev.
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On-Demand ali oblačna rešitev CRM podjetju omogoča precej natančno predvidevanje
vseh potrebnih vložkov za implementacijo in vzdrževanje rešitve, kar omogoča, da
podjetje posluje stabilnejše. Stroške implementacije klasične namizne rešitve je v
podjetju težko predvideti, saj so odvisni od številnih dejavnikov, razumevanja s strani
zaposlenih ter razumevanja informatikov, ki rešitev vzdržujejo in znanje prenašajo na
ostale zaposlene (Kolarič, 2011).

3.6 Ključni dejavniki uspešne uvedbe
Ključni dejavniki uspeha strategije CRM se v grobem vežejo na področja poslovnih
strategij, organizacijske strukture, organizacijske kulture, tehnologije in podpore vodstva
(Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, & Groznik, 2004, str. 287-289):














Jasna opredelitev in široka podpora poslovni strategiji, ki je usmerjena v stranko
in ki mora izvirati iz poslovnih potreb podjetja in njihove opredelitve stranke.
Postavitev ciljev, ki so osnova za izgradnjo funkcionalnih rešitev v rešitvi CRM.
Jasno razumevanje zahtev strank podjetja. Bistvo strategije CRM je prav v gradnji
boljših odnosov s strankami. Za pravilno oblikovanje strategij, poslovnih
aktivnosti in tehnologij je ključnega pomena poznavanje vrednosti strank,
njihovih potreb, zahtev in obnašanja.
Primerna organizacijska struktura in kultura. Obe morata težiti k odpravljanju
meja, ki so se tradicionalno oblikovale med posameznimi funkcijskimi področji.
Rešitvi CRM prijazno informacijsko okolje. Izvajanje strategije CRM omogoča
napredna vloga informatike v podjetju.
Povezano delovanje različnih tržnih poti. Današnje stranke zahtevajo možnost
komuniciranja in izvajanja poslovnih operacij prek različnih tržnih in
komunikacijskih poti, pri čemer pričakujejo njihovo povezano delovanje.
Zavedanje velikega pomena zaposlenih in njihove motiviranosti. Ti so sposobni
spodbujati ali rušiti napore organizacije pri uvajanju novih strategij. Potrebno je
poskrbeti za široko sprejetje in podporo uvajanja sprememb in novega načina
razmišljanja s strani zaposlenih.
Izjemno pomembno vlogo pri uvajanju ima podpora in sodelovanje vodstva
podjetja.
Strokovni pristop k uvajanju rešitve CRM. Za uvajanje morajo skrbeti za to
usposobljene ekipe, sestavljene iz strokovnjakov z različnih področij (trženja,
prodaje, informatike itd.).
CRM je potrebno obravnavati kot dolgoročen nadaljevalen proces uvajanja
sprememb. V času uvajanja, predvsem pa po vzpostavitvi rešitve, je potrebno
velik poudarek nameniti merjenju, nadzoru in spremljanju delovanja rešitve, kar
služi za pridobivanje povratnih informacij, na podlagi katerih lahko organizacija
uvaja nenehne izboljšave.

Flory (2016) navaja naslednje dejavnike, ki pripomorejo k uspešni uvedbi:


Izbira rešitve CRM– uvedba CRM rešitve je večji finančni zalogaj, zato mora
podjetje dobro razmisliti, katero izmed rešitev bo izbralo. Pri izbiri je potrebno
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upoštevati poslovno strategijo in cilje. Na podlagi teh usmeritev lahko določimo
zahteve, ki jih mora rešitev CRM izpolnjevati. Izbira rešitve zahteva temeljito
raziskavo ponudnikov rešitev CRM, izmed katerih nato izberemo takšno rešitev,
ki ustreza zahtevam podjetja.
Sodelovanje zaposlenih – zelo pomembno je, da bodoči uporabniki rešitve CRM
sodelujejo pri uvedbi od samega začetka do njenega zaključka. Prav oni so tisti, ki
najbolje vedo, katere funkcionalnosti bodo pri njihovem delu uporabne in
dobrodošle ter katerih funkcionalnosti ne potrebujejo.
Podrobna specifikacija zahtev – podjetje mora natančno določiti zahteve, ki jih
mora rešitev CRM izpolnjevati. Na ta način jasno opredelimo, katere
funkcionalnosti in prilagoditve potrebujemo. Tako zagotovimo, da uvedena
rešitev dejansko deluje tako kot smo želeli in se sklada z začetnimi pričakovanji.
Čim manjši obseg prilagoditev rešitve CRM– preveč prilagoditev CRM rešitve je
eden najbolj pogostih razlogov za preseganje predvidenih stroškov in časa
uvajanja. Pomembno je, da podjetje izbere le nujne prilagoditve, ki jih resnično
potrebuje. Kaj hitro se lahko zgodi, da podjetje začne pretiravati pri izbiri
prilagoditev in izbere tudi prilagoditve, ki jih dejansko ne potrebuje. Rezultat tega
je rešitev CRM, ki s svojimi funkcionalnostmi presega poslovne potrebe podjetja.
Temu se lahko izognemo s skrbno izbiro rešitve CRM. Najbolje je izbrati takšno
rešitev, ki že v osnovi vsebuje funkcionalnosti, ki jih podjetje potrebuje. V
primeru, ko so določene prilagoditve vseeno potrebne, je priporočljivo, da
najprej zelo natančno pregledamo vse funkcionalnosti rešitve CRM. Lahko se
zgodi, da ugotovimo, da rešitev CRM veliko bolje zadovoljuje potrebe podjetja,
kot smo pričakovali. S tem se izognemo nepotrebnim prilagoditvam in dodatnim
stroškom.
Postopno uvajanje rešitve CRM– izkazalo se je, da so najuspešnejši CRM projekti
uporabili fazni pristop uvedbe. Pri tem pristopu celoten projekt razdelimo na
posamezne faze, kjer ima vsaka faza svoj določen cilj. Uspešno zaključena faza je
pogoj za uspešno delo v naslednji fazi. V vsaki fazi dosežemo določene cilje in
prednosti rešitve CRM, kar zaposlene dodatno motivira, saj je napredek viden
sproti in ne šele na koncu. Postopno uvajanje rešitve CRM nam omogoča tudi
sprotno učenje na lastnih napakah. Napake, ki smo jih naredili v predhodni fazi,
lahko v naslednji fazi popravimo in jih tako ne vlečemo skozi celoten projekt.
Vključitev rešitve CRM v delovno okolje – pomembno je, da izbrano rešitev CRM
vključimo v obstoječe delovno okolje podjetja. Rešitev CRM je potrebno povezati
z obstoječimi informacijskimi rešitvami v podjetju. S tem omogočimo izmenjavo
podatkov med sistemi, s čimer se izognemo podvajanju podatkov. Prav tako so
podatki na ta način ažurirani v vseh sistemih in dostopni vsem, ki jih potrebujejo.
Testiranje rešitve CRM – za uspešno delovanje rešitve CRM je nujno resno in
zavzeto testiranje uvedene rešitve. Napake in nepravilnosti v delovanju se
velikokrat pokažejo šele pri dejanski uporabi rešitve CRM. Zaposleni testiranja
velikokrat ne jemljejo resno, saj jim to predstavlja dodatno delo poleg
vsakodnevnih obveznosti. Rezultat neustreznega testiranja pa je rešitev CRM, ki
ne ustreza zahtevam podjetja. Zato je zelo pomembno, da si zaposleni vzamejo
čas za testiranje in tako še pravi čas ugotovijo pomanjkljivosti, ki jih je potrebno
odpraviti.
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Upoštevanje temeljnih dejavnikov je pomembno, vendar ni zagotovilo za uspešno
uvedbo. Lahko rečemo, da prave poti ni, saj nanjo vplivajo mnogi dejavniki. Zato mora
vsako podjetje na podlagi poznavanja lastnega okolja in virov izoblikovati svoj pristop k
uvajanju, pri čemer so našteti dejavniki lahko v veliko pomoč (Kovačič, Jaklič, Indihar
Štemberger, & Groznik, 2004, str. 289).

3.7 Trendi na področju rešitev CRM
V zadnjih letih so razvoj oblačnih storitev, mobilnih naprav in družabnih omrežij vplivali
na rešitve CRM. Uporaba oblačnih rešitev CRM strmo narašča kot posledica vse večje
uporabe mobilnih naprav, družbena omrežja pa so odprla nova vrata za pristop do strank.
Vsekakor so trendi na področju CRM rešitev v oblaku, mobilni CRM in socialni CRM.
3.7.1 Rešitev CRM v oblaku
Trg z rešitvami CRM je v letu 2015 zrasel za 13 % v primerjavi z letom 2014. Prihodki
ponudnikov oblačnih rešitev CRM so v tem letu zrastli za 27 %, kar je dvakrat več kot v
letu 2015. Napovedi kažejo, da bo v letu 2018 62 % oblačnih rešitev CRM. Čeprav na trgu
rešitev CRM prevladujejo »veliki štirje« (Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle in SAP),
se pojavljajo novi ponudniki, ki so konkurenčni tem in jim v porastu jemljejo tržni delež
(Vienna Adventage, 2016).
Gartner, vodilna raziskovalna organizacija na področju informacijske tehnologije,
napoveduje, da se bo odstotek podjetij, ki bodo vpeljala oblačne rešitve, povzdignil nad
petdeset odstotkov. Razloge najdemo v hitro spreminjajoči se tehnologiji. Problematika
rešitev CRM na lokaciji so tudi visoki stroški vzdrževanja. Zaradi vse pogostejšega
posodabljanja so organizacije ugotovile, da je izbira oblačne rešitve veliko cenejša izbira,
saj ta način zahteva nižje stroške informacijske infrastrukture, manj osebja in veliko bolj
prilagodljivo platformo za prihodnost (Lyde, 2015).
3.7.2 Mobilni CRM
Mobilni CRM je namensko razvita poslovna aplikacija za uporabo na mobilnih napravah.
Omogoča, da do podatkov o strankah, kontaktih in priložnostih dostopamo v trenutku,
kjerkoli in kadarkoli. To daje poslovanju novo dimenzijo, ki se odraža v boljši učinkovitosti,
hitrejši odzivnosti in večji realizaciji poslov (Bauman, 2016).
Mobilni CRM prinaša (Ladič, 2016):




Dostop do informacij o strankah in prodajnih aktivnostih kjerkoli in kadarkoli:
uporabniki imajo svoje mobilne telefone vedno pri sebi. V vsakem trenutku
lahko enostavno dostopajo do vseh informacij o kupcu ali potencialnem kupcu,
o nakupih, preteklih in načrtovanih aktivnostih, do finančnih podatkov idr.
Prihranek časa: ker imajo uporabniki rešitev CRM zmeraj v žepu, lahko
opombe, aktivnosti in zapisnike sestankov vanj vpisujejo sproti, ne glede na
svojo lokacijo. Tako lahko npr. komercialist na terenu vpiše naročilo v mobilni
CRM, v istem trenutku pa v odpremi že vedo kaj je naročilo in komu je
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namenjeno. Še preden je prodajni sestanek končan, je lahko naročeno že na
poti.
Krajše prodajne cikle: mobilni CRM skrbi tudi za to, da uporabniki ne pozabijo
poklicati svojih potencialnih strank in da imajo vedno pregled nad svojim
prodajnim lijakom. Prodaje se lahko zato lotevajo učinkoviteje, pametneje in
bolj natančno, kar pomeni, da so pri tem tudi veliko uspešnejši.
Boljše sodelovanje prodajne ekipe: mobilni CRM omogoča deljenje informacij
praktično v realnem času (npr. takoj po sestanku, naročilu, …), kar pomeni, da
po potrebi celotna prodajna ekipa vidi vse podatke o povpraševanjih in
načrtovanih aktivnostih. To je zelo pomembno predvsem pri prodajnih ciklih,
kjer sodeluje širša ekipa in že priprava ponudbe zahteva veliko usklajevanja
znotraj podjetja.
Vedno dostopna ažurna in realna poročila: vodje prodaje in direktorji imajo
ves čas dostop do vseh pomembnih poročil in kazalnikov, ki izhajajo iz CRM-ja.
To omogoča hitro opozarjanje na odstopanja in po potrebi pravočasno
posredovanje v prodajni proces.
Zmanjšanje prodajnih stroškov: prodajna ekipa prihrani veliko časa in poti, saj
lahko do ključnih podatkov dostopa kjerkoli in kadarkoli. Določen prihranek pa
je tudi posledica precejšnjega znižanja stroškov za tiskanje in komunikacijo.
Povečanje zadovoljstva kupcev: uporabniki z mobilnim CRM-jem postanejo
odzivnejši, bolje pripravljeni odhajajo na sestanke in so opremljeni z veliko več
znanja, saj imajo vse informacije vedno pri sebi. Večje zadovoljstvo zelo
izboljšuje zvestobo kupcev, vpliva na poprodajne aktivnosti in znižuje število
reklamacij.

Uporaba mobilnih naprav raste veliko bolj kot so predvidevale najbolj optimistične
napovedi. Podjetja, ki se temu ne bodo prilagodila, bodo imela v svojem poslovanju
resne težave, saj so za uspeh na trgu zelo pomembni prodajni proces in orodja, ki jih
imajo na voljo uporabniki rešitev CRM. Ta orodja morajo biti mobilna in prilagojena
njihovim potrebam ter zagotavljati najboljšo mogočo podporo (Ladič, 2016).
Mobilne pisarne, ki so jih potrebovali delavci na terenu, med sestanki in doma, so z
razvojem vse bolj naprednih telefonov in dostopom do interneta od praktično povsod
postale realnost. Tako je se je rodil mobilni CRM. Pri razvoju jim je bilo vodilo izdelati
internetni sistem, ki bo hitro in enostavno prilagodljiv značilnostim vsakega podjetja,
njegovim dolgoročnim potrebam ter potrebam njegovih strank, dostopen od kjerkoli in
kadarkoli. Rešitev odlikuje velika preglednost in nadzor nad poslovanjem, kar posledično
prinaša povečanje poslovne učinkovitosti in s tem doseganje konkurenčne prednosti
(Pronet, 2016).
3.7.3 Socialni CRM
V začetku leta 2007 se je pojavil porast socialnih medijev in socialnih omrežij, kar je
podjetja prisililo, da so začela v tradicionalne rešitve CRM vgrajevati funkcije socialnih
omrežij. Pojavil se je socialni CRM. Ena prvih značilnosti dodana socialnim omrežjem je
spremljanje virov (npr. Twitter, Facebook,…), tipično vgrajena v rešitev delovna plošča
(angl. Dashboard). Druge zmogljivosti socialnih rešitev CRM so še sporočanje in razne
vrste analiz (Kocbek, 2009).
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Socialni CRM ne prinaša revolucionarnih novosti v očeh uporabnikov. V bistvu gre le za
povezavo klasičnega CRM in socialnega CRM oziroma v nekaterih primerih ga različni
avtorji definirajo kot CRM 2.0. V bistvu gre za povezavo, na podlagi katere lahko
informacije o obnašanju strank, ki jih dobimo iz tradicionalnih rešitev CRM, obogatimo s
tistimi, ki jih dobimo na družabnih omrežjih (Vogrinčič, 2015).
Podatki take vrste predstavljajo za podjetje dragocen vir podatkov, kadar nam jih uspe
povezati z vsebinami iz podjetja lastnih sistemov, npr. s klicnim centrom, kjer beležimo
pritožbe, pohvale, okvare ali pa z rešitvami za poslovno obveščanje. V podjetjih, ki
delujejo na način, da jim je glavni vir podatkov pridobitev le-teh z družbenih omrežij,
lahko pride do organizacijskih motenj v smislu kdo je njihov avtor oziroma lastnik. Zaradi
velikih količin podatkov, ki nastajajo, predstavlja za organizacijo veliko tveganje, da
izluščijo tisto, kar je zares zanesljivo in merodajno. Tveganje predstavlja tudi dejstvo, da
lahko izluščimo vzorce, ki se pojavljajo najpogosteje, pozabimo pa na tiste, ki so v uporabi
redkeje (Vogrinčič, 2015).
Problem je tudi dostopnost podatkov, saj vsi niso javno dostopni, torej ne moremo dobiti
realne slike dogajanja na trgu. Če vzamemo primer iz Facebooka, je podjetju vidno le
tisto, kar je napisanega na javnem zidu, pogovori znotraj kroga prijateljev pa ostanejo
skriti. Zanimanja za družabna omrežja iz leta v leto narašča. Iz dneva v dan se na
družabnih omrežjih ustvarja mnogo profilov, kar za podjetja predstavlja nov vir podatkov.
Po raziskavah MBAPrograms.org kar 94 odstotkov podjetij uporablja katerega od
družbenih omrežij z namenom širjenja blagovne znamke, raziskovanja marketinških
priložnosti in analize trga (Vogrinčič, 2015).
Upravljanje odnosov s strankami pa ni samo beleženje poslovnih podatkov. Del CRM-ja
predstavlja tudi komunikacija preko družbenega omrežja za podjetja. Torej takega, kjer
ima upravitelj kontrolo nad vlogami in tokom sporočil. Z uporabo socialnega CRM si
uporabniki in partnerji med seboj izmenjujejo sporočila na enak način kot na Facebooku
ali Twitterju. Podprte so tako vse mobilne platforme od iPhona do Androidnih pametnih
telefonov in tablic. Komunikacija s stranko ne poteka več samo preko poslovno
standardnih kanalov (telefaks, telefon in elektronska pošta), ampak tudi preko družbenih
omrežij ter v času, ki ni več strogo vezan na poslovni čas podjetja. S tem CRM ni več
samostojna rešitev. Elektronska pošta, kontakti, dokumenti, aktivnosti itn. niso več
ločene entitete, ampak skupaj tvorijo eno celoto. Rešitev omogoča popolno evidenco
korespondence s strankami, pa naj bo to po internetu, e-pošti, telefonu ali kot prodajni
obisk (Pronet, 2016).
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3.8 Vodilne rešitve CRM
Rešitve CRM so si po uporabi lahko zelo različne med seboj. Velike razlike so med
rešitvami, ki se uporabljajo samo v prodaji in rešitvami, ki se uporabljajo za opravljanje
odnosov s strankami. Dandanes je na voljo ogromno rešitev, ki obsegajo najrazličnejše
podkategorije. Ta različnost na trgu povzroča tudi kupcem preglavice, saj je konkurenca
ogromna. V zadnjih petih letih se je lestvica vodilnih rešitev CRM zelo spremenila. Razlogi
za to so vedno večja uporaba oblačnih storitev, povišana ponudba na trgu, nižanje
stroškov uporabe in drugi (Harris, 2016).
Pred desetimi leti so prevladovale rešitve podjetij SAP, Microsoft in Oracle. Ker so takrat
oblačne rešitve še bile v povojih in so veljale za nevredne zaupanja, so podjetja uvajala
rešitve CRM tako, da so kupila licence rešitve in opremo, kot so serverji. Celoten strošek
uporabe rešitve je lahko veliko podjetje stal tudi pol milijona evrov. Zaradi podobnih
stroškov so bile rešitve nedostopne manjšim podjetjem. Z razvojem in uporabo oblačnih
rešitev se je trend uporabe rešitev spremenil. Za uporabo rešitve več ni bilo potrebno
odšteti za licence in opremo, saj lahko rešitev uporabljamo preko spletnega brskalnika
ali mobilnih naprav, uporabo pa plačamo na uporabnika, to pa je prineslo dostopnost
uporabe rešitev CRM tudi majhnim podjetjem. Na trg so prodrli novi ponudniki, kot je
Salesforce, ki so postali zelo uspešni, konkurirali pa so lahko takratnim rešitvam na trgu.
Na portalu Softwareadvice.com je Daniel Harris opravil raziskavo najbolj priljubljenih
rešitev CRM v letu 2016 in jih ocenil na podlagi stopnje uporabe, iskalnih zadetkov
znamke in sledilcev na socialnih omrežjih. Končna ocena rešitve je skupek prej naštetih
faktorjev, pri čemer se upošteva 65 odstotkov ocene po številu uporabnikov, 25
odstotkov po iskanosti produkta v spletu in 15 odstotkov po številu sledilcev na socialnih
omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter (Harris, 2016).
Na lestvici najbolj priljubljenih rešitev CRM v letu 2016 so naslednje (v oklepajih je letnica
ustanovitve podjetja rešitve CRM) (Harris, 2016):
1. Salesforce (1999)
2. Microsoft Dynamics CRM (1975)
3. HubSpot (2006)
4. Insightly (2009)
5. Infusionsoft (2001)
6. Zoho CRM (1996)
7. Oracle CRM On Demand (1977)
8. SAP (1972)
9. SugarCRM (2004)
10. Pardot (2000)
Opazimo, da so se na vrh lestvice uvrstila tudi mlajša podjetja in prekosila podjetja, ki so
v tej branži že več kot štirideset let. Prav tako rešitve CRM letno analizira in oceni
Capterra.com. Rešitev točkovno oceni, pri čemer je sto točk najvišja dosežena ocena.
Končna ocena rešitve je sestavljena iz 40 odstotkov ocene naročnikov, 40 odstotkov
ocene uporabnikov in 20 odstotkov priljubljenosti na socialnih omrežjih. Na podlagi
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julijske raziskave leta 2016, so se na lestvico najbolj priljubljenih rešitev uvrstile rešitve
razvidne v tabeli 1 (Capterra, 2016).
Tabela 1: Vodilne rešitve CRM v letu 2016
Rešitev CRM
Salesforce
Zoho
Act!
MS
Dynamics
HubSpot
SAP
Maximizer
Infusionsoft
Oracle
Sage

7,200,000
20,000,000
3,000,000

»všečki«
na
Facebook
582,173
57,307
18,051

Sledilci
na
LinkedIn
642,406
37,836
4,172

Sledilci
na
Twitterju
299,586
27,109
2,787

40,000

4,250,000

59,640

55,229

55,119

60,000
10,000
57,000
33,000
5,000
14,000

120,000
8,000,000
1,600,000
110,000
4,600,000
742,000

1,120,624
702,023
1,247
141,940
20,956
436,557

151,149
808,020
2,191
12,988
1,804,011
102,189

692,728
190,095
3,185
38,033
18,676
24,586

Končna
ocena

Št.
naročnikov

Št.
uporabnikov

84
83
63

150,000
80,000
71,000

61
61
60
57
49
49
48

Vir: (Capterra, 2016)
Opazimo, da so rezultati obeh raziskav zelo podobni in lahko trdimo, da je trenutno
vodilna rešitev Salesforce. Iz zgodovine razvoja rešitev CRM lahko sklepamo, da tradicija
in pozicija ponudnikov rešitev na trgu ne predstavljata garancije ohranjanja mesta na
vodilnih položajih. Ponudniki morajo zmerom prežati na tehnološke inovacije ter slediti
trendom, drugače niso konkurenčni.
Tudi na domačem trgu razvijalcev rešitev CRM je izbira velika. Na podlagi raziskave
podjetja FrodX lahko v Sloveniji izbiramo med okoli petdesetimi razvijalci. Nekateri izmed
razvijalcev ponujajo rešitve sami, po večini pa zastopniška podjetja, ki vpeljujejo za razne
globalno znane razvijalce rešitev CRM. Organizacija FrodX ocenjuje, da v je v Sloveniji trg
na področju CRM vreden med dva in tri milijone evrov. Navajajo tudi, da se trg letno
povečuje za okoli 1500 novih uporabnikov. Najbolj priljubljene in razširjene rešitve CRM
v Sloveniji so od ponudnikov SAP, Salesforce, Microsoft in Intere (Pauletič, 2013).
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4 PRIMERJAVA REŠITEV CRM
To poglavje je namenjeno predstavitvi treh najprimernejših oblačnih rešitev CRM za
podjetje Idejum d.o.o. Predstavili bomo oblačne rešitve Microsoft Dynamics CRM,
Salesforce in Intrix, podjetja Intera. Na koncu bomo podali primerjavo vseh treh rešitev.

4.1 Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM je poslovna rešitev upravljanja odnosov s strankami, ki
spodbuja učinkovitost trženja in prodaje. Rešitev omogoča poslovno obveščanje,
upravljanje oglaševalskih akcij in družabne vpoglede. Microsoft ponuja rešitev na lokaciji,
v oblaku ali v kombinaciji obojega (Microsoft, 2016a).
4.1.1 Funkcije rešitve
Rešitev Microsoft Dynamics CRM omogoča enostavno izmenjavo podatkov preko več
kanalov o vseh udeležencih, bodisi zaposlenih bodisi strankah, in tako ponuja popoln
nadzor nad dogajanjem v podjetju. Dynamics CRM podpira tudi integracijo drugih
programov, ki jih podjetje uporablja (Microsoft, 2016b).
Ta rešitev za upravljanje odnosov s strankami je prav tako v celoti integrirana s številnimi
orodji podjetja Microsoft, kot so poslovno-informacijska rešitev Microsoft Dynamics
NAV, Lync, SharePoint in Office (Business Solutions, 2016).
Microsoft Dynamics CRM tvorijo trije moduli: prodaja, marketing in servis, ki zagotavljajo
merljive in natančne izboljšave v vseh poslovnih procesih, saj organizaciji po dostopni
ceni omogočajo boljše razmerje s kupci in višjo raven produktivnosti ter dobičkonosnosti
(Innito, 2016).
Uporaba rešitve Microsoft Dynamics CRM ponuja podjetjem nove metode komuniciranja
s kupci, prodajalcem pa omogoča olajšano prodajo. Modul prodaje podpira naslednja
opravila:






upravljanje računov,
družabne vpoglede,
sodelovanje pri prodaji,
mobilno prodajo in
analize prodaje.

Rešitev omogoča podjetju trajnejše pridobivanje in ohranitev strank. Zato svojim
uporabnikom ponuja prilagojene in ustrezne storitve, ki jih podjetje potrebuje za
zagotavljanje kvalitetnih odnosov s strankami. Te storitve se nahajajo v modulu servis, ki
omogoča (Microsoft, 2016a):



upravljanje primerov na ravni podjetja,
zbirko znanja,
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enotno središče za storitve in
storitev preko več kanalov.

Modul marketing, ki je prav tako namenjen pridobivanju in ohranitvi strank, pa podpira
naslednja opravila (Microsoft, 2016a):





izdelava poročil po meri,
spremljanje uspešnosti marketinga,
ustvarjanje in izvajanje marketinških kampanj in
segmentacijo obstoječih in potencialnih kupcev.

4.1.2 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM 2016 za internetni brskalnik je narejen v
stilu operacijskega sistema Windows 10. Na to nakazuje temno modra barva, ki je
uporabljena v navigacijski vrstici, pisane ploščice, ki se nahajajo v navigacijskem traku in
pisane ikone v spustnem meniju. Delovna površina je bele barve, na njo pa lahko
dodajamo in prilagajamo dodatke po naši želji, kot so na primer prodajni lijaki, grafi ali
obvestila, kot je razvidno iz Slike 5.
Slika 5: Uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM 2016

V navigacijski vrstici imamo različne gumbe in ti si sledijo v zaporedju:
•
•
•
•

•
•
•

gumb za preklapljanje med Microsoftovimi aplikacijami (e-pošta, koledar,
stiki, Yammer, OneDrive, planer, opravila, SharePoint, aplikacije Office 365),
gumb za preklapljanje med delovnimi območji (Prodaja, Storitev, Trženje,
Nastavitve in Središče za pomoč),
gumb za prikaz nedavnih elementov,
gumb za dodajanje nove informacije ali dejavnosti (Opravilo, Telefonski klic,
E-pošta, Sestanek, Stik, Račun, Priložnost, Primer, Kategorija, Konkurent,
Možna stranka),
polje za iskanje podatkov v CRM,
gumb za napredno iskanje,
gumb za izpis iz storitve,
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•
•

gumb za nastavitve za administratorje in
gumb za pomoč storitve.

Ko v navigacijski vrstici pritisnemo na gumb za prikaz delovnih območij (Prodaja, Storitev,
Trženje, Nastavitve in Središče za pomoč), se nam prikaže spustni meni, kjer so
razporejeni elementi oziroma funkcije glede na delovno območje (Nadzorne plošče,
Dejavnosti, Akcije, Možne stranke, Konkurenti, Priložnosti, Ponudbe, Naročila, Fakture,
Izdelki, Prodajna dokumentacija, Seznami za trženje, Hitre akcije, Cilji, Metrike cilja,
Poizvedbe zbiranja, Poročila, Opozorila, Koledar, Računi, Stiki, Družabni profili, Primeri,
Koledar storitev, Čakalne vrste, Članki, Pogodbe, Izdelki, Storitve).
Mobilna aplikacija za pametne telefone in tablične računalnike (razvidno iz Slike 6) ima
enake barve in ikone kot uporabniški vmesnik preko internetnega brskalnika. Vendar pa
se aplikacija za pametne telefone precej razlikuje od aplikacije za tablične računalnike.
Razlika je predvsem v funkcionalnosti. Medtem ko lahko rešitev na tabličnih računalnikih
uporabljamo enako kot spletno različico, preko pametnih telefonov temu ni tako.
Aplikacija za pametne telefone je zelo okrnjena po funkcionalnosti in ne zagotavlja
primerljive uporabniške izkušnje kot aplikacija za tablične računalnike.
Slika 6: Uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM 2016 za pametne telefone

Zgoraj na zaslonu mobilne naprave se nahaja temno moder navigacijski trak, na katerem
so štirje gumbi. Gumb »Nazaj«, gumb »Domov«, gumb »Kategorizirano iskanje« in gumb
»Meni«. V meniju lahko izberemo želeni element. Izbiramo lahko med funkcijami
Nadzorna plošča, Dejavnosti, Računi, Stiki, Možne stranke, Priložnosti, Konkurenti,
Ponudbe, Naročila, Fakture, Izdelki, Družabni profil, Primeri, Elementi čakalne vrste in
Članki zbirke znanja. Gumb za iskanje nam omogoča iskanje po CRM z možnostjo
filtriranja.
Spodaj v desnem kotu pa imamo gumb (tri pike), s katerim odpremo spustni meni. V
spustnem meniju imamo možnost za izbiro pogleda in grafikona, vstavimo lahko nov
zapis (Račun, Stik, Možna stranka, Priložnost, Konkurent, Ponudba, Naročilo, Faktura,
Primer), upravljamo lahko okrnjene nastavitve in poiščemo pomoč. Domači zaslon je
delno prilagodljiv našim potrebam. Preklapljamo lahko med sedmimi zasloni, na katere
lahko pripnemo pogosto uporabljene zapise, shranjujemo dejavnosti, kot so sestanki,
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opravila in telefonski klici, aktivne kupce, možne stranke, imamo odprte priložnosti in
grafične prikaze podatkov.

4.2 Salesforce CRM
Salesforce je razvijalec rešitev CRM, ki ponuja svoj produkt prilagojen za vse velikosti
podjetja, od start-upa do velike organizacije. Rešitev temelji na prodaji in podpori, ponuja
pa tudi vertikalne rešitve za področje finančnih storitev in upravljanja premoženja. Poleg
tega ponuja preko spletne trgovine AppExchange druge specifične rešitve, ki se
popolnoma integrirajo s samo rešitvijo CRM (Software Advice, 2016).
4.2.1 Funkcije rešitve
Salesforce CRM je oblačna storitev, tako da se vsi podatki shranjujejo na strežnike
razvijalca, podjetja pa ne potrebujejo svojih strežnikov, kar lahko predstavlja zajeten
strošek. Salesforce tudi nudi svojim uporabnikom konstantno podporo v primeru
odpravljanja tehničnih težav (Top Ten Reviews, 2016a).
Koncept Salesforce CRM je enostavnost. Razvijalec ponuja rešitev, ki je enostavna za
uporabo in navigacijo ter privlačna na videz. Zato je vse smiselno urejeno in nič ni
prenatrpano. Preklapljanje med zavihki omogoča urejeno in organizirano krmarjenje po
rešitvi, informacije pa so smiselno razdeljene v zavihke (Top Ten Reviews, 2016a).
Salesforce CRM tvorijo prodajni in storitveni oblak, marketing v oblaku, analitika ter
skupnost v oblaku. Rešitev omogoča avtomatsko povezovanje med moduli in napoveduje
situacije, ki prispevajo k učinkovitejšemu poslovanju. Programska oprema v oblaku je
dostopna tudi na mobilnih napravah. Mobilna aplikacija Salesforce1 je zelo praktična za
uporabnike, ki so aktivni na terenu (Top Ten Reviews, 2016b).
Rešitev Salesforce ima zmogljivosti, ki vključujejo upravljanje odnosov s strankami in
prodaje ter avtomatizacijo marketinga. S tem podjetjem omogočajo (Software Advice,
2016):





sledenje prodajnim priložnostim,
vodenje in trženje marketinških kampanj,
zagotavljanje storitev po prodaji in
upravljanje računov strank.

Z uporabo prodajnega oblaka podjetja hitreje in učinkoviteje razpolagajo z računi in
pridobitvijo strank, saj oblak omogoča naslednje funkcije (Salesforce, 2016a):






ustvarjanje ponudb in izboljšanje napredovanja,
sodelovanje s strankami,
spremljanje toka dela in ključnih informacij o strankah,
upravljanje stikov in
upravljanje priložnosti.
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Storitveni oblak je namenjen podpori strankam in zagotavljanju njihovega zadovoljstva,
saj omogoča naslednje funkcije (Salesforce, 2016b):





zagotavljanje podpore kjer koli,
zagotavljanje samopostrežbe za stranko,
hitrejše reševanje primerov,
individualno podporo stranki.

Salesforce z marketingom v oblaku nudi strankam prilagojene izkušnje po vseh možnih
kanalih, in sicer preko (Salesforce, 2016c):





oglaševanja na spletu,
oglaševanja po e-pošti,
mobilnega oglaševanja in
socialnega oglaševanja.

4.2.2 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik rešitve Salesforce izgleda zelo preprosto in pregledno. Prevladuje
bela barva, za besedilo pa se uporabljata modra in črna pisava. Lahko bi trdili, da je stran
zaradi nežnih kontrastov pomirjajoča za oči in zelo dobro pregledna. Tudi ikone so lepo
in smiselno grafično oblikovane. Navigacijski trak je sestavljen iz iskalnega polja in
gumbov za dodajanje novih akcij, iskanja pomoči, ogleda obvestil, upravljanja nastavitev
in računa oziroma profila. Pod navigacijskim trakom izbiramo med funkcijami rešitve, ki
so smiselno razdeljene v zavihke. Na voljo so zavihki z domačim zaslonom, priložnostmi,
procesi, opravili, dokumenti, beležkami, računi, stiki, kampanjami, delovnimi ploščami,
poročili, Chatterjem, skupinami, koledarjem, primeri in novicami, kot razvidno iz Slike 7.
Slika 7: Uporabniški vmesnik Saleforce CRM

Nova različica Salesforce omogoča tudi vertikalni navigacijski trak. Funkcije, ki so bile prej
razporejene horizontalno v zavihke (razvidno na Sliki 7), so sedaj na voljo tudi v
vertikalnem navigacijskem traku na levi strani zaslona. Zaradi ohranjanja večje površine
delovnega prostora so funkcije upodobljene v belih ikonah na temno modri podlagi kot
je razvidno na Sliki 8.
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Slika 8: Uporabniški vmesnik Saleforce CRM z vertikalnim navigacijskim trakom

Mobilna aplikacija Salesforce1 za pametne telefone in tablične računalnike je preprosta
in po mnenju številnih uporabnikov veliko bolj pregledna in praktična kot uporabniški
vmesnik za spletni brskalnik. Salesforce1 je po strukturi zelo podoben aplikaciji
Facebook, po izgledu pa Applovem operacijskem sistemu iOS (razvidno iz Slike 9).
Slika 9: Uporabniški vmesnik Saleforce1 za mobilne naprave

Ob vpisu v aplikacijo se pojavijo obvestila, kjer so vidni vsi prispevki in vse kar je za
uporabnike oziroma zaposlene pomembno. Na vrhu zaslona je navigacijski trak z
gumboma za meni in obvestila. Pod trakom je polje za iskanje. V meniju imamo funkcije
za upravljanje računa in ostale funkcije rešitve, ki so na voljo tudi v različici za spletne
brskalnike. Na dnu menija dostopamo do pomoči, nastavitev ter izpisa iz rešitve. Tudi na
dnu zaslona je navigacijski trak, kjer so funkcije za dodajanje novih dogodkov, opravil,
datotek, stikov, priložnosti in procesov. Na zgornji desni strani zaslona je možen dostop
do obvestil, kjer so zbrane prošnje za odobritev ter najvažnejša obvestila na enem mestu.
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4.3 Intrix CRM
Intrix CRM je spletna rešitev za upravljanje odnosov s strankami. Je produkt razvijalcev
iz Slovenije in slovenskega podjetja Intera d.o.o. Nudi podporo celotni prodajni skupini
na vseh ravneh in stopnjah. Gre torej za izdelek, ki poskuša odgovoriti izzivom prodaje v
podjetju na varen način v spletnem okolju z možnostjo popolnega prilagajanja
naročnikom (Kolarič, 2011).
4.3.1 Funkcije rešitve
Z uporabo Intrix CRM lahko na enem mestu (Kolarič, 2011):










preprosto in učinkovito vodimo aktivnosti z določeno stranko,
spremljamo in arhiviramo podatke in dokumente,
kadarkoli in kjerkoli dostopamo do podatkov o strankah,
načrtujemo in razporejamo sledeče prodajne in poprodajne aktivnosti,
s poročili analiziramo trenutno in preteklo stanje,
vodimo kampanje,
komuniciramo s potencialnimi in obstoječimi strankami,
pošiljamo masovno elektronsko pošto in SMS sporočila in
vodimo podporo, servis in reklamacije.

Intrix CRM sestavlja šest osnovnih modulov, kot je razvidno iz Slike 10. Ti tvorijo rešitev
CRM, ki ustreza veliki večini podjetij. Prilagoditve, ki se izvajajo za posamična podjetja,
so opravljene na posameznih vnosnih obrazcih ter strukturiranju prikazanih seznamov,
poročil, itd. (Kolarič, 2011).
Slika 10: Shematski prikaz modulov v Intrix CRM

Vir: (Kolarič, 2011)
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Moduli so sestavljeni iz (Kolarič, 2011):











CRM:
o Naročniki
o Kontakti
o Sestanki
o Klici
CRM prodaja:
o Zaznave
o Priložnosti
o Ponudbe
CRM projekti:
o Idejna zasnova
o Evidenca dela
o Naloge
o Projekti
CRM dokumenti
CRM timsko delo
o Dogodki
o Odsotnosti
o Obvestila
o Skupni urniki
CRM poročila
o Analitični center
o Sistem odločanja

V rešitvi Intrix CRM lahko upravljamo prodajni proces od prvega stika s kupcem do
končnega nakupa in ponakupne podpore. V vsakem trenutku imamo popoln pregled nad
prodajnimi priložnostmi in zlahka vidimo na kateri stopnji je posamezna priložnost.
Prodajni proces je lahko deloma avtomatiziran, kar pomeni, da se določeni koraki vnaprej
predvidijo in se izvajajo avtomatsko (kreiranje “follow-up” aktivnosti) (Intrix, 2016).
Intrixov koledar omogoča spremljanje različnih aktivnosti. Ponuja veliko več kot
standardni koledarji, saj lahko na njem spremljamo različne vrste aktivnosti, ki zadevajo
stranke: sestanke, klice, naloge, servise itd. Sočasno si lahko ogledujemo urnike več
sodelavcev, kar omogoča učinkovitejše spremljanje prodajne ekipe in lažje iskanje
skupnih prostih terminov. Intrix je prek standarda iCal povezljiv z različnimi koledarji. To
pomeni, da lahko Intrixov koledar enostavno povežemo z Outlookovim, Googlovim in
drugimi koledarji. Upravljamo lahko tudi z različnimi viri, kot so vozni park, prostori,
oprema, kadri in podobno. Planer je tesno povezan z vsemi podatki v CRM (aktivnosti,
sestanki, projekti, …) in na eni časovnici prikazuje zasedenost vseh resursov (Intrix, 2016).
Intrix CRM ima vgrajen modul za upravljanje različnih tipov marketinških kampanj.
Znotraj potencialnih kontaktov lahko filtriramo po želenih kriterijih in za izbrane kontakte
kreiramo marketinške kampanje (dogodki, seminarji, e-pošta, direktni marketing itd.).
Intrix je povezljiv z različnimi marketinškimi programi, ki se uporabljajo za množično
obveščanje kontaktov. Povezava s programi za množično e-pošto (MailChimp, Campaign
Monitor, Eglasnik) je dvosmerna, tako da lahko v Intrixu spremljamo tudi rezultate
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kampanje (statistiko). Prav tako je povezljiv z različnimi marketinškimi sistemi za
podrobnejše spremljanje zaznav (t.i. leadov) in avtomatizacijo marketinga (NetResults
itd.) (Intrix, 2016).
Mobilna aplikacija Intrix za platformi Android in iOS je izdelana z najsodobnejšimi
tehnologijami in prinaša revolucionarno mobilno uporabniško izkušnjo. Mobilna
aplikacija je povsem prilagodljiva poslovnim procesom. Na enostaven način lahko
dostopamo do vseh podatkov o svojih strankah, zabeležimo nov sestanek, nalogo,
opomnik ali poiščemo podrobne informacije o posamezni stranki (Intrix, 2016).
Intrix CRM omogoča spremljanje zahtevkov od prvega stika (poslana e-pošta ali klic) do
zaključka podpore (odgovor stranki). Možen je tudi avtomatski zajem dohodne e-pošte
ter segmentiranje po prioritetah, izvajalcih in področjih podpore. Pomembnejšo e-pošto,
kot je prejeto povpraševanje, potrditev naročila, zapisnik ipd. lahko enostavno
posredujemo v Intrix in si tako zagotovimo vso pomembno e-poštno korespondenco v
Intrixu (Intrix, 2016).
Na Intrixovi delovni tabli se lahko na enem mestu prikazujejo različna poročila. Omogoča
nam takojšen vpogled v ključne kazalnike v podjetju. Delovno tablo si lahko osebno
prilagodimo in na njej prikazujemo le tiste podatke, ki so nam pomembni (Intrix, 2016).
Možnost upravljanja internih ali izvedbenih projektov. Vsakemu projektu lahko
izberemo projektno ekipo, določimo naloge in roke, beležimo prihodke in odhodke,
spremljamo porabo časa, shranjujemo dokumentacijo ipd. V sklopu projektnega modula
je mogoča tudi izdelava gantograma po meri. Prav tako je mogoče avtomatsko kreiranje
nalog iz predlog projektov (Intrix, 2016).
Intrix CRM ima vključeno integracijo javno dostopnih podatkov iz baz Ajpes, Bizi.si in
Bisnode. Zraven kontaktnih podatkov lahko z enim klikom pridobimo tudi finančne in
bonitetne podatke želenega podjetja. Intrix je povezljiv tudi z različnimi ERP
informacijskimi sistemi, kot so Pantheon, SAOP, MS Navision, SAP, Largo, Vasco, E-računi
itd. Standardna integracija zajema dvosmerno sinhronizacijo podjetij in kontaktov,
enosmerni prenos ponudb in naročil ter enosmerni prenos finančnih podatkov iz sistema
ERP v Intrix. Povezljiv je tudi z različnimi IP centralami: Avaya, Megatel, Centreks, Alstar,
Asterisk, Cisco. Povezava deluje tako za dohodne kot za izhodne klice. Ob dohodnem
klicu Intrix avtomatsko prepozna kontakt, odpre kartico stranke in ponudi vnos vsebine
za klic. Izhodne klice pa lahko izvedemo tako, da v Intrixu kliknemo na telefonsko številko,
s čimer sprožimo klic na centrali, istočasno pa se odpre obrazec za vnos vsebine klica
(Intrix, 2016).
Rešitev Intrix CRM podpira namenske vmesnike API (angl. Application Programming
Interface) za integracijo z drugimi programskimi rešitvami. S pomočjo API-jev je Intrix
mogoče povezati s katerokoli drugo aplikacijo. Intrixovi API-ji se ustrezno prilagajajo
glede na različne poslovne procese (Intrix, 2016).
4.3.2 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik Intrix CRM (Slika 11) je zelo pregleden in enostaven za uporabo.
Prevladuje kombinacija modre in bele barve. Funkcije se nahajajo na vrhu strani v
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horizontalnem navigacijskem traku, kjer izbiramo med štirimi sklopi. V traku so na voljo
tudi nastavitve, pomoč in gumb za odjavo iz aplikacije. Na levi strani se nahaja vertikalni
trak, v katerem je koledar, pod njim se pa prikazujejo zadnje spremembe. Ta trak je
možno tudi skriti, tako postane delovna površina večja.
Slika 11: Uporabniški vmesnik Intrix CRM

Sklopi se delijo na delovno tablo, podatke, organizator in poročila. Ko izberemo željeni
sklop, se pod gumbom v zavihkih prikažejo funkcije tega sklopa. Sklop »delovna tabla« si
sami prilagajamo z različnimi gradniki, kot so prodajni lijak, urniki in razne analize ter
grafični prikazi. Gradniki, ki so na voljo za prilagajanje table, so: poročila (grafikoni),
zemljevid, sms pošiljatelj, urnik, zgodovina aktivnosti ter RSS seznami. Sklop »podatki«
je najkompleksnejši. Zajema enajst zavihkov, ki jih lahko prilagodimo svojemu
poslovanju. Sem spadajo kontakti, dokumenti, priložnosti, stranke, kampanje, termini, epošta, projekti ter reklamacije.
Podatki so zaradi ustreznih barv zelo pregledni. Na desni strani se nahaja vertikalni trak
za filtriranje in iskanje podatkov. V sklopu »organizator« izbiramo med funkcijami
zaznamki, odsotnosti in urnik. Tukaj bi omenili funkcijo »odsotnosti«, kamor se vnašajo
razne odsotnosti uporabnikov oziroma zaposlenih. Ta funkcija omogoča evidenco med
zaposlenimi. Tako se ve kdo in zakaj je odsoten ter koliko časa bo odsotnost trajala, kar
pa so zelo koristne informacije pri načrtovanju raznih aktivnosti. V sklopu »poročila« pa
izbiramo med funkcijami priložnosti, projekti ter aktivnosti.
Aplikacija Intrix za mobilne naprave je zelo praktična in lepo grafično urejena (razvidno
iz Slike 12). V primerjavi z verzijo za spletne brskalnike je videz mobilne verzije veliko lepši
in dovršen. Aplikacija je zelo podobna aplikaciji Salesforce1, ki prav tako omogoča
ogromno funkcij. V aplikaciji prevladujeta bela in modra barva. Na vrhu je svetlo moder
navigacijski trak z gumbi za vstop v meni (ikona: tri zaporedne vodoravne črtice), za
filtriranje podatkov (ikona: lijak) in za dodajanje novih vnosov (ikona: plus).
Z dotikom na gumb meni se nam odpre na levi strani zaslona meni z modrim ozadjem,
funkcije pa so napisane z belo barvo. Med funkcijami lahko izbiramo med koledarjem,
podjetji, kontakti, priložnostmi, aktivnostmi, sestanki, projekti, nalogami, reklamacijami,
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in dokumenti. V meniju so tudi gumbi za pomoč, odjavo in nastavitve. Med nastavitvami
lahko upravljamo račun in aplikacijo. Drugi gumb v navigacijskem traku omogoča
filtriranje podatkov. Gumb dodaj pa omogoča dodajanje aktivnosti, sestanka, naloge,
odsotnosti ali zaznamka. Aplikacija deluje zelo tekoče, brez napak in je enostavna za
uporabo.
Slika 12: Uporabniški vmesnik Intrix za mobilne naprave

4.4 Primerjava rešitev
V tem podpoglavju bomo opisali kakšne razlike smo opazili med opisanimi rešitvami, za
kakšno vsoto ponudniki prodajajo svoje rešitve ter kaj nudijo v določeni ceni.
4.4.1 Razlike med rešitvami
Kot smo povedali na začetku poglavja, smo izbrali določene tri rešitve CRM, ker so
najprimernejše za podjetje Idejum d.o.o. Ugotovili smo, da so si rešitve Microsoft
Dynamics CRM, Salesforce in Intrix zelo podobne. Podobne so si po delovanju,
združljivosti, mobilnosti, ciljnih strankah, panogah, uvedbi in pogojih poslovanja.
Lastnosti, v katerih si te tri rešitve niso podobne, pa so cena in ponudba ter uporabniški
vmesnik.
Ker so rešitve oblačne, je postopek uvedbe enostaven in hiter. Vsak ponudnik ponuja
različne pakete, ki se razlikujejo po ceni in obsegu rešitve. Cena paketa se zaračuna
mesečno na uporabnika. Pri Salesforce se uporabnik zaveže za eno leto, medtem ko pri
Intrixu in Microsoft Dynamics CRM vezave ni, vendar je za uporabo rešitve Microsoft
Dynamics CRM potrebno kupiti vsaj pet licenc.
Vsak ponudnik nudi enomesečni brezplačni preizkus rešitve. Microsoft Dynamics in Intrix
lahko uporabljamo v slovenščini, Salesforce pa ne. Ko izberemo paket, lahko rešitev v
trenutku uporabljamo. Dražji paketi vključujejo v ceno dodatno prilagajanje rešitve
poslovanju, pri cenejših paketih pa je to dodaten strošek.
Do oblačnih rešitev dostopamo preko mobilnih ali stacionarnih naprav. S stacionarnih
naprav, kot so osebni ali prenosni računalniki, dostopamo preko internetnega brskalnika.
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Podprti so brskalniki, ki delujejo na operacijskih sistemih Windows, Linux in Apple OSX.
To so Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera idr. Za mobilne
naprave pa so na voljo aplikacije. Aplikacija Intrix podpira mobilne naprave s platformo
Google Android in Apple iOS, medtem ko aplikaciji Microsoft Dynamics CRM in Salesforce
delujeta tudi na platformi Windows Mobile.
Glede videza in uporabnosti uporabniškega vmesnika se rešitve zelo razlikujejo, tako po
verziji za spletne brskalnike kot po verziji za mobilne naprave. Najkompleksnejša in
najobsežnejša rešitev za spletne brskalnike je Microsoft Dynamics CRM. Podjetje z
najdaljšo zgodovino izmed teh treh omogoča najnaprednejše funkcije in uporabo drugih
produktov podjetja, kot je Microsoft Office. Vendar rešitev Salesforce ne zaostaja veliko,
čeprav ne nudi toliko. Kolikor je Microsoftov produkt kompleksnejši, je Salesforce CRM
enostavnejši in preglednejši za uporabo. Na svoji spletni strani trdijo, da je njihova rešitev
številka ena na svetu za majhna podjetja. Rešitev Intrix CRM bi lahko opredelili kot
najenostavnejšo za uporabo med temi tremi, omogoča pa prav tako ogromno funkcij,
zato ne zaostaja.
Po uporabi aplikacij za mobilne naprave prevladujeta rešitvi Salesforce1 in Intrix, saj sta
zelo lepo grafično oblikovani in smiselno programirani. Mnogi uporabniki rešitve
Salesforce raje uporabljajo mobilno verzijo kot verzijo za spletne brskalnike. Zelo
podobna je aplikacija Intrix. Kljub temu, da je na trgu samo eno leto, se uporaba
aplikacije zoperstavi vodilnim na svetu. Od mobilne aplikacije Microsoft Dynamics CRM
bi pričakovali več. Mobilna verzija za pametne telefone je nekoliko okrnjena po
uporabnosti, medtem ko je tista za tablične računalnike primerljiva verziji za spletne
brskalnike. Prav tako smo med primerjavo mobilnih aplikacij ugotovili, da je Microsoftova
aplikacija najpočasnejša v zaganjanju in osveževanju podatkov izmed omenjenih treh.
4.4.2 Ponudba in cene rešitev
Ponudba in cene se med temi tremi ponudniki zelo razlikujejo.
Microsoft ponuja dve različici Dynamics CRM (razvidno iz Slike 13). To sta Professional, ki
jo lahko brezplačno preizkusimo, in kompleksnejša različica Sales productivity. Različica
Professional stane 54,78 evrov na uporabnika na mesec, medtem ko različica Sales
productivity stane 70 evrov na uporabnika na mesec (Microsoft, 2016a).
Slika 13: Cenovna ponudba Microsoft Dynamics CRM

Vir: (Microsoft, 2016a)
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Različica Professional vključuje naslednje funkcije (Microsoft, 2016a):









potek dela in odobritve,
avtomatizacija prodaje,
avtomatizacija storitev za stranke,
prodajne akcije,
poročila in osebne nadzorne plošče,
integracija s pomočjo spletnih storitev,
mobilni dostop in
dostop do prilagoditev in razširitev.

Različica Sales productivity vključuje storitev Microsoft Dynamics CRM Online
Professional Add-on to Office 365 in storitev Office 365 Enterprise E5, ki vključuje
(Microsoft, 2016a):











Office Suite 2016,
spletne konference,
pošiljanje neposrednih sporočil in povezava s storitvijo Skype,
upravljanje klicev v oblaku,
PSTN Conferencing (na izbranih lokacijah),
napredno e-pošto in koledarje,
dodatno varnost,
orodje za analizo,
mobilnost in
upravljanje dela.

Salesforce ponuja štiri različice s širokim cenovnim razponom, kot je razvidno iz Slike 14.
Slika 14: Cenovna ponudba Salesforce

Vir: (Salesforce, 2016d)
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SalesforceIQ CRM Starter za do pet uporabnikov za 25 dolarjev na uporabnika na mesec
vključuje naslednje funkcije (Salesforce, 2016d):












seznam za spremljanje priložnosti, poslov, strank in drugih procesov,
samodejno zajemanje podatkov,
prilagodljive prodajne akcije,
pametne follow-up aktivnosti,
avtomatizacija storitev za stranke,
skupni imenik za uporabnike
pošiljanje obvestil preko e-pošte,
povezovanje idej z ostalimi uporabniki na enem mestu,
pametne mobilne aplikacije,
razširitve za brskalnik Chrome in
webinarje in tečaje v živo.

Različica Lightning Professional je celostna rešitev CRM za vsako podjetje, ne glede na
število uporabnikov. Stane 75 dolarjev na uporabnika na mesec in vsebuje naslednje
funkcije (Salesforce, 2016d):


















vodenje računa in strank,
sledenje priložnostim,
vodstveni management,
sledenje opravilom in dogodkom,
prilagodljiva poročila in delovne table,
mobilni dostop in vodenje,
integracija z e-pošto,
omejeno število procesov, zapisov, profilov in vlog,
neomejena uporaba aplikacij in dodatkov,
vodenje kampanj,
vodenje ponudb in naročil,
spremljanje napovedi,
pošiljanje množične e-pošte,
Salesforce Inbox,
integracija s podatkovno bazo data.com,
Salesforce Engage za vodenje marketinških kampanj in
Salesforce CPQ za izboljšanje napovedi.

Lightning Enterprise je najbolj priljubljena različica, ki v ceni vključuje prilagajanje
različice poslovanju, stane pa 150 dolarjev na uporabnika na mesec. Nadgradnja verzije
Lightning Profesional vsebuje sledeče funkcije (Salesforce, 2016d):





upravljanje prodajnih teritorijev in prodajnih ekip,
napredne napovedi,
avtomatizacija delovnih tokov,
upravljanje dovoljenj o uporabnikih,
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Salesforce za upravljanje s pogodbami,
povezovanje katerekoli aplikacije,
sledenje preteklih poročil in
več testnih okolij.

Najkompleksnejša različica Lightning Unlimited vključuje vse funkcionalnosti različice
Lightning Enterprise in dodatno še omogoča (Salesforce, 2016d):





neomejene prilagoditve in podporo,
dodatni podatkovni prostor,
dodatna testna okolja in
neomejene spletne tečaje.

Intrix ponuja štiri različice rešitve CRM, kot je razvidno iz Slike 15. Različica Mini za devet
evrov na uporabnika na mesec, različica Osnovni za petindvajset evrov na uporabnika na
mesec, različica Napredni za petintrideset evrov na uporabnika na mesec in različica
Privatni oblak, ki je najkompleksnejši, zato je zanj potrebno poslati povpraševanje.
Slika 15: Cenovna ponudba Intrix

Vir: (Intrix, 2016b)
Različica Mini je najcenejša opcija, ki je priporočljiva za mikro podjetja in samostojne
podjetnike, za ta denar pa nam rešitev ponuja naslednje funkcije (Intrix, 2016b):








spremljanje podjetij in kontaktov,
spremljanje priložnosti in aktivnosti,
varna povezava SSL,
organizator,
administratorski nadzor,
avtomatska obvestila preko e-pošte in
opomniki po elektronski pošti.

Različica Osnovni je najbolj priljubljena in je priporočljiva za večino podjetij, v ceno pa so
vštete tudi manjše prilagoditve. Omogoča funkcije različice Mini in dodatne funkcije
(Intrix, 2016b):



povezava z bazami AJPES, BIZI in Bisnode,
vodenje projektov,
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SMS opomniki,
spremljanje kampanj in reklamacij,
omejevanje dostopa po IP naslovih,
delovna tabla (Dashboard),
tiskanje kuvert in nalepk,
povezava z e-pošto (poslana, prejeta),
poročila,
podpora uporabnikom in
možnost osnovnih prilagoditev.

Različica Napredni je paket z najširšim naborom funkcij in zajema funkcije različice Mini
in Osnovni ter dodatno omogoča (Intrix, 2016b):






možnost naprednih prilagoditev,
določen skrbnik za aplikacijo,
povezava z IP telefonijo,
integracija z ERP sistemi in
API programski vmesnik.
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5 UVEDBA REŠITVE CRM V START-UP PODJETJU IDEJUM D.O.O.
V tem poglavju bomo predstavili podjetje Idejum d.o.o. in trenutno stanje v podjetju.
Analizirali bomo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti uvedbe oblačne rešitve
CRM v podjetju Idejum d.o.o. ter podali konkretne razloge za uvedbo rešitve CRM.
Argumentirali bomo izbiro rešitve CRM in uvedbo le te. Na koncu poglavja bomo podali
ugotovitve uvedbe rešitve Intrix CRM in rezultate po mesečni uporabi te rešitve.

5.1 Predstavitev podjetja
Glavna dejavnost podjetja je posredovanje v prometu z nepremičninami. Junija leta 2014
se je porodila ideja Mihe Puklavca in Danijela Grabrovca, da skupaj ustanovita
nepremičninsko agencijo, ki se razlikuje od konkurence. Razlikuje se predvsem v tem, da
združuje prvine arhitekture in nepremičnin. Pristop je individualen, zato za vsako
nepremičnino pripravita arhitekturne rešitve oziroma vizualizacije, s katerimi popestrita
oglaševano nepremičnino. Ne gre le za navidezne vizualizacije, ampak za konkretne
rešitve na podlagi gradbene fizike in dejanskih možnosti.
Tako je Miha, ki ima licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z
nepremičninami, postal samostojni podjetnik in skupaj z Danijelom, ki je arhitekt,
registriral podjetje Idejum. Beseda Idejum sestoji iz besede ideja, ki ponazarja možnosti
sprememb arhitekturnih in nepremičninskih poslov, kot so obnove, pregraditve ipd.,
beseda um pa ponazarja rešitev, ki jo podjetje nudi svojim strankam.
Danijel je za časnik Mladi podjetnik podjetje prestavil tako: »Glavna vizija zraven
posredovanja nepremičnin je idejna nota, s katero želimo kupcem, najemnikom,
graditeljem ali investitorjem prilagoditi nepremičnino njihovemu videnju ter željam. Gre
za vizualno informacijski prikaz enote, ki laiku, racionalnemu kupcu odpre um. Tudi zaradi
tega smo se odločili za ime IDEJUM. Navadno se zgodi, da ima kupec v glavi izdelano
približno skico svojega bivalnega prostora, a mu trenutno stanje to ne predstavlja.
Morebitnemu bodočemu uporabniku tako predstavimo vizijo, na katero največkrat niso
niti pozorni, a zna biti ključ do udobne in funkcionalne enote. Zaradi čutnosti za
prostorsko razporeditev ter dejanskih rešitev smatramo, da lahko pomagamo vsakomur
do idealnega stanovanja, hiše ali zemljišča. Naše delo temelji na strokovni osnovi, saj so
preureditve nastavljene na podlagi fizičnih zmogljivosti ter socialnih potreb. Za vse
predloge priskrbimo tudi dejansko finančno vrednost potencialne prenove, kar je večkrat
razlog, da se ljudje prav zaradi slabega poznavanja raje ne odločajo za nepremičnino,
katera bi s kakšnim manjšim posegom dobila povsem drugo dimenzijo. Zraven idejnih
arhitekturnih in projektantskih storitev in posredovanja poskrbimo tudi za vse postopke
pri pridobivanju gradbenega dovoljenja« (Žibert, 2014).
Ker sta se v podjetništvo podala kot start-up podjetje, le z idejo in dotakratnim znanjem
ter brez kapitala, so bili začetki težki. Delo je potekalo od doma in na terenu, temeljilo
pa je na telefonskem marketingu, grajenju znamke in širjenju ponudbe. Zaradi nizkih
stroškov sta spletno stran naredila s pomočjo računalniškega okolja Wordpress. Po
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uspešnem delovanju prvega leta sta najela pisarno v Mariboru in iz pravne predhodnice
ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo.
Slika 16: Logotipa podjetja Idejum

Nastopil je čas za spremembe, zato je podjetje kompletno prenovilo spletno stran in
izdelalo Idejum analitik, aplikacijo za analizo nepremičnin na trgu iz področja prostorskih
načrtov, prometnih povezav, bližine infrastrukture in analize preteklih prodaj. S to potezo
se je tudi spremenil logotip podjetja, kot je razvidno iz Slike 16. Podjetje se je podrobneje
osredotočilo na področje marketinga in odnosov z javnostjo. Za boljšo prepoznavnost se
je podjetje udeležilo Nefiksovega seminarja kot predavatelj, obiskalo osnovno šolo in
organiziralo delavnice za najmlajše ter priredilo nagradno igro. Podjetje se je začelo
oglaševati s predstavitvenim animiranim videom preko socialnih omrežij, jumbo
plakatom in Idejum vozilom. Redno tudi objavlja članke z njihovega področja na socialnih
omrežjih in v časnikih, saj je kljub dobri ideji in storitvi nujno potrebna prepoznavnost
podjetja za uspešnejše poslovanje.

5.2 Obstoječe stanje
V podjetju se zaradi nizkih stroškov poslužujejo metod in programske opreme za
upravljanje odnosov s strankami, ki je cenovno dostopna ali pa celo brezplačna, kot so
Googlove storitve in stenska tabla.
Googlove storitve
Za beleženje klicev in evidenco pregledanih nepremičnin se uporabljajo Googlove
preglednice. S pomočjo prilagojene tabele, imenovane »Odhodni klici« in »Dohodni
klici«, se vpisujejo vse telefonske številke, katere bodisi pokličejo ali so z njih klicani, in
informacije. Vsak kontakt beleži tudi potrebne opombe, datum, klicatelja in povezavo do
nepremičnine, kot je razvidno iz Slike 17.
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V drugi preglednici se na podoben način beleži evidenca podpisanih pogodb (pogodbe o
posredovanju). Fotokopije pogodb se hranijo v digitalni obliki in so shranjene v formatu
JPG ali PDF v mapi oblačne storitve Google Drive.
Slika 17: Googlova preglednica "Odhodnih klicev"

Stenska tabla
Za lažji nadzor nad pomembnimi dogodki se v pisarni uporablja tudi zelo priročna stenska
tabla, kamor ročno zapisujejo vse termine za sestanke, oglede nepremičnin, odsotnosti
in tudi vse druge pomembne trenutke, ki vplivajo na poslovanje podjetja. Kot je razvidno
iz slike 18, se za termine tekočega tedna uporablja rdeč flomaster, za prihodnji teden pa
zelen. Z oranžnim flomastrom so zabeležene druge pomembne informacije.
Slika 18: Priročna stenska tabla

SAOP miniMAX
V podjetju so že od ustanovitve uporabniki spletnega poslovnega računovodskega
programa SAOP miniMAX. Rešitev omogoča organizaciji vodenje poslovanja, zunanjemu
računovodskemu servisu pa vodenje njenega knjigovodstva v istem programu. Oba lahko
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delata hkrati z istimi podatki, zato sta med seboj usklajena, vse spremembe pa vidita oba
v realnem času. Fizičnega prenašanja dokumentov med organizacijo in računovodskim
servisom praktično ni, v vsakem trenutku pa ima organizacija dostop do vseh podatkov,
dokumentov, odprtih postavk, zalog ter pregledov poslovanja, s čimer si izboljša nadzor
nad lastnim poslovanjem (miniMAX, 2016a). Računovodski program miniMAX je primer
programske storitve v oblaku, prav tako se lahko poveže z različnimi zunanjimi
aplikacijami (miniMAX, 2016b). Iz Slike 19 je razviden uporabniški vmesnik
računovodskega programa SAOP miniMAX.
Slika 19: Uporabniški vmesnik računovodskega programa SAOP miniMAX

Glavni razlog za uporabo programa je predvsem prilagojenost slovenskemu trgu in
poslovanju ter podpora v slovenskem jeziku. Le-to so na začetku lahko 30 dni preizkušali
brezplačno, nato pa tudi šest mesecev plačevali 50 % vrednosti izbranega paketa.
Storitev se je v podjetju pokazala za zelo uporabno. Povezava do računovodskega servisa
je bila vodena preko tehnične pomoči. En računovodski servis je lahko povezan z več
subjekti. Prednosti poslovanja se izražajo predvsem, ko gre za prenos prejetih računov za
arhiv in pri knjiženju bilanc. Podjetje dokument enostavno vnese v spletno aplikacijo in
ga kot listino odloži računovodskemu servisu. Le-ta vnos preveri, morebiti dopolni in
subjekt opozori na manjkajoče podatke. Uspešno zaključen primer se tako trajno hrani v
oblak. Proces prihrani predvsem na prevoznih stroških, danes ob kontinuirani uporabi pa
tudi pri komunikaciji med podjetjem in računovodskim servisom.
Poleg opisane storitve SAOP miniMAX omogoča tudi pripravo izdanih računov, vpogled v
bilance, izdajo predračunov, izdelavo potnih nalogov, vpogled v blagajno, vpogled v
plačilne naloge in številne druge računovodske možnosti. Podjetje Idejum d.o.o.
uporablja paket »mikro«, saj z odprtimi možnostmi zadostuje potrebam poslovanja v
celoti.
MailChimp
Spletna aplikacija MailChimp je še en v vrsti pripomočkov, s katerim podjetje komunicira
s potencialnimi strankami. Gre za enega izmed najbolj prijaznih okolij, saj start-up
podjetjem oziroma tistim na začetku ne zaračunava uporabnine za množično pošiljanje
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elektronske pošte oziroma vodenje seznama naročnikov »sledilcev«. Vsak uporabnik
ustvari brezplačen račun, ki omogoča mesečno 12.000 poslanih elektronskih sporočil in
seznam 2.000 naročnikov.
V podjetju Idejum seznam elektronskih naslovov pridobivajo na več načinov, preko
spletne strani – »pop up« oblačkov in preko priporočil. Zbrane naslove nato bodisi
uvozijo bodisi vnesejo ročno. Tak seznam je pripravljen za množično obveščanje o vseh
novostih glede nepremičnin oziroma novic na arhitekturnem ali nepremičninskem trgu.
Preko spletne aplikacije določijo želeno vsebino, kateri se določijo naslovniki. Vmesnik je
za uporabo zelo enostaven in funkcionalen. Poslano pošto je možno tudi analizirati, saj v
brezplačnem paketu nudijo vpogled v uspešnost dostavljenih pošiljk. To pomeni, da
kampanja prikazuje koliko potencialnih strank je sporočilo odprlo in koliko jih je tudi
pregledalo vsebino, kot je razvidno iz Slike 20.
Slika 20: Uporabniški vmesnik programa za masovno pošiljanje elektronske pošte
MailChimp

5.3 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT)
SWOT je kratica angleških besed Strengths (prednosti), Weaknesses (slabosti),
Opportunities (priložnosti) in Threats (nevarnosti), kot je razvidno iz Slike 21. SWOT
analiza je strateško orodje za izoblikovanje strategije za nadaljnje poslovanje. Sestavljena
je iz zunanje in notranje analize. Z analizo si razjasnimo sedanje in bodoče vplive na
uspešnost podjetja. Uporabna je za vse vrste področij in podjetij. Pri notranjem delu
analize se koncentriramo na prednosti ter slabosti področja (SW) po podstrukturah, kot
so trženjska, kadrovska, finančna, tehnološka rast in razvoj ter organizacijska
podstruktura. Določimo sedanje lastnosti, katerih namen je spoznati kakšen vpliv imajo
na poslovanje ter uspešnost podjetja. Pri zunanjem delu analize pa določimo priložnosti
in nevarnosti (OT) faktorjev zunaj podjetja, tako za sedanjost kot za prihodnost. Sem
spada na primer obnašanje trga in porabnikov glede na spremembe v podjetju
(Jovanova, 2016).
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Slika 21: Shematski prikaz SWOT analize

Vir: (Kidd, 2016)
V nadaljevanju bomo podali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti uvedbe oblačne
rešitve CRM v podjetje Idejum d.o.o.
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

takojšnja uporaba rešitve CRM,
povečanje nadzora nad podatki,
učinkovitejše in hitrejše poslovanje,
uporaba rešitve CRM olajša uporabnikova vsakodnevna opravila,
sprememba osredotočenosti organizacije od storitve k stranki in od skupine k
posamezniku,
zmogljivost prepoznavanja in razumevanja strank preko različnih tržnih poti,
zmogljivost pridobivanja novih ter ohranjanje obstoječih strank,
oblikovanje kvalitetne ponudbe, prirejene posamični stranki,
prepoznavanje zvestih in najresnejših strank,
kakovostnejši podatki za trženje, odločanje ter prodajo,
povečanje efektivnosti trženja,
večja organiziranost poslovanja,
povečanje kvalitete poslovanja in
transparentno poslovanje.

Slabosti:
•
•
•
•
•
•

možnost izbire neprimerne rešitve CRM,
stroški, povezani z uvedbo rešitve CRM,
višji stroški uporabe z večanjem uporabnikov,
zakasnjen pojav dobrih učinkov uvedbe rešitve CRM,
nujna preureditev poslovanja,
padanje motivacije v organizaciji za popolno in kvalitetno uporabo rešitve
CRM,
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•
•
•
•

neredna uporaba rešitve CRM, ki privede do nepopolnih informacij v
sistemu,
zapravljanje časa, nujnega za izobraževanje uporabnikov rešitve,
odpor do prilagoditev s strani uporabnikov rešitve CRM in
računalniška nepismenost uporabnikov.

Priložnosti:
•
•
•
•

večja konkurenčnost podjetja,
povečanje zadovoljstva strank,
povečanje zvestobe strank in
povečanje donosnosti strank.

Nevarnosti:
•
•

zaradi zbiranja podatkov o strankah se lahko te počutijo nadzorovane in
nič ali zelo malo povratnih informacij strank.

Z izdelavo SWOT analize smo poizkušali najti bistvene prednosti za Idejum d.o.o. ter
kakšne priložnosti ponuja uvedba oblačne rešitve CRM. Z zunanjo analizo pa smo
ugotavljali do kakšnih slabosti lahko pride pri uvedbi oblačne rešitve CRM in kakšne
nevarnosti pretijo na podjetje iz okolice.
Na podlagi predstavljene SWOT analize lahko trdimo, da uvedba oblačne rešitve CRM
prinaša več pozitivnih lastnosti kakor negativnih. Vsekakor prevladujejo prednosti in
priložnosti uporabe oblačne rešitve CRM. Vedno so prisotne tudi negativne lastnosti,
vendar v našem primeru niso velika grožnja. Nevarnosti uporabe oblačne rešitve CRM
skoraj ni ali pa je vpliv na njo zelo majhen.

5.4 Razlogi za uvedbo rešitve CRM v podjetju
Neurejeno stanje trenutne baze podatkov
Z uporabo več različnih tabel se podatki zlahka izgubijo. Tabele, kot so »Odhodni klici« in
»Dohodni klici«, se prepogosto zanemarijo zaradi stenske table, na katero je enostavneje
ročno zapisati informacijo kot pa v celoti vstaviti informacije v preglednico. Pogodbe z
naročniki se zaradi ločenega mesta izgubljajo oziroma niso sledljive.
Pogodba o posredovanju po navadi traja devet mesecev, zato je zelo smiselno
nadzorovati proces poteka sodelovanja. Tako se dogaja, da se zaradi tega izgubljajo
kontaktne osebe ob morebitnem ogledu nepremičnine. Navadno se kontakt še zmeraj
najde, toda gre za zamudno in nerodno zadevo, kadar je potrebno biti ažuren. Pri
poslovanju z nepremičninami je tako, da je potrebno biti dosegljiv takrat, ko imajo čas
stranke, zato je delavnik nepredvidljiv in dobra organiziranost ključnega pomena.
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Razpoložljivost zaposlenih zaradi navzkrižnih aktivnosti
Dosedanje metode ne omogočajo poenotene rešitve, ki bi bile na razpolago tako v
pisarni kot na terenu. Na primer informacije, zapisane na stenski tabli, nam na terenu
niso dostopne. Zato je potrebna poenotena rešitev, ki bo dostopna povsod in bo
omogočala pregled in vnos novih podatkov v realnem času.
Na primer koledar, ki omogoča vpogled v aktivnosti tudi izven pisarne. To pomeni, da
zaradi uporabe rešitve CRM lahko posameznika zadolžimo kar od doma z obvestilom
preko SMS in elektronske pošte. Tako je enostavneje razporejati čas in aktivnosti.
Zmanjšana je tudi možnost, da bi posameznika zadolžili za aktivnost istočasno ali v
prekrivajočih se terminih.
Povezovanje rešitve CRM in finančnih podatkov
V podjetju so že od samega začetka naročniki SAOP miniMAX, programa za vodenje
računovodstva. Finančne bilance so bile zato sledljive izključno preko tega programa.
Čeprav gre za urejen sistem vnašanja izdatkov in prejemkov, katerega enostavno upravlja
in knjiži tudi računovodski servis, bi rešitev CRM dodatno pripomogla k nadzoru
uspešnosti posameznih projektov. Večino rešitev CRM omogoča povezovanje z drugimi
aplikacijami in vmesniki, kot tudi s programom SAOP miniMAX. Glavni razlog
povezovanja je predvsem sledljivost uspešnosti projektov in delovnega procesa.
Prednosti je najlažje prikazati s primerom. V podjetju lahko za istega klienta opravijo več
storitev, na primer posredovanje pri prodaji nepremičnine, obnovo stanovanja ali
arhitekturne rešitve. Točno določeno stranko dodajo v rešitev CRM kot iskalko
nepremičnine, katere želja je nakup starejše nepremičnine z možnostjo obnove. Od
dneva vnosa do prodaje se tako beležijo vse interakcije med stranko in agentom. Sledljivi
zapisi v rešitvi CRM omogočajo vpogled v število ogledov, sestankov ali pogovorov,
preden se je ta stranka odločila za nakup nepremičnine. Podjetje ponudi tudi obnovo
enote, zaradi katere se sodelovanje nadaljuje. Izdan račun za posredovanje se pripne tej
stranki, hkrati pa se odpre podprojekt, v katerem bodo zapisane vse nadaljnje interakcije.
V podjetju bodo za to stranko imeli zabeleženo koliko časa je agent porabil za projekt,
zato bodo lažje ovrednotili strošek dela.
Povezovanje rešitve CRM in miniMAX, bo zaradi tega dalo boljši vpogled v porabo časa
oziroma strošek dela za opravljeno storitev, ko bo prisotnih več interakcij med točno
določeno stranko in podjetjem.
Večja doslednost zaposlenih na daljavo
Poslovanje z nepremičninami zahteva veliko terenskega dela in tudi dela od doma, zato
je mobilni CRM nepogrešljiv. Aplikacija rešitve CRM za mobilne naprave omogoča
kronološko vodenje aktivnosti vseh uporabnikov rešitve. Zaradi stresnega delovnika se
zlahka pozabimo udeležiti kakšnega dogodka ali opraviti pomemben klic, zato so
potrebni avtomatizirani opomniki, ki zmanjšujejo možnost zamud in opravljenih napak.
S točnostjo in doslednostjo kažemo strankam marljivost, kar gradi zaupanje med nami,
posledično pa se izboljšuje poslovanje na področju organiziranosti in kvalitete.
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Sledljivost uspešnosti zaposlenim v podjetju
Brez uporabe rešitve CRM se v podjetju težko sledi delovnemu procesu posameznika.
Glavna pomanjkljivost je poraba časa za posamezen projekt. Zaposleni v podjetju tako
porabljajo čas nesorazmerno in brez evidence. Trenutno stanje je takšno, da nimajo niti
končnih rokov, s katerimi bi uresničevali zastavljene cilje. Pogosto se zato zgodi, da se
projekti ne izvedejo ali so končani na pol.
Z vpeljavo rešitve CRM bo primarno poskrbljeno za koordinacijo časa na posameznem
projektu. Pred pričetkom projekta se določi končni rok izvedbe. S tem se ne more zgoditi,
da bi bila odprta zadeva nedokončana. V kolikor posameznik dela v določenem roku ne
opravi, je to potrebno tudi ustrezno argumentirati oziroma podati nov predlog rešitve
odprtih del. Druga prednost tega je, da se za posamezen projekt ne more zgoditi, da bi
za enak obseg dela posameznik porabil več časa kot je za to predvideno. Takšni ukrepi na
celotni ravni botrujejo boljši porabi časa in manjšim stroškom na posamezen projekt.
Sledljivost posameznih projektov in posameznikov je uporabna tudi za načrtovanje letnih
planov in načrtovanje doseganja ciljev.

5.5 Izbira rešitve CRM
V prejšnjem poglavju smo opisali in primerjali potencialne rešitve CRM, ki bi lahko
ugajale poslovanju v podjetju Idejum d.o.o. V podjetju so postavili pogoje, katere mora
rešitev CRM izpolnjevati. Ti pogoji so naslednji:









rešitev CRM, ki povezuje delovno organizacijo, koledar aktivnosti (odsotnosti) in
finančno področje v celoto,
uporaba oblačne rešitve CRM,
mobilni CRM, dostopen preko mobilnih naprav,
pomembna je uporaba in tehnična pomoč v slovenskem jeziku,
prilagodljivost programa potrebam poslovanju podjetja,
brez dolgoročne vezave in obvez za podjetje,
možnost nadgradnje po uporabi števila uporabnikov in
nizki stroški uporabe.

Večini pogojem ustrezajo vse tri rešitve CRM, vendar je na koncu bilo potrebno izbrati
eno. Uporaba rešitve Salesforce je odpadla zaradi letne vezave, prav tako pa rešitev ni
prevedena v slovenščino. Za uporabo Microsoft Dynamics CRM so visoki stroški uporabe
in potrebno je najeti vsaj pet licenc, kar je podjetju vsekakor predrago in nepotrebno.
Cene uporabe primerljivih paketov, kot so Intrix Osnovni, Microsoft Dynamics CRM
Professional in Salesforce Lightning Professional, se zelo razlikujejo. Mesečna uporaba
na uporabnika stane pri Intrix 25 evrov, pri Microsoftu 54,78 evrov in pri Salesforce 75
dolarjev.
Kot opazimo, je cena Intrix CRM mesečne uporabe na uporabnika zelo konkurenčna v
primerjavi z ostalima rešitvami. Podjetje je izbralo uporabo rešitve Intrix CRM, saj je
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edino ustrezalo vsem pogojem, imela pa je še dodatne prednosti za slovenski trg, saj je
produkt slovenskega podjetja in ponuja funkcije, ki jih ostali rešitvi ne.

5.6 Postopek uvedbe rešitve CRM
Za uvedbo katerekoli rešitve CRM je potrebno postopno in načrtno uvajanje. Le-to je v
prvi meri odvisno od velikosti podjetja in obstoječih navad zaposlenih. V podjetju Idejum
d.o.o. je bila vpeljava rešitve Intrix CRM nujna, a je hkrati prinesla spremembo delovnih
navad zaposlenih. Iz obstoječega delovnega pristopa je bilo potrebno osvojiti predvsem
dosledno vnašanje strank in vpis v digitalno obliko organizacije urnika.
Prvi korak pri uvedbi rešitve CRM nasploh je bila izbira pravega ponudnika. Oblačne
storitve rešitev CRM danes preplavljajo trg s podobnimi produkti, zato je potrebno
poiskati najbolj prilagodljivega naravi dela podjetja. V konkurenci neizbranih dveh
podjetij, ki ponujata oblačno rešitev CRM, Salesforce in Microsoftov Dynamics CRM, je v
prid Intrixa odločilo dejstvo, da gre za domače podjetje z uporabniškim vmesnikom v
slovenščini. Dodaten korak k odločitvi je prispevala tudi poskusna doba 30 dni. Le-to je
bilo možno tudi podaljšati, saj smo v podjetju Idejum d.o.o. imeli kar nekaj prilagoditev
na začetno stanje. Dodatnih štirinajst dni je pripomoglo, da so se lahko zaposleni
dodobra spoznali z vnosom podatkov in njegovo uporabo. Vseeno je bil proces bolj
zapleten kot smo v podjetju pričakovali.
Začeli smo z vpisom obstoječih strank in povezovanjem s ključnimi informacijami (naslov,
predmetna posredovana nepremičnina, telefonska številka in ostalo). Vsaki stranki smo
dodali tudi kopijo pogodbe v JPG oziroma PDF obliki (možnost, ki jo podpira Intrix CRM).
Drugi korak je bil vpis zadnjih obstoječih potencialnih strank. Najprej smo poskusili z
enostavnejšo metodo, izvozom Googlove razpredelnice in uvozom v program Intrix.
Zaradi nesorazmerno urejenih celic v obstoječi datoteki direkten uvoz ni bil mogoč.
Podatke smo zaradi tega morali vnesti ročno. Bilo je potrebno vnesti vsaj 200 zadnjih
klicanih strank, da ne bi prišlo do podvojenega klica. Ročno vnašanje je sicer povzročilo
nekaj zamude, toda v podjetju v prihodnje pričakujemo, da bo zaradi urejenih tabel lažje
nadzirati že opravljene klice.
Glavno prednost predstavlja možnost, da se potencialno stranko že z nekaj kliki ustrezno
premakne v razpredelnico strank. Druga prednost je ta, da se pri posamezni stranki beleži
zgodovina ter ne pride do podvojenih kontaktov. Izpopolnjena oblika stranke zdaj
podjetju omogoča tudi izvoz e-naslovov, kar pomeni možnost masovnega obveščanja
preko elektronske pošte. V podjetju se sicer nismo odločili za implementacijo znotraj
rešitve CRM, saj bi le ta povzročila dodatne stroške. Tako bomo še naprej uporabljali
ločeno program MailChimp za masivno pošiljanje elektronske pošte. Tako rešitev CRM
Intrix kot tudi omenjeni MailChimp imata urejeno sinhronizacijo izvoza in uvoza
podatkov, zato to ne predstavlja preveč dodatnega dela.
Z uvedbo rešitve CRM bo podjetje pridobilo tudi pri vodenju vseh odprtih projektov. Do
sedaj je vsak izmed zaposlenih le-te pisal na svoj list papirja, drugi pa so bili o koncu in
spremembah obveščeni površno ali šele na koncu. Rešitev Intrix omogoča sledljivost
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sprememb, zelo pomemben je končni rok projekta, pa tudi številne druge opombe, preko
katerih bo omogočena komunikacija na daljavo ter bodo hkrati na voljo v vsakem
trenutku.
Proces dela v podjetju bo z omenjenimi pridobitvami časovno bolje organiziran, hkrati
pa smo v podjetju dodatno izkoristili povezovanje med računovodskim programom SAOP
miniMAX ter rešitvijo Intrix CRM. Glavna prednost povezovanja računovodskega
programa in rešitve CRM je sledljivost odhodkov in prihodkov že z enim vnosom stranke.
Združljivost je bila s strani podjetja Intera brezplačna.

5.7 Rezultati uvedbe rešitve Intrix CRM
Vsak nov proces oziroma zamenjava obstoječega načina dela potrebuje čas. Le-ta se
razlikuje glede na velikost podjetja, stopnjo potrebe po zamenjavi pa tudi sposobnost
zaposlenih na prilagoditev. V podjetju Idejum d.o.o. smo implementacijo uvajali
postopoma, do danes, po dveh mesecih uporabe, pa je še zmeraj nekaj prostora za
nadgradnjo obstoječe uporabe rešitve Intrix CRM.
Po pričakovanjih se čez noč ni zgodilo nič, saj je potrebno obstoječo dokumentacijo
prenesti v oblak, hkrati pa spremeniti tudi delovne navade. V podjetju so naleteli na prvo
težavo že pri zbiranju obstoječih pogodb, saj so ugotovili, da so nekatere izmed njih
pogrešane. Le-te je bilo potrebno pridobiti znova in jih ustrezno povezati z vnesenimi
strankami v rešitvi Intrix CRM.
Druga težava pri vpeljavi rešitve Intrix CRM se je pojavila pri vodenju evidence dohodnih
klicev. Za le-te se ni točno vedelo, pod katero rubriko se bodo takšne stranke beležile.
Zaradi različnih vnosov je prišlo do zmede, katero pa so rešili z določitvijo enotne rubrike
»priložnosti«. Tudi samo vpisovanje odhodnih klicev, ki se je v preteklosti beležilo preko
razpredelnice Google Drive, še ni povsem utečeno, saj se dogaja, da zaposleni v zmedi
klice pišejo na list papirja ali pa jim zapisovanje povzroča več dela kot v predhodnem
procesu. Vseeno v podjetju verjamejo, da bodo zaradi bolj izpopolnjenih informacij o
stranki lažje vodili vse prihodnje vpise ali jih evidentirali v nadaljnjih procesih. Na drugi
strani se je zelo dobro prijela tabela »Organizator«. Z njo je vpogled v delovnik
enostavnejši, dostopen od kjerkoli pa tudi samo vpisovanje terminov vzame manj časa.
Eno izmed ključnih orodij je tudi razpredelnica s priložnostmi (razvidno iz Slike 22). Do
sedaj je bilo vodenje dohodnih klicev nekje na papirju ali obstoječi tabli. Z uvedbo rešitve
Intrix CRM bomo v podjetju lažje nadzirali in komunicirali z vsako potencialno stranko.
Beleženje klicev ima možnost nastavljanja prioritete nakupa nepremičnine. Stranke z
najvišjo prioriteto nakupa bodo zato zmeraj na vrhu razpredelnice, hkrati pa bodo
zabeležene vse interakcije vsakogar izmed zaposlenih.
Po mesecu uporabe so v podjetju pričeli tudi z uporabo projektnega managementa v
sklopu rešitve Intrix CRM. Vse odprte naloge so v podjetju vnesli in jih tudi redno
osvežujejo z vpisovanjem delovnega procesa. Zdaj je jasno vidna količina porabljenih ur
(ročni vnos), datum, ko mora biti projekt zaključen, možno pa je tudi dodatno ustvarjati
naloge in pripenjati dokumente. Dodatno je možno tudi določiti predviden prihodek in
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strošek na projektu ter tako že pred zaključkom predvideti zaslužek. S tem bodo v
prihodnje lažje izračunali urno postavko, predvidene stroške in se na tak način izognili
slabim ponudbam.
Slika 22: Ustvarjanje priložnosti v Intrix CRM

V podjetju Idejum d.o.o. do sedaj še niso implementirali v rešitev Intrix CRM programa
za masovno pošiljanje elektronske pošte MailChimp in ga do nadaljnjega tudi ne bodo
povezovali, saj je strošek povezovanja neskladen s potrebami v podjetju. Elektronske
naslove potencialnih strank bodo še naprej vnašali ročno oziroma z izvozom in uvozom.
Povezovanje Intrix CRM s SAOP miniMAX, je olajšalo delovni proces, saj se je število
vnosov podatkov razpolovilo, hkrati pa obe spletni rešitvi prikazujeta tako prihodkovno
kot tudi stroškovno stran in posledično rezultat uspešnosti neposredno v projektu.
Čeprav še MailChimp ni povezan z rešitvijo, je uvedba Intrix CRM prinesla podjetju
ogromno prednosti v poslovanju. Celovit nadzor nad strankami povečuje učinkovitost,
vodenje projektnega managementa omogoča boljši nadzor nad delom ter
transparentnost, uporaba Intrixovega koledarja in opomnikov prispeva k večji
organiziranosti, možnost uporabe Intrixa na mobilnih napravah pa mobilnost v
poslovanju. Vendar je na dolgi rok to le nekaj ključnih prednosti, ki jih je uporaba rešitve
Intrix CRM omogočila v poslovanju podjetja Idejum d.o.o.
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6 SKLEP
Kot smo omenili že v uvodu, živimo v dobi konstantnih inovacij, hitrih sprememb in
načina življenja. K tej situaciji sta v največji meri prispevala tehnološki napredek in
informacijska tehnologija. Razvoj interneta je prišel do takšne ravni, da je prisoten na
vseh področjih. Njegova razširjenost je doprinesla korenite spremembe tudi v
podjetništvu. Ne samo da omogoča olajšano poslovanje in mobilnost, temveč je njegov
razvoj odprl nova tržišča in s tem posledično nove metode ustanavljanja in razvoja
podjetij. Internet je tudi posegel v način razmišljanja kupcev in tako pretresel
tradicionalne pristope podjetniške naravnanosti. Danes so kupci zelo zahtevni, zato so
podjetja prisiljena uporabljati metode raziskovanja in zbiranja informacij o odjemalcih,
predvsem pa nuditi kupcu produkt v takšni obliki, kot ga želi sam.
Pojavila so se start-up podjetja, za katere je značilen prodor na trg z inovativnim
produktom in hitra rast. Teh je vedno več, veliko pa jih je tako uspešnih, da so fazo
zagonskega podjetja že prerasla. V večini primerov ustanovitelji start-up podjetja zberejo
ekipo in z minimalnim kapitalom razvijajo svojo idejo. Čeprav je tveganje in umrljivost
start-up podjetij zelo visoka, v veliki meri prispevajo h gospodarstvu. Tega se zaveda tudi
država in nudi podporo takšnim podjetjem v obliki subvencij, nudenja prostora in
pisarniške opreme ter svetovanja. Žal pa država ne more vsakomur nuditi pomoči, zato
so se razvili tudi novi načini financiranja preko spleta, tako imenovana množična
financiranja kot je Kickstarter. Poleg tega se start-up podjetja lahko financirajo še preko
tveganih skladov, poslovnih angelov in drugih.
Start-up podjetja se financirajo na različne načine, da dosežejo rast in razvoj podjetja,
vendar pa rast podjetja še ni pravi pokazatelj uspešnosti. Veliko start-up podjetij umre v
tej fazi, saj se tekom rasti soočajo s kritičnimi situacijami prilagajanja trgu, pri tem pa
nimajo izkušenj in pravih rešitev. V takšni situaciji se je znašlo tudi start-up podjetje
Idejum d.o.o. Mlado podjetje se je zaradi rasti začelo soočati s številnimi težavami,
povezanimi z upravljanjem podatkov o strankah in vodenju nepremičnin ter z nudenjem
kakovostnih storitev. Podjetje se je odločilo rešiti problem z uvedbo oblačne rešitve CRM.
Danes že dobro vemo, da uporaba rešitve CRM v podjetju ni prednost, temveč obveza,
če želi podjetje biti konkurenčno in uspešno na trgu. Tudi oblačna rešitev CRM ni več
tabu kot še nekaj let nazaj, uporaba le-te pa silovita narašča. Dejstvo je, da rešitev CRM
izboljša poslovanje, saj zaposlenim omogoča funkcije, kot so pregled nad podatkovno
bazo, vodenje opravil in projektov ter hiter in mobilen dostop do informacij. Prav tako je
učinkovitejši in kvalitetnejši pristop do strank, ki so deležne hitrejših in kakovostnejših
storitev.
Vpeljana rešitev CRM v podjetju ni garancija za uspešno poslovanje. Zelo pomemben je
proces izbire, uvedbe in uporabe rešitve CRM. Na trgu je mogoče izbirati med več kot sto
različnimi rešitvami, toda izbrati je potrebno le eno, ki bo najoptimalnejša za podjetje.
Zato smo se v podjetju Idejum d.o.o. omejili na izbor treh najbolj priljubljenih oblačnih
rešitev CRM v Sloveniji. Izbirali smo med svetovno najbolj priljubljeno rešitvijo
Salesforce, Microsoft Dynamics CRM in Intrix CRM, ki je rešitev slovenskega ponudnika
Intera. Te rešitve se med seboj zelo razlikujejo, tako po ceni kot funkcionalnosti in videzu.
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Vsak ponudnik nudi brezplačno enomesečno uporabo rešitve CRM, kar smo tudi
izkoristili. Ugotovili smo, da so vse tri rešitve zelo dovršene in funkcionalne. Veliko oviro
pri Microsoft Dynamics CRM in Salesforce je predstavljala cena uporabe. Ponudniki
zaračunavajo mesečno uporabo rešitve CRM na uporabnika. Tako je Microsoft ponujal
svojo rešitev za 54,78 evrov, pod pogojem, da bi zakupili najmanj pet licenc, česar
podjetje Idejum d.o.o. ne potrebuje in mu to predstavlja nepotreben strošek. Salesforce
je ponujal najoptimalnejši paket za 75 ameriških dolarjev, kar preračunano znaša 70,58
evrov, pri tem pa se je potrebno zavezati vsaj za eno leto. Poleg cene rešitve Salesforce,
je bila ovira to, da uporabniški vmesnik ni omogočal slovenskega jezika. Na koncu smo
ugotovili, da je Intrix CRM najoptimalnejša rešitev za podjetje Idejum d.o.o., tako po ceni
kot funkcionalnosti in s tem potrdili hipotezo H4. Najprepričljivejši razlogi za izbiro so bili
tudi v funkcionalnosti rešitve, prilagojene slovenskemu trgu in zakonodaji, poleg tega pa
je rešitev omogočala povezovanje drugih aplikacij, ki se uporabljajo v podjetju.
Glede na to, da je Intrix oblačna rešitev CRM, je proces vpeljave veliko enostavnejši od
vpeljave tradicionalnih rešitev CRM na lokaciji. Čeprav je bila vpeljava v podjetju Idejum
d.o.o. dokaj zahtevna in zamudna pri prenašanju podatkov iz Googlovih preglednic v
Intrix, je sam proces potekal brez večjih težav. Po uspešni vpeljavi in prenosu podatkov v
Intrixovo bazo podatkov so se hitro začele kazati prednosti uporabe oblačne rešitve CRM.
Pred vpeljavo oblačne rešitve Intrix CRM je podjetje Idejum d.o.o. uporabljalo enostavne
metode in večinoma brezplačne aplikacije za poslovanje, kot so Googlove storitve
(preglednice) za zbiranje podatkov o strankah in nepremičninah, stensko tablo za
beleženje časovnih terminov, aplikacijo MailChimp za masovno pošiljanje elektronske
pošte in rešitev miniMAX za vodenje prejetih in izdanih računov ter komunikacijo z
računovodskim servisom.
Z uporabo rešitve Intrix CRM je podjetju Idejum d.o.o. omogočen celovit vpogled v bazo
podatkov, pri čemer so podatki o nepremičninah, pogodbah in strankah na enem mestu
ter s tem potrjujemo hipotezo H1. Aplikacijo MailChimp in rešitev miniMAX je možno
integrirati v rešitev Intrix CRM, vendar do sedaj zaradi stroškov MailChimp še ni povezan.
Namesto stenske table ima rešitev funkcionalen koledar, ki omogoča spremljanje in
beleženje različnih aktivnosti, od sestankov, klicev, nalog, urnikov ipd. Velika prednost
rešitve Intrix CRM je tudi aplikacija za mobilne naprave, ki je grafično zelo lepo
oblikovana in funkcionalna. Tako lahko dostopamo do podatkov tudi na terenu, v veliki
meri pa ponuja ta funkcija prednost v komunikaciji z zastopniki, saj lahko dostopajo do
podatkov izven pisarne preko svojih mobilnih naprav, s tem pa potrjujemo hipotezo H2.
Po mesecu dni uporabe se je investicija v uvedbo rešitve izkazala za pravo, saj je podjetju
prinesla številne prednosti v organiziranosti, poslovni učinkovitosti in mobilnosti, s čimer
potrjujemo hipotezo H3. Kljub manjšim uporom proti uporabi rešitve nekaterih
zaposlenih zaradi preferiranja tradicionalnih metod, se rešitev Intrix CRM v podjetju
Idejum d.o.o. uporablja vestno in v polni meri. Zaradi slovenskega jezika ter enostavne
in pregledne strukture uporabniškega vmesnika, se je mogoče hitro privaditi na uporabo
rešitve Intrix CRM.
Na koncu magistrskega dela lahko rečemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Pojasnili smo
start-up podjetništvo, značilnosti le-tega in možne načine financiranja. Opredelili smo
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koncept in rešitve CRM. Prav tako smo predstavili razvoj, funkcionalnosti in trende na
področju rešitev CRM. Primerjali, analizirali in testirali smo tri različne rešitve,
najoptimalnejše za podjetje Idejum d.o.o, prikazali obstoječe stanje podjetja ter opisali
celoten postopek izbire in uvedbe oblačne rešitve CRM. Opisali smo tudi prednosti
uporabe po enem mesecu in podali mnenje o uporabi. S to magistrsko nalogo
dokazujemo, da je uporaba rešitve CRM nujna tudi za start-up ali majhna podjetja ter da
je možno z majhnimi stroški uporabe rešitve CRM povečati učinkovitost poslovanja.
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