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POVZETEK
Nekoč se podjetja niso pretirano obremenjevala z željami in potrebami strank. To jim
ni bilo potrebno, saj so zaradi šibke konkurence svoje izdelke in storitve z lahkoto
prodala. Danes je situacija povsem drugačna. Podjetja se borijo za obstoj na trgu in na
vsakem koraku iščejo možnosti za doseganje konkurenčne prednosti. V vedno večji
meri se podjetja danes zavedajo, da jim največjo konkurenčno prednost predstavljajo
stranke. Le-te so zmeraj bolj zahtevne, z razvojem interneta pa so postale tudi zelo
dobro informirane o celotni ponudbi na trgu. Tudi prehajanje strank med ponudniki je
danes precej enostavnejše, kot je bilo nekoč. Vse to je podjetja pripeljalo do spoznanja,
da morajo v želji po uspehu več pozornosti posvetiti svojim strankam. Učinkovito
orodje za doseganje tega cilja je koncept upravljanja odnosov s strankami, ki ga
označujemo s kratico CRM. CRM pomaga podjetjem graditi kakovostne in dolgoročne
odnose s strankami ter jim tudi pomaga pri pridobivanju novih strank. Večina podjetij
koncept CRM podpre z informacijskim sistemom, ki ga imenujemo CRM rešitev. S CRM
rešitvijo je upravljanje odnosov s strankami precej bolj pregledno, enostavnejše in
časovno učinkovitejše.
Trend računalništva v oblaku postaja v poslovnem svetu vse bolj priljubljen. Za podjetja
je v današnjih časih pomembno, da imajo informacije na razpolago vedno in povsod, ko
jih potrebujejo. Zato se v vse večji meri odločajo za uporabo storitev računalništva v
oblaku. Trendu računalništva v oblaku sledijo tudi CRM rešitve, saj vse več ponudnikov
CRM rešitev le-te ponuja tudi v oblaku. S CRM rešitvijo v oblaku lahko podjetje do
podatkov o strankah dostopa kjerkoli in kadarkoli, kar mu lahko prinese številne
prednosti.
V magistrskem delu tako obravnavamo področje CRM rešitev v oblaku. V prvem sklopu
smo opredelili pojem CRM, njegove značilnosti, prednosti in slabosti. Opisali smo tudi
postopek uvedbe CRM rešitve v podjetje in navedli kritične dejavnike uspeha uvedbe.
V drugem sklopu smo se posvetili računalništvu v oblaku. Opredelili smo sam pojem,
predstavili različne modele računalništva v oblaku, prednosti in slabosti ter obravnavali
tudi področje varnosti. V nadaljevanju smo analizirali izbrane CRM rešitve v oblaku in
na koncu naredili še primerjalno analizo le-teh.
Ključne besede: upravljanje odnosov s strankami, CRM, stranke, računalništvo v
oblaku, CRM rešitve v oblaku, Microsoft Dynamics CRM, Intrix, Salesforce, Zoho.

ABSTRACT
In the past, companies did not put much emphasis on customers' wants and needs.
They did not have to because their products and services were in high demand due to
weak competition. Nowadays the situation is completely different. Companies are
fighting for their place in the market and searching for options for reaching
competitive advantage at every step. Companies are aware of the fact that customers
present the biggest competitive advantage. They are increasingly more demanding,
and with the development of the Internet they are highly knowledgeable of what the
market has to offer. Also, customers tend to switch between companies more often
nowadays. All this has led companies to understand that in order to be successful they
have to focus their attention on their customers. An efficient tool for reaching this goal
is the concept of customer relationship management (CRM). It helps companies at
building quality and long-term relationships and gaining new clients. Most companies
complete the CRM concept with an information system called CRM solution, which
makes customer management more clear, simple and time-efficient.
The trend of cloud computing is becoming increasingly more popular. Nowadays it is
very important that companies have information available everywhere, at all times,
when they need them. That is why cloud computing is in high demand. The trend of
cloud computing is followed by CRM solutions, because more and more companies are
offering them in the cloud. With the CRM solution in the cloud, companies can access
data about customers everywhere and at any time, which can bring a lot of
advantages.
In the master's thesis we discuss the field of CRM solutions in the cloud. In the first
part we defined the concept of CRM, its characteristics, advantages and disadvantages.
We described the process of implementing CRM solutions into a company and listed
critical factors of a successful implementation. In the second part we focused on cloud
computing. We defined the concept itself, presented different models of cloud
computing, advantages and disadvantages and we also discussed the security field. We
also analysed certain CRM solutions in the cloud and we did a comparative analysis of
these solutions in the end.
Key words: customer relationship management, CRM, customers, cloud computing,
CRM solution in the cloud, Microsoft Dynamics CRM, Intrix, Salesforce, Zoho.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Skozi čas se vse spreminja in tako je tudi s poslovanjem. V preteklosti so podjetja z
lahkoto prodala praktično vse kar so proizvedla, saj proizvodnja ni dosegla
povpraševanja. Stranke niso bile zahtevne, zadovoljne so bile že, če je bil določen
izdelek na voljo. Zato se podjetja niso toliko osredotočala na njih in njihove želje,
ampak so večino svojega truda in pozornosti usmerjala v svoje izdelke in povečevanje
proizvodnje. A danes temu ni več tako. Proizvodnja je krepko presegla povpraševanje
in podjetja bijejo hud konkurenčni boj za obstanek na trgu. Danes je vsaka stranka za
podjetje še kako pomembna. Podjetja dobro vedo, da je pridobiti novo stranko precej
dražje, kot obdržati že obstoječo. To je razlog, da se podjetja trudijo zadovoljiti svoje
stranke in jih zadržati. To pa je vse prej kot lahka naloga. Stranke so danes veliko
zahtevnejše kot so bile nekoč. S pojavom interneta so postale zelo dobro informirane o
celotni ponudbi na trgu, ponudbe enostavno primerjajo med seboj. Konkurenca je
velika, zato imajo stranke veliko možnosti izbire pri svojih nakupih. Prehajanje strank
med ponudniki je danes zelo enostavno, zato ni več zaznati izrazite zvestobe stranke
enemu ponudniku. Podjetja se morajo zato še toliko bolj potruditi, če želijo zadržati
obstoječe in pridobiti nove stranke. Pri tem si pomagajo s konceptom imenovanim
upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management). Bistvo
tega koncepta je osredotočanje podjetja na odnose s strankami in ne toliko na izdelke.
Poudarek je na zbiranju podatkov o stranki, njenih kupnih navadah, dobri komunikaciji
med podjetjem in stranko.
Upravljanje odnosov s strankami je danes v večini podprto z informacijskimi sistemi,
imenovanimi CRM rešitve. To so sistemi, ki nam na enem mestu omogočajo zbiranje in
hranjenje vseh podatkov o stranki. Na ta način imamo globlji vpogled v značilnosti in
vedenje strank. S pomočjo teh informacij lahko prilagodimo ponudbo točno določeni
stranki ali skupini strank in tako veliko bolje zadovoljimo njihove potrebe in želje. Na ta
način gradimo kakovostne odnose s strankami, ki so predpogoj za uspešno poslovno
sodelovanje.
V današnjih časih je pomembno, da so informacije, ki jih potrebujemo, dosegljive
praktično vedno in povsod. Zato med podjetji postaja zmeraj bolj priljubljen trend
računalništva v oblaku. V osnovi gre za najem določene računalniške storitve, ki jo
trenutno potrebujemo. To podjetjem prinaša večjo fleksibilnost, nižje stroške, saj se
izognejo začetnim stroškom postavitve strojne opreme, stroškom vzdrževanja ipd.
Storitev, ki jo podjetje potrebuje, je dostopna vedno in od koderkoli.
Tudi CRM rešitve sledijo trendu računalništva v oblaku. Zmeraj več ponudnikov CRM
rešitev ponuja poleg svoje standardne CRM rešitve tudi CRM rešitve v oblaku. Prednost
teh rešitev je, da lahko do podatkov o strankah dostopamo kjerkoli in kadarkoli. Vse,
kar potrebujemo, je računalnik, tablica ali pametni telefon in dostop do interneta. CRM
rešitve v oblaku so še posebej dobra rešitev za manjša in srednje velika podjetja, ki si
dragih informacijskih rešitev ne morejo privoščiti. Ponudba na trgu CRM rešitev v
1

oblaku je pestra in raznolika. CRM rešitve se med seboj razlikujejo v funkcionalnosti,
ceni, uporabniškem vmesniku, enostavnosti uporabe ipd. Zato morajo podjetja določiti
svoje potrebe in na podlagi tega proučiti različne CRM rešitve in izbrati takšno, ki je za
njih najustreznejša.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je preučiti upravljanje odnosov s strankami in računalništvo
v oblaku. Oba koncepta sta med podjetji trenutno zelo priljubljena, njuna priljubljenost
in razširjenost uporabe pa še naraščata. Prav tako narašča uporaba CRM rešitev v
oblaku, zato bomo predstavili in analizirali izbrane CRM rešitve v oblaku ter jih na
koncu med seboj primerjali.
Cilji dela so:
 predstaviti upravljanje odnosov s strankami,
 predstaviti računalništvo v oblaku,
 predstaviti značilnosti CRM rešitev v oblaku,
 predstaviti in analizirati izbrane CRM rešitve v oblaku,
 narediti primerjalno analizo CRM rešitev v oblaku.
V magistrskem delu bomo preverjali naslednje hipoteze:
 H1: CRM rešitve v oblaku omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost pri
dostopanju do podatkov strank.
 H2: Podjetja, ki uporabljajo CRM rešitve v oblaku, se izognejo stroškom
nadgradnje in vzdrževanja CRM rešitve.
 H3: CRM rešitev Microsoft Dynamics CRM se bo po naših kriterijih v primerjalni
analizi uvrstila na prvo mesto.

1.3 Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu izhajamo iz predpostavke, da so CRM rešitve v oblaku zmeraj bolj
priljubljene med podjetji, tako v Sloveniji kot v tujini, saj omogočajo večjo fleksibilnost
in nižje stroške. Predpostavljamo, da podjetja, ki uporabljajo CRM rešitve, lažje in
uspešneje skrbijo za svoje stranke in jih tudi lažje zadržijo. Predpostavljamo tudi, da je
izbira CRM rešitev v oblaku, ki jih bomo analizirali, ustrezna.
Pri pisanju magistrskega dela se bomo omejili na literaturo, ki je dostopna v knjižnicah,
bazah podatkov in na spletu. Omejili se bomo na literaturo v slovenskem in angleškem
jeziku. V primerjalni analizi se bomo omejili na štiri izbrane CRM rešitve v oblaku, ki jih
bomo analizirali. Pri tem smo omejeni s podatki, ki jih bomo lahko pridobili iz
brezplačnih testnih različic izbranih CRM rešitev.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri pripravi magistrskega dela bomo uporabili literaturo v slovenskem in angleškem
jeziku, ki jo bomo poiskali v knjižnicah, na spletu in v bazah podatkov.

2

V teoretičnem delu bomo uporabili metodo deskripcije, s katero bomo opisovali
dejstva, procese in pojave. Z metodo kompilacije bomo povzemali stališča, spoznanja,
opazovanja drugih avtorjev s področja CRM rešitev in računalništva v oblaku. V
praktičnem delu bomo s pomočjo brezplačnih testnih različic CRM rešitev, te rešitve
predstavili in za analizo uporabili metodo analize. Nato bomo uporabili komparativno
metodo za izvedbo primerjalne analize CRM rešitev v oblaku.

3

2 UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI ALI CRM
2.1 Rast vloge in pomembnosti stranke skozi zgodovino
Upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management, v
nadaljevanju CRM) je v zadnjem času zelo pogosto slišan izraz, ki ima svoje zametke že
v času nastajanja prvih trgov. Pojma CRM v tistih časih seveda niso poznali, saj še ni
obstajal. Poslovanje je takrat temeljilo na osebnem pristopu prodajalcev do strank.
Mnogi prodajalci so oblikovali svoje izdelke za vsako posamezno stranko posebej.
Izdelovanja na zalogo se v večini niso posluževali, saj vnaprej niso vedeli, kakšne
izdelke bodo stranke želele. Prodajalci v teh časih niso imeli toliko strank, kot jih imajo
danes, tako da so vse svoje stranke dobro poznali. Pozdravljali so jih po imenu,
prisluhnili njihovim dnevnim pripetljajem in na ta način spoznavali njihove želje,
potrebe in gradili dobre odnose s svojimi strankami (Ladič, 2006a).
Z raziskovanjem vedenja strank so se strokovnjaki začeli sistematično ukvarjati po drugi
svetovni vojni. Po letu 1960 je raziskovanje strank doživelo razcvet in postalo
pomembna disciplina trženja. Ta mlada disciplina se je razvijala postopoma. Vzgib za
raziskovanje vedenja strank izvira iz trženjskega koncepta, zato se je tudi razvila na
trgih, kjer je prevladoval trženjski koncept razmišljanja. Trženje je v tem času prešlo
proizvodno, izdelčno in prodajno naravnanost (Vukasovid, 2013, str. 29).
V obdobju proizvodne naravnanosti, v 50. letih 19. stoletja, so podjetja lahko prodala
vse, kar so proizvedla. Povpraševanje je presegalo ponudbo, zato so se podjetja
osredotočala na doseganje visoke proizvodne učinkovitosti, nizke stroške in množično
distribucijo. Proizvajalci in prodajalci v tem obdobju niso čutili potrebe, da bi se
organizirano in sistematsko ukvarjali z raziskovanjem vedenja strank, saj so jih imeli v
izobilju (Kotler, 1998, str. 15-16).
S tehnološkim razvojem in porastom kupne moči strank se je stanje začelo spreminjati
v korist strank. Proizvodni naravnanosti je sledila naravnanost k izdelku. Ta
naravnanost predvideva, da bodo stranke dale prednost izdelkom, ki ponujajo
najboljšo kakovost, delovanje ali inovativne značilnosti. Zato se podjetja usmerjajo v
razvoj, po njihovem mnenju, izjemnih izdelkov (Kotler, 2004, str. 18).
V začetku 20. stoletja je konkurenca naraščala, stranke so postale izbirčnejše pri izbiri
izdelkov. Podjetja so prešla na prodajno naravnanost. V tem obdobju se pojavi
problem, kako prodati izdelke, ki jih je industrija sposobna izdelati. Velja prepričanje,
da stranke ne bodo kupile dovolj izdelkov, če jih pustimo pri miru. Zato se mora
podjetje lotiti agresivne prodaje. Njihov cilj je prodati tisto, kar proizvedejo, ne pa da bi
proizvedli tisto, kar trg želi (Kotler, 1998, str. 17-18).
Vse do sedaj naštete naravnanosti so se dolgoročno pokazale kot neuspešne in
neučinkovite. Vsem podjetjem, ki uporabljajo te naravnanosti, je skupna uporaba
perspektive od »znotraj (podjetje) navzven (na trg)«, kar pomeni, da so informacije o
strankah zanje manj pomembne. Najmanjše zanimanje za razumevanje vedenja strank
4

izkazujejo podjetja s proizvodno naravnanostjo. Bistvo njihovega delovanja je v
proizvodni učinkovitosti, trg poznajo samo toliko, da so seznanjeni z visoko stopnjo
povpraševanja. Prav tako imajo majhno potrebo po poznavanju strank podjetja, ki
sledijo naravnanosti k izdelku. Poudarek je na kakovosti, tehnični dovršenosti izdelka in
njegovih atributih, ne pa dejanskih potrebah, ki naj bi jih izdelek zadovoljeval. Tudi
podjetja, ki sledijo prodajni naravnanosti, nimajo velike potrebe po dobrem
poznavanju strank. Osredotočajo se na agresivno prodajo izdelkov, ki so se jih
enostransko odločila izdelovati. Potrebno poznavanje strank je omejeno na znanja o
tem, kako učinkovito in hitro prepričati kupce, da bodo kupili izdelek, za katerega ni
nujno, da bo zadovoljil njihove potrebe (Kos Koklič et al., 2010, str. 16-17).
V sredini 50. let 20. stoletja se je zgodil pomemben preobrat. Podjetja so spoznala, da
morajo svojo osredotočenost na izdelek (filozofija »naredi in prodaj«) zamenjati z
osredotočenostjo na stranke (filozofija »zaznaj in odzovi se«), če želijo preživeti na
trgu. Tako se je pričela trženjska naravnanost. Cilj te usmerjenosti ni poiskati pravih
kupcev za svoje izdelke, ampak prave izdelke za svoje kupce. Glavna predpostavka, na
kateri temelji trženjska naravnanost je, da mora podjetje, če želi biti uspešno, ugotoviti
potrebe in želje na specifičnem ciljnem trgu in jih zadovoljiti bolje od konkurence
(Kotler, 2004, str. 19-24).
Z 21. stoletjem smo vstopili v obdobje nove ekonomije. To obdobje zaznamuje
digitalna revolucija, ki je dala nov niz sposobnosti v roke strankam in podjetjem. To je
doba hitrih sprememb, hitrega tempa življenja, nepredvidljivosti okolja, predvsem pa
hitrega razvoja tehnologij, posebej interneta. Stranke so danes veliko bolj zahtevne,
kot so bile nekoč. Internet s pridom uporabljajo za preverjanje ponudb na trgu, z
lahkoto primerjajo cene in lastnosti izdelkov. Skoraj ničesar ne kupijo, ne da bi se prej
pozanimale o konkurenčnih ponudbah. Ne zanesejo se le na oglase in obljube
prodajalcev. Njihova zvestoba do uveljavljenih ponudnikov in blagovnih znamk močno
upada. Stranke pričakujejo boljšo kakovost in postrežbo ter določeno stopnjo
prilagajanja posameznikom, prav tako so cenovno bolj občutljive. Vse to so razlogi, da
so podjetja spoznala, da je čas, da se iz osredotočanja na skupine strank na ciljnih trgih,
osredotočijo na vsako posamezno stranko posebej. Tako so stranke postale središče
poslovne dejavnosti. S tem prehajamo v novo dobo trženja, v dobo CRM (Vukasovid,
2013, str. 11-18).
Pomen uvajanja strategije CRM bomo lažje razumeli, če razumemo izzive, na katere
skuša odgovoriti. Pri tem si lahko pomagamo z naslednjimi dejstvi (Musek Lešnik, 2008,
str. 14):
 Povprečno podjetje na leto izgubi skoraj 20% strank, glavni razlog za njihov
odhod pa je nezadovoljstvo.
 Več kot 90% strank, ki so bile zelo nezadovoljne z izkušnjo (storitvijo, izdelkom,
odnosom) se lahko nikoli več ne vrne.
 Zelo nezadovoljna stranka v povprečju o svoji izkušnji spregovori 8 do 16 ljudem
(s pomočjo interneta lahko ta številka vrtoglavo naraste), medtem, ko tudi
najbolj zadovoljne stranke svojo izkušnjo delijo v povprečju le s 5 do 6 ljudmi.
 Za podjetja je veliko dražje pridobivati nove stranke, kot ponovno poslovati z
obstoječimi (v povprečju prodaja novi stranki stane podjetje 4 do 6 krat več).
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Veliko dražje je pridobiti stranko nazaj, kot poskrbeti, da jo obdržimo.
Veliko lažje je prodati izdelek obstoječi stranki kot novi (možnost, da izdelek
prodamo novi stranki je le 15%, medtem ko je ta pri obstoječih strankah kar
50%).

Vzrok, da stranke odhajajo h konkurenci, ni samo njihovo nezadovoljstvo z izdelkom ali
storitvijo. V veliki večini so razočarane nad neresnim in neprimernim odnosom podjetja
do njih samih in z odzivom na njihove težave z izdelkom. Zato je pomembno, da
podjetje obravnava vsako stranko individualno in z njo vzpostavi odnos, ki temelji na
sodelovanju. Takšen odnos temelji na soodvisnosti, zaupanju in zadovoljstvu v daljšem
časovnem obdobju. Podjetje z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in pospeševanjem
dolgoročnih odnosov s strankami, dosega konkurenčne prednosti (Ladič, 2006a).
CRM podjetju omogoča prepoznati stranke, ki imajo največji potencial in pomaga
vzdrževati odnose z njimi. Izboljšuje tudi prodajo z mehanizmi navzkrižne prodaje po
meri posamezne stranke. Podjetju omogoča prepoznati nezadovoljne stranke, še
preden te odidejo drugam in tako daje možnost, da stranko zadržimo (Kovačič & Bosilj
Vukšič, 2005, str. 165).
CRM v primerjavi s tradicionalnim trženjem pomeni spremembo ciljev, fokusa,
časovnega okvira, kazalcev uspešnosti, poznavanja strank, izdelka, cenovne politike,
prodajnih poti in komunikacije (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005, str. 164). Razlike med
tradicionalnim trženjem in CRM so prikazane na sliki 1.
Slika 1: Primerjava med tradicionalnim trženjem in CRM

Vir: Ladič, 2006a
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2.2 Opredelitev pojma CRM
Z določeno gotovostjo lahko trdimo, da danes trg ni več tisto, kar je bil nekoč. Trg se
radikalno spreminja zaradi glavnih družbenih silnic, kot so tehnološki napredek,
globalizacija in deregulacija. Tako kakovost, dober proizvod in storitve za podjetja
danes niso več zagotovilo poslovnega uspeha. Odnosi s strankami so postali
najpomembnejše premoženje podjetja – pomembnejše od njegovih izdelkov, trgovin,
tovarn in celo zaposlenih. Vse to je posledica enostavne dostopnosti informacij.
Stranke danes lažje kot kadarkoli prej primerjajo ponudbe in odnos posameznih
podjetij ter z enim samim klikom odidejo k drugemu podjetju. Zato mora vsako
podjetje oblikovati strategijo, kako pridobiti in ohraniti najbolj dobičkonosne stranke.
Rešitev najdemo v zveneči oznaki CRM. Te mnoga podjetja ne znajo ali nočejo
razumeti, druga pa na njenih temeljih gradijo svoje konkurenčne prednosti in
dokazujejo, da se za kratico lahko skriva zgodba o uspehu, če se je le znamo pravilno
lotiti (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005, str. 163).
V literaturi lahko najdemo veliko opredelitev pojma CRM. Nekatere opredelitve so si
precej različne, nekatere so si bolj ali manj podobne. Nekateri avtorji opredeljujejo
CRM z vidika trženja, drugi z vidika informacijske tehnologije, tretji z vidika poslovnih
procesov. Da bi lahko razumeli, kaj je CRM, v nadaljevanju navajamo nekaj definicij
različnih avtorjev.
CRM je strategija, ki podjetjem omogoča prepoznati potencialne stranke, jih pridobiti
in zadržati. Cilj strategije je povečanje zadovoljstva strank in s tem povečanje
dobičkonosnosti podjetja (Hoeven, 2009, str. 85).
CRM je infrastruktura, ki omogoča in povečuje vrednost stranke za organizacijo z
uporabo primernih sredstev, ki motivirajo dragocene stranke, da postanejo in ostanejo
zveste (Dyché, 2004, str. 4).
CRM je poslovna strategija, ki se nanaša na celotno poslovanje podjetja in je
oblikovana tako, da omogoča optimizacijo dobičkonosnosti, prihodkov in zadovoljstva
strank. Njeno poznavanje omogoča podjetjem graditi dolgoročne odnose, ki temeljijo
na zaupanju in uživanju obojestranskih koristi. Stranka svoje koristi vidi v izpolnjenih
pričakovanjih in uživanju njej prilagojenih storitev, ki se kažejo v sposobnosti podjetij,
da ponudijo pravi izdelek ob pravem času in na pravi način. Na drugi strani se koristi
podjetja odražajo v večji dobičkonosnosti, ki je posledica sposobnosti identificiranja
donosnih kupcev in grajenja trdnega odnosa z njimi (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005, str.
163).
V praksi CRM vključuje nakup strojne in programske opreme, ki podjetju omogoča
zbiranje podrobnih informacij o posameznih strankah. Te informacije so nato
uporabljene za boljše ciljno trženje (Kotler, 2003, str. 35).
Lee, predsednik svetovalne hiše High-Yield Marketing, navaja naslednjo opredelitev:
»CRM se odraža v implementaciji v stranko usmerjene poslovne strategije, ki vključuje
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preoblikovanje funkcionalnih vlog in zahtevo po prenovi delovnih procesov, ki je
podprta in ne vodena s strani CRM-ju prijaznih informacijskih tehnologij« (Kovačič &
Bosilj Vukšič, 2005, str. 164).
Postma opredeljuje CRM kot strateško razvijanje odnosov do donosnih strank,
katerega namen je povečati število strank, doseči visoko raven ponovnih nakupov,
obdržati najdonosnejše stranke, povečati vrednost nakupov, odzvati se proaktivno v
očeh stranke in ne izdelka, po pristnih odnosih graditi zvestobo strank ter s strankami
ustvariti trajne odnose (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005, str. 165).
CRM je poslovna strategija, ki maksimira dobičkonosnost, prihodke in zadovoljstvo
strank. Temelji na segmentiranju strank, spodbujanju vedenja, ki zadovolji kupce in
implementaciji v stranko usmerjenih procesov. CRM tehnologije naj bi pri tem
omogočile boljši vpogled v stranke, izboljšan dostop do njih in učinkovitejše
sodelovanje (Gartner, 2007).
Bligh in Turk (2004, str. 6) opisujeta CRM kot koncept, ki je sestavljen iz treh plasti in
sicer iz poslovne filozofije, poslovnih procesov in informacijske tehnologije. S pomočjo
teh plasti lahko podjetje izboljša prodajo, podporo in marketinške aktivnosti.
Omenjene plasti vključujejo:
 Filozofijo, kako organizirati podjetje, da bo le-to bolj usmerjeno v stranke, da bo
učinkovito privabljalo stranke in uspešno prilagajalo storitve za posamezne
stranke ali segmente strank.
 Najboljše prakse za upravljanje in integracijo prodaje, podpore in marketinških
aktivnosti.
 Programske rešitve, ki jih uporabimo za avtomatizacijo in integracijo različnih
prodajnih, podpornih in marketinških procesov in aktivnosti ter za zajemanje in
centralizacijo podatkov o strankah.
Na tem mestu je potrebno poudariti, da veliko podjetij vidi v CRM rešitvah čudežno
rešitev, ki jim bo pomagala premostiti vse njihove slabe navade v poslovanju. To je
vsekakor napačno mišljenje, ki ne prinese želenih rezultatov. Podjetja namreč ne bi
smela vlagati v CRM rešitev, dokler ne spremenijo svoje miselnosti in utečenih
postopkov dela v smeri k strankam usmerjenega podjetja. Le tako bo lahko uvedba
uspešna in bo prinesla želene rezultate (Kotler, 2003, str. 35).
Iz navedenih definicij CRM lahko povzamemo skupne točke in tako opredelimo
osnovne značilnosti upravljanja odnosov s strankami. Te so:
 CRM je v prvi vrsti poslovna strategija.
 Cilj upravljanja odnosov s strankami je ustvarjanje kakovostnih, dolgoročnih in
dobičkonosnih odnosov s strankami, ki prinašajo obojestranske koristi.
 Za uspešno udejanjanje CRM je potrebna prenova poslovnih procesov v skladu
s strategijo CRM.
 CRM tehnologije omogočajo učinkovito udejanjanje koncepta CRM, so torej
potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost CRM.

8

Iz zapisanega sledi, da CRM predstavlja kombinacijo poslovne strategije, poslovnih
procesov in informacijske tehnologije.

2.3 Arhitektura CRM
Za uspeh CRM je zelo pomemben način konstruiranja sistema ali arhitektura CRM. Ta
mora zagotavljati delovanje sistema v podjetju in zunaj njega. Povezati mora različne
komunikacijske poti, ki temeljijo na različni informacijski tehnologiji in zagotavljati
zadostno prilagodljivost v smislu prilaganja spremenjenim in potencialno povečanim
zahtevam strank. CRM strategija spreminja vse aktivnosti v zvezi s strankami in za njih,
kar pomeni, da vpliva praktično na vse poslovne procese v podjetju. Strojna in
programska oprema, ki podpira CRM koncept, se tako deli na tri sklope sistemov, ki so
medsebojno odvisni in se dopolnjujejo. Ti sklopi so: operativni CRM, analitični CRM in
sodelovalni (kolaborativni) CRM (Verstovšek, 2009, str. 59-60). Vsi trije elementi
celovite CRM rešitve so prikazani na sliki 2.
Slika 2: Elementi celovite CRM rešitve
Sodelovalni CRM
Internet

E-pošta
Klicni
center

Osebna
komunikacija

Operativni CRM
Avtomatizacija
trženja

Analitični CRM

Avtomatizacija
prodaje

Avtomatizacija
storitvenih aktivnosti

Analiza podatkov

Podatkovno skladišče
Vir: Fidis, 2015

2.3.1 Operativni CRM
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, 2015):
 trženje (angl. Marketing Automation) – v to področje uvrščamo aplikacije, ki
podpirajo marketinške procese. Njihova osnovna naloga je izboljšanje
učinkovitosti trženja. Programske rešitve za avtomatizacijo trženja
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uporabnikom omogočajo segmentacijo strank in upravljanje kampanj. Na
podlagi podatkov, ki so uporabnikom dostopni v aplikaciji, 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 CRM rešitve 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 CRM rešitev. 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 CRM
rešitev, 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 kdorkoli 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.

Operativni CRM zajema operativno raven podatkov o posameznih strankah, izdelkih in
transakcijah. Zagotavlja podporo vsem vrstam komuniciranja s stranko tako prek pošte,
telefona, interneta, posrednikov, terenskih prodajalcev ipd. Programske rešitve, ki
podpirajo operativni CRM, so del tako imenovane programske opreme čelne pisarne
(angl. Customer-Facing Applications) (Kovačič, Groznik, & Ribič, 2005, str. 74).
2.3.2 Analitični CRM
Analitični CRM v osnovi pomaga podjetjem izkoriščati vire informacij in na podlagi tega
ustvarjati boljše razumevanje obnašanja strank. Podjetjem tako omogoča identifikacijo
najpomembnejših strank, segmentacijo strank, prepoznavanje vzorcev obnašanja,
napovedovanje bodočega ravnanja in priprave naslednje najboljše ponudbe, pa tudi
upravljanje tveganj, zaznavanje prevar in podobno (SRC, 2015).
Ključne značilnosti analitičnega CRM so (Management Study Guide, 2015):
 Zajem in hranjenje vseh relevantnih in ključnih podatkov o strankah. Podatke
zagotovimo iz različnih virov. Osnova so podatki pridobljeni z operativnim CRM,
ki jih dopolnimo s podatki iz drugih virov, npr. podatkovnega skladišča ali
neposredno iz transakcijskega sistema.
 Organiziranje in analiziranje pridobljenih podatkov.
 Interpretacija dobljenih rezultatov analize, s pomočjo katere izboljšamo
učinkovitost CRM procesov in izboljšamo odnose s strankami.
Analitični CRM uporablja orodja, ki omogočajo podjetjem analizo podatkov z namenom
bolj uspešnega komuniciranja s strankami. Tri najpomembnejše stopnje analize v
analitičnem CRM so (Verstovšek, 2009, str. 56-59):
 Standardno poročanje – osnova je razumevanje in razlikovanje strank.
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OLAP – je neposreden, preprost fleksibilen pogled na podatke, ki temelji na
večdimenzionalnem podatkovnem modelu. Je tehnologija, ki omogoča
odločevalcem hiter in zanesljiv vpogled v podatke z različnih zornih kotov.
Njegovi uporabniki so udeleženci v procesu odločanja. Osnovni cilj je
analiziranje trendov, problemov ali določenih situacij. Podatki so zgodovinski,
statični, osvežijo se po vnaprej določenem urniku, so agregirani, ne moremo jih
spreminjati. OLAP omogoča tudi primerjavo podatkov. Njegove značilnosti so:
preprosta uporaba, izredno hitra odzivnost, možnost nadgradnje in
prilagodljivost pogleda na podatke.
Podatkovno rudarjenje – je v prihodnost naravnana analiza, ki predstavlja korak
naprej od analiz preteklih dogodkov, ki jih zagotavljajo v preteklost naravnana
orodja, kot so sistemi za podporo odločanju. Podatkovno rudarjenje lahko
definiramo kot avtomatizirano raziskovanje podatkov, ki uporablja algoritme za
odkritje vzorcev in korelacije podatkov in je komplementarno s preostalimi
tehnikami analiziranja podatkov.

Prednosti, ki jih prinaša analitični CRM za podjetje so: ustvarjanje kakovostne baze
strank, pomaga pri prepoznavanju in zadržanju dobičkonosnih strank, pomaga pri
učinkovitem obravnavanju potreb posameznega kupca in izboljšuje odnose z njimi ter
povečuje zadovoljstvo in zvestobo strank (Management Study Guide, 2015).
Slika 3: Analitični CRM
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Vir: Dyché, 2004, str. 130
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2.3.3 Sodelovalni CRM
Sodelovalni CRM omogoča izmenjavo vseh informacij zbranih o strankah med
različnimi oddelki v podjetju, kot npr. prodaja, trženje, tehnična podpora. Predstavlja
učinkovito metodo komunikacije, saj vključuje neposredne interakcije s strankami,
vključno s povratnimi informacijami in poročanjem težav. Podjetju omogoča uporabo
novih in tradicionalnih tehnologij za sodelovanje s strankami, med uslužbenci in s
poslovnimi partnerji. Vključuje elektronsko pošto, spletne strani, klicne centre in
možnost osebnega komuniciranja. Osnovni namen sodelovalnega CRM je usklajevanje
storitev za stranke in podpora strankam. Cilj je povezati različne oddelke v podjetju, da
si le-ti izmenjujejo koristne informacije o strankah, na podlagi katerih lahko izboljšamo
kakovost storitev za stranke (Management Study Guide, 2015).
Operativni, analitični in sodelovalni CRM se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.
Uspešen CRM sistem zahteva tudi povezavo z vsemi drugimi informacijskimi rešitvami
in procesi v podjetju ter povezavo z zunanjimi partnerji, dobavitelji in distributerji
(Kovačič, Groznik, & Ribič, 2005, str. 74).

2.4 Prednosti in pomanjkljivosti CRM
V primeru, ko je CRM ustrezno uveden in uporabljan v podjetju, lahko prinaša številne
prednosti. Ob odločitvi za vpeljavo CRM v podjetje je potrebno jasno določiti prednosti
oziroma koristi, ki jih želimo z njim doseči. Prav tako je potrebno določiti merila, s
katerimi bomo te rezultate merili. Nekatere koristi je sicer težko neposredno
ovrednotiti, v najboljši meri pa jih lahko ocenimo. Vse to je zelo pomembno za uspešno
uvedbo CRM, saj morajo končni uporabniki prepoznati prednosti, ki jih le ta prinaša. V
nasprotnem primeru lahko prenehajo z njegovo uporabo, kar pa pomeni neuspešno
uvedbo (Žohar, 2012).
Prednosti CRM so (PerfectMind, 2015):
 Izboljšani odnosi s strankami – ena glavnih prednosti uporabe CRM je
zagotavljanje večjega zadovoljstva strank, ki ga dosegamo s storitvami
prilagojenimi željam in potrebam strank.
 Boljša notranja komunikacija – CRM omogoča boljšo komunikacijo znotraj
podjetja, saj podpira izmenjavo podatkov o strankah med različnimi oddelki v
podjetju, kar omogoča zaposlenim, da delujejo kot skupina.
 Višja stopnja zvestobe strank – na podlagi podatkov zbranih v CRM bolje
razumemo potrebe in pričakovanja strank, kar nam omogoča, da sestavimo
temu prilagojeno ponudbo in s tem zadovoljimo stranke, ki tako nimajo
potrebe po prehajanju h konkurenci.
 Lažje in hitrejše odločanje.
 Boljša organiziranost in učinkovitejše prodajne aktivnosti.
 Večja učinkovitost zaposlenih - s standardizacijo in avtomatizacijo poslovnih
procesov razbremenimo zaposlene in jim omogočimo hiter dostop do
pomembnih informacij in s tem učinkovitejše opravljanje nalog.
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CRM v podjetju vpliva na dobičkonosnost, kar prikazuje slika 4. Boljše poznavanje
strank vpliva na povečanje prihodkov, kar ob hkratnem nižanju stroškov pozitivno
vpliva na dobičkonosnost. To je pomembna prednost CRM, saj se sklada z osnovnim
namenom poslovanja, ki je ustvarjanje vrednosti lastnikom podjetja. V tem smislu je
CRM strategija, ki pomaga dosegati temeljni namen in cilj poslovanja (Kovačič & Bosilj
Vukšič, 2005, str. 165).
Slika 4: Vpliv CRM na dobičkonosnost podjetja

Vir: Kovačič, Groznik, & Ribič, 2005, str. 73

Vsaka stvar ima poleg svojih prednosti tudi določene slabosti, pri čemer CRM ni
nobena izjema. Slabosti oziroma pasti CRM so (Verstovšek, 2009, str. 107-110):
 Zgolj enosmerno dojemanje odnosov – odnosi s strankami se razlikujejo med
panogami, med podjetji v enaki panogi in med strankami podjetja. Vodilni v
podjetju to dejstvo pogosto zanemarijo in poskušajo zgraditi odnose z
napačnimi strankami ali pa s pravimi strankami gradijo napačne odnose.
 Nerazumevanje oziroma napačno dojemanje CRM – to vodi v nerealna
pričakovanja podjetja glede CRM.
 Slaba pripravljenost podjetja na CRM in nestrpnost – podjetja od CRM
pričakujejo takojšnje rezultate, čeprav ne zagotovijo potrebnih pogojev za
njegovo uspešno delovanje.
 Poslovanje prek posrednikov – podjetja so s CRM uspešna, dokler imajo
neposreden stik s strankami, problem pa lahko nastopi, ko podjetje posluje
prek posrednikov. Rešitev tega je v partnerstvu podjetja s posredniki.
 Neustrezni oziroma nekakovostni podatki o strankah – v primeru, ko v CRM
vnašamo nekakovostne ali neustrezne podatke, lahko pričakujemo tudi
nekakovostne rezultate.

13






Interpretacija informacij – vodstvo podjetja pogosto pripisuje prevelik pomen
pridobivanju informacij, zanemarjajo pa pomen interpretacije informacij.
Osebni stik s strankami – za odnose je značilno vzajemno sodelovanje med več
osebami. Občutki in čustvena povezanost so glavni dejavniki vsakega odnosa.
CRM proces pa velikokrat poteka med posamezniki in računalniki, zato je ob
visoki stopnji avtomatizacije priporočljivo, da je zadnji člen v verigi človek, vsaj
za tiste stranke, ki to želijo.
Različne cenovne sheme – podjetja velikokrat pripravijo različne cenovne
sheme za različne segmente strank, kar lahko načne zaupanje strank. Prav tako
podjetja vlagajo manj truda v segmente strank, ki so ocenjeni kot manj
dobičkonosni, kar lahko vodi v nezadovoljstvo strank, ki se zaradi takšnega
razlikovanja počutijo zapostavljene.

2.5 Ponudniki CRM rešitev
Na trgu CRM rešitev lahko zaznamo precejšnjo konkurenco med ponudniki teh rešitev.
Tako tuj kot slovenski trg sta zelo pestra in ponujata zelo širok izbor ponudnikov CRM
rešitev. Tako danes za podjetja izbira ponudnika CRM rešitve predstavlja vedno težjo
nalogo, v katero je potrebno vložiti vedno več časa in naporov. Vodilni svetovno znani
ponudniki CRM rešitev se ponašajo z veliko mero izkušenj in primerov dobrih praks, na
katerih temeljijo njihove rešitve. To prav gotovo vpliva na njihov ugled in uživanje
zaupanja s strani njihovih strank. Vendar pa pri izbiri CRM rešitve ne smemo zanemariti
domačih ponudnikov. Dejstvo je, da so ta podjetja manjša od svetovno znanih
ponudnikov in imajo najverjetneje tudi manj izkušenj, vendar pa imajo pomembno
prednost, to je poznavanje poslovanja na domačem trgu. Na podlagi tega svoje rešitve
prilagodijo razmeram in posebnostim v slovenskem poslovnem prostoru, kar jim lahko
prinaša konkurenčno prednost pred tujimi ponudniki CRM rešitev.
Omenili smo že, da na trgu najdemo veliko število različnih ponudnikov CRM rešitev.
Vendar pa kljub številčnosti ponudnikov skoraj polovico trga obvladuje 5 svetovno
znanih ponudnikov. Po navedbah podjetja Gartner trg CRM rešitev dosega spodbudno
rast, saj so skupni prihodki ponudnikov CRM rešitev v letu 2014 narasli za 13,3% glede
na leto 2013. Tako so skupni prihodki v letu 2013 znašali 20,4 milijard, v letu 2014 pa
23,2 milijard dolarjev. Na tem mestu je potrebno omeniti, da 47% celotnih prihodkov
na trgu CRM rešitev, predstavljajo CRM rešitve v oblaku, kar je rezultat vedno večjega
zanimanja podjetij za storitve v oblaku. Med ponudniki CRM rešitev zaseda največji
tržni delež podjetje Salesforce.com, sledijo mu SAP, Oracle, Microsoft in IBM (Gartner,
2015). Prihodki v letih 2013 in 2014 ter pripadajoči tržni deleži v omenjenih letih so
prikazani v tabeli 1.
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Tabela 1: Vodilni ponudniki CRM rešitev po svetu
Podjetje
Salesforce.com
SAP
Oracle
Microsoft
IBM
Ostali
Skupaj

2014
Prihodki (v
milijonih $)
4.268,5
2.809,4
2.115,2
1.438,6
873,1
11.681,9
23.186,7

2013
Prihodki (v
milijonih $)
3.330,2
2.621,3
2.060,8
1.181,8
792,1
10.474,7
20.460,9

2014
Tržni delež (v %)

2013
Tržni delež (v %)

18,4
12,1
9,1
6,2
3,8
50,4
100

16,3
12,8
10,1
5,8
3,9
51,1
100

Vir: Gartner, 2015

Glede na to, da izbira CRM rešitve za podjetje ni lahka naloga, revija CRM Magazine
vsako leto naredi izbor najboljših CRM rešitev za posamezno velikostno skupino
podjetij. CRM rešitve ocenjujejo po štirih kriterijih: obseg funkcionalnosti, sposobnost
vodenja podjetja, zadovoljstvo strank in cena. V vsaki kategoriji je predstavljenih pet
najvišje uvrščenih CRM rešitev. Rezultati ocenjevanja so prikazani na sliki 5. Podjetja v
vsaki kategoriji so razvrščena po abecedi, najboljša CRM rešitev je obarvana z vijolično
barvo. Pri vsakem kriteriju je lahko posamezna CRM rešitev ocenjena z ocenami od 1
do 5, kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa najboljša ocena.
Slika 5: Vodilni predstavniki CRM rešitev po mnenju revije CRM Magazine
OBSEG
FUNKCIONALNOSTI

VODENJE
PODJETJA

ZADOVOLJSTVO
STRANK

CENA

VELIKA
PODJETJA

OBSEG
FUNKCIONALNOSTI

VODENJE
PODJETJA

OBSEG
FUNKCIONALNOSTI

VODENJE
PODJETJA

ZADOVOLJSTVO
STRANK

CENA

SREDNJE
VELIKA
PODJETJA

MALA
PODJETJA

Vir: CRM Magazine, 2015
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Iz slike 5 je razvidno, da je v vseh kategorijah vodilna CRM rešitev Microsoft Dynamics
CRM. V kategoriji velikih podjetij ji tesno sledi Salesforce, v kategoriji srednje velikih
podjetij BPMonline, v kategoriji malih podjetij pa Infusionsoft. V vsaki kategoriji je
izbrana tudi CRM rešitev, ki ima največji potencial, da se med najboljših pet CRM
rešitev v posamezni kategoriji uvrsti naslednje leto. Tako ima v kategoriji velikih
podjetij največji potencial Infor, v kategoriji srednje velikih podjetij Oracle in v
kategoriji malih podjetij SugarCRM (CRM Magazine, 2015).
Tudi na slovenskem trgu ponudnikov CRM rešitev je izbira pestra. Glede na ugotovitve
raziskave, ki jo je izvedlo podjetje FrodX, lahko podjetja v Sloveniji izbirajo med okrog
50 ponudniki CRM rešitev. Nekateri izmed njih ponujajo lastne CRM rešitve, drugi pa so
zastopniki za različne svetovno znane CRM rešitve. Pri FrodXu ocenjujejo, da je velikost
slovenskega trga CRM med dva in tri milijone evrov letno, vsako leto pa se s CRM
rešitvijo opremi vsaj 1500 delovnih mest. Med najbolj razširjene CRM rešitve v Sloveniji
glede na rezultate raziskave spadajo rešitve podjetij Intera, Microsoft, Salesforce.com
in SAP (FrodX, 2013). Nekaj najvidnejših ponudnikov CRM rešitev v Sloveniji
prikazujemo v tabeli 2.
Tabela 2: Ponudniki CRM rešitev v Sloveniji
Ponudnik

CRM rešitev

Ponudnik

ADD

add.CRM

Adacta

Intera
Manto

Intrix
Manto Insight

Agenda OpenSystems
Agilcon

Oblikovanje.com

CRM mobilni sistemi

Avtenta

ORG. TEND
Pronet
Oracle Slovenija
SAP Slovenija

Microsoft Dynamics
CRM
ProCRM+
Oracle CRM
SAP CRM

Comtron
CRM sistemi
Stroka produkt
Triglif

CRM rešitev
Microsoft Dynamics
CRM
SugarCRM
Salesforce
CRM rešitev za
zavarovalnice na
osnovi Microsoft
Dynamics CRM
Microsoft Dynamics
CRM
SugarCRM
Maximizer CRM
Triglif CRM

Prirejeno po: FrodX, 2013

2.6 Postopek uvedbe CRM rešitve
Uvedba CRM že od nekdaj velja za tvegan projekt, predvsem zaradi slabih izkušenj iz
preteklosti, ko so CRM uvajali predvsem v oddelkih informatike v velikih podjetjih.
Takšni projekti niso imeli možnosti za uspeh, saj so CRM vpeljevali zaposleni, ki
vsebinsko niso dovolj natančno poznali procesov, povezanih z odnosi s strankami. Tudi
tehnološke rešitve za CRM so bile takrat precej okorne in uvedba takih sistemov je
trajala zelo dolgo. Včasih tako dolgo, da so se ob uvedbi procesi v podjetju že toliko
spremenili, da je bil sistem neuporaben. Danes je uvedba CRM rešitve drugačna in
boljša. Podjetja imajo na voljo veliko informacij in nasvetov, ki jim pomagajo do
uspešne uvedbe (Bauman, 2015).
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Kako torej uvesti CRM v podjetje? Sam nakup in izobraževanje uporabnikov še zdaleč
nista dovolj za uspešno uvedbo. Kot vsaka druga strategija, se tudi ta začne v samem
vrhu podjetja. Za uvajanje CRM rešitve v podjetje je najprej potrebno spremeniti
miselnost zaposlenih, predvsem pa pogled na stranko (Oblikovanje.com, 2015).
Za uvajanje CRM rešitve v podjetje obstaja več različnih postopkov oziroma
metodologij. Katera izmed njih je najuspešnejša je težko reči, saj so si podjetja med
seboj različna in imajo različne značilnosti glede na svojo velikost in panogo, v kateri
poslujejo. Vse to pa vpliva na samo uvedbo CRM rešitve. Zato mora podjetje samo
uvedbo prilagoditi svojim značilnostim. Vsekakor pa je dobro, da pri tem upošteva
enega izmed postopkov uvedbe CRM.
Projekt uvajanja CRM rešitve lahko razdelimo na tri faze: načrtovanje, izgradnja in
namestitev. Te faze pa lahko razdelimo na šest korakov: poslovno načrtovanje,
arhitektura in oblikovanje, izbira tehnologije, razvoj, uvedba in merjenje (Dyché, 2004,
str. 247). Potek projekta uvajanja CRM rešitve je prikazan na sliki 6.
Slika 6: Postopek uvedbe CRM rešitve
ČAS

FAZE

Načrtovanje
KORAKI

OPRAVILA

Poslovno
načrtovanje

-CRM strategija
-CRM
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Arhitektura/
oblikovanje

-Funkcionalnost
rešitve
-Analiza
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-Načrtovanje
osebja

Izbira
tehnologije

-Ocenjevanje
ponudnikov
-Povezava
sistemov
-Namestitev
rešitve

Namestitev
Razvoj

-Prilagoditve/
razvoj
-Izdelave
prototipov
-Načrtovanje
podatkovne
baze

Uvedba

-Implementacija
-Izdelava
dokumentacije
-Izobraževanje
zaposlenih

Merjenje

-Ocenjevanje
rešitve

Vir: Dyché, 2004, str. 247

V nadaljevanju predstavljamo posamezne korake uvedbe CRM rešitve.
Poslovno načrtovanje
Sama uvedba CRM rešitve v podjetje se začne s spoznavanjem trenutnih težav,
definiranjem poslovnih procesov, določitvijo ciljev in kar je najpomembnejše, s
sprejeto odločitvijo o uvedbi CRM v podjetje. Vsaj 50% celotne izvedbe predstavlja
jasen in kritičen opis trenutnega stanja. Zelo pomembno je, da vodstvo podjetja
definira svoje poslovne procese in težave, identificira izgube in oceni trenutno zgradbo
celotnega podjetja. To predstavlja osnovo, na podlagi katere podjetje ugotovi, v
kakšnem stanju se trenutno nahaja in kaj želi z uvedbo CRM rešitve doseči (Ladič,
2006b).
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Najpomembnejša aktivnost v procesu poslovnega načrtovanja je definiranje ciljev
CRM-ja. Cilji so lahko na ravni oddelka ali celotnega podjetja, potrebno pa je poskrbeti,
da so cilji zastavljeni jasno in merljivo. Poslovno načrtovanje na ravni podjetja vključuje
dokumentacijo CRM strategije in opredelitev ustreznih programov znotraj nje. Na ravni
oddelka pa vključuje določanje meja nove CRM rešitve (Dyché, 2004, str. 246-247).
Faza poslovnega načrtovanja mora obvezno vključevati izdelavo poslovnega načrta, v
katerem jasno opredelimo cilje in namen CRM ter zahteve za njihovo dosego. Poslovni
načrt nam kot vodilo pomaga skozi celotno uvedbo CRM. Na samem začetku služi za
pridobitev soglasja vodstva in sponzorjev projekta, kot osrednja točka je uporaben v
fazi razvoja in kasneje po sami uvedbi CRM rešitve nam služi kot pomoč pri merjenju
rezultatov uvedbe (Dyché, 2004, str. 247).
V okvir poslovnega načrtovanja spada tudi opredelitev ključnih poslovnih procesov, ki
so osredotočeni na stranko in na katere bo vplivala uvedba CRM rešitve. Te poslovne
procese lahko enostavno samo avtomatiziramo, v veliki večini primerov pa je pred
avtomatizacijo potrebna prenova poslovnih procesov in šele nato je proces pripravljen
za avtomatizacijo. Odvisno od vodstva in sponzorjev projekta lahko poslovno
načrtovanje vključuje tudi ocene donosnosti naložbe (Dyché, 2004, str. 247).
Arhitektura in oblikovanje
Korak arhitekture in oblikovanja je lahko za podjetje naporen in težak, zato se ga
vodstvo in sponzorji projekta nemalokrat odločijo preskočiti in gredo naravnost na
korak izbire tehnologije v upanju na čudež. To je napačen pristop, saj je kljub
zahtevnosti zelo pomembno, da tega koraka ne preskočimo, saj je za uspešno uvedbo
nujno potreben (Dyché, 2004, str. 248).
V tem koraku je potrebno opredeliti poslovne procese, ki jih bo CRM rešitev podpirala
in določiti seznam funkcionalnosti, ki jih mora CRM rešitev vsebovati. S tem podjetje
dobi predstavo o obstoječi informacijski tehnologiji v podjetju in vključenosti CRM
rešitve v poslovanje podjetja (Dyché, 2004, str. 248).
Ključna aktivnost v tem koraku je popis poslovnih področij, ki jih bo zajela CRM rešitev,
kot tudi tistih področij na katera bo sam CRM vplival. Na koncu tega koraka mora biti
podjetje sposobno odgovoriti na naslednji vprašanji (Dyché, 2004, str. 248):
 Na katero tehnologijo in procese v podjetju bo vplival CRM?
 Kaj potrebujemo, česar trenutno še nimamo, za uspešno delovanje CRM?
Še ena pomembna aktivnost v tem koraku je analiza obstoječih tehnologij v podjetju in
opredelitev, kako se bo CRM rešitev povezala s temi sistemi, npr. z ERP rešitvijo,
klicnim centrom, obstoječo tehnologijo za avtomatizacijo trženja in podobno. Ko so
vplivi in povezave med sistemi opredeljene, lahko zaposleni na področju informatike
izdelajo osnutek arhitekture CRM z ustreznimi povezavami na ostale sisteme. Potrebno
je razmisliti tudi o tem, katere specifične podatke podjetje potrebuje in želi zbirati za
popolno podporo vsakodnevnemu poslovanju. Opredeliti je potrebno, kje bomo
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določene podatke dobili in kateri že obstajajo v trenutnih sistemih (Dyché, 2004, str.
248-250).
Na koncu ta korak vključuje tudi načrtovanje projektne skupine za uvedbo CRM rešitve.
Potrebno je pripraviti tudi prednostni seznam aktivnosti uvedbe v skladu s poslovnimi
zahtevami in razpoložljivostjo zaposlenih, ki sestavljajo projektno skupino (Dyché,
2004, str. 251).
Izbira tehnologije
Na trgu informacijskih rešitev je veliko CRM rešitev, ki so si med seboj po
funkcionalnosti precej podobne. Preden podjetje izbere CRM rešitev je dobro, da se na
uvedbo ustrezno pripravi. To pomeni, če je podjetje korektno opravilo korak
arhitekture in oblikovanja, je dobro pripravljeno na izbiro ustrezne rešitve. Pri izbiri
CRM rešitve je potrebno upoštevati predhodno opredeljene poslovne potrebe in želje,
poslovne procese, potrebne funkcionalnosti rešitve (Bauman, 2013).
Pri izbiri CRM rešitve se mora podjetje odločiti ali bo imelo CRM rešitev v oblaku ali
klasično CRM rešitev z lokalno namestitvijo. Danes se večina malih in srednje velikih
podjetij odloča za CRM v oblaku, saj je to za naročnika ceneje, enostavneje in brez
večjega tveganja. Vendar je pri CRM rešitvi v oblaku integracija z obstoječimi
informacijskimi sistemi v podjetju nekoliko težja, možnost prilagajanja rešitve pa
nekoliko manjša. Za nakup sistema oziroma postavitev na lastnih strežnikih se v večini
primerov odločajo večja podjetja, predvsem tista, ki imajo na voljo strežniško
infrastrukturo in sistemsko osebje za vzdrževanje (Bauman, 2013).
Pri izbiri ponudnika CRM rešitve se podjetje lahko odloča med domačimi ali tujimi
ponudniki. Domači ponudniki so večinoma prilagojeni domačemu poslovnemu
prostoru, medtem ko so tuji ponudniki večinoma osredotočeni globalno in nekateri
prisotni prek lokalnih partnerjev. Če se podjetje odloči za tujega ponudnika je
priporočljivo preveriti, ali nastavitve oziroma prilagoditve omogočajo specifične
nastavitve za posamezen trg. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi
izobraževanju oziroma uvajanju CRM rešitve s strani ponudnika. Pri domačih
ponudnikih se v večini primerov izobraževanja izvedejo na sedežu podjetja, pri tujih pa
je to nekoliko težje, če ni lokalnega partnerja. Vendar se ta ovira lahko premosti z
uporabo orodij za izvedbo spletnih konferenčnih klicev in se tako na daljavo poveže
kamorkoli (Bauman, 2013).
Izbira ponudnika za uvedbo CRM rešitve je pomembna in odgovorna odločitev.
Podjetje lahko danes na spletu preveri vsakega ponudnika, pregleda funkcionalnosti,
reference, cene in v živo preizkusi CRM rešitev. Če poslovni partnerji že uporabljajo
kakšno CRM rešitev, se je dobro pozanimati in preveriti njihovo izkušnjo. Najbolje je
narediti ožji izbor ponudnikov in opraviti informativne pogovore, na katerih se je
smiselno osredotočiti na izkušnje ponudnika, dosedanje reference in preveriti način
postopka uvedbe CRM rešitve (Bauman, 2013).
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Razvoj
Korak razvoja vključuje izgradnjo in prilagoditve CRM rešitve na podlagi lastnosti
izbrane rešitve. Mišljenje, da je ta korak samo domena programerjev, je napačno, saj
vključuje tudi integracijo poslovnih procesov z izbrano CRM rešitvijo. Integracija
poslovnih procesov pomeni, da izbrano CRM rešitev integriramo v te poslovne procese.
Obraten postopek, ko želimo poslovne procese prilagoditi CRM rešitvi je napačen, saj s
tem slabimo poslovne procese, tako da ti niso več optimizirani (Dyché, 2004, str. 251).
Za korak razvoja je značilna tudi izdelava prototipov. Razvijalci vsake toliko časa
uporabnikom predstavijo vmesne funkcionalnosti. Te funkcionalnosti lahko uporabniki
testirajo že med uvedbo in ne šele po njej. S tem razvijalci dobijo povratne informacije
direktno od uporabnikov, na podlagi katerih poteka nadaljnji razvoj. Tako zagotovimo,
da končna CRM rešitev ustreza zahtevam in pričakovanjem uporabnikov (Dyché, 2004,
str. 251-252).
Logično je, da razvoj večinoma vključuje tehnično delo, kamor spada izgradnja
podatkovne baze, čiščenje podatkov in njihova migracija ter integracija CRM rešitve z
ostalimi informacijskimi sistemi v podjetju (Dyché, 2004, str. 252).
Uvedba
V koraku uvedbe je po končanih predhodnih korakih nova CRM rešitev nameščena,
testirana in pripravljena na uporabo. Ključnega pomena v samem koraku uvedbe je
izobraževanje uporabnikov. Potrebno jim je predstaviti funkcionalnosti nove rešitve in
način dela, da bodo lahko CRM rešitev produktivno uporabljali (Dyché, 2004, str. 252).
Uvedba CRM rešitve v podjetje lahko vključuje velike spremembe v informacijski
tehnologiji in poslovnih procesih, ki jih morajo uporabniki popolnoma razumeti.
Uspešne uvedbe se od neuspešnih ločijo predvsem zaradi človeških dejavnikov. Med te
štejemo (Ladič, 2006b):
 kognitivne omejitve ljudi pri usvajanju inteligentnih sistemov,
 ljudje nepopolno razumejo dobljeno pomoč in je ne upoštevajo v korist
preteklih izkušenj in vizij,
 realno ne morejo obvladovati velikih količin informacij in znanj,
 so frustrirani s teorijami, ki jih ne razumejo,
 verjamejo, da lahko dobijo več pomoči s pogovarjanjem z drugimi ljudmi tudi,
če je njihovo znanje omejeno.
Dober izobraževalni program zaposlenim pomaga razumeti ne samo cilje CRM, ampak
tudi, kako bo pomagal bolje služiti strankam. Medtem ko se zdi izobraževanje končnih
uporabnikov CRM rešitve logično in razumljivo, je prav tako pomembno tudi celovito
izobraževanje menedžerjev, ki bodo CRM uporabljali kot pomoč pri sprejemanju
odločitev (Ladič, 2006b).
Izobraževanje uporabnikov lahko vključuje tudi uporabniška navodila, predstavitev
koristi pri vsakodnevni uporabi in drugo dokumentacijo, kot tudi spletno pomoč, ki
uporabnike spodbuja, da funkcionalnosti CRM rešitve v največji meri produktivno
izkoristijo (Dyché, 2004, str. 253).
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Merjenje
Korak merjenja poveže celoten projekt uvajanja v sklenjen krog. Številna podjetja se
temu koraku izognejo, kar je napačen pristop. Brez meritev podjetje ne more določiti,
ali je bil projekt uvedbe uspešen, prav tako so meritve delovanja CRM rešitve ter
količine in kakovosti podatkov potrebne, če želimo zagotoviti optimalno delovanje
CRM rešitve (Dyché, 2004, str. 253).
V koraku merjenja so zelo pomembne povratne informacije končnih uporabnikov. Na
podlagi teh informacij lahko izboljšamo uporabnost CRM rešitve in dosežemo večjo
poslovno učinkovitost. Kot je prikazano na sliki 6, merjenje učinkovitosti naredi
povratno zanko do ponovnega poslovnega načrtovanja, kar podjetju omogoči nenehne
izboljšave CRM rešitve. Z nadgrajevanjem CRM rešitve dobimo boljše funkcionalnosti in
večjo vrednost za stranke (Dyché, 2004, str. 254-255).
Pri sami uvedbi CRM rešitve je pomemben tudi časovni potek uvedbe, ki je lahko
precej nepredvidljiv. Mišljenje, da lahko CRM rešitev uvedemo čez noč, je povsem
napačno. Temelj vsake uspešne uvedbe je podrobno načrtovanje in natančna tehnična
izvedba, kar pa vsekakor zahteva čas. Medtem ko je čas analize trenutnega stanja in
tehnične izvedbe mogoče dokaj natančno predvideti, pa je čas prilagajanja CRM rešitve
praktično nemogoče napovedati. Glavni dejavniki, ki vplivajo na to so računalniška
pismenost uporabnikov, njihova pripadnost organizaciji, način dela s CRM rešitvijo,
občutek nadzora, motivacija uporabnikov in pravilno delovanje CRM rešitve. Proces
uvedbe CRM rešitve je zaključen šele takrat, ko celotno podjetje v celoti sprejme novo
filozofijo in nov način razmišljanja postane glavno orodje na vseh ravneh odločanja
(Ladič, 2006b).

2.7 Kritični dejavniki uspeha uvedbe CRM
Izbira in uvedba CRM sistema v podjetje je vse prej kot enostavna naloga. Nemalokrat
se zgodi, da uvedba traja dlje kot smo pričakovali, stroški so višji od načrtovanih, sama
uvedba pa ne prinese želenih rezultatov. Kljub temu, da CRM v poslovnem svetu ni več
nov in nepoznan, je odstotek neuspešnih projektov uvedbe še zmeraj zelo visok. Tako
naj bi bilo v letu 2014 neuspešnih 38% projektov (C5insight, 2014).
Neuspešni uvedbi CRM se lahko izognemo z upoštevanjem kritičnih dejavnikov uspeha.
Ti nas opozarjajo, na katera področja moramo biti še posebej pazljivi v procesu uvedbe.
Nastali so na podlagi izkušenj iz preteklih neuspelih projektov in nam tako predstavljajo
smernice za uspešno uvedbo.
Ključni dejavniki uspeha uvedbe CRM, ki se v osnovi nanašajo na področja poslovnih
strategij, organizacijske strukture, organizacijske kulture, tehnologije in podpore
vodstva so (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005, str. 167-168):
 V stranko usmerjena poslovna strategija, ki mora biti jasno opredeljena in
imeti široko podporo. Izhajati mora iz poslovnih potreb podjetja in njegovega
pojmovanja stranke. Njena osnovna naloga je promocija ideje CRM v celotnem
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podjetju in vzdolž vseh poslovnih funkcij. Potrebno je zagotoviti, da je strategija
dobro razumljena in sprejeta na ravni celotnega podjetja.
Merljivi poslovni cilji, ki predstavljajo osnovo za izgradnjo funkcionalnih rešitev
v sistemu CRM. Prav tako morajo podjetje voditi k uresničevanju poslovnih
strategij.
Jasno razumevanje zahtev strank. Bistvo, zakaj se podjetje odloči za CRM, je
prav v gradnji boljših odnosov s strankami. Zavedati se je potrebno, da vsi
odnosi niso enako pomembni. Da bi pravilno oblikovali strategije, poslovne
aktivnosti in tehnologije je ključnega pomena poznavanje vrednosti strank,
njihovih potreb, zahtev in obnašanja. Pomembno je, da odnose optimiziramo
na način, s katerim bomo dosegali obojestranske koristi.
Primerna organizacijska struktura in kultura. V podjetjih so se tradicionalno
izoblikovale meje med posameznimi funkcijskimi področji. Tako organizacijska
struktura kot organizacijska kultura morata težiti k odpravljanju teh meja. Kot
posledica odpravljenih meja se pojavi večja stopnja povezanosti in sodelovanja
med funkcijskimi področji, kar vodi do kakovostnejšega obravnavanja strank.
CRM-ju prijazno informacijsko okolje. Izvajanje CRM strategije je podprto z
uporabo informacijskih tehnologij. Obravnavanje CRM-ja kot izključno
tehnološke rešitve je povsem napačno. Izgradnja informacijskega okolja mora
izhajati iz poslovnih ciljev in usmeritev in ne obratno.
Povezano delovanje množice tržnih poti. Stranke so vse zahtevnejše, zato
pričakujejo možnost komuniciranja in izvajanja poslovnih operacij prek različnih
tržnih in komunikacijskih poti, pri čemer želijo njihovo povezano delovanje.
Naloga organizacijske strukture in informacijskega okolja je, da podpirata
povezano delovanje in s tem stranki zagotovita optimalno izkustvo prek ovir, ki
jih predstavlja uporaba različnih tržnih poti. Poudariti je potrebno, da je na tem
mestu ključna prenova poslovnih procesov v podjetju.
Zavedanje velikega pomena zaposlenih in njihove motiviranosti. Zaposleni so
ključnega pomena v procesu uvajanja CRM-ja. S svojimi spodbudami so lahko v
veliko pomoč pri uvedbi, lahko so pa zaradi odpora do sprememb velika ovira,
ki ruši napore podjetja pri uvajanju novih strategij. Zato je potrebno poskrbeti
za široko sprejetje in podporo uvajanju sprememb in novega načina
razmišljanja s strani zaposlenih. To lahko dosežemo tako, da že na samem
začetku nad idejo CRM navdušimo nekaj ključnih zaposlenih na nižjih nivojih, ki
bodo nato znanje in idejo prenašali naprej in nad njo navduševali druge.
Podpora in sodelovanje vodstva podjetja. Podpora in sodelovanje vodstva
imata pri uvajanju ključno vlogo.
Strokovni pristop k uvajanju CRM rešitev. Pri uvajanju morajo sodelovati
strokovnjaki z različnih področij, zagotovo ne smejo manjkati strokovnjaki s
področja trženja, prodaje in informatike. V veliki večini je potrebno v projekt
uvajanja vključiti tudi zunanje svetovalce in izvajalce z različnih področij, saj
večina podjetij ne razpolaga z vsemi potrebnimi znanji za uspešno izvedbo
projekta.
CRM je potrebno obravnavati kot kontinuiran proces uvajanja sprememb. Že
med samim uvajanjem, predvsem pa po njem, ko sistem zaživi, je potrebno
pozorno meriti, nadzorovati in spremljati delovanje sistema, ki služi za
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pridobivanje povratnih informacij. Na podlagi teh informacij lahko nato
podjetje uvaja kontinuirane izboljšave.
Flory (2012) navaja naslednje dejavnike, ki pripomorejo k uspešni uvedbi:
 Izbira CRM rešitve – uvedba CRM rešitve je večji finančni zalogaj, zato mora
podjetje dobro razmisliti, katero izmed rešitev bo izbralo. Pri izbiri je potrebno
upoštevati poslovno strategijo in cilje. Na podlagi teh usmeritev lahko določimo
zahteve, ki jih mora CRM rešitev izpolnjevati. Izbira rešitve zahteva temeljito
raziskavo ponudnikov CRM rešitev, izmed katerih nato izberemo takšno rešitev,
ki ustreza zahtevam podjetja.
 Sodelovanje zaposlenih – zelo pomembno je, da bodoči uporabniki CRM
rešitve 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 CRM rešitev 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 CRM rešitve – 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 CRM rešitev, ki s svojimi funkcionalnostmi presega poslovne potrebe
podjetja. Temu se lahko izognemo s skrbno izbiro CRM rešitve. 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 CRM
rešitve. Lahko se zgodi, da ugotovimo, da CRM rešitev veliko bolje zadovoljuje
potrebe podjetja, kot smo pričakovali. S tem se izognemo nepotrebnim
prilagoditvam in dodatnim stroškom.
 Postopno uvajanje CRM rešitve – 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 CRM rešitve, kar zaposlene dodatno motivira, saj je
napredek viden sproti in ne šele na koncu. Postopno uvajanje CRM rešitve 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 CRM rešitve v delovno okolje – pomembno je, da izbrano CRM
rešitev vključimo v obstoječe delovno okolje podjetja. CRM rešitev je potrebno
povezati z obstoječimi informacijskimi sistemi 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.
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Testiranje CRM rešitve – za uspešno delovanje CRM rešitve je nujno resno in
zavzeto testiranje uvedene rešitve. Napake in nepravilnosti v delovanju se
velikokrat pokažejo šele pri dejanski uporabi aplikacije. Zaposleni testiranja
velikokrat ne jemljejo resno, saj jim to predstavlja dodatno delo poleg
vsakodnevnih obveznosti. Rezultat neustreznega testiranja pa je CRM rešitev, 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.

Upoštevanje vseh naštetih kritičnih dejavnikov uspeha uvedbe nam lahko pomaga, da
se izognemo neuspešni uvedbi CRM rešitve. Vendar pa upoštevanja teh dejavnikov ne
smemo vzeti kot zagotovilo za uspešno uvedbo. Vsak projekt uvedbe je po svoje
drugačen in nanj vpliva veliko dejavnikov. Zato mora vsako podjetje uvedbo CRM
rešitve prilagoditi svojim razmeram in na podlagi zaznavanja lastnega okolja in virov
izoblikovati svoj pristop k uvajanju. Pri tem pa so lahko našteti kritični dejavniki uspeha
v veliko pomoč.
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3 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
Računalništvo v oblaku je tema, o kateri se v zadnjem času veliko govori in piše.
Koncept računalniške infrastrukture v podjetjih se zadnje čase spreminja. Vse več
podjetij se odloča za uporabo storitev v oblaku, saj jim to prinaša številne koristi. Tako
nekateri strokovnjaki vidijo računalništvo v oblaku kot trend, ki pomeni novo fazo v
razvoju interneta. Spet drugi pa v računalništvu v oblaku ne vidijo kaj več kot
»napihnjeno zgodbo«, saj računalništvo v oblaku pravzaprav temelji na že dobro
poznanih tehnologijah. Tehnologija za računalništvom v oblaku je torej evolucijska in
ne revolucionarna. Revolucionarna je uporaba te tehnologije. Zato morajo podjetja,
kot je značilno za vse novosti na področju informacijske tehnologije, dobro pretehtati
prednosti in morebitna tveganja vpeljave računalništva v oblaku v svoje poslovanje,
preden se za to dejansko odločijo (Panian, 2013, str. 171-172).
Glede na to, da je uporaba računalništva v oblaku v porastu, se nam zdi primerno na
tem mestu predstaviti rezultate raziskave o uporabi računalništva v oblaku med
slovenskimi podjetji, ki jo je izvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Ugotovitve raziskave so naslednje (Zupan, 2014):
 Storitve računalništva v oblaku v Sloveniji najema 15% podjetij z 10 ali več
zaposlenimi osebami. Te storitve v največji meri najemajo velika podjetja,
sledijo srednje velika in mala podjetja.
 Z vidika dejavnosti najemajo storitve v oblaku v večjem številu podjetja v
storitvenih dejavnostih, ki jim sledijo podjetja v proizvodnih dejavnostih.
 Podjetja, ki najemajo storitve računalništva v oblaku, v največjem številu
najemajo storitev e-poštnega predala, teh je 67%. 44% podjetij najema storitve
shranjevanja datotek, 39% podjetij pa storitve gostovanja podatkovne baze
podjetja.
 35% podjetij najema kot storitev računalništva v oblaku pisarniško programsko
opremo, 33% finančno-računovodsko opremo in 20% programsko opremo za
CRM.
 Večina podjetij (79%) dostopa do storitev računalništva v oblaku prek javnega
oblaka, 33% podjetij dostopa do storitev prek zasebnega oblaka, 12% pa
uporablja hibridni dostop.
 Podjetja, ki najemajo storitev računalništva v oblaku, najbolj omejuje pri
odločitvi za najem morebitno tveganje, povezano z zaščito ali varnostjo
podatkov v oblaku (36%). Visoki stroški najema storitev, pri odločitvi za
uporabo te storitve, omejujejo 30% podjetij. Negotovosti glede veljavne
zakonodaje, pravne pristojnosti in postopkov pri reševanju sporov omejujejo
25%, negotovost glede lokacije hranjenja podatkov v oblaku pa 23% podjetij.
 52% podjetij je z uporabo storitev računalništva v oblaku do določene mere
zmanjšalo stroške, povezane z uporabo programske ali strojne opreme. Za 48%
podjetij pa so bile z uporabo teh storitev do določene mere dosežene prožnost
in enostavna ter hitra vpeljava teh storitev v podjetjih.
 Nepoznavanje storitev računalništva v oblaku ali nezadostno znanje o teh
storitvah je najpogostejši vzrok ali ovira, ki preprečuje podjetjem uporabo teh
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storitev. To velja za 31% podjetij. Tveganja, ki so povezana z zaščito ali
varnostjo podatkov v oblaku ter visoki stroški najema storitve pa ovirajo pri
uporabi teh storitev 29% podjetij. Sledita negotovost glede lokacije hranjenja
podatkov v oblaku (27%) in negotovost glede veljavne zakonodaje, pravne
pristojnosti in postopkov za reševanje sporov (24%).
Velikim in srednje velikim podjetjem, ki so bolje seznanjena s storitvami
računalništva v oblaku, v večjem obsegu preprečujejo uporabo teh storitev
ovire, ki so povezane z morebitnim tveganjem v zvezi z zaščito ali varnostjo
podatkov v oblaku in negotovost v zvezi z lokacijo hranjenja podatkov.

3.1 Opredelitev računalništva v oblaku
V internet se seli vse več storitev in tudi razvijalci programske opreme ga lahko
uporabijo na vse bolj zanimive načine. Zadnja leta se je veliko govorilo o omrežnem
računalništvu, lahkih odjemalcih, programju kot storitvi, zunanjem izvajanju teh
programov, razpredenem računalništvu in podobnem. Vmes pa se je internet vse bolj
razvijal in spreminjal vsakdanje delo. Za tiho revolucijo, ki vse bolj očitno prodira v vse
segmente poslovnega in tudi zasebnega življenja se je uveljavil izraz računalništvo v
oblaku. Izraz »oblak« se v tej zvezi uporablja kot prispodoba za internet, izvira pa iz
simbola oblaka, ki se uporablja v diagramih za ponazoritev globalnega omrežja. Hkrati
je oblak dobra abstrakcija zapletene infrastrukture, ki se skriva v ozadju, uporabnikom
pa je na voljo skozi precej prijaznejše vmesnike (Mesojedec, 2009).
Po pregledu literature s področja računalništva v oblaku, kaj hitro ugotovimo, da ne
obstaja enotna definicija tega pojma. Najdemo lahko precej različnih in tudi podobnih
opredelitev, saj si vsak posamezni avtor pojem računalništva v oblaku razlaga nekoliko
po svoje. Zato v nadaljevanju navajamo nekaj definicij različnih avtorjev.
Najbolj splošno razširjena in priznana definicija računalništva v oblaku je definicija
ameriškega urada za standarde in tehnologijo NIST (National Institute of Standards and
Technology). Ta računalništvo v oblaku definira kot model, ki omogoča enostaven
dostop na zahtevo, do nabora skupnih nastavljivih računalniških virov (npr. omrežij,
strežnikov, medijev za shranjevanje podatkov, aplikacij in storitev), ki so lahko na voljo
hitro in z minimalnimi stroški upravljanja ali z minimalno interakcijo ponudnika
(Panian, 2013, str. 172).
Marks in Lozano (2010, str. 28) opredeljujeta računalništvo v oblaku kot vrsto
računalništva, ki zagotavlja dostop na zahtevo do skupine zelo elastičnih računalniških
virov. Ti viri so zagotovljeni kot storitev prek mreže (najpogosteje prek interneta) in so
danes mogoči zaradi številnih inovacij na področju računalniške tehnologije, poslovanja
in poslovnih modelov. Oblak uporabnikom omogoča učinkovito, neomejeno, zanesljivo
in stroškovno učinkovitejše računalništvo. Prav tako pa uporabnikom ni potrebno
skrbeti kako je sistem zgrajen, kako deluje, kdo ga upravlja in kje je lociran.
Wolf predstavlja definicijo, ki računalništvo v oblaku definira precej enostavno in
ohlapno. Pravi, da je računalništvo v oblaku uporaba kakršnegakoli strežnika ali
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programske aplikacije, do katere lahko uporabniki dostopajo izven lokalnega strežnika
(Yang, 2012, str. 4).
Pri Gartnerju definirajo računalništvo v oblaku kot slog računalništva, pri katerem so
razširljive in elastične informacijsko tehnološke zmogljivosti dostavljene zunanjim
uporabnikom kot storitev, z uporabo internetnih tehnologij (Gartner, 2009).
Računalništvo v oblaku je vzorec uporabe informacijske tehnologije, ki ne zahteva
velikih investicij v zmogljivo programsko opremo. Pri tem se do aplikacij dostopa prek
omrežja in je za to potreben le internetni dostop. Dostop do oblaka je možen z
uporabo klasičnega odjemalca, kjerkoli in kadarkoli uporabnik potrebuje določeno
informacijsko sredstvo, brez potrebe po posebni programski opremi (Zavod e-Oblak in
informacijski pooblaščenec, 2012).
Če želimo opisati računalništvo v oblaku na najbolj enostaven način, lahko rečemo, da
je računalništvo v oblaku skupek računalnikov in strežnikov, ki ponujajo različne
storitve, do katerih dostopamo s pomočjo interneta. Glavni namen tega modela je
ponuditi uporabnikom visoko zmogljive, zanesljive, prilagodljive in cenovno ugodne
računalniške storitve, do katerih dostopamo s pomočjo enostavnih spletnih vmesnikov
(Resnik, 2010).
Za boljše razumevanje računalništva v oblaku v nadaljevanju navajamo njegove
bistvene značilnosti. Te so (Zavod e-Oblak in informacijski pooblaščenec, 2012):
 Virtualni viri – fizična izvedba storitve je uporabniku skrita. To izvajalcu
omogoča, da optimizira storitve glede učinkovitosti in standardizacije.
 »Samopostrežba na zahtevo« - uporabnik se lahko samostojno odloči za zakup
računalniških zmogljivosti. Uporaba se nato omogoči samodejno brez
posredovanja ponudnika storitve.
 Širok mrežni dostop – računalniške zmogljivosti so dostopne prek omrežja skozi
standardizirane mehanizme, ki podpirajo različne odjemalce kot so pametni
telefoni, tablice, prenosniki in delovne postaje.
 Združevanje sredstev – računalništvo v oblaku razen klasične virtualizacije
uporablja tudi zmožnosti avtomatizacije in sobivanja uporabnikov na istih
informacijskih virih. To je bistvena lastnost računalništva v oblaku, kadar več
uporabnikov hkrati dostopa do istih tehnoloških virov. Do tega mehanizma je
namreč veljalo, da je ponudnik za vsakega uporabnika zagotovil ločeno
infrastrukturo, s pojavom mehanizmov sobivanja pa je možno zagotoviti
enovito konfiguracijo, enoten nadzor nad storitvami, nadgradnje in
enostavnejše okrevanje v primeru katastrofe in/ali restavriranja podatkov. S
tem je tesno povezana ena od temeljnih značilnosti računalništva v oblaku in
sicer odsotnost vezave podatkov na natančno opredeljeno fizično lokacijo, saj
se lahko podatki (hkrati) nahajajo v več podatkovnih centrih, ki se lahko
nahajajo kjerkoli po svetu.
 Visoka elastičnost – uporabnik lahko glede na svoje trenutne potrebe hitro
poveča ali zmanjša obseg zakupljenih računalniških zmogljivosti, ki jih
uporabnik dojema kot neomejene.
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Plačilo na osnovi uporabe – sistemi računalništva v oblaku avtomatično
nadzirajo in optimizirajo vire glede na vrsto storitve. Tako je transparentnost
porabe virov zagotovljena z njihovim nadzorom in spremljanjem in tako
uporabnik plačuje samo za vire, ki jih dejansko tudi uporablja.

Računalništvo v oblaku je rezultat razvoja tehnologij in konceptov, ki jih že poznamo,
pri tem pa je nov pojem elastičnosti. V nadaljevanju na kratko predstavljamo
razmejitev računalništva v oblaku z drugimi tehnologijami, kot so mrežno
računalništvo, zunanje izvajanje in nudenje aplikacijskih storitev (Höllwarth, 2012, str.
36-37):
 Mrežno računalništvo – svoje začetke ima v znanosti, kjer se obravnavajo
računalniške težave z zelo veliko podatki, kot je npr. vremenska napoved ali
raziskava materialov in sicer prek več ustanov s šibko povezanostjo heterogenih
in geografsko porazdeljenih virov. Mrežnemu računalništvu je v primerjavi z
računalništvom v oblaku manjkal centralni nadzor virov in enostavnejše
upravljanje.
 Zunanje izvajanje (angl. Outsourcing) – gre za postopek, kjer so za uspešnost
storitve odgovorni zunanji ponudniki. Računalništvo v oblaku je tako izjemno
prožna oblika storitev z zunanjimi izvajalci, ki ima krajše pogodbene roke (ure
ali meseci), večjo elastičnost (dodajanje virov po potrebi) in je brez vnaprej
določenih stroškov (stroški investicije in namestitve so zajeti v taksah).
 Nudenje aplikacijskih storitev (angl. Application Service Providing – ASP) –
ASP predstavlja ponujanje programske opreme prek interneta, pri čemer je
ponudnik odgovoren za gostovanje in administracijo. Storitev računalništva v
oblaku Programska oprema kot storitev je v več pogledih razširitev prvotne
zamisli ASP-ja.
Iz vsega do sedaj zapisanega, lahko povzamemo, da v samem bistvu računalništvo v
oblaku ni nekaj povsem novega, saj temelji oziroma je izpeljano iz že obstoječih in
dobro poznanih konceptov. Čeprav ne obstaja enotna definicija računalništva v oblaku,
lahko iz različnih opredelitev izluščimo njegovo bistvo. V osnovi gre za storitev najema
računalniških virov ponudnika, ki so na voljo kjerkoli in kadarkoli jih uporabniki
potrebujejo ter se obračunavajo po dejanski uporabi.

3.2 Storitveni modeli računalništva v oblaku
Računalništvo v oblaku delimo na tri temeljne storitvene modele/ravni, ki se nanašajo
na vrsto storitve. Ti storitveni modeli so običajno zgrajeni hierarhično drug vrh drugega
in se lahko uporabljajo neodvisno drug od drugega. Na splošno velja, da nižje kot smo v
hierarhiji, večja je stopnja standardizacije, možnosti uporabe pa so bolj splošne narave.
Višje kot smo, bolj specifično je okolica prilagojena potrebam (Höllwarth, 2012, str. 4546). Hierarhija storitvenih modelov je prikazana na sliki 7.
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Slika 7:Hierarhija storitvenih modelov računalništva v oblaku
Poslovni
uporabniki

Razvijalci
aplikacij

Administratorji
informacijske
tehnologije

SaaS

Uporabnik lahko uporablja aplikacije, ki se izvajajo v ponudnikovi infrastrukturi
v oblaku in so dostopne prek različnih odjemalnih naprav z vmesnikom za
odjemalce, kot je spletni brskalnik. Ne more pa upravljati ali nadzirati osnovne
infrastrukture v oblaku, omrežja, strežnikov, operacijskih sistemov, pomnilnika
ali posameznih aplikacij. Izjeme so možne pri omejenih uporabnikovih
nastavitvah konfiguracije aplikacij.

PaaS

Uporabnik lahko na infrastrukturo v oblaku postavi aplikacije, ki jih je sam
ustvaril. Ne more upravljati ali nadzirati osnovne infrastrukture v oblaku,
omrežja, strežnikov, operacijskih sistemov ali pomnilnika, ima pa nadzor nad
postavljenimi aplikacijami in mogoče konfiguracijami okolja, ki gostuje
aplikacije.

IaaS

Uporabnik ima možnost najema procesorske moči, pomnilnika, omrežja in
drugih temeljnih računalniških sredstev, kjer lahko postavi in izvaja poljubno
programsko opremo, kar lahko zajema operacijske sisteme in aplikacije. Ne
more upravljati s temeljno infrastrukturo oblaka, ima pa nadzor nad
operacijskimi sistemi, pomnilnikom, postavljenimi aplikacijami in lahko izbira
omrežne komponente (npr. požarne zidove, programe za uravnavanje
obremenitve).

Prirejeno po: Höllwarth, 2012, str. 48

V nadaljevanju bomo vsakega od temeljnih storitvenih modelov podrobneje
predstavili, na koncu pa bomo na kratko predstavili še nekaj manj razširjenih storitev
računalništva v oblaku.
3.2.1 Infrastruktura kot storitev (IaaS)
Najosnovnejši model računalništva v oblaku je infrastruktura kot storitev (angl.
Infrastructure as a Service – IaaS), ki omogoča najem infrastrukture informacijske
tehnologije, pogosto ponujene z uporabo virtualizacije. Najamemo lahko npr. strežnik,
omrežje, prostor, operacijski sistem, medije za hrambo podatkov. Te vire na daljavo
uporabljamo tako, kot bi jih imeli doma ali v podjetju, vendar lahko zakupljene
kapacitete spreminjamo glede na trenutne potrebe. Z infrastrukturo kot storitvijo se
izognemo nakupu strojne opreme in s tem tudi njenemu vzdrževanju in nadgradnjam
(Čehovin, 2011).
Infrastrukturo kot storitev je smiselno najemati v številnih primerih, saj prinaša za
uporabnike mnoge prednosti. Izbira tega storitvenega modela računalništva v oblaku je
še posebej primerna v naslednjih primerih (Panian, 2013, str. 181):
 Potreba podjetja po računalniških virih je zelo nestanovitna – skozi čas prihaja
do nihanja potreb podjetja po računalniških virih. V nekaterih časovnih
obdobjih poslovanja je ta potreba zelo visoka, čez čas pa se ta potreba močno
zmanjša ali je skoraj ni več.
 Nova podjetja ali organizacije – novonastala podjetja (angl. Start-up)
najpogosteje nimajo dovolj kapitala za naložbe v drago strojno opremo.
 Hitro rastoča podjetja – za podjetja, ki se zelo hitro razvijajo, razširitev in
nadgradnja strojne opreme pogosto postane ozko grlo.
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Upravljanje stroškov – ko želi vodstvo podjetja zmanjševati investicijske stroške
je izbira infrastrukture kot storitve primerna odločitev.

Najpomembnejši ponudniki infrastrukture kot storitve so VMware, Oracle, IBM,
Microsoft, KVM, OpenStack, Xen, Eucalyptus, Nimbus, OpenNebula, Citrix Cloud,
AppNexus, Amazon in drugi (Zavod e-Oblak in informacijski pooblaščenec, 2012).
3.2.2 Platforma kot storitev (PaaS)
Platforma kot storitev (angl. Platform as a Service – PaaS) posreduje uporabnikom
določeno platformo, ki navadno temelji na infrastrukturi oblaka in omogoča delovanje
programske opreme. Uporabniki lahko na tej platformi razvijajo svoje aplikacije in tako
uporabljajo lastne rešitve. Uporaba tega storitvenega modela računalništva v oblaku
omogoča razvoj aplikacij brez potrebe po nakupu in vzdrževanju lastne strojne in
programske infrastrukture (Čehovin, 2011).
Uporaba platforme kot storitve je za podjetje lahko zelo koristna, še posebej v
primerih, ko večje število ustvarjalcev, oblikovalcev in programerjev dela na istem
razvojnem projektu. Ta storitveni model je zelo priročen tudi v primeru, ko na projektu
sodelujejo zunanji strokovnjaki. Platforma kot storitev je zelo privlačna rešitev za
uporabnike, ki imajo obstoječ vir podatkov (npr. prodajne informacije pridobljene iz
CRM rešitve) in želijo ustvariti aplikacijo, ki bo uporabljala te obstoječe podatke.
Nazadnje je platforma kot storitev koristna tudi v primeru, ko razvijalci določene
aplikacije želijo avtomatizirati proces njenega testiranja (Panian, 2013, str. 179).
Vidnejši ponudniki platforme kot storitve so Google App Engine, Microsoft Azure
Services, Oracle PaaS, IBM Paas, VMware SpringSource in drugi (Zavod e-Oblak in
informacijski pooblaščenec, 2012).
3.2.3 Programska oprema kot storitev (SaaS)
Programska oprema kot storitev (angl. Software as a Service – SaaS) je storitveni
model, ki se trenutno najpogosteje ponuja in o katerem se največ govori. Pri uporabi
tega modela aplikacij ni potrebno namestiti ali pognati na krajevnem računalniku. Prav
tako se uporabnikom ni potrebno obremenjevati z vzdrževanjem in nadgrajevanjem
programske opreme. Razvoj lastnih aplikacij v tem primeru ni mogoč, saj gre za dostop
do že razvitih aplikacij prek enostavnega spletnega vmesnika. Največja prednost tega
storitvenega modela je zaračunavanje glede na uporabo aplikacij (angl. Pay-per-use).
Poleg tega aplikacije v računalniškem oblaku prinašajo nove načine delovanja, kar se
kaže tudi v bistveno večji stopnji medsebojne integracije v primerjavi s klasičnimi
aplikacijami (Čehovin, 2011).
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Kljub temu, da je programska oprema kot storitev trenutno najbolj poznan in razširjen
storitveni model računalništva v oblaku, ki prinaša številne prednosti, pa je potrebno
opozoriti, da v nekaterih primerih uporaba tega modela ni najboljša rešitev. Ti primeri
so (Panian, 2013, str. 177):
 Aplikacije, ki zahtevajo izjemno hitro obdelavo podatkov zajetih v realnem času.
Primer bi lahko bile aplikacije za nadzorovanje procesov v industrijskih ali
energetskih objektih.
 Aplikacije, ki vsebujejo podatke, katerih zaradi pravnih ali poslovnih razlogov ni
dovoljeno ali priporočljivo hraniti na lokacijah, nad katerimi lastniki teh
podatkov nimajo popolnega nadzora.
 Aplikacije, ki se v podjetju že uporabljajo in še vedno v celoti izpolnjujejo
potrebe podjetja.
Pomembnejši ponudniki programske opreme kot storitve so Google (npr. Gmail),
Microsoft (npr. Office 365), Salesforce.com (CRM rešitev v oblaku). Za uporabo teh
storitev uporabnik običajno potrebuje le brskalnik in dostop do interneta, vse ostalo
zagotavlja ponudnik storitve, v nekaterih primerih celo brezplačno (Zavod e-Oblak in
informacijski pooblaščenec, 2012).
3.2.4 Drugi storitveni modeli računalništva v oblaku
Do sedaj smo predstavili temeljne storitve v oblaku z infrastrukturo (IaaS), platformo
(PaaS) in programsko opremo (SaaS) kot storitvijo. Obstajajo pa še druge posebne
ponudbe, ki so med uporabniki storitev računalništva v oblaku manj razširjene. Te
storitve so (Höllwarth, 2012, str. 49-52):
 Poslovni proces kot storitev (angl. Business Process as a Service – BpaaS) –
ponuja celotne standardizirane poslovne procesne verige (poteke dela) z
metodami, ki omogočajo uporabo računalništva v oblaku. Do funkcionalnosti
dostopamo prek spletnih vmesnikov. Ponudnik BPaaS je odgovoren za poslovne
funkcije, obračunavanje se izvede na osnovi porabe ali mesečnih naročniških
pogodbenih modelov. Primeri BPaaS so npr. obračun potnih stroškov,
upravljanje poslovnih procesov, naročniški sistemi (portali) povezani s CRM in
nadaljnjo logistiko skladiščenja za odpremo, izračun zavarovalniškega tveganja,
preverjeni sistemi za rezervacije potovanj in hotelov (npr. Amadeus) itd.
 Namizje kot storitev (angl. Desktop as a Service – DaaS) – predstavlja
razširjeno obliko programske opreme kot storitve (SaaS). Ta storitev se
največkrat uporablja v okoljih zasebnega oblaka in uporabnikom večinoma
ponuja klasično namizje Microsoft Windows, vključno s programsko opremo, ki
jo uporabniki potrebujejo. DaaS je večinoma predpogoj za uporabo lahkih
odjemalcev.
 Identiteta kot storitev (angl. Identity as a Service – IdaaS) – pri tej storitvi
ponudnik računalništva v oblaku ponuja preverjanje pristnosti uporabnika in
skrbništvo uporabnikov.
 Človek kot storitev (angl. Human as a Service) – ta storitev človeško
inteligenco uporabi kot storitev za reševanje nalog, ki jih računalnik ne more
opraviti ali jih opravi zelo slabo oziroma počasi, npr. prepoznavanje slik. Primer
te storitve je mehanični Turk (angl. Mechanical Turk) podjetja Amazon, s
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pomočjo katerega prijavljeni uporabnik izvede naloge za plačilo (zneski so
večinoma od nekaj centov do nekaj evrov). Pred sprejemom se lahko od
uporabnika zahteva posebna kvalifikacija (običajno on-line test), s katero se
preveri in dokaže njegova primernost.
Pomnilnik kot storitev (angl. Storage as a Service) – veliko storitev
računalništva v oblaku ponuja pomnilnik kot storitev. Te storitve so večinoma
usmerjene v končnega uporabnika in največkrat dopuščajo shranjevanje samo
določenih vrst podatkov. Najbolj znani primeri so DropBox, Microsoft Windows
OneDrive, Google Drive, Apple iCloud.

3.3 Namestitveni modeli računalništva v oblaku
V osnovi je bilo računalništvo v oblaku že kmalu razdeljeno na dve značilni pojavni
obliki, ki jima lahko rečemo tudi praobliki in imata določene skupne značilnosti. Ta
temeljna namestitvena modela računalništva v oblaku sta javni in zasebni oblak, ki sta
prikazana na sliki 8. Danes večina avtorjev omenja tri vrste namestitvenih modelov,
kjer poleg javnega in zasebnega oblaka opisujejo še hibridni oblak (Höllwarth, 2012,
str. 38).
Slika 8: Javni in zasebni oblak
Javni oblak








Zasebni oblak



v lasti ponudnika oblaka, ki tudi
upravlja okolje oblaka
dostop je omogočen različnim
uporabnikom
uporablja se skupna infrastruktura za
različne uporabnike
dostop preko interneta
primeren za manj občutljive
informacije
pogosto cenejši kot zasebni oblak







v lasti podjetja/kupca, ki tudi upravlja
okolje oblaka
dostop je omejen (dostop ima
najemnik, njegovi pooblaščeni
poslovni partnerji, stranke in
dobavitelji)
infrastruktura se uporablja samo za
najemnika oblaka
dostop preko intraneta, lahko pa tudi
preko interneta
primeren za informacije, ki zahtevajo
visok nivo varnosti

Vir: Data-Tech, 2015

V nadaljevanju opisujemo omenjene temeljne oblike namestitvenih modelov
računalništva v oblaku in na koncu na kratko predstavljamo še nekaj posebnih oblik.
3.3.1 Javni oblak
Javni oblak (angl. Public Cloud) zagotavlja storitve v oblaku, ki jih ponuja trg. Velikokrat
se pojem »oblak« uporablja kot sinonim za »javni oblak«. Javni oblak zagotavlja vire, ki
so dostopni vsem, zato se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z varnostjo, pravom in
dostopnostjo (Höllwarth, 2012, str. 38).
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Za javni oblak je značilno, da je njegov lastnik ponudnik storitev računalništva v oblaku,
storitve javnega oblaka pa so dostopne vsem, ki to želijo. Uporabniki do storitev
javnega oblaka dostopajo preko interneta. Storitve so uporabnikom na voljo na osnovi
plačila po dejanski uporabi, nekatere storitve pa so na voljo tudi brezplačno (npr.
Gmail). Ena temeljnih značilnosti javnega oblaka je virtualizacija. Virtualni viri v javnem
oblaku so podobni tradicionalnim virom v računalniških centrih, s to razliko, da so
virtualni viri iz vidika uporabnika lažje dostopni, ne zahtevajo konfiguracije in
upravljanja in so uporabnikom nevidni. Za javni oblak je značilno sobivanje več različnih
uporabnikov na istih informacijskih virih. Pri tem posamezni uporabnik nima nobenega
vpliva na to, kdo vse še uporablja to storitev ponudnika ali kakšno drugo (Panian, 2013,
str. 182).
Prednosti javnega oblaka so (Höllwarth, 2012, str. 40):
 Največja prednost za uporabnike je plačilo na osnovi dejanske uporabe.
 Javni oblak je odlična rešitev za podjetja, ki ne želijo vlagati v lastno
informacijsko infrastrukturo. Z najemom storitev v javnem oblaku se lahko
vnaprej izognejo naložbam oziroma jih na osnovi porabe spreminjajo v stroške
izvedbe.
 Prednost predstavlja tudi vidik mobilnosti, ki ima v podjetjih vedno večjo vlogo.
V javnem oblaku lahko podjetja najamejo npr. celoten delovni prostor v oblaku,
uporabniki pa prek običajnih končnih naprav dostopajo do aplikacij, vsebin in
storitev, neodvisno od lokacije njihovega nahajanja.
Javni oblak ima tudi nekaj slabosti. Te so (Höllwarth, 2012, str. 40):
 Z uporabo storitev v javnem oblaku uporabnik izgubi absolutne možnosti
nadzora lastne informacijske infrastrukture in jih nadomesti s pogodbeno
dogovorjenim pravilnikom. V primeru dvoma glede upoštevanja in izpolnitve se
upošteva pravna pot, kar lahko v več pogledih pomeni dodatna tveganja,
predvsem je pri takih izvedbah potrebno upoštevati časovno dimenzijo.
 Slabost so tudi številni pomisleki, ki se pojavljajo glede skladnosti, varnosti,
dostopnosti pa tudi zmogljivosti, ki jo je potrebno natančno preveriti za vsak
posamezen primer.
3.3.2 Zasebni oblak
Zasebni oblak (angl. Private Cloud) je rešitev, ki je primerna za posamezno podjetje, ki
si želi imeti svoj oblak in predstavlja zagotavljanje storitev računalništva v oblaku
znotraj zaprtega omrežja. Vire za zasebni oblak lahko zagotovi podjetje samo ali pa
zunanji ponudnik. Z zasebnim oblakom je mogoče izkoristiti številne prednosti javnega
oblaka, vključno s samopostrežbo storitev, razširljivostjo in elastičnostjo, hkrati pa
zagotoviti dodaten nadzor in možnosti prilagajanja, saj ima podjetje popoln nadzor nad
tem kdo, kako in kdaj sme uporabljati storitve zasebnega oblaka (Simčič, 2011).
Upravljanje in izvajanje zasebnega oblaka se odvija znotraj podjetja ali skupne
organizacije. Vse storitve so dostopne znotraj varne domene podjetja v lastnih
omrežjih, to pomeni v intranetu – znotraj požarnega zidu podjetja. Vendar pa lahko
vire upravlja tudi neodvisni ponudnik na kraju podjetja ali tudi zunaj njega, neodvisno
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od lokacije. Povezava uporabnika v tem primeru poteka s kodiranimi zasebnimi
omrežnimi segmenti (Höllwarth, 2012, str. 41).
Največja prednost zasebnega oblaka je omogočanje individualnih prilagoditev. Zasebni
oblaki na področju varnosti in skladnosti kompenzirajo slabosti javnega oblaka, niso pa
tako učinkovito nadgradljivi. Bistvena slabost zasebnega oblaka je, da vnaprej plačanih
stroškov investicije ni mogoče v celoti spremeniti v stroške izvedbe. To je posledica
tega, da mora podjetje vnaprej kupiti in/ali sestaviti komponente za zasebni oblak, ki
jih nato pri dejanski uporabi in obremenitvah ni mogoče nadgraditi. S tem se del
prednosti računalništva v oblaku na žalost zmanjša. Kljub tej slabosti pa se lahko z
uporabo javnega oblaka še vedno veliko prihrani, saj na končne rezultate pozitivno
vplivajo tudi druge prednosti oblaka, kot so samopostrežba, avtomatizacija, visoka
stopnja izkoriščenosti skupnih virov, virtualizacija, prilagodljivost itd. (Höllwarth, 2012,
str. 41).
3.3.3 Hibridni oblak
Hibridni oblak (angl. Hybrid Cloud), kot pove že samo ime, predstavlja kombinacijo
storitev v javnem in zasebnem oblaku. Pogosto uporabniki svoje procese razdelijo in jih
del gostijo v zasebnem oblaku, ločen del (npr. manj občutljive podatke) pa v javnem
oblaku. Tako notranji viri ostanejo pod nadzorom podjetja, zunanje vire pa priskrbi
ponudnik javnega oblaka. Na ta način so občutljivi podatki varno shranjeni pri
uporabniku, hkrati pa je podjetju na voljo skoraj neomejena prilagodljivost javnega
oblaka. Na ta način lahko podjetja rešijo težave, ki zadevajo varnost in hkrati
izkoriščajo prednosti javnega oblaka (Pronid, 2012).
Da bi bile rešitve v hibridnem oblaku uspešne, sta ključna dva dejavnika (Höllwarth,
2012, str. 42):
 Integracija različnih servisnih komponent, ki mora biti pregledna, tako da
končni uporabnik ne bo zaznal razlik ali prehodov med posameznimi moduli ali
ugotovil virov.
 Ne glede na vlogo in uporabo posameznih komponent hibridnega oblaka in
njihov izvor (iz javnih storitev ali modulov zasebnega oblaka) je potrebno za vse
komponente skrbeti in jih nadzirati na enak način. Na primer, na enak način je
potrebno uporabljati komponente za nadzor poslovnih procesov ali upravljanje
dodeljevanja pravic za dostop in posegati po enakih podatkovnih zapisih za
pravilnike, pravila, dnevnike nadzora itd., ki so odloženi v enotnem
podatkovnem zapisu za celo podjetje (zbirka podatkov o spremembah in
konfiguracijah).
Prednosti hibridnega oblaka so (Höllwarth, 2012, str. 43):
 Hibridni oblak zagotavlja kombinacijo prilagodljivosti javnega oblaka in
zanesljivosti zasebnega oblaka. Prednost tega je, da se lahko podjetje na vsa
stanja obremenitve sistema odzove zelo elastično in dinamično, hkrati pa
ohrani nadzor na vseh ključnih področjih.
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Slabosti hibridnega oblaka so (Höllwarth, 2012, str. 43):
 Z samo zapletenostjo rešitve postaja tudi upravljanje storitev vedno večji izziv.
Končni uporabniki so večinoma navajeni, da v zasebnem okolju uporabljajo več
različnih storitev z različnimi uporabniškimi imeni in gesli (Gmail, Facebook,
Twitter itd.). Nasprotno pa se bodo uporabniki v poslovnem okolju prijavljali z
eno samo identiteto.
3.3.4 Posebne oblike namestitvenih modelov računalništva v oblaku
Predstavili smo že temeljne namestitvene modele računalništva v oblaku, sedaj pa
predstavljamo še nekaj posebnih oblik namestitvenih modelov, ki temeljijo na enaki
osnovni arhitekturi, glede na področje uporabe pa so različno oblikovani, skladno s
ponujenimi funkcionalnostmi. Ti namestitveni modeli so (Höllwarth, 2012, str. 44-45):
 Regionalni oblaki (angl. Regional Clouds) – internet je globalno omrežje, zato
je prek interneta možno tudi ponujati storitve v oblaku. Ni pa to obvezno, saj je
velikokrat bolj smiselno, da se storitve v oblaku ponuja na geografsko
omejenem področju. V takih primerih govorimo o regionalnih oblakih. Ti
praviloma težijo k temu, da ponudijo posebne storitve državljanom, zaposlenim
in obiskovalcem v določeni regiji. Obseg ponujenih funkcij je lahko ogromen, od
informacijskih in računovodskih sistemov regionalnega prometa, turističnih
storitev, do virtualnih, avdio in video podprtih mestnih vodičev in vse do
zdravstvenih storitev. Prav tako sem spadajo tudi regionalne storitve, uradni
portali za državljane in regionalna podjetja itd.
 Vladni oblaki (angl. Government Clouds) – vse, kar velja za zasebne uporabnike
in podjetja v različnih panogah, je pomembno tudi za javne ustanove. V javnem
sektorju pogosto veljajo posebni, z zakonom določeni okvirni pogoji, zahteve po
varstvu podatkov so strožje od običajnih zahtev, vendar je tudi tukaj možnost
področij uporabe zelo raznolika in skoraj neomejena. Z vladnimi oblaki se lahko
zelo poveča učinkovitost javnih podatkovnih centrov, uradne in upravne
postopke je možno v zaprtem vladnem oblaku oblikovati bolj učinkovito in
ceneje, s povezanostjo med različnimi upravnimi organi se poenostavi pretok
podatkov in delovne procese. Storitve v oblaku lahko tako precej zmanjšajo
obremenitev državne blagajne, kar je v času krize zelo dobrodošlo. Tudi
sodelovanje med državljani, podjetji in organi oblasti lahko postane z oblakom
enostavneje. To lahko ponazorimo s primerom postopka registracije vozil, pri
katerem sodelujejo kupec, avto hiša, urad za registracijo vozil in zavarovalnica.
Ta postopek bi lahko brez težav potekal v oblaku, kar bi vsem udeležencem
pomenilo veliko poenostavitev.
 Oblaki skupnosti (angl. Community Clouds) – oblaki skupnosti predstavljajo
oblake glede na panogo. Ponudba storitev v oblaku je danes zelo obširna,
vendar je vsaka storitev izolirana od drugih. Če želi uporabnik v oblaku
uporabiti različne oblačne storitve posameznih ponudnikov, se bo moral za
vsako uporabo posamezne storitve vsakič znova prijaviti. V tem primeru
izmenjava podatkov med posameznimi storitvami v oblaku ni na voljo. Rešitev
za to so oblaki skupnosti. V takšne storitve oblakov skupnosti se uporabnik
prijavi z eno skupno prijavo in ima nato na voljo individualno izmenjavo
podatkov med izbranimi storitvami v oblaku, npr. med storitvijo v oblaku CRM
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in ERP. Poleg tega so storitve v oblaku skupnosti pogosto prilagojene potrebam
posameznih skupin uporabnikov, kot so davčni svetovalci, krovci, trgovci z
jeklom itd.

3.4 Prednosti in slabosti računalništva v oblaku
Računalništvo v oblaku lahko podjetjem prinaša številne prednosti in prispeva k
zagotavljanju konkurenčnosti podjetja, zato je njegova uporaba vedno bolj zanimiva
tako za mala, srednje velika in tudi velika podjetja. Seveda pa ima računalništvo v
oblaku tudi nekaj slabosti oziroma prinaša podjetju določena tveganja. Zato je pred
sprejetjem odločitve za uporabo računalništva v oblaku priporočljivo natančno preučiti
prednosti in slabosti, ki jih lahko njegova uporaba prinese podjetju.
V podjetju Salesforce.com navajajo naslednje glavne prednosti računalništva v oblaku
(Salesforce.com, 2015a):
 Prilagodljivost – v primeru, ko podjetje potrebuje več računalniških virov kot
običajno, lahko te potrebe enostavno zadovolji z zakupom dodatnih kapacitet
računalništva v oblaku. Takoj, ko potreba po večjih kapacitetah izgine, lahko
najete vire v podjetju takoj zmanjšajo. S tem načinom se podjetje lahko bolje
prilagodi različnim stopnjam obremenitev in namesto, da bi kupilo toliko
strežnikov, kot jih potrebuje ob največjih obremenitvah, lahko v oblaku
zmogljivost in kapaciteto strežnikov elastično povečuje ali zmanjšuje.
 Obnovitev podatkov v primeru katastrof – z uporabo računalništva v oblaku
podjetja ne potrebujejo več kompleksnih načrtov obnovitve podatkov v
primerih katastrof, saj v tem primeru ponudnik računalništva v oblaku poskrbi
za varnost podatkov in čimprejšnjo obnovitev v primeru katastrofe.
 Samodejna posodobitev programske opreme – za posodobitev programske
opreme je odgovoren ponudnik računalništva v oblaku, kar za uporabnike
pomeni, da so posodobitve z njihovega vidika samodejne in brezplačne, saj so
že vključene v ceno najema storitev. Tako se podjetje izogne odločanju med
uporabo zastarele programske opreme in dragimi nadgradnjami.
 Plačilo po uporabi – storitve računalništva v oblaku se običajno plačujejo po
modelu dejanske uporabe, tako podjetje plača samo toliko kot dejansko porabi.
Začetna investicija je majhna ali je sploh ni, tekoči stroški uporabe pa so
predvidljivi.
 Boljše sodelovanje – računalništvo v oblaku olajšuje sodelovanje med
zaposlenimi, saj jim omogoča, da ne glede na to kje se nahajajo, hkrati skupaj
ustvarjajo in urejajo dokumente ter uporabljajo skupne aplikacije. Sledijo lahko
aktivnostim sodelavcev in tako v realnem času sledijo vsem spremembam.
 Mobilnost – do virov v oblaku lahko uporabniki dostopajo kjerkoli in kadarkoli,
potrebna je le internetna povezava.
 Nadzor nad dokumenti – če podjetje ne uporablja storitev v oblaku, si morajo
zaposleni pri skupinskem delu dokumente pošiljati po elektronski pošti, kar
pomeni, da lahko dokument hkrati ureja le ena oseba. Prihaja tudi do zmede pri
poimenovanjih dokumentov in iskanju zadnje verzije dokumenta. Računalništvo
v oblaku zagotavlja nadzor nad dokumenti, saj so le-ti shranjeni na enem
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mestu. Do enega dokumenta lahko hkrati dostopa več uporabnikov. Zmede z
iskanjem zadnje verzije ni, saj vsi urejajo isti dokument.
Varnost – ponudniki storitev v oblaku zagotavljajo visoke standarde varnosti, ki
so pogosto višji kot jih lahko zagotovi podjetje za lasten računalniški center. S
tem, ko so podatki shranjeni v oblaku, si podjetje tudi zagotovi večjo varnost
pred izgubo podatkov, saj so le-ti varnostno shranjeni na več strežnikih hkrati.
Zagotavljanje konkurenčnosti – računalništvo v oblaku je še posebej koristno
za mala podjetja, saj jim omogoča dostop do informacijske tehnologije, ki si je
zaradi visokih stroškov drugače ne bi mogla privoščiti. To pa jim tudi omogoča,
da so pri svojem poslovanju konkurenčnejša in se lahko merijo tudi z večjimi
podjetji.
Prijaznost okolju – podjetja, ki uporabljajo računalništvo v oblaku, uporabljajo
samo vire, ki jih dejansko potrebujejo, kar zmanjšuje njihov ogljikov odtis. Z
uporabo računalništva v oblaku lahko podjetja zmanjšajo porabo energije in
količino ogljikovih emisij za vsaj 30%.

Miller (2008, str. 24-28) navaja še nekatere druge prednosti računalništva v oblaku:
 Manjša potreba po visoko zmogljivih uporabniških računalnikih – za dostop do
storitev v oblaku uporabniki ne potrebujejo visoko zmogljivih računalnikov, saj
aplikacije tečejo v oblaku in ne na samem računalniku. S tem lahko podjetje
prihrani, saj so manj zmogljivi računalniki cenejši od visoko zmogljivih.
 Nižji stroški informacijske infrastrukture – z uporabo računalništva v oblaku
podjetja ne potrebujejo tako močne lastne informacijske infrastrukture, saj
lahko izkoristijo procesorsko moč oblaka in na ta način nadomestijo notranje
računalniške vire.
 Nižji stroški vzdrževanja – računalništvo v oblaku občutno zmanjša stroške
vzdrževanja tako strojne kot programske opreme, saj z uporabo računalništva v
oblaku podjetje ne potrebuje toliko informacijske infrastrukture.
 Nižji stroški programske opreme – programska oprema lahko za podjetje
predstavlja velik strošek, saj je potrebno kupiti programske pakete za vsak
računalnik v podjetju posebej. Temu se lahko podjetje izogne z najemom
programske opreme v oblaku, kjer ponudnik storitev v oblaku zaračuna najem
programske opreme, ki je običajno cenejši od nakupa licenc.
 Večja računalniška moč – z uporabo storitev v oblaku je uporabnikom na voljo
celotna računalniška moč infrastrukture v oblaku, kar pomeni, da uporabniki
niso več omejeni le na zmogljivost enega računalnika, ampak na moč tisočih
strežnikov, ki so medsebojno povezani.
 Neomejena kapaciteta shranjevanja – računalništvo v oblaku uporabnikom
nudi neomejene zmogljivosti shranjevanja podatkov za razliko od računalnika,
ki ima v primerjavi z računalništvom v oblaku zelo omejene zmogljivosti
shranjevanja podatkov.
 Izboljšana kompatibilnost med operacijskimi sistemi – kompatibilnost
operacijskih sistemov pri izmenjavi podatkov med računalniki lahko nemalokrat
predstavlja težavo. Pri računalništvu v oblaku ni pomembno, kateri operacijski
sistem uporabljamo, saj lahko do oblaka dostopamo z vsemi operacijskimi
sistemi in tako enostavno delimo dokumente z drugimi uporabniki.
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Kot smo že omenili, ima računalništvo v oblaku poleg številnih prednosti tudi nekaj
slabosti. Miller (2008, str. 28-30) ter Dukarid in Jurid (2010, str. 8) navajajo naslednje
slabosti in tveganja računalništva v oblaku:
 Zahteva po internetni povezavi – računalništvo v oblaku ne deluje brez
internetne povezave, kar pomeni, da brez povezave ne moremo dostopati do
podatkov in dokumentov shranjenih v oblaku. To lahko predstavlja težavo
predvsem za delo na terenu, kjer ni mogoče vzpostaviti internetne povezave.
Posamezne aplikacije sicer omogočajo delovanje brez povezave, vendar je to
običajno zelo omejen način uporabe.
 Zaupanje ponudniku – s prenosom izvajanja aplikacij k ponudniku storitev
računalništva v oblaku, je podjetje odvisno od kakovosti storitev, ki jih
ponudnik omogoča. Pri tem je ključno, ali podjetje ponudniku zaupa do te
mere, da bo sposoben zagotavljati delovanje sistemov vsaj tako dobro, kot bi to
bilo sposobno podjetje samo. Podjetje mora s ponudnikom sestaviti pogodbo, v
kateri se ponudnik in podjetje natančno dogovorita o vseh podrobnostih
najema storitev računalništva v oblaku.
 Slabo delovanje s počasno internetno povezavo – počasna internetna
povezava lahko precej ovira delo s storitvami v oblaku, saj je za optimalno
delovanje potrebna hitra širokopasovna povezava.
 Delovanje je lahko počasno – tudi, če imamo hitro širokopasovno internetno
povezavo je lahko delovanje aplikacij v oblaku precej počasno. To je še posebej
izrazito v primerih, ko se pri ponudniku izvajajo vzdrževalna dela, izdelujejo
varnostne kopije ali ko poskuša do oblaka hkrati dostopati preveliko število
uporabnikov.
 Prenosljivost aplikacij – pri računalništvu v oblaku je vprašljiva prenosljivost
aplikacij ali tako imenovano zaklepanje aplikacij znotraj ponudnika (angl.
vendor lock-in). Za podjetja je v večini primerov zelo težko, včasih pa celo
nemogoče preiti k drugemu ponudniku računalništva v oblaku, saj so platforme
običajno oblikovane tako, da je prenos aplikacij k drugemu ponudniku časovno
in stroškovno zelo potraten.
 Varnost podatkov – varnost podatkov je ključnega pomena. Podjetja so
običajno zelo skeptična glede zagotavljanja varnosti poslovnih podatkov pri
ponudnikih. Bojijo se predvsem možnosti izgube konkurenčnih podatkov in
zaupnosti podatkov svojih strank. V mnogih primerih je lokacija podatkov
nerazkrita, kar še dodatno poveča skrbi, povezane z varnostjo podatkov
podjetja. Pri tradicionalnih podatkovnih centrih znotraj podjetja so požarni
zidovi tisti, ki ščitijo te občutljive informacije. Pri računalništvu v oblaku pa so
ponudniki storitev odgovorni za vzdrževanje varnosti podatkov in podjetja se
morajo zanašati na njih. Iz tega razloga bodo verjetno računalniški oblaki bolj
izpostavljeni napadom in poskusom vdorov, kakor strežniki posameznih
podjetij. Zato je zelo pomembno, da ponudnik storitev v oblaku zagotovi
zadostno stopnjo varovanja sistema.
 Usklajevanje z zakonodajo – uporaba računalništva v oblaku lahko vpliva na
sposobnost zagotavljanja skladnosti z regulativami in predpisi, predvsem na
področju lokacije shranjevanja podatkov in zagotavljanja dostopa do podatkov.
V nekaterih evropskih državah zakonodaja ne dovoljuje, da bi se osebni podatki
in druge občutljive informacije fizično nahajale zunaj države. Za izpolnjevanje
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teh zahtev, morajo ponudniki računalništva v oblaku namestiti svoje
podatkovne centre izključno znotraj teh držav, da bi zagotovili skladnost z
zakonodajo. Postavitev takšne infrastrukture ni zmeraj izvedljiva in predstavlja
velik izziv za marsikaterega ponudnika.
Omejitve pri prilagoditvi programske opreme – programsko opremo, ki je
lokalno nameščena v podjetju, lahko uporabniki prilagajajo svojim potrebam.
Pri programski opremi v oblaku pa aplikacije delujejo oddaljeno, zato ima
podjetje nad njimi omejen nadzor in omejeno možnost prilagajanja.

3.5 Varnost računalništva v oblaku
Varnost je tema, o kateri se na področju računalništva v oblaku veliko govori, piše in
razpravlja. Zadnje čase se veliko premika v smeri standardizacije na področju varnosti
rešitev v oblaku. Dejstvo je, da večina ljudi pri odločanju za kakšno brezplačno rešitev v
oblaku ne prebere niti pogojev uporabe ter ne razmišlja o varnosti bolj poglobljeno od
nastavitve osebnega gesla. In če smo svojo zasebnost na račun uporabnosti in tudi
nižjih stroškov nekako še pripravljeni žrtvovati za vsakodnevna zasebna opravila
(elektronska pošta, shranjevanje podatkov in podobno), pa si tega nikakor ne smemo
privoščiti na poslovnem področju. V poslovnem svetu je zbiranje in varovanje podatkov
ter ravnanje z njimi precej bolj regulirano, nepravilno ravnanje pa tudi sankcionirano
(Ladič, 2012).
Pomembna stvar, ki jo je dobro imeti vedno v mislih, je dejstvo, da uporaba katerekoli
tehnologije nikoli ne more biti povsem varna. Rešitev, ki bi zagotavljala popolno
varnost, enostavno ne obstaja. Ko se podjetje odloča za uporabo storitev v oblaku je
priporočljivo, da ima izdelan podroben varnostni model, ki mu olajša prehod v oblak.
Največja sprememba za podjetje po prehodu v oblak je, da izgubi del nadzora nad viri,
ki ga je imelo pred prehodom v oblak. Pred prehodom je podjetje samo zagotavljalo
varnost sistema in nadziralo dostop do občutljivih podatkov, po prehodu v oblak pa je
zagotavljanje varnosti naloga ponudnika storitev v oblaku (Panian, 2013, str. 196-197).
Na področju računalništva v oblaku je bilo ustanovljenih kar nekaj organizacij, ki se
ukvarjajo z varnostjo v oblaku. Med temi organizacijami je v ospredju CSA (Cloud
Security Alliance), ki raziskuje različna področja varnosti v oblaku ter nato izdaja
poročila in smernice, s katerimi želi zagotoviti boljše razumevanje groženj
računalništva v oblaku in s tem večjo varnost pri uporabi storitev v oblaku. Leta 2013
so objavili dokument The Notorious Nine, v katerem so predstavili devet
najpogostejših groženj računalništva v oblaku. Te grožnje so (CSA, 2013a):
 Zloraba in nepoštena uporaba podatkov/virov – med večje strahove podjetij,
ki uporabljajo storitve računalništva v oblaku, spada strah pred zlorabo
občutljivih podatkov podjetja, ki lahko ob vdoru pridejo v roke konkurentov. V
primeru, da je oblak pomanjkljivo zgrajen, to predstavlja večje tveganje za
vdore. Ko napadalcu uspe vdor v oblak, ga lahko uporablja na enak način kot
legitimni uporabniki. Varnostne kontrole, ki jih lahko uporabimo na tem
področju so: strožji vstopni postopki, strožji nadzor prometa in plačil, šifriranje,
varnostno kopiranje itd.
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Izguba podatkov – do izgube podatkov lahko pride zaradi vdora zlonamernih
napadalcev in tudi zaradi drugih razlogov, kot so nenamerno brisanje podatkov
s strani ponudnika, naravna katastrofa, kot je požar ali potres, kar lahko privede
do trajne izgube podatkov. Podatki so lahko ogroženi tudi zaradi neustreznih
dostopnih kontrol ali šibkega šifriranja. Priporočene varnostne kontrole za to
področje so: močan nadzor dostopa, strog nadzor ključev, šifriranje podatkov,
varnostno kopiranje itd.
Ugrabitev računa ali seje (angl. hijacking) – ugrabljanje računa ali seje ni nov
pojav. Načinov za ugrabitev je več, kot npr. lažno predstavljanje, ponarejanje
podatkov ali le preprosto izkoriščanje ranljivosti programov. Če napadalec
pridobi dostop do računa, lahko spremlja vse dejavnosti, ki se dogajajo znotraj
njega, manipulira s podatki, ponareja podatke ali preusmeri stranke podjetja na
lažne internetne strani, kar lahko resno škodi poslovanju in ugledu podjetja.
Pred ugrabitvijo računa se lahko zavarujemo z močno, dvostopenjsko
avtentikacijo (postopek preverjanja, da je uporabnik zares tisti uporabnik, za
katerega se predstavlja), že uporabljenih gesel ne uporabimo nikoli več (ne
glede na to ali gre za prijavo v isto ali drugo aplikacijo), ne uporabljamo istih
računov za prijave v različne aplikacije ter izvajamo nadzor nad aktivnostmi
računa, z namenom odkrivanja neavtoriziranih aktivnosti.
Ne-varnost vmesnikov in API-jev (aplikacijski programski vmesnik, angl.
Application Programming Interface) – vmesniki, preko katerih uporabniki
dostopajo do storitev v oblaku, so lahko ranljivi ali nepravilno uporabljeni in
tako izpostavljajo aplikacije napadom. Da zagotovimo varnost na tem področju
je potrebna analiza varnosti, močna avtentikacija in avtorizacija, nadzor
dostopa ter šifrirani prenosi.
Nedostopnost storitve – preprosto povedano, gre pri napadih onemogočanja
dostopa do storitev za preprečitev dostopa uporabnikov do podatkov in
aplikacij v oblaku. Ti napadi običajno ustvarjajo veliko strahu in privlačijo
medijsko pozornost. Napadalci izkoristijo ranljivost spletnih strežnikov,
podatkovnih baz ali drugih virov v oblaku, preko katerih povzročijo upočasnitev
njihovega delovanja. Uporabniki v tem primeru ne morejo dostopati do storitev
v oblaku in lahko le čakajo na izboljšanje situacije. Napad onemogočanja
storitve bi lahko primerjali z ujetostjo v prometni zastoj, kjer ni druge poti do
cilja kot čakanje.
Zlonamerni zaposleni pri ponudniku – zaposleni ali tudi bivši zaposleni v
podjetju ponudnika imajo avtoriziran dostop do podatkov v oblaku. Pri tem
lahko kateri od zaposlenih izkoristi svoj položaj in dostop do storitev v oblaku
izkoristi za brskanje, vohunjenje po podatkih ali celo za organiziran kriminal. V
takšnih primerih mora podjetje za zagotavljanje varnosti preverjati varnostno
politiko ponudnika, nadzorovati dostop do podatkov itd.
Zloraba storitev oblaka – ta grožnja se ne nanaša na uporabnike računalništva
v oblaku, temveč na ponudnike. Računalništvo v oblaku prinaša podjetjem
veliko prednost s tem, ko lahko podjetja najamejo potrebno število strežnikov
in izkoristijo procesorsko moč oblaka. Vendar vsi te moči ne uporabljajo z
dobrimi nameni, tako lahko napadalci izkoristijo moč oblaka za napade, ki jih s
svojo strojno opremo ne bi mogli izvesti. Kar lahko ponudnik naredi za zaščito
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pred takšnimi napadi, je poostren nadzor in zagotavljanje najvišje stopnje
varnosti, v primeru napada pa obvesti uporabnike in čim hitreje odpravi škodo.
Nezadostna skrbnost podjetja – računalništvo v oblaku lahko prinaša številne
prednosti, zato nekatera podjetja želijo čim hitreje začeti uporabljati storitve v
oblaku. Pri tem pa jim zmanjka časa za ustrezno pripravo na prehod v oblak, kar
pomeni, da ne poznajo vseh podrobnosti o delovanju storitev v oblaku, ki bi jih
morali poznati zaradi boljše in varnejše uporabe. S tem se izpostavijo različnim
varnostnim grožnjam, ki smo jih že našteli.
Ranljivost skupne infrastrukture – ponudniki storitev v oblaku svojo
infrastrukturo, platforme in aplikacije dajejo v najem različnim uporabnikom,
kar pomeni, da lahko grožnja, ki ogroža enega uporabnika, škoduje tudi drugim
uporabnikom, ki uporabljajo iste storitve. Zato je za zagotavljanje varnosti
potrebno redno preverjanje ranljivosti, konfiguracij, močna avtentikacija,
nadzor neavtorizirane aktivnosti, šifriranje itd.

Organizacija CSA je opravila tudi raziskavo na področju varnosti računalništva v oblaku,
kjer so ugotovili, da se število incidentov, ki ogrožajo varnost storitev v oblaku,
povečuje. Število takšnih incidentov se je od leta 2009 do leta 2011 več kot podvojilo,
saj jih je bilo v letu 2009 33, v letu 2011 pa 71. Takšen rezultat raziskave je bil
pričakovan, saj uporaba računalništva v oblaku hitro narašča, s tem pa tudi možnosti za
različne napade. V raziskavi so ugotovili tudi, da najpogostejšo grožnjo za varnost
storitev v oblaku predstavljajo programski vmesniki, saj predstavljajo 29% vseh
zaznanih groženj. Na drugem mestu je izguba ali odtekanje podatkov s 25% in na
tretjem mestu je okvara strojne opreme, ki predstavlja 10% vseh zaznanih groženj
(CSA, 2013b).
Podjetja so običajno pri odločitvi za prehod v oblak zelo previdna, saj računalništvo v
oblaku pomeni zanje dodatno tveganje na področju varnosti. Podjetje Gartner je tako
izpostavilo sedem varnostnih tveganj, ki jih naj podjetje podrobno obravnava, preden
se odloči za prehod v oblak. Ključna področja, ki jih je potrebno natančno razčleniti
skupaj s ponudnikom storitev v oblaku pred podpisom pogodbe, so (Gartner, 2008):
 Privilegiran dostop uporabnika – z uporabo storitev v oblaku se občutljivi
podatki obdelujejo zunaj podjetja, kar s seboj prinaša določeno tveganje. Zato
je potrebno od ponudnika pridobiti čim več podatkov o ljudeh, ki nadzirajo naše
podatke. Ponudnika lahko prosimo, da nam zagotovi podatke o tem, kdo so
privilegirani administratorji in kakšen nadzor se izvaja nad njihovim dostopom
do naših podatkov.
 Skladnost s predpisi – predpisi navajajo, da so uporabniki sami odgovorni za
varnost lastnih podatkov, pa čeprav se podatki nahajajo pri ponudniku.
Tradicionalni ponudniki storitev so podvrženi zunanji reviziji in varnostnim
certifikatom, ki uporabnikom zagotavljajo informacije o ocenjenih varnostnih
kontrolah ponudnika. Tudi od ponudnika računalništva v oblaku lahko
zahtevamo ta dokazila. V primeru, da jih ponudnik ne more ali ne želi
zagotoviti, je bolje, da poiščemo drugega ponudnika.
 Lokacija podatkov – uporabniki storitev računalništva v oblaku ne vedo, kje se
fizično nahajajo njihovi podatki in aplikacije. Lahko se nahajajo tudi v različnih
državah po svetu. To lahko predstavlja težavo, ko se podatki podjetja zaradi
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zakonodaje ne smejo nahajati v državah z drugačno zakonodajo na področju
varovanja podatkov. V tem primeru si mora podjetje postaviti dve vprašanji: ali
se bo ponudnik zavezal shranjevanju in procesiranju podatkov znotraj
specifične sodne oblasti in ali se bo ponudnik pogodbeno zavezal k sledenju
lokalnim varnostnim zahtevam.
Segregacija (ločevanje) podatkov – podatki v oblaku se nahajajo v deljenem
okolju skupaj s podatki ostalih uporabnikov. Šifriranje podatkov je dobra zaščita
za varovanje podatkov, vendar ni vsemogočna. Zato naj podjetje od ponudnika
storitev v oblaku zahteva, da predstavi dokaz o ločevanju podatkov podjetja od
podatkov drugih uporabnikov.
Obnovitev v primeru nesreče – tudi, če podjetje kot uporabnik ne ve, kje se
nahajajo njegovi podatki, mora ponudnik zagotoviti informacije o tem, kaj se bo
zgodilo s podatki v primeru kakršnekoli okvare ali nesreče. Obnovitev podatkov
in aplikacijske infrastrukture je v tem primeru ključnega pomena. Podjetje se
mora tako pred podpisom pogodbe prepričati ali mu bo s strani ponudnika
ponujena možnost popolne obnove podatkov ter kako dolgo bo le-ta trajala.
Podpora pri preiskovanju – preiskovanje neprimernih ali nezakonitih aktivnosti
v oblaku je zelo težka naloga, včasih tudi nemogoča. Zato je priporočljivo, da
podjetje od ponudnika pridobi pogodbeno zavezo za podporo posebnih oblik
preiskave v kolikor bi to bilo potrebno.
Sposobnost preživetja ponudnika – za podjetje je pomembno, da oceni
dolgoročno sposobnost preživetja ponudnika na trgu. Pri tem se mora podjetje
prepričati, kaj se bo zgodilo s podatki, če ponudnik preneha s poslovanjem, ali
bodo podatki podjetja dostopni po prenehanju poslovanja in na kakšen način.

Da bi podjetje lahko čim bolje ocenilo stopnjo varnosti storitev v oblaku, ki jo
zagotavlja ponudnik, si naj poleg zgoraj omenjenih področij zastavi še tri dodatna
vprašanja (Gartner, 2008):
 Kako dobro usposobljeni so zaposleni pri ponudniku na področju zagotavljanja
varnosti storitev v oblaku?
 Katere varnostne postopke in tehnološke mehanizme za zagotavljanje varnosti
uporablja ponudnik?
 Kakšna stopnja testiranja je bila izvedena z namenom, da se preveri ali storitve
in varnostni postopki delujejo kot bi morali ter ali delujejo postopki za
odkrivanje nepričakovanih ranljivosti?
Omenili smo že, da računalništvo v oblaku podjetjem prinaša številne prednosti, poleg
tega pa prinaša tudi dodatno tveganje, predvsem na področju zagotavljanja varnosti.
Če želi podjetje izkoristiti prednosti storitev v oblaku, se mora pred prehodom v oblak
tega tveganja dobro zavedati. Tako se lahko namreč ustrezno izobrazi na tem področju
in izvede priporočene varnostne aktivnosti, s čimer stopnjo varnostnega tveganja
zmanjša do te mere, da je za podjetje sprejemljiva.
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3.6 Značilnosti CRM rešitev v oblaku
Spoznali smo že, da so v zadnjem času storitve v oblaku vse bolj priljubljene. Tako tudi
CRM rešitve poskušajo čim bolj izkoristiti prednosti, ki jih prinaša računalništvo v
oblaku.
Bombek (2012) navaja štiri najizrazitejše značilnosti CRM rešitev v oblaku:
 Cena – V primerjavi s klasično CRM rešitvijo, je najem CRM rešitve v oblaku
cenovno ugodnejši, saj za uporabo rešitve podjetje ne potrebuje drage lastne
infrastrukture, zadostuje le dostop do interneta. Pomembna značilnost je tudi
fiksna in vnaprej znana cena najema, kar je zelo ugodno v primeru omejenega
proračuna, saj se ne more zgoditi, da bi presegli predvidene stroške.
 Fleksibilnost – Do CRM rešitve lahko uporabniki dostopajo z osebnim ali
prenosnim računalnikom, pametnim telefonom ali tablico. Prav tako ni
pomembno ali je uporabnik v pisarni, na poti ali na sestanku s potencialnimi
strankami. Podatki se lahko v CRM vnašajo kjerkoli in kadarkoli. Prav tako se
uporabnikom ni potrebno obremenjevati s kompatibilnostjo CRM rešitve s
strojno in programsko opremo, potreben je le primeren spletni brskalnik.
 Hitrejša uvedba – Uvedba spletne rešitve je precej hitrejša kot pri klasičnih
CRM rešitvah, ki zahtevajo namestitev na vsak računalnik oziroma vsako
napravo, iz katere želimo dostopati v sistem. Pri spletnem dostopu so v večini
primerov potrebne le manjše prilagoditve aplikacije in uvoz obstoječih
podatkov v podjetju.
 Varnost – Vsi podatki vneseni v CRM rešitev se shranjujejo na varnih strežnikih
pri ponudniku rešitve. V primeru, da bi želeli zagotoviti primerljivo stopnjo
varnosti ob lokalni namestitvi v podjetju, bi se stroški lahko neprimerljivo
povišali. Zraven tega pri spletnem dostopu za vse nadgradnje avtomatsko skrbi
ponudnik rešitve.
Panian (2013, str. 211) navaja kot pomembno značilnost vseh storitev v oblaku, torej
tudi CRM rešitev, da jih lahko začnemo uporabljati takoj po naročilu. To uporabnikom
omogoča hiter dostop do morebitnih inovacij in odziv na aktualne dogodke. Naslednja
pomembna značilnost storitev iz oblaka je zagotavljanje uporabe skoraj neomejenih
kapacitet za razširitev ali zmanjšanje količine potrebnih virov. Tako podjetje, ki te vire
uporablja, plačuje samo tiste vire, ki jih dejansko uporablja, brez dodatnih stroškov ali
dajatev ter tako natančno spremlja tok dejanskega poslovanja.
Panian (2013, str. 212) govori o dveh generacijah CRM rešitev v oblaku. O prvi, ki je v
fazi zrelosti in o drugi, ki je v svojem vzponu. Prva generacija CRM rešitev v oblaku je
omogočila ločevanje in rast neodvisnosti samih aplikacij od modela njihove dostave.
Enostavno povedano, ni več pomembno, kje je CRM rešitev nameščena, pomembno je,
da je zaposlenim na voljo, ko jo potrebujejo.
V drugi generaciji CRM rešitev v oblaku je poudarek na prednostih, ki jih računalništvo
v oblaku lahko zagotovi pri izboljšanju kakovosti odnosov podjetja s strankami. Te
prednosti so številne in obetavne. Kot najpomembnejše med njimi lahko omenimo
naslednje (Panian, 2013, str. 213-214):
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Dostop do najnovejših novic, storitev in inovacij na področju CRM. Za CRM
rešitve v oblaku so značilni krajši cikli nadgradnje, ki omogočajo hitro
namestitev in distribucijo sprememb ter inovacij. Na področju CRM rešitev je
pogostost objav novih funkcionalnosti običajno polletna, kar zagotavlja
neprekinjen tehnološki napredek. Dostop do spletnih virov informacij o
strankah, ki podjetjem omogoča boljši vpogled v stanje in trende na trgu,
integracija z javnimi in zasebnimi spletnimi forumi in nova orodja za povečanje
produktivnosti in boljšo komunikacijo prek spleta, so samo nekateri primeri
tehnologije računalništva v oblaku, ki jih lahko podjetje uporablja v namene
izboljšanja odnosov s strankami.
Prilagodljiv dostop do CRM rešitev. Delovno okolje je v današnjih časih zelo
fleksibilno, zaposleni pa so vse bolj mobilni. CRM rešitve v oblaku zaposlenim
omogočajo istočasno dostopanje do istih aplikacij in ažuriranje podatkov na
daljavo. To v prvi vrsti velja za stalno zaposlene uslužbence v podjetju, lahko pa
se zelo enostavno razširi na občasne sodelavce, kot so svetovalci ali strateški
partnerji podjetja. Večina ponudnikov CRM rešitev omogoča podjetjem, da
sproti določajo število uporabnikov CRM rešitve glede na trenutne potrebe.
Enostavnost uporabe CRM rešitev. Uporabniki CRM rešitev v oblaku se pri
uporabi aplikacije med seboj po ničemer ne razlikujejo, enostavno zato, ker to
ni potrebno. Vsak, ki uporablja CRM rešitev prek svojega spletnega brskalnika,
ve, da so viri v oblaku razpoložljivi vsem na enak način in to tako, da vsak
uporabnik dobi vtis, da jih uporablja samo on. To podjetjem precej olajšuje
odnose s strankami, saj jim ni potrebno narediti ničesar posebnega, da bi
prilagodili svoje storitve stopnji pomembnosti in prioritetam, ki si jih zaslužijo
ali zahtevajo ključni uporabniki. Poleg tega so internetni brskalniki v današnjih
časih tako vsakdanje programsko orodje, da za njihovo uporabo in za uporabo
storitev, do katerih se prek njih dostopa, ni potrebno nobeno posebno
izobraževanje zaposlenih.
Boljši izkoristek potenciala zaposlenih. Uporaba CRM rešitev v oblaku je precej
enostavna, kar je rezultat njihove praktične zasnove in preprostosti dostave.
Zaradi tega se zaposleni v podjetju, še posebej tisti iz oddelka za informatiko,
lahko izognejo rutinskim, manj vrednim nalogam, kot je na primer vzdrževanje
informacijskega sistema. Ti zaposleni se lahko sedaj osredotočijo na
zahtevnejše ustvarjalne in razvojne naloge, kot so recimo prilagoditve
standardnih funkcionalnosti specifičnim in nestandardnim potrebam podjetja
pri upravljanju odnosov s strankami.
Izboljšano razmerje med ceno in vrednostjo CRM rešitve. Razmerje med ceno
in dejansko vrednostjo je temelj vsake ekonomske analize. CRM rešitve v
oblaku niso pri tem nobena izjema. Z uporabo CRM rešitve v oblaku podjetje
prihrani denar, ki bi ga pri klasični CRM rešitvi potrebovalo za strojno opremo,
razširitve in vzdrževanje. Ta prihranjen denar lahko koristneje uporabijo za
omogočanje dostopa do CRM rešitve čim večjemu številu zaposlenih. S tem
postanejo promotorji boljših odnosov s strankami tudi tisti zaposleni, ki prej to
niso bili. Zaposleni, ki se ukvarjajo s finančnim poslovanjem, razvojem
proizvodov in strateškim planiranjem ter splošnimi administrativnimi deli, lahko
tako dobijo boljši pregled nad strankami, kar jim je lahko posredno ali
neposredno v pomoč pri kakovostnem opravljanju njihovih zadolžitev.
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V tabeli 3 je prikazana primerjava prednosti in slabosti med CRM rešitvami v oblaku in
klasičnimi CRM rešitvami.
Tabela 3: Primerjava prednosti in slabosti med klasičnimi CRM rešitvami in CRM
rešitvami v oblaku
CRM rešitve v oblaku

Klasične CRM rešitve na lokaciji

Prednosti

Slabosti

Prednosti

Slabosti

Zmanjšani začetni
stroški

Zmanjšan nadzor nad
sistemom

Podatki so shranjeni v
podjetju

Potrebna je nadgradnja
in vzdrževanje strojne
opreme

Zmanjšana potreba po
strojni opremi –
strežnike zagotovi
ponudnik CRM rešitve

Potrebna je internetna
povezava

Brez mesečne
naročnine

Nižja stopnja varnosti
kot v večini
podatkovnih centrov

Podjetje programsko
opremo le najame in ni
njen lastnik

Potrebno strojno
opremo lahko
uporabimo tudi za
druge notranje
informacijske sisteme

Velika začetna
investicija

Hitrejša uvedba
Za nadgradnje in
vzdrževanje skrbi
ponudnik CRM rešitve

Lažja integracija z
ostalimi aplikacijami in
podatki v podjetju
Vir: Webster, 2012
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4 CRM REŠITVE V OBLAKU
Izbira CRM rešitve je danes za podjetja precej težka naloga, saj obstaja veliko različnih
ponudnikov in različnih CRM rešitev, od katerih ima vsaka svoje prednosti in slabosti. V
zadnjem času so za podjetja še posebej zanimive CRM rešitve v oblaku. Izbira teh
rešitev na trgu je precej pestra, veča se pa tudi njihova priljubljenost med podjetji.
Pred izbiro CRM rešitve je potrebno določiti kriterije, na podlagi katerih bomo izbrali
primerno CRM rešitev. Vsako podjetje ima drugačne potrebe in želje, zato se tudi
kriteriji izbire razlikujejo. Tako je v splošnem precej težko oceniti katera CRM rešitev je
boljša in katera slabša, saj je možno, da je določena CRM rešitev za določeno podjetje
popolna, za drugo podjetje pa se izkaže kot pomanjkljiva.
V magistrskem delu bomo naredili primerjalno analizo štirih CRM rešitev v oblaku, ki
smo jih izbrali za primerjavo. Te so: Salesforce Sales Cloud podjetja Salesforce.com,
Microsoft Dynamics CRM podjetja Microsoft, Intrix CRM podjetja Intera in Zoho CRM
podjetja Zoho. V tem poglavju bomo vsako izmed izbranih CRM rešitev analizirali iz
različnih vidikov. Za analizo posamezne CRM rešitve smo izbrali naslednje kriterije:
oblikovna podoba, navigacija in uporabnost, povezljivost, delovanje na mobilnih
napravah, funkcionalnosti in cena. Analizo bomo izvedli na podlagi informacij
dostopnih na spletnih straneh posameznih CRM rešitev in na podlagi informacij, ki jih
bomo pridobili iz testnih različic izbranih CRM rešitev. Pri kriteriju oblikovna podoba
bomo analizirali splošen videz aplikacije, pri kriteriju navigacija in uporabnost se bomo
osredotočili na analizo same navigacije in tega, koliko je sama uporaba aplikacije
prijazna do uporabnikov. Pri kriteriju povezljivosti nas bo zanimalo kakšne možnosti
povezav z drugimi aplikacijami so na voljo za posamezno CRM rešitev. Pri naslednjem
kriteriju bomo analizirali možnosti delovanja CRM rešitev na različnih mobilnih
napravah. Pri kriteriju funkcionalnosti se bomo omejili na zapis funkcionalnosti
posamezne CRM rešitve glede na podatke podane pri različnih cenovnih paketih
posamezne rešitve. CRM rešitve imajo danes vrsto funkcionalnosti, ki so si med
različnimi CRM rešitvami precej podobne. Zato se nam ne zdi smiselno opisovanje
podrobnih funkcionalnosti na podlagi testnih različic, saj bi bila takšna analiza
preobširna. Tudi testne različice CRM rešitev pri vseh ponudnikih ne vsebujejo vseh
funkcionalnosti, zato takšna analiza tudi ne bi bila primerna. Na koncu se bomo
posvetili še kriteriju cene, kjer bomo navedli cene različnih cenovnih paketov
posamezne CRM rešitve.

4.1 Salesforce Sales Cloud
Oblikovna podoba
Aplikacija Salesforce Sales Cloud ima prijetno in pregledno oblikovno podobo, ki jo v
večini sestavlja kombinacija bele in različnih odtenkov modre barve. Glava aplikacije je
prelivajoče svetlo modre barve, v kateri se v zgornjem levem kotu nahaja logotip
aplikacije. Sama barva glave in logotip se občasno spremenita, kar vnese nekaj
zanimivosti v samo oblikovno podobo, glede na to, da si uporabnik sam ne more
spremeniti barvne teme aplikacije. Glavni meni je v obliki vodoravnega traku, znotraj
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katerega se v obliki zavihkov nahajajo posamezni moduli1. Barva glavnega menija je
svetlo modra, imena modulov pa so izpisana s črno barvo. Trenutno izbran modul se
obarva z izstopajočo barvo, ime modula pa se izpiše z belo barvo. Tako se npr. modul
stiki (angl. Contacts) obarva s temno vijolično barvo, modul prodajni namigi (angl.
Leads) pa z oranžno barvo, kar ustvarja preglednost nad uporabnikovim trenutnim
nahajanjem v aplikaciji. Vsebina aplikacije je v večini modulov razdeljena na dva bloka.
V levem, manjšem bloku se nahajajo bližnjice do ustvarjanja novega zapisa in nekatere
druge bližnjice, nedavno dodani zapisi in koš. V kolikor uporabnik tega bloka ne želi
uporabljati, ga lahko enostavno skrije. V desnem, večjem bloku se prikazuje vsebina
posameznega modula. Seznami zapisov se prikazujejo na belem ozadju, nazivi
posameznih zapisov so zapisani s črno barvo in podčrtani. Sami zapisi so med seboj
ločeni s tanko svetlo sivo črto, kar ustvarja preglednost seznama. Na dnu aplikacije se
nahaja uporabnikov koledar, ki je privzeto skrit. S klikom na puščico na dnu aplikacije
ali s klikom na gumb Open Calendar si ga uporabnik odpre, ko ga potrebuje in ga nato
spet skrije, da pridobi večji delovni prostor. Sama aplikacija se razteza od roba do roba
brskalnika in tako izkoristi ves razpoložljiv prostor. Oblikovna podoba aplikacije
Salesforce Sales Cloud je prikazana na sliki 9.
Slika 9: Oblikovna podoba aplikacije Salesforce Sales Cloud

Navigacija in uporabnost
Z analizo navigacije bomo pričeli v zgornjem levem kotu aplikacije, kjer se nahaja
logotip. Sam logotip nima uporabne vrednosti, saj nima nastavljene nobene povezave
ali funkcije. Ob logotipu se nahaja iskalna vrstica, s katero si lahko pomagamo pri
iskanju zapisov znotraj aplikacije. Sproti, ko zapisujemo iskano besedo, se nam
prikazujejo rezultati, ki ustrezajo trenutno zapisanim črkam. Ker se lahko določeni
zapisi nahajajo v več modulih, se nam ob prikazanem rezultatu prikaže še ikona
1

Ponudniki CRM rešitev na različne načine poimenujejo vsebinsko delitev svoje aplikacije. Zaradi
konsistentnosti poimenovanja bomo večje vsebinske enote (pri CRM rešitvah, kjer takšna delitev
obstaja) poimenovali sklopi, manjše enote znotraj sklopov pa moduli.
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modula, v katerem se zapis nahaja. Postavitev iskalne vrstice v glavo aplikacije se nam
zdi zelo uporabna, saj lahko uporabnik do nje dostopa ne glede na to kje v aplikaciji se
nahaja in hitro poišče podatke, ki jih potrebuje. Na desni strani glave najdemo gumb z
imenom in priimkom uporabnika, preko katerega lahko le-ta dostopa do svojega
uporabniškega profila, uporabniških nastavitev, konzole za razvoj in do povezave za
izpis iz aplikacije. Ob tem gumbu se nahajata še dve povezavi, in sicer nastavitve (angl.
Setup) ter pomoč in usposabljanje (angl. Help & Training). Preko omenjenih povezav
lahko uporabnik do nastavitev in pomoči dostopa kjerkoli v aplikaciji.
Pod glavo aplikacije se nahaja glavni meni, v katerem se v obliki zavihkov nahajajo
moduli. Privzeto so prikazani naslednji moduli: domov (angl. Home), kako začeti (angl.
Getting Started), stiki (angl. Contacts), računi (angl. Accounts), prodajni namigi (angl.
Leads), priložnosti (angl. Opportunities), poročila (angl. Reports), nadzorne plošče
(angl. Dashboards), Chatter (družbeno omrežje podjetja), dokumenti (angl. Files). Na
koncu se nahaja gumb ˝+˝, s katerim se nam odpre seznam vseh ostalih razpoložljivih
modulov. Tukaj se nahaja tudi gumb Customize My Tabs, kjer si lahko uporabnik
prilagodi razvrstitev modulov v glavnem meniju.
Pod glavnim menijem se na levi strani nahaja gumb Create New preko katerega lahko
hitro dodamo različne vrste zapisov, ne glede na to, v katerem modulu se nahajamo.
Pod tem gumbom se nahaja okno z bližnjicami, kamor si lahko uporabnik shrani
bližnjice do elementov, ki jih pogosto uporablja. Še nekoliko niže se nahaja okno
Recent Items, kjer se beležijo nedavno dodani elementi in aktivnosti. Na koncu se
nahaja še koš, v katerem najdemo izbrisane zapise. Vsebina posameznih modulov se
prikazuje pod glavnim menijem na desni strani in zavzema večino prostora same
aplikacije, kot je tudi razvidno iz slike 9. Na vrhu najprej najdemo izbirno polje, v
katerem si uporabnik izbere želen pogled zapisov. Takoj zraven se nahajajo gumbi, s
katerimi lahko spremenimo izbran pogled, ga izbrišemo ali ustvarimo novega. Nad
seznamom prikazanih zapisov se nahajajo različni gumbi za hitro upravljanje z zapisi, ki
so odvisni od tega, v katerem modulu se nahajamo. Povsod pa najdemo gumb za
ustvarjanje novega zapisa in gumb za osvežitev podatkov. Na desni strani nad
seznamom se nahaja trak s črkami abecede, kjer s klikom na določeno črko prikažemo
samo zapise z izbrano začetno črko. Omeniti je potrebno tudi gumba za tiskanje in
pomoč, ki se nahajata nad trakom abecede. S klikom na gumb za tiskanje se nam
trenutni seznam odpre v novem zavihku brskalnika, pripravljen za tiskanje. S klikom na
gumb za pomoč pa se prikaže pomoč za stran na kateri se nahajamo. Ko odpremo
posamezen zapis, se nam prikažejo številni vneseni podatki, ki so razvrščeni v
kategorije, ki se nahajajo druga pod drugo. Takšna razvrstitev se nam ne zdi smiselna,
saj so zaradi tega strani dolge in posledično nekoliko nepregledne. Pred prvo kategorijo
podatkov so sicer vstavljene povezave, s katerimi se hitro premaknemo do želene
kategorije. Vendar kljub temu menimo, da bi bila razvrstitev kategorij v zavihke veliko
preglednejša. Omeniti je potrebno še zavihek Chat, ki se nahaja v spodnjem desnem
robu aplikacije. S klikom na zavihek se uporabniku odpre klepet, kjer so prikazani vsi
trenutno dosegljivi uporabniki, s katerimi lahko začne pogovor.
Nekoliko se dotaknimo še modulov Home in Chatter. V modulu Home ima uporabnik
hiter pregled nad dogajanjem, ki ga zanima. V ta modul si lahko doda elemente, ki so
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za opravljanje njegovega dela najpomembnejši, npr. opravila, pomembne nadzorne
plošče, koledar, objave na Chatter-ju ali kaj drugega. Modul Chatter predstavlja
družbeno omrežje podjetja, ki se nahaja znotraj CRM aplikacije. Samo omrežje ima
podoben koncept kot družbeno omrežje Facebook. Uporabniki lahko tukaj pišejo
objave, dodajajo opravila, pripenjajo dokumente, objavijo stik, račun, priložnost itd.
Posamezne objave je enako kot na Facebooku možno všečkati, komentirati in deliti
naprej.
Povezljivost
Aplikacija Salesforce Sales Cloud ponuja svojim uporabnikom različne možnosti
povezovanja z drugimi aplikacijami. Tako jo lahko povežemo z različnimi ERP rešitvami,
kot so rešitve podjetij SAP, Oracle, Microsoft in drugimi. Omogočena je povezava z
družbenimi omrežji in mediji kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube in Klout.
Stike in račune enostavno povežemo z izbranim družbenim omrežjem in nato podatke,
ki se nahajajo na tem družbenem omrežju spremljamo v aplikaciji Salesforce Sales
Cloud, kar uporabnikom pomaga do boljšega razumevanja strank. Aplikacijo je možno
povezati tudi z Microsoft Outlook, Office 365 in Google Apps. Omeniti je potrebno še
ogromno možnosti povezovanja z aplikacijami, ki so na voljo v trgovini poslovnih
aplikacij Salesforce AppExchange. Vse aplikacije v trgovini Salesforce AppExchange so
prilagojene za povezovanje z aplikacijo Salesforce Sales Cloud. Nekatere aplikacije so
uporabnikom na voljo brezplačno, za ostale pa je potrebno plačevati mesečno
naročnino. Seveda se aplikacija Salesforce Sales Cloud povezuje z vsemi aplikacijami
zgrajenimi na platformi Salesforce1. To uporabnikom omogoča, da na omenjeni
platformi zgradijo lastne aplikacije, ki jih je nato enostavno povezati z aplikacijo
Salesforce Sales Cloud.
Delovanje na mobilnih napravah
V podjetju Salesforce.com so za mobilni dostop do aplikacije Salesforce Sales Cloud
razvili mobilno aplikacijo Salesforce1, ki je prikazana na sliki 10. Aplikacija je na voljo za
uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android in iOS. Mobilna
aplikacija Salesforce1 je pregledno zasnovana in uporabniku omogoča, da svoje delo
učinkovito opravlja tudi izven pisarne. Ob vstopu v aplikacijo se privzeto prikaže
seznam zadnjih aktivnosti, ki si ga uporabnik lahko prilagodi glede na to katere
informacije ga zanimajo. Na dnu aplikacije se nahajajo gumbi za hitro ustvarjanje nove
objave, opravila, stika in drugih zapisov. V glavi aplikacije se na desni strani nahaja
gumb v obliki zvonca, kjer se prikažejo nova obvestila. Na levi strani pa se nahaja
gumb, s katerim odpremo glavni meni. V glavnem meniju najdemo seznam modulov,
nastavitve, pomoč, gumb za odjavo iz aplikacije. Vsebina modulov je zelo pregledno
prikazana, na dnu aplikacije se enako kot na začetni strani prikazujejo gumbi za hitro
dodajanje, urejanje in filtriranje zapisov. Kateri gumbi se prikažejo, je odvisno od tega,
kateri modul trenutno uporabljamo. Ko se nahajamo v izbranem modulu, se v glavi
aplikacije pojavi iskalna vrstica, s katero lahko poiščemo zapis, ki ga potrebujemo. Sami
zapisi so zelo pregledni, saj so podatki razvrščeni v zavihke, da same strani niso
predolge in se ohrani preglednost. Sinhronizacija mobilne aplikacije Salesforce1 z
aplikacijo Salesforce Sales Cloud je dobra, saj se podatki, ki so vneseni v mobilno
aplikacijo hitro prikažejo tudi v aplikaciji Salesforce Sales Cloud in obratno. Mobilno
aplikacijo lahko uporabljamo tudi v načinu brez internetne povezave, vendar so takrat
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njene funkcionalnosti omejene. Tako lahko podatke le pregledujemo, vnašanje novih
zapisov in urejanje že obstoječih pa ni mogoče. Slabost aplikacije je, da je njena
odzivnost občasno nekoliko slabša.
Slika 10: Prikaz mobilne aplikacije Salesforce1

Funkcionalnosti2
Aplikacija Salesforce Sales Cloud vsebuje širok nabor funkcionalnosti, od osnovnih do
naprednejših. Ker so potrebe podjetij različne, lahko stranke podjetja Salesforce.com
izbirajo med petimi različicami aplikacije Salesforce Sales Cloud, ki vsebujejo različen
obseg funkcionalnosti. Tako so na voljo naslednje različice: Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition in Performance Edition.
Različica Group Edition je namenjena največ petim uporabnikom in vključuje najmanjši
obseg funkcionalnosti. Ta različica omogoča upravljanje s stiki in računi, sledenje
prodajnim priložnostim, ustvarjanje prodajnih namigov, dodajanje in upravljanje
opravil in dogodkov, uporabo privzetih in ustvarjanje novih poročil. Vključuje tudi
standardne nadzorne plošče in omogoča mobilni dostop do aplikacije. Prav tako
vključuje uporabo družbenega omrežja podjetja Chatter, upravljanje s primeri (angl.
Cases) ter integracijo z Microsoft Outlook in Google Apps.
Professional Edition vključuje vse funkcionalnosti različice Group Edition, zraven teh pa
vključuje še upravljanje s kampanjami, prilagodljive nadzorne plošče, upravljanje z
2
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izdelki, ponudbami in naročili, masovno pošiljanje elektronskih sporočil,
napovedovanje sodelovanja, upravljanje s pogodbami ter integracijo s trgovino
Salesforce AppExchange.
Enterprise Edition je med podjetji najbolj priljubljena različica in predstavlja
nadgradnjo različice Professional Edition. Tako dodatno vključuje še avtomatizacijo
delovnih tokov in odobritev, napredna poročila, upravljanje prodajnih teritorijev in
prodajnih ekip, upravljanje dovoljen za različne uporabniške profile, povezovanje
katerekoli aplikacije, ki uporablja njihov API s Salesforce Sales Cloud ter uporabnikom
omogoča izdelovanje lastnih aplikacij na Salesforce platformi.
Unlimited Edition vključuje vse funkcionalnosti različice Enterprise Edition in dodatno
omogoča še neomejene prilagoditve, za prilagoditev aplikacije uporabnikom, dodatni
prostor za shranjevanje, neomejeno število lastnih aplikacij, več razpoložljivih testnih
okolij (angl. Sandbox), neomejeno online izobraževanje ter neomejeno podporo
uporabnikom.
Najobsežnejša je različica Performance Edition, ki dodatno vključuje še aplikacijo
Service Cloud za upravljanje storitev, avtomatsko čiščenje podatkov, upravljanje ciljev,
usposabljanja in nagrad zaposlenih. Različica vsebuje tudi bazo znanja, Live Agent web
chat in dodatna testna okolja.
Cena3
Cena najema aplikacije Salesforce Sales Cloud se nanaša na predhodno opisane
različice. Cene posameznih različic so naslednje:
 Group Edition – 25$/uporabnika/mesec,
 Professional Edition – 65$/uporabnika/mesec,
 Enterprise Edition – 125$/uporabnika/mesec,
 Unlimited Edition – 250$/uporabnika/mesec,
 Performance Edition – 300$/uporabnika/mesec.
Omenjene cene veljajo za enega uporabnika na mesec, vendar se sam najem
obračunava letno.

4.2 Microsoft Dynamics CRM
Oblikovna podoba
Oblika aplikacije Microsoft Dynamics CRM je čista in preprosta ter ne vsebuje veliko
barv. Glava aplikacije je temno modre barve z napisi v beli barvi. V levem kotu se
nahaja logotip aplikacije, kateremu sledi še nekaj gumbov z različnimi funkcijami. Glavo
aplikacije si lahko uporabnik prilagodi po svojih željah. Tako lahko spremeni sam
logotip aplikacije in barvno temo. Kar je pri tem moteče je to, da barv ne moremo
preprosto izbrati, ampak moramo za vsak element, ki ga želimo spremeniti, vnesti
kodo izbrane barve. Glavni meni je med uporabo aplikacije skrit in se prikaže le, če
kliknemo na gumb s tremi vodoravnimi črtami, ki se nahaja zraven logotipa. Ko
3
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odpremo glavni meni se prikaže pet osnovnih vsebinskih sklopov aplikacije. Na tem
mestu se pojavi tudi nekaj barv, saj je vsak sklop obarvan z drugačno barvo. S klikom na
želen sklop se prikaže seznam modulov, ki se nahajajo v tem sklopu. Po izbiri modula
se glavni seznam zopet zapre. Pod glavo aplikacije se na belem ozadju prikazuje
vsebina izbranega modula. Nazivi zapisov v seznamih so izpisani z modro barvo, med
samimi zapisi ni ločilnih črt. Na tem mestu sam videz aplikacije deluje nekoliko
monotono. Monotonost se nekoliko zmanjša, če si uporabnik na desni strani odpre
okno za prikaz grafov, ki so na voljo v izbranem modulu. Aplikacija se razteza od roba
do roba brskalnika, s čimer je izkoriščen celoten razpoložljiv prostor. Oblika aplikacije
Microsoft Dynamics CRM je prikazana na sliki 11.
Slika 11: Oblikovna podoba aplikacije Microsoft Dynamics CRM

Navigacija in uporabnost
Na področju navigacije aplikacija Microsoft Dynamics CRM izstopa od ostalih
analiziranih aplikacij, saj je zasnovana na nekoliko drugačen, svoj način. V glavi
aplikacije se na levem robu nahaja logotip s povezavo do modula nadzornih plošč. Sam
logotip si lahko uporabnik v nastavitvah spremeni prav tako lahko spremeni tudi
nastavljeno povezavo. Ob logotipu se nahaja gumb z ikono treh vodoravnih vzporednih
črt, ki odpira glavni meni. Odpre se nam pet osnovnih sklopov aplikacije, to so: prodaja,
storitev, trženje, nastavitve in središče za pomoč. Z izbiro sklopa se nato prikažejo
njegovi pripadajoči moduli. Ob gumbu glavnega menija se nahajata še dva gumba za
navigacijo. Na prvem se izpisuje ime sklopa, v katerem se trenutno nahajamo. Ob njem
je spustni meni, v katerem preklapljamo med moduli tega sklopa. Na drugem gumbu
pa se izpisuje ime trenutno izbranega modula. Tudi ob njem se nahaja spustni meni, v
katerem se prikažejo nedavno prikazani zapisi. Tudi na desni strani glave aplikacije
najdemo kar nekaj različnih gumbov. Prvi med njimi je gumb z ikono ure, ki uporabniku
prikaže nedavne poglede in nedavne zapise. Ob njem se nahaja gumb z ikono +, ki
omogoča hitro dodajanje različnih zapisov in opravil. Če se pomaknemo še naprej,
najdemo osnovno iskalno vrstico. V iskalno vrstico je potrebno vnesti iskalni niz, ki ga
želimo poiskati in sprožiti iskanje. Nato se prikažejo rezultati iskanja, ki jih lahko
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nadalje filtriramo po posameznih modulih. Ob iskalni vrstici se nahaja gumb za
napredno iskanje, ki nam odpre novo okno za ustvarjanje poizvedb. Zraven gumba za
napredno iskanje najdemo gumb z imenom in priimkom uporabnika ter njegovo sliko.
Le-ta vsebuje povezavo do izpisa iz aplikacije. Še naprej proti desnemu robu se nahaja
gumb za spreminjanje nastavitev uporabnikovega uporabniškega računa. Na skrajnem
desnem robu najdemo gumb z ikono ?. S klikom na omenjeni gumb se v novem zavihku
brskalnika odpre pomoč za stran, na kateri se trenutno nahajamo. To se nam zdi
priročno, saj uporabniku ni potrebno preiskati vse razpoložljive pomoči, da bi našel
informacijo, ki jo potrebuje.
Pod glavo aplikacije se preko celotne širine aplikacije prikazuje vsebina izbranega
modula. Na vrhu imamo od leve proti desni gumbe z različnimi ukazi. Tako tukaj
najdemo gumb za ustvarjanje novega zapisa, brisanje, pošiljanje povezave po
elektronski pošti, zagon poročila, izvoz v Excel, uvoz podatkov, podokno z grafikoni in
na koncu še gumb za več ukazov. Na levi strani pod omenjenimi gumbi se nahaja
spustni meni, kjer lahko izberemo želeni pogled zapisov. Izbran pogled lahko tudi
označimo kot privzet pogled tega seznama. Na desni strani nad seznamom imamo
iskalno vrstico za iskanje zapisov v tem seznamu. Iskalna vrstica je zelo preprosta in ne
omogoča sprotnega prikaza možnih rezultatov. Pod iskalno vrstico se nahaja gumb za
filtriranje zapisov. Ob njem se nahaja še gumb za osvežitev seznama. Desno od njiju se
navpično razteza podokno za prikaz grafikonov. Privzeto je podokno skrito, uporabnik
pa si ga lahko odpre po potrebi in ga nato zopet skrije. Podokno z grafikoni si lahko
uporabnik po želji prikaže tudi zgoraj, nad seznamom zapisov, ali pa ga povsem izključi.
Pod seznamom zapisov se nahaja trak s črkami abecede, ki nam prikaže vse zapise z
določeno začetno črko. Ob odprtju posameznega zapisa se prikažejo vneseni podatki,
ki so pregledno organizirani v kategorije. Ob nazivu zapisa se nahaja spustni meni, kjer
lahko izberemo ali želimo videti povzetek podatkov ali podrobnosti. Povzetek je že
privzeto prikazan pod nazivom zapisa, podrobnosti pa se nahajajo nekoliko nižje na
strani in lahko do njih dostopamo tudi s premikanjem po strani navzdol. Ob povzetku
podatkov se nahajajo objave, dejavnosti in opombe zapisa, kar se nam zdi zelo
smiselna postavitev, saj tako uporabnik zelo hitro opazi vse dogajanje v zvezi s tem
zapisom.
Pri analizi aplikacije Microsoft Dynamics CRM nismo zasledili klepeta, kjer bi lahko
uporabniki med seboj komunicirali in sodelovali. Pri sami uporabi aplikacije smo
pogrešali gumb ali element koledarja, ki bi bil enostavno dostopen uporabniku in mu
omogočal hiter pregled nad opravili. Rešitev tega smo našli v ustvarjanju nove
nadzorne plošče, vendar menimo, da bi že privzeto vgrajen element koledarja izboljšal
uporabniško izkušnjo.
Povezljivost
Aplikacija Microsoft Dynamics CRM ponuja glede povezljivosti z drugimi aplikacijami
veliko možnosti. Povežemo jo lahko z ERP rešitvijo Microsoft Dynamics CRM in drugimi.
Aplikacija se povezuje tudi z Office 365, Microsoft Outlook, SharePoint, Skype, Power
BI, omrežjem Yammer (družbeno omrežje podjetja), Google Apps. Omogočena je tudi
povezava z aplikacijami v trgovini Dynamics Marketplace, kjer najdemo aplikacije
prilagojene za povezovanje z aplikacijo Microsoft Dynamics CRM. Nekatere aplikacije
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so na voljo brezplačno, ostale so plačljive. Omeniti je potrebno še povezavo z aplikacijo
Microsoft Social Engagement, ki omogoča povezovanje aplikacije z družbenimi omrežji.
Omogočeno je sledenje objavam na družbenih omrežjih Facebook in Twitter ter
sledenje video vsebinam, blogom in podobno. Microsoft Social Engagement vsebuje
tudi družbeno analitiko in možnost povezovanja stikov in računov v aplikaciji Microsoft
Dynamics CRM z družbenimi omrežji.
Delovanje na mobilnih napravah
V podjetju Microsoft so za uporabo aplikacije Microsoft Dynamics CRM razvili dve
mobilni aplikaciji in sicer mobilno aplikacijo za mobilne telefone ter mobilno aplikacijo
za tablice. Obe aplikaciji sta na voljo za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim
sistemom Android, iOS in Windows. Na tem mestu je potrebno omeniti, da se aplikaciji
vsebinsko ne razlikujeta, zato bomo analizo mobilne aplikacije zapisali enako, kot če bi
obstajala samo ena univerzalna mobilna aplikacija. Ob vstopu v aplikacijo se nam
prikaže domača stran, na kateri je prikazana nadzorna plošča za prodajo. Prikažejo se
seznami kot so uporabnikove dejavnosti, odprte priložnosti, možne stranke, aktivni
kupci in še nekaj grafičnih prikazov, s čimer uporabnik že ob vstopu dobi hiter pregled
nad dogajanjem. S klikom na gumb v obliki praznega kroga lahko uporabnik hitro doda
nov zapis. V zgornjem levem kotu aplikacije se nahajata dva gumba, skrajno levo se
nahaja gumb za odprtje glavnega menija, ob njem je gumb Domov. Oba gumba bi
morala biti označena z ikonami, ki pa se v naši testni aplikaciji niso prikazale. S klikom
na spodnjem desnem robu aplikacije se odpre vrstica z dodatnimi možnostmi, na
domači strani se tako prikažejo gumbi Osveži, Nov zapis in Nastavitve. V glavnem
meniju so prikazani moduli, ki so nam na voljo. Izbira modulov je v primerjavi s spletno
aplikacijo Microsoft Dynamics CRM nekoliko okrnjena. Vsebina modulov se prikazuje v
obliki preglednih seznamov. Iskalne vrstice za hitro iskanje zapisov nismo zasledili.
Enako kot na domači strani moramo tudi tukaj za prikaz dodatnih možnosti klikniti v
spodnji desni rob aplikacije, kar je nekoliko nesmiselno, saj na dnu aplikacije ostaja
prazen prostor, v katerem bi lahko bile te možnosti zmeraj prikazane. Sami zapisi so
prikazani zelo pregledno, saj so podatki razvrščeni po različnih kategorijah, med
katerimi se premikamo s preprostim potegom zaslona levo in desno. Sinhronizacija
mobilne in spletne aplikacije Microsoft Dynamics CRM je dobra, uporabnik pa si lahko
trenutni pogled posodobi s klikom na gumb Osveži. Mobilno aplikacijo lahko
uporabljamo tudi v načinu brez internetne povezave, vendar lahko v tem primeru le
pregledujemo zapise, ki so se v mobilni aplikaciji nahajali do trenutka izgube internetne
povezave. Odzivnost aplikacije je dobra, le v nekaterih primerih se strani nalagajo
nekoliko dlje kot običajno. Mobilna aplikacija Microsoft Dynamics CRM je prikazana na
sliki 12.

54

Slika 12: Prikaz mobilne aplikacije Microsoft Dynamics CRM

Funkcionalnosti4
Podjetje Microsoft svojim strankam na izbiro ponuja tri različice aplikacije Microsoft
Dynamics CRM, ki vsebujejo različen obseg funkcionalnosti. Te so: Professional, Sales
productivity in Enterprise 360.
Različica Professional je s strani podjetja Microsoft priporočena za prodajne
strokovnjake, saj vključuje delovne tokove in odobritve, avtomatizacijo prodaje, kar
vključuje upravljanje stikov in računov, prodajnih namigov in priložnosti, konkurentov,
ponudb, naročil in izdelkov. Vključuje tudi avtomatizacijo storitev za stranke, kar
vključuje storitve prek več kanalov, enotno središče za storitve, upravljanje primerov in
zbirko znanja. Različica Professional omogoča tudi upravljanje kampanj, poročila in
osebne nadzorne plošče, integracijo s pomočjo spletnih storitev, mobilni dostop ter
dostop do prilagoditev in razširitev.
Sales productivity je različica, ki je priporočena za prodajne ekipe, ki delajo na poti.
Poleg funkcionalnosti različice Professional vključuje še Office 365 Enterprise in Power
BI za Office 365.
Enterprise 360 omogoča vse funkcionalnosti različice Professional ter dodatno
vključuje še Unified Service Desk, ki zagotavlja delovno okolje za hitro izgradnjo
aplikacij za klicne centre, s čimer uporabniki pridobijo poenoten pogled na podatke
stranke, ki se nahajajo v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM. Vključene so tudi aplikacije
Microsoft Social Listening Professional za spremljanje objav na družbenih omrežjih in
drugih virih, Parature Enterprise za pomoč uporabnikom programske opreme ter
Microsoft Dynamics Marketing Enterprise za upravljanje aktivnosti na področju
marketinga. Različica Enterprise 360 omogoča tudi upravljanje računov, možnih strank
in priložnosti, upravljanje in napovedi za prodajne kanale ter obogatitev podatkov in
vpoglede.
4
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Cena5
Cene najema posameznih različic so naslednje:
 Professional – 54,78€/uporabnika/mesec,
 Sales productivity – 57,61€/uporabnika/mesec,
 Enterprise 360 – 126,47€/uporabnika/mesec.
Za uporabo aplikacije Microsoft Dynamics CRM je potrebno najeti vsaj 5 licenc.

4.3 Intrix CRM
Oblikovna podoba
Oblikovna podoba aplikacije Intrix CRM je všečna in pregledna. Aplikacijo v večini
sestavlja kombinacija modre in bele barve. Glava aplikacije je privzeto prelivajoče
svetlo modre barve. V kolikor uporabniku ta barvna tema ne ustreza, si lahko v
nastavitvah izbere barvno temo po svojih željah. V zgornjem levem kotu se namesto
logotipa same aplikacije nahaja logotip z imenom uporabnikovega podjetja. V sami
glavi se nahaja tudi glavni meni aplikacije. Gumbi modulov v glavnem meniju so v obliki
zavihkov in so temno modre barve z belim napisom. Trenutno izbran modul, v katerem
se nahajamo, je obarvan belo s črnim napisom, kar ustvarja preglednost
uporabnikovega nahajanja v sami aplikaciji. Vsebina je razdeljena na dva bloka. V
levem bloku se nahajajo elementi kot so koledar, iskanje, obvestila. Elemente v tem
bloku si lahko uporabnik dodaja in odstranjuje po svojih potrebah in željah. V kolikor
teh elementov uporabnik ne želi uporabljati lahko ta blok tudi skrije. V desnem bloku,
ki je večji od levega, se prikazuje vsebina izbranega modula. Seznami v modulih so zelo
pregledno prikazani, saj so nazivi posameznih zapisov izpisani z odebeljeno pisavo,
vrstice seznama pa so izmenično obarvane s sivo in belo barvo. Nekoliko barv na tem
mestu vnesejo različni gumbi, ki so oranžne, modre, zelene in rumene barve. Sama
aplikacija se razteza od roba do roba brskalnika, vendar je celoten prostor zapolnjen
samo v nekaterih primerih. Tako je prostor zapolnjen pri prikazu delovne table (angl.
Dashboard) in pri prikazu urnika, drugače pa na desni strani aplikacije ostaja prazen
prostor. Oblika aplikacije Intrix CRM je prikazana na sliki 13.

5
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Slika 13: Oblikovna podoba aplikacije Intrix CRM

Navigacija in uporabnost
Z analizo navigacije aplikacije Intrix CRM bomo pričeli v glavi aplikacije, kjer se v
zgornjem levem kotu nahaja logotip podjetja uporabnika. Logotip nima nastavljene
nobene povezave, ima pa funkcijo gumba za osveževanje strani. Aplikacija Intrix CRM
je razdeljena na tri osnovne sklope, to so: podatki, organizator in poročila. Gumbi za
preklapljanje med sklopi se nahajajo desno zgoraj ob logotipu. Na tem mestu se nahaja
še gumb delovna tabla. V tem sklopu si lahko uporabnik oblikuje več delovnih tabel po
svojih željah in potrebah za hiter pregled nad dogajanjem. Za sestavljanje table ima na
voljo naslednje gradnike: zgodovina aktivnosti, zemljevid, poročila (grafikoni), RSS
seznami, sms pošiljatelj in urnik. Na desni strani glave aplikacije se nahajajo še gumbi
za nastavitve, pomoč in odjavo iz aplikacije. Ob vstopu v aplikacijo Intrix CRM se
privzeto nahajamo v sklopu podatki.
Glavni meni aplikacije se nahaja na spodnjem robu glave aplikacije in vsebuje module
izbranega sklopa, ki so prikazani v obliki zavihkov. V sklopu podatki tako najdemo
naslednje module: podjetja, kontakti, priložnosti, projekti, naloge, sestanki, klici, epošta, reklamacije, kampanje in dokumenti. V sklopu organizator najdemo module:
urnik, odsotnosti in zaznamki. Tukaj bi izpostavili modul odsotnosti, kamor se vnašajo
različne odsotnosti zaposlenih. Tako imamo pregled nad tem kdo je odsoten, zakaj in
koliko časa bo odsotnost trajala, kar nam je lahko v pomoč pri načrtovanju različnih
aktivnosti. V sklopu poročila se nahajajo trije moduli in sicer: aktivnosti, priložnosti in
projekti. Tukaj bi omenili, da lahko uporabniki uporabljajo poročila, ki so v aplikaciji
pripravljena, ne morejo pa oblikovati poročil po lastnih željah. Dodatna poročila po
meri naročnika pripravijo zaposleni v podjetju Intera.
Pod glavo aplikacije oziroma glavnim menijem se na levi strani nahaja ožji blok, ki
vsebuje različne elemente. Tako na vrhu najprej najdemo sliko ter ime in priimek
uporabnika. Zraven se nahaja povezava uredi, ki nas prestavi v osebne nastavitve
uporabnika. Pod profilom uporabnika se nahaja iskalna vrstica. Izbiramo lahko med
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načinom iskanja po vseh modulih in med iskanjem po trenutnem modulu. Ob
vpisovanju iskalnega niza se sproti prikazujejo možni rezultati. Ob rezultatih se prikaže
tudi barvna ikona z imenom modula, v katerem se zapis nahaja. Za iskalno vrstico se
nahaja mesečni pogled koledarja, v katerem so datumi z vnesenimi opravili označeni z
modrim trikotnikom. Če se s kazalcem miške postavimo na izbran dan v koledarju se
odpre podokno s prikazom dneva in pripadajočimi opravili. Takšna postavitev koledarja
se nam zdi zelo priročna, saj ne glede na to, v katerem modulu se uporabnik nahaja,
lahko hitro in enostavno spremlja svoja opravila. Pod koledarjem se nahaja polje z
Intrix obvestili, pod njim pa še polje za spremljanje zadnjih sprememb v aplikaciji.
Vsebina modulov se prikazuje pod glavnim menijem v večjem bloku na desni strani, kar
je vidno na sliki 13. Na vrhu se najprej odpre podokno pomoč, ki vsebuje kratka
navodila in namige za uporabo modula, v katerem se nahajamo. Takšna predstavitev
pomoči se nam zdi zelo primerna, saj uporabniku pomaga, da se hitro spozna s samo
aplikacijo, ko pomoči ne potrebuje več pa jo lahko preprosto zapre. Prednost tovrstne
pomoči je tudi ta, da jo lahko administrator aplikacije v podjetju spreminja in jo s tem
prilagaja potrebam podjetja. Pod pomočjo najdemo gumb dodaj, s katerim dodamo
nov zapis. Ob tem gumbu se nahaja povezava za odprtje podokna pomoči ter povezava
za uvoz podatkov. Na desni strani najdemo še povezavo za izvoz podatkov in brisanje
zapisa. V nekaterih modulih pa najdemo še povezavo za dodajanje ali odstranitev
zapisa iz kampanje in povezavo za tiskanje naslovov. Nad seznamom zapisov se na
desni strani nahaja spustni meni za izbiro pogleda seznama. V seznamu se ob vsakem
zapisu nahaja gumb za hitro urejanje zapisa. Na desni strani seznama se nahaja polje s
filtrom, kjer lahko zapise filtriramo z nastavitvijo različnih parametrov. Ko odpremo
posamezen zapis, se nam prikažejo podatki, ki so smiselno razvrščeni v kategorije, le-te
pa so prikazane v obliki zavihkov. Takšna organizacija podatkov se nam zdi zelo
primerna, saj zagotavlja dobro preglednost le-teh. Tukaj bi želeli izpostaviti poslovni
semafor, ki se nahaja v zapisih modula podjetja. Gre za povezavo aplikacije Intrix CRM
z bonitetnimi ocenami podjetij, ki jih zagotavlja družba Bisnode. Tako se pri osnovnih
informacijah podjetja prikaže semafor z zeleno ali rdečo barvo, s čimer uporabnik hitro
opazi, da obstajajo morebitni kritični dogodki, ki lahko vplivajo na tekoče poslovanje.
Izpostaviti bi želeli še gumb Bizi.si, ki ga najdemo ob polju naziv, pri dodajanju novega
zapisa podjetja. V polje naziv tako vpišemo samo naziv podjetja ali davčno številko in
kliknemo gumb Bizi.si, ki nam nato z razpoložljivimi podatki izpolni še ostala polja.
Povezljivost
Tako kot ostale analizirane aplikacije tudi Intrix CRM omogoča številne možnosti
povezovanja. Aplikacijo lahko povežemo z računovodskimi programi in ERP rešitvami,
kot so SAP, Microsoft Dynamics Nav, SAOP, Pantheon, Kopa, E-računi in drugimi.
Možna je povezava s spletno stranjo uporabnika, ki omogoča samodejni prenos
povpraševanj, prijav in podobnega iz obrazcev spletne strani. Intrix CRM se povezuje
tudi s sistemom za masovno pošiljanje SMS sporočil, za ustvarjanje masovnih SMS
kampanj. Na voljo je tudi avtomatska povezava urnika z Microsoft Outlook in Google
koledarjem, vendar je ta povezava le enosmerna in poteka iz aplikacije Intrix CRM do
omenjenih koledarjev. Omeniti je potrebno še naslednje zanimive povezave: povezava
s portalom Bizi.si, ki omogoča pridobivanje osnovnih in finančnih podatkov ob vnosu
novega računa podjetja, povezava z registrom pravnih oseb v Sloveniji (baza AJPES), ki
poenostavi vnos novih strank ter povezava z bonitetnimi ocenami družbe Bisnode, ki
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uporabnike opozori na morebitne nevšečnosti ali prodajne priložnosti pri obstoječih ali
potencialnih strankah. Povezave z družbenimi omrežji pa aplikacija Intrix CRM trenutno
še ne omogoča.
Delovanje na mobilnih napravah
Do aplikacije Intrix CRM na mobilnem telefonu ali tablici dostopamo enako kot na
računalniku. To pomeni, da se v brskalniku vpišemo s svojimi uporabniškimi podatki in
aplikacijo uporabljamo enako kot na računalniku. Izbiramo lahko med uporabo
aplikacije v spletni ali mobilni verziji, pri čemer je spletna verzija enaka kot pri uporabi
na računalniku, pri mobilni verziji pa se prikaz prilagodi mobilni napravi. Mobilna
verzija je nekoliko okrnjena, saj nam ponuja samo module v sklopu podatki. Tako je v
primeru, ko uporabljamo tablico bolj priročno, če uporabljamo spletno verzijo, mobilna
verzija pa je zaradi večje preglednosti na manjšem zaslonu primernejša za uporabo na
mobilnem telefonu. Aplikacije Intrix CRM na mobilnih napravah ne moremo uporabljati
brez internetne povezave, saj lahko do nje dostopamo le preko brskalnika. Mobilna
verzija je prikazana na sliki 14.
Slika 14: Prikaz mobilne verzije aplikacije Intrix CRM

Trenutni dostop do aplikacije Intrix CRM na mobilnih napravah ni preveč priročen za
uporabnike, česar se v podjetju Intera zavedajo, saj izdelujejo mobilno aplikacijo za
mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in iOS. Aplikacija naj bi bila
uporabnikom na voljo še pred koncem letošnjega leta.
Funkcionalnosti6
Strankam, ki se odločajo za uporabo aplikacije Intrix CRM, so na voljo tri različice te
aplikacije z različnim obsegom funkcionalnosti. Te so: Mini, Osnovna in Napredna
različica.
Različica Mini ima najmanjši obseg funkcionalnosti in je namenjena mikro podjetjem in
samostojnim podjetnikom. Različica vključuje spremljanje računov in stikov, priložnosti
6
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in aktivnosti, organizator oziroma urnik, administratorski nadzor, avtomatska obvestila
preko elektronske pošte, opomnike po elektronski pošti in varno povezavo SSL.
Osnovna različica je primerna za večino podjetij in omogoča prilagoditve same
aplikacije. Poleg funkcionalnosti različice Mini vključuje še avtomatsko povezavo z bazo
AJPES in BIZI.si, osnovni Bisnode poslovni modul, vodenje projektov, SMS opomnike,
spremljanje kampanj in reklamacij, omejevanje dostopa po IP naslovih, delovno tablo
(angl. Dashboard), tiskanje kuvert in nalepk, povezavo z elektronsko pošto, uporabo
vstavljenih poročil ter možnost osnovnih prilagoditev.
Napredna različica predstavlja zelo prilagojen CRM in omogoča povezave z drugimi
sistemi. Vključuje vse funkcionalnosti Osnovne različice in dodatno omogoča še
napredne prilagoditve.
Cena7
Cene posameznih različic aplikacije Intrix CRM so naslednje:
 Mini – 9€/uporabnika/mesec,
 Osnovni – 25€/uporabnika/mesec,
 Napredni – 35€/uporabnika/mesec.
Cena posamezne licence vključuje najem uporabniških licenc in uporabo aplikacije,
vzdrževanje aplikacije, redno dnevno in mesečno arhiviranje podatkov, redne
programske posodobitve in nadgradnje ter neomejeno podporo uporabnikom. Ob
plačilu uporabe aplikacije za obdobje enega leta se cena zmanjša za 10%.

4.4 Zoho CRM
Oblikovna podoba
Oblikovna podoba aplikacije Zoho CRM je zelo preprosta in zaradi pomanjkanja barv
deluje nekoliko pusto, vendar vseeno pregledno. Celotna aplikacija je sestavljena iz
elementov črne, sive in bele barve. Nekaj barv najdemo le v logotipu v zgornjem levem
kotu in v modulu nadzorne plošče, kjer so uporabljene barve za prikazovanje različnih
grafov. Glava aplikacije se zliva z ozadjem in je svetlo sive barve. V njej najdemo logotip
same aplikacije in nekaj povezav. Glavni meni je temno sive barve, posamezni moduli
so izpisani z belo barvo. Trenutno izbran modul se obarva s črno barvo. Barvno temo
glavnega menija si lahko uporabnik v nastavitvah oblikuje po svojih željah in s tem v
samo aplikacijo vnese nekaj barv in raznolikosti. Sami seznami v različnih modulih se
izpisujejo na belem ozadju, s skoraj nevidno sivo črto med posameznimi zapisi. Sama
aplikacija se ne razteza od roba do roba brskalnika, pri tem ostaja na vsaki strani
aplikacije kar nekaj neizkoriščenega prostora. V nastavitvah lahko sicer nastavimo
prilagajanje aplikacije širini brskalnika, vendar s tem ne pridobimo nobene dodatne
uporabne vrednosti, saj aplikacija ostane nespremenjena, le prilagodi se širini
brskalnika. Oblikovna podoba aplikacije Zoho CRM je prikazana na sliki 15.
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Slika 15: Oblikovna podoba aplikacije Zoho CRM

Navigacija in uporabnost
Ob vstopu v aplikacijo Zoho CRM vidimo zgoraj levo v glavi aplikacije logotip. Enako kot
pri aplikaciji Salesforce Sales Cloud tudi ta nima uporabne vrednosti, saj ne vsebuje
nobene povezave ali funkcije. Na desni strani glave imamo povezavo do strani s
pomočjo za prenos podatkov iz druge CRM aplikacije v Zoho CRM. Zraven se nahaja
povezava do nastavitev aplikacije, ob njej se nahaja gumb Help, kjer lahko dostopamo
do različnih vrst pomoči. Skrajno desno se nahaja gumb s sliko uporabnika, preko
katerega le-ta dostopa do nastavitev svojega uporabniškega računa in do gumba za
izpis iz aplikacije.
Pod glavo aplikacije se nahaja glavni meni, kjer so iz leve proti desni privzeto prikazani
naslednji moduli: objave (angl. Feeds), domov (angl. Home), prodajni namigi (angl.
Leads), računi (angl. Accounts), stiki (angl. Contacts), priložnosti (angl. Potentials),
kampanje (angl. Campaigns), poročila (angl. Reports), nadzorne plošče (angl.
Dashboards), obiskovalci (angl. Visits), dejavnosti (angl. Activities). Na koncu se nahaja
gumb ˝…˝, s katerim v glavni meni dodajamo ostale razpoložljive module. Na desni
strani glavnega menija se nahaja gumb za dodajanje novega zapisa. Postavitev gumba
se nam zdi zelo priročna, saj lahko uporabnik, ne glede na to kje v aplikaciji se nahaja,
hitro doda nov zapis. Ob tem gumbu se nahaja gumb za prikaz koledarja. S klikom na
datum v koledarju se odpre modul Activities, kjer lahko vnesemo opravila. Datum, ki
smo mu dodali opravilo, se nato v koledarju prikaže podčrtano. Skrajno desno v
glavnem meniju se nahaja iskalna vrstica, ki ne prikazuje sprotnih možnih rezultatov.
Se pa na levi strani iskalne vrstice nahaja spustni meni, v katerem lahko uporabnik
izbere module po katerih želi iskati.
Pod celotno širino glavnega menija se nahaja blok, v katerem se prikazuje vsebina
modulov. Takoj zgoraj levo najprej najdemo gumb za nastavitev pogleda zapisov. Ob
njem se nahajajo skrite povezave za prilagajanje obstoječega pogleda ali ustvarjanje
novega, ki postanejo vidne šele ob stiku s kazalcem miške. Na desni strani se nahajajo
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trije gumbi in sicer gumb za ustvarjanje novega zapisa, ob njem gumb za uvoz
podatkov ter na koncu gumb z dodatnimi orodji, ki jih lahko uporabimo v določenem
modulu. Nad seznamom prikazanih zapisov se na levi strani nahajajo različni gumbi za
hitro urejanje zapisov. Kateri gumbi se prikažejo, je odvisno od modula, v katerem se
nahajamo. Na desni strani imamo gumb z ikono tabele, s katerim se nam trenutni
pogled seznama odpre v novem zavihku brskalnika v Zoho preglednici. Ob njem se
nahaja gumb za tiskanje trenutnega pogleda. Pod gumbom za tiskanje najdemo gumb z
ikono lupe, kjer se nam odpre napredno iskanje po zapisih. Pod seznamom zapisov se
nahaja trak s črkami abecede, ki nam ob izbiri črke prikaže le zapise s to začetno črko.
Postavitev tega traku je nekoliko neprimerna, saj je ta lepo viden v primeru, ko ima
uporabnik nastavljen pogled 10 zapisov na stran. V kolikor pogled spremeni na 20
zapisov na stran je stran predolga, da bi se prikazala na eni strani. Ker trak z abecedo
ostane na istem mestu, le-ta v tem pogledu ni več takoj viden, kar delno zmanjša
njegovo uporabno vrednost. Ko odpremo posamezen zapis se nam enako kot pri
aplikaciji Salesforce Sales Cloud, prikažejo številni podatki zapisa, ki so urejeni v
kategorije. Le-te so razvrščene druga pod drugo, kar ustvarja nepreglednost. Nad
podatki samega zapisa se nahajajo gumbi za brisanje, urejanje in kopiranje zapisa.
Zraven se nahaja gumb More Actions, kjer si lahko zapis ogledamo v obliki predogleda
tiskanja, poiščemo in združimo podvojene zapise ali zapis združimo z elektronskim
sporočilom. Ob tem gumbu se nahaja še gumb za nastavitve, kjer lahko dodajamo ali
odstranjujemo različna vnosna polja zapisa. Na zgornji desni strani odprtega zapisa se
nahaja seznam hitrih aktivnosti, kjer lahko zapisu hitro dodajamo opravila, stike,
priložnosti, klice itd. V spodnjem levem robu aplikacije se nahaja trak z gumbi za
klepet. Uporabnik lahko tukaj poišče dosegljive sodelavce in z njimi začne pogovor. Po
želji lahko trak za klepet tudi skrije.
Izpostaviti bi želeli še modula Feeds in Visits. V modulu Feeds lahko uporabnik spremlja
aktivnosti sodelavcev v aplikaciji. Spremlja lahko vse aktivnosti, le dodajanje in
spremembe določenih zapisov, nastavi pa si lahko tudi spremljanje po časovni
perspektivi. Modul Visits je namenjen prepoznavanju in spremljanju obiskovalcev
spletne strani podjetja. Tako znotraj aplikacije Zoho CRM spremljamo obiskovalce in
njihovo obnašanje, kar je lahko zelo koristno za pridobivanje prodajnih namigov.
Povezljivost
Z vidika povezljivosti aplikacije ponuja Zoho CRM veliko možnosti. Povezati ga je
možno z različnimi računovodskimi programi in ERP rešitvami. Omogoča tudi
povezovanje z Microsoft Outlook, Microsoft Word, Google Apps, Google Drive,
WordPress, Joomla, MailChimp, ClickDesk, Zapier in številnimi drugimi aplikacijami.
Aplikacijo Zoho CRM je možno povezati tudi s številnimi drugimi aplikacijami podjetja
Zoho, omogočeno pa je tudi povezovanje z družbeni omrežji Facebook in Twitter. Zoho
svojim uporabnikom ponuja tudi možnost ustvarjanja lastnih aplikacij na platformi
Zoho Creator. Tako ustvarjene aplikacije je nato enostavno povezati z aplikacijo Zoho
CRM.
Delovanje na mobilnih napravah
Do aplikacije Zoho CRM na mobilnih napravah dostopamo z istoimensko mobilno
aplikacijo, ki je na voljo za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom
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Android in iOS. Ob vstopu v aplikacijo se na črnem ozadju prikaže glavni meni z
razpoložljivimi moduli, pri čemer je potrebno omeniti, da mobilna aplikacija ne vsebuje
vseh modulov, ki so na voljo v aplikaciji Zoho CRM. Na dnu aplikacije se v levem kotu
nahaja gumb za nastavitve. Vsebina modulov se prikazuje na belem ozadju v obliki
seznama. Seznami so pregledno urejeni, saj so zapisi urejeni po abecednem vrstnem
redu, pri čemer so zapisi z isto začetno črko združeni in od ostalih zapisov ločeni z
debelejšo sivo črto, ki je označena z začetno črko zapisov. V glavi aplikacije se nahaja
gumb, kjer lahko izberemo, katere zapise želimo prikazati. V zgornjem levem kotu se
nahaja še gumb, s katerim odpremo iskalno vrstico in gumb za ustvarjanje novega
zapisa. Sami zapisi so nekoliko nepregledni, saj podatki niso razvrščeni v zavihke.
Posledično so zaradi velikega števila podatkov pri posameznem zapisu strani dolge, kar
povzroča nepreglednost. Mobilno aplikacijo Zoho CRM lahko uporabljamo tudi v
načinu brez internetne povezave. Pregledujemo lahko zapise in prav tako dodajamo
tudi nove. Novo dodani zapisi se avtomatsko sinhronizirajo z aplikacijo Zoho CRM takoj
ko zopet vzpostavimo internetno povezavo. Na koncu omenimo še odzivnost aplikacije,
ki je dobra, saj se posamezne strani hitro odpirajo. Mobilna aplikacija Zoho CRM je
prikazana na sliki 16.
Slika 16: Prikaz mobilne aplikacije Zoho CRM

Funkcionalnosti8
Aplikacija Zoho CRM je uporabnikom na voljo v petih različicah, ki se med seboj
razlikujejo po obsegu funkcionalnosti. Te so: Free Edition, Standard Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition in CRM Plus Edition.
Različica Free Edition omogoča uporabo največ desetim uporabnikom in vključuje
upravljanje računov, stikov, prodajnih namigov in priložnosti, upravljanje opravil,
dogodkov in klicev. Omogoča povezavo z družbenimi omrežji Facebook in Twitter ter
sledenje obiskovalcem spletne strani podjetja. Vključuje tudi standardna poročila,
določanje uporabniških profilov in njihovih dovoljenj, osnovne prilagoditve aplikacije,
nastavljanje delovnih tokov, povezavo z Google Gmail, izvoz dogodkov in opravil v
Google koledar. Prostor za shranjevanje je v tej različici omejen na 25.000 zapisov.
8

Povzeto po: Zoho, 2015
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Standard Edition vključuje funkcionalnosti različice Free Edition in dodatno omogoča še
napovedovanje prodaje, prilagojena poročila in nadzorne plošče, knjižnico
dokumentov, upravljanje kampanj, masovno pošiljanje elektronskih sporočil. Prostor
za shranjevanje zapisov je v tej različici omejen na 100.000 zapisov.
Professional Edition je najbolj priljubljena različica med uporabniki in poleg
funkcionalnosti različice Standard Edition vključuje še povezavo z elektronsko pošto,
avtomatizacijo delovnih tokov, pridobivanje prodajnih namigov iz družbenih omrežij
Facebook in Twitter, upravljanje izdelkov, cenikov, prodajnih ponudb in naročil ter
upravljanje primerov. Različica omogoča neomejeno število zapisov.
Enterprise Edition predstavlja naslednjo stopnjo v obsegu funkcionalnosti aplikacije in
tako dodatno omogoča še upravljanje prodajnih teritorijev, prilagajanje modulov,
povezavo z Google AdWords in podpira več denarnih valut.
CRM Plus Edition ima največji obseg funkcionalnosti in tako omogoča vse
funkcionalnosti različice Enterprise Edition ter dodatno vključuje še druge aplikacije
podjetja Zoho, kot so: Zoho Campaigns, SalesIQ, Social, Support, Reports in Survey.
Cena9
Cene predhodno opisanih različic aplikacije Zoho CRM so naslednje:
 Free Edition – brezplačna uporaba za 10 uporabnikov,
 Standard Edition – 15$/uporabnika/mesec,
 Professional Edition – 25$/uporabnika/mesec,
 Enterprise Edition – 40$/uporabnika/mesec,
 CRM Plus Edition – 60$/uporabnika/mesec.
Zgoraj navedene cene veljajo za enega uporabnika na mesec, pri mesečnem
obračunavanju najema licenc. V kolikor se naročnik odloči za letni obračun se cena
najema zniža. Cene različic na podlagi letnega obračuna so naslednje:
 Free Edition – brezplačna uporaba za 10 uporabnikov,
 Standard Edition – 12$/uporabnika/mesec,
 Professional Edition – 20$/uporabnika/mesec,
 Enterprise Edition – 35$/uporabnika/mesec,
 CRM Plus Edition – 50$/uporabnika/mesec.

9

Povzeto po: Zoho, 2015
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5 PRIMERJALNA ANALIZA CRM REŠITEV V OBLAKU
V predhodnem poglavju smo naredili analizo izbranih CRM rešitev v oblaku, za katero
smo uporabili naslednje kriterije: oblikovna podoba, navigacija in uporabnost,
povezljivost, delovanje na mobilnih napravah, funkcionalnosti in cena. V tem poglavju
bomo na podlagi analiz posameznih CRM rešitev naredili še primerjalno analizo le-teh.
Za izvedbo primerjalne analize bomo uporabili enake kriterije kot za analizo
posameznih CRM rešitev. Vsaki CRM rešitvi bomo pri posameznem kriteriju dodelili
tudi številčno oceno od 1 do 5 (1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5odlično), na podlagi katerih bomo lahko izračunali povprečno oceno posamezne rešitve
in s tem določili CRM rešitev, ki je po naših kriterijih najboljša. Rezultate primerjalne
analize s številčnimi ocenami bomo na koncu prikazali v obliki tabele.
Oblikovna podoba
Pri primerjavi oblikovne podobe posameznih aplikacij smo ugotovili, da sta si aplikaciji
Salesforce Sales Cloud in Intrix CRM precej podobni. Obe na prvi pogled delujeta
všečno in pregledno. Uporabljene so primerne barvne teme, ki delo s samo aplikacijo
naredijo prijetnejše. Glavni meni je pri obeh aplikacijah v obliki vodoravnega traku,
znotraj katerega se v obliki zavihkov nahajajo posamezni moduli. S takšno postavitvijo
je dosežena preglednost nad uporabnikovim nahajanjem v aplikaciji. Različni elementi
so v obeh aplikacijah smiselno razporejeni, tudi seznami zapisov posameznega modula
so v obeh primerih ustrezni in pregledni. Obe aplikaciji se raztezata od roba do roba
brskalnika, s čimer izkoristita celoten razpoložljiv prostor. Obe aplikaciji smo tako
ocenili z oceno odlično (5). Z oceno prav dobro (4) smo ocenili aplikacijo Microsoft
Dynamics CRM, saj v primerjavi s predhodno omenjenima aplikacijama deluje nekoliko
pusto. Prav tako ima tudi drugačno postavitev glavnega menija, ki je med uporabo
aplikacije skrit. Takšna postavitev po našem mnenju nekoliko zmanjša samo
preglednost nad uporabnikovim nahajanjem v aplikaciji. Najnižjo oceno, dobro (3), si
po našem mnenju zasluži aplikacija Zoho CRM, saj je celotna barvna tema v odtenkih
sive, črne in bele barve, kar deluje nekoliko pusto. Aplikacija se tudi ne razteza od roba
do roba brskalnika, s čimer je slabo izkoriščen razpoložljiv prostor.
Navigacija in uporabnost
Z najvišjo oceno, odlično (5), smo na področju navigacije in uporabnosti ocenili
aplikacijo Intrix CRM, ki je zelo pregledna in enostavna za uporabo. Moduli aplikacije so
prikazani v glavnem meniju v obliki zavihkov, kar je smiselna postavitev, saj je
preklapljanje med njimi enostavno in zagotavlja preglednost nad uporabnikovim
nahajanjem v aplikaciji. Elementa iskalna vrstica in koledar sta smiselno umeščena v
aplikacijo, saj sta uporabniku vidna, ne glede na to, kje v aplikaciji se ta nahaja. Zelo
priročna je tudi pomoč uporabnikom, ki se prikazuje v podoknu posameznega modula.
Takšna postavitev pomoči uporabniku pomaga, da se hitro spozna z aplikacijo, ko
pomoči ne potrebuje več pa jo enostavno zapre. Logotip v zgornjem desnem robu
aplikacije ima uporabno vrednost, saj ima funkcijo gumba za osveževanje strani.
Seznami zapisov posameznega modula so pregledni. Ob seznamu se nahajajo filtri, s
pomočjo katerih si prikažemo samo zapise z določeno lastnostjo. Podatki posameznih
zapisov so urejeni v zavihke, kar je zelo pregledno, saj tako strani niso predolge. Zelo
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uporaben se nam zdi tudi poslovni semafor, ki uporabnika takoj opozori na obstoj
morebitnih kritičnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na poslovanje z določenim
podjetjem. Prav tako uporaben se nam zdi gumb Bizi.si, ki na podlagi vnesenega naziva
podjetja ali davčne številke pri ustvarjanju novega zapisa podjetja ostala polja zapolni z
razpoložljivimi podatki portala Bizi.si.
Aplikacijama Salesforce Sales Cloud in Microsoft Dynamics CRM smo glede navigacije
in uporabnosti dodelili oceno prav dobro (4). Obe omenjeni aplikaciji imata svoje
prednosti in slabosti. Tako ima aplikacija Salesforce Sales Cloud posamezne module
razporejene v obliki zavihkov, kar omogoča enostavno preklapljanje med njimi in
zagotavlja preglednost uporabnikovega nahajanja v sami aplikaciji. Za razliko od
omenjene aplikacije so moduli v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM razporejeni v
glavnem meniju, ki je med uporabo aplikacije skrit. Takšna postavitev ustvarja slabšo
preglednost nahajanja uporabnika v aplikaciji prav tako je preklapljanje med moduli
posameznega sklopa nekoliko manj priročno. Sam logotip aplikacije Salesforce Sales
Cloud nima uporabne vrednosti, saj nima nastavljene nobene povezave, medtem ko
logotip aplikacije Microsoft Dynamics CRM vsebuje povezavo, ki si jo lahko uporabnik
po želji spremeni. Obe aplikaciji vsebujeta tudi iskalno vrstico, ki se nahaja v glavi
aplikacije, kar uporabnikom omogoča iskanje zapisov ne glede na trenutno nahajanje v
aplikaciji. Sami seznami zapisov v posameznih modulih so pri obeh aplikacijah
pregledni prav tako so v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM pregledno razporejeni tudi
podatki posameznega zapisa, česar pa ne moremo trditi za aplikacijo Salesforce Sales
Cloud. Podatki zapisov so v omenjeni aplikaciji razvrščeni v kategorije, ki se nahajajo
druga pod drugo, zaradi česar so strani dolge in posledično manj pregledne. Po našem
mnenju bi bila razvrstitev kategorij podatkov v zavihke veliko preglednejša in tudi
prehajanje med posameznimi sklopi podatkov bi bilo enostavnejše. Izpostavili bi še
koledar aplikacije Salesforce Sales Cloud, ki je pregleden in uporabniku na voljo ne
glede na nahajanje v aplikaciji. Elementa koledarja v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM
nismo zasledili.
Aplikacija Zoho CRM si po našem mnenju pri kriteriju navigacije in uporabnosti zasluži
najnižjo oceno, zato smo jo ocenili z oceno dobro (3). Sam logotip aplikacije nima
uporabne vrednosti, saj nima nastavljene nobene povezave. Moduli so v aplikaciji
razporejeni v obliki zavihkov, enako kot pri aplikaciji Salesforce Sales Cloud in Intrix
CRM. Sami seznami zapisov so pregledno prikazani, tako kot pri ostalih aplikacijah.
Sami zapisi so nekoliko nepregledni, saj so podatki razvrščeni v kategorije, ki se
nahajajo druga pod drugo. Zaradi tega so strani dolge, iskanje posamezne kategorije
podatkov pa nekoliko nepriročno, saj na vrhu strani niso vstavljene povezave, preko
katerih bi se lahko direktno premaknili v izbrano kategorijo. V sami aplikaciji ostaja tudi
veliko neizkoriščenega prostora, ki bi ga lahko npr. zapolnili z različnimi bližnjicami,
izboljšanim elementom koledarja ali kakšnim drugim elementom, ki bi pripomogel k
boljši uporabniški izkušnji.
Povezljivost
Vse analizirane aplikacije omogočajo številne možnosti povezovanja. Tako se vse
aplikacije povezujejo z različnimi ERP rešitvami, Microsoft Outlook, Google Gmail in
številnimi drugimi aplikacijami. Ker vsaka izmed aplikacij omogoča povezljivost z
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velikim številom različnih aplikacij je težko določiti, katera izmed njih je pri tem kriteriju
najboljša. Tako smo aplikacijam Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics CRM in
Zoho CRM dodelili oceno odlično (5), saj ponujajo širok nabor možnih povezav.
Aplikacijo Intrix CRM smo ocenili z oceno prav dobro (4), saj trenutno še ne omogoča
povezovanja z družbenimi omrežji.
Delovanje na mobilnih napravah
Pri kriteriju delovanje na mobilnih napravah smo analizirali možnosti dostopa in
delovanje aplikacije na mobilnih napravah. Ugotovili smo, da so uporabnikom aplikacij
Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics CRM in Zoho CRM na voljo mobilne
aplikacije, preko katerih le-ti mobilno dostopajo do podatkov v aplikaciji. Po našem
mnenju si tako najvišjo oceno, odlično (5), zasluži mobilna aplikacija Salesforce1, ki je
na pogled zelo prijetna in pregledna. Delo s samo aplikacijo je za uporabnika zelo
enostavno, saj ima aplikacija na dnu posamezne strani smiselno razporejene gumbe z
različnimi ukazi za upravljanje zapisov. Ob nahajanju v posameznem modulu se pojavi
tudi iskalna vrstica za hitro iskanje le-teh. Sam prikaz zapisov je pregleden, saj so
podatki smiselno razvrščeni v zavihke, zaradi česar same strani niso predolge in
ohranjajo preglednost. Sinhronizacija mobilne aplikacije z aplikacijo Salesforce Sales
Cloud je dobra, v določenih primerih je nekoliko slabša le odzivnost mobilne aplikacije,
ki pa ni pretirano moteča.
V primerjavi z mobilno aplikacijo Salesforce1 se nam je uporaba mobilnih aplikacij
Microsoft Dynamics CRM in Zoho CRM zdela nekoliko slabša. Zaradi tega smo aplikaciji
ocenili z oceno prav dobro (4). Mobilna aplikacija Microsoft Dynamics CRM je
pregledno oblikovana, vendar nas je pri sami uporabi zmotila odsotnost gumbov z
različnimi ukazi za upravljanje zapisov. Le-ti se prikažejo le, če se dotaknemo spodnjega
desnega roba aplikacije. Takšna postavitev se nam ne zdi smiselna, saj na dnu aplikacije
ostaja prazen prostor, kjer bi lahko bili omenjeni gumbi ves čas prikazani. S tem bi se
po našem mnenju uporabniška izkušnja same aplikacije izboljšala. Prav tako v mobilni
aplikaciji nismo zasledili iskalne vrstice, s katero bi uporabniki lahko hitro poiskali
določen zapis. Podobno kot v mobilni aplikaciji Salesforce1 so tudi tukaj sami zapisi
pregledni, saj so podatki smiselno razvrščeni v posamezne kategorije, med katerimi se
premikamo s potegom zaslona levo in desno. Mobilna aplikacija Zoho CRM za razliko
od aplikacije Microsoft Dynamics CRM vsebuje iskalno vrstico, zmotili pa so nas
nepregledni zapisi. Podatki v zapisih niso razvrščeni v zavihke, zaradi česar so strani
dolge in posledično nepregledne. Sinhronizacija obeh mobilnih aplikacij je podobno kot
pri aplikaciji Salesforce1 dobra, v določenih primerih je nekoliko slabša le odzivnost.
Mobilna aplikacija za dostop do aplikacije Intrix CRM trenutno uporabnikom še ni na
voljo, zaradi česar le-ti do aplikacije na mobilnih napravah dostopajo enako kot na
računalniku, torej preko spletnega brskalnika. Uporabnikom je na voljo spletna verzija,
ki je enaka kot na računalniku, uporabniki pa lahko pogled preklopijo tudi na mobilno
verzijo, ki je vsebinsko nekoliko okrnjena. Aplikacijo Intrix CRM smo tako pri kriteriju
delovanja na mobilnih napravah ocenili z oceno dobro (3), saj je kljub neobstoju
mobilne aplikacije dostop na mobilnih napravah omogočen preko spletnega brskalnika.
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Funkcionalnosti
Enako kot pri kriteriju povezljivosti je tudi pri kriteriju funkcionalnosti težko določiti
katera aplikacija je boljša od druge. Vse analizirane aplikacije vsebujejo osnovne
funkcionalnosti, poleg teh pa še različen obseg naprednih funkcionalnosti. Vsaka
aplikacija je tako nekoliko drugačna od drugih, saj vsaka izmed njih ponuja različne
napredne funkcionalnosti, ki med seboj niso primerljive. Tako smo aplikacije Salesforce
Sales Cloud, Microsoft Dynamics CRM in Zoho CRM ocenili z oceno odlično (5), saj
ponujajo zares širok nabor funkcionalnosti. Aplikacijo Intrix CRM smo ocenili z oceno
prav dobro (4), saj uporabnikom ne omogoča ustvarjanja prilagojenih poročil po željah
uporabnika, prav tako pa ne vsebuje klepeta, preko katerega bi lahko zaposleni med
seboj komunicirali kar znotraj aplikacije.
Cena
Pri kriteriju cene smo se odločili, da posameznim aplikacijam ne bomo dodelili
številčnih ocen. Razlog za takšno odločitev se nahaja v različicah posamezne aplikacije.
Posamezna aplikacija je uporabnikom na voljo v več različicah, ki se med seboj
razlikujejo po obsegu funkcionalnosti. Posledično ima tako vsaka različica tudi
drugačno ceno. Ker se posamezne različice analiziranih aplikacij med seboj razlikujejo,
bi bilo cenovno primerjanje le-teh neprimerno. Bi pa želeli pri kriteriju cene vseeno
izpostaviti aplikacijo Zoho CRM, ki je na voljo tudi v brezplačni različici. Omenjeno
različico lahko uporablja do 10 uporabnikov in vsebuje najmanjši obseg
funkcionalnosti. Vendar je kljub temu omenjena različica odlična rešitev za manjša
podjetja, ki naprednih funkcionalnosti ne potrebujejo in lahko tako odnose s svojimi
strankami upravljajo brezplačno. Pri kriteriju cene izstopa tudi aplikacija Intrix CRM, pri
kateri cena najema aplikacije vključuje tudi neomejeno podporo uporabnikom s strani
podjetja Intera. Za tovrstno podporo uporabnikom je pri ostalih analiziranih aplikacijah
namreč potrebno doplačilo.
Rezultate primerjalne analize s številčnimi ocenami v nadaljevanju prikazujemo v tabeli
4.
Tabela 4: Rezultati primerjalne analize v obliki številčnih ocen
Kriteriji
Oblikovna podoba
Navigacija in uporabnost
Povezljivost
Delovanje na mobilnih
napravah
Funkcionalnosti
Cena
Skupna ocena

Salesforce
Sales
Cloud
5
4
5

Microsoft
Dynamics
CRM
4
4
5

5
5
X
4,8

Intrix CRM

Zoho CRM

5
5
4

3
3
5

4

3

4

5
X
4,4

4
X
4,2

5
X
4

Kot je razvidno iz tabele 4, ima najvišjo skupno oceno glede na naše kriterije aplikacija
Salesforce Sales Cloud, s čimer se je uvrstila na prvo mesto. Drugo mesto je zasedla
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aplikacija Microsoft Dynamics CRM, kjer ji na tretjem mestu sledi aplikacija Intrix CRM
ter na četrtem mestu aplikacija Zoho CRM.
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6 SKLEP
Konkurenca na trgu je v današnjih časih zelo velika, zato morajo podjetja v svoje
poslovanje vložiti veliko truda, če želijo biti uspešna. Pri tem se večina podjetij zaveda,
da imajo stranke pri doseganju uspeha zelo pomembno vlogo. Nekoč se podjetjem ni
bilo potrebno ozirati na potrebe in želje strank, saj so zaradi pomanjkanja konkurence z
lahkoto prodala vse svoje izdelke in storitve. Ti časi so se spremenili, saj so danes
stranke o ponudbi na trgu zelo dobro obveščene in imajo številne možnosti izbire.
Odločitve o nakupih sprejemajo na podlagi informacij o različnih ponudbah, ki jih s
pomočjo interneta ni težko pridobiti. Tako se odločijo za nakup pri ponudniku, ki jim bo
v trenutku odločanja ponudil najboljšo ponudbo. Da bi podjetja lahko strankam
zagotovila najboljšo ponudbo ob pravem času, se v vse večjem številu odločajo za
vpeljavo koncepta upravljanja odnosov s strankami (CRM). Bistvo koncepta CRM je
zbiranje podatkov o strankah in njihovih kupnih navadah, na podlagi katerih lahko
podjetja s strankami gradijo kakovostne dolgoročne odnose, ki prinašajo obojestranske
koristi.
Večina podjetij sam koncept CRM podpre z informacijskim sistemom, tako imenovano
CRM rešitvijo. Le-ta podjetju omogoča zbiranje, hranjenje in obdelovanje podatkov o
strankah na enem mestu, s čimer je samo upravljanje odnosov s strankami
enostavnejše in učinkovitejše. V današnjih časih je za podjetja zelo pomembno ne
samo, da imajo določene podatke in informacije na voljo, temveč, da lahko zaposleni
do njih dostopajo praktično kjerkoli in kadarkoli jih potrebujejo. Iz tega razloga postaja
med podjetji zmeraj bolj priljubljen trend računalništva v oblaku, ki mu sledijo tudi
CRM rešitve. CRM rešitve v oblaku so za podjetja cenovno ugodnejše od klasičnih
rešitev, ki so lokalno nameščene v podjetju, saj za uporabo le-teh podjetje ne
potrebuje lastne infrastrukture za namestitev, dovolj je le dostop do interneta.
Pomembna prednost omenjenih rešitev je tudi fleksibilnost dostopa do podatkov, do
katerih lahko uporabniki dostopajo kjerkoli in kadarkoli, potrebujejo le računalnik,
tablico ali mobilni telefon ter dostop do interneta. S tem lahko potrdimo hipotezo H1,
ki pravi, da CRM rešitve v oblaku omogočajo večjo fleksibilnost pri dostopanju do
podatkov strank. Z najemom CRM rešitve v oblaku je le-ta nameščena na strežnikih
ponudnika storitev v oblaku, kar pomeni, da je za nadgradnje in vzdrževanje same
rešitve odgovoren ponudnik. S tem lahko potrdimo hipotezo H2, ki pravi, da se
podjetja, ki uporabljajo CRM rešitve v oblaku izognejo stroškom nadgradnje in
vzdrževanja omenjene rešitve.
V praktičnem delu magistrskega dela smo se osredotočili na primerjalno analizo
izbranih CRM rešitev. Za primerjavo smo izbrali CRM rešitve Salesforce Sales Cloud,
Microsoft Dynamics CRM, Intrix CRM in Zoho CRM. Posamezne CRM rešitve smo
najprej analizirali po šestih izbranih kriterijih. Ti so: oblikovna podoba, navigacija in
uporabnost, povezljivost, delovanje na mobilnih napravah, funkcionalnosti ter cena. Po
enakih kriterijih smo nato naredili še primerjalno analizo omenjenih rešitev. Ugotovili
smo, da so vse analizirane rešitve dobre in zasnovane na podoben način, vsaka izmed
njih pa ima tudi svoje posebnosti, po katerih se razlikuje od ostalih CRM rešitev. Tako
se je na podlagi ocenjevanja izbranih kriterijev na prvo mesto uvrstila CRM rešitev
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Salesforce Sales Cloud, s skupno oceno 4,8. Na tem mestu zavračamo hipotezo H3, ki
trdi, da se bo po izbranih kriterijih v primerjalni analizi na prvo mesto uvrstila CRM
rešitev Microsoft Dynamics CRM. Ta se je s skupno oceno 4,4 uvrstila na drugo mesto.
Na tretjem mestu ji sledi Intrix CRM s skupno oceno 4,2 ter na zadnjem mestu Zoho
CRM s skupno oceno 4. Pri tem bi želeli poudariti, da vsako podjetje pri izbiri CRM
rešitve določi lastne kriterije, ki so mu v pomoč pri izbiri ustrezne rešitve. Tako bi lahko
bila uvrstitev posamezne CRM rešitve na podlagi kriterijev posameznega podjetja
povsem drugačna od uvrstitve v naši primerjalni analizi.
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