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POVZETEK
Umetnost prodaje se je v zadnjem desetletju drastično spremenila. Da bi uspeli v
poslovnem svetu, potrebujemo veliko več kot le talent. Čas preprostih odnosov med
kupci in prodajalci je že zdavnaj minil, saj živimo v času, ko si želijo kupci vse več
kontrole o tem, kako je izdelek oblikovan, oglaševan in kako se prodaja. Pri tem se svoje
moči še kako dobro zavedajo. Današnji CRM je usmerjen v pomoč podjetjem pri
usmerjanju pozornosti na kupce z zagotavljanjem vpogleda v kupce ob hkratnem
razumevanju le-teh. CRM je postal nujen del sodobnega poslovanja, ki predstavlja v
kombinaciji s pristnimi odnosi s strankami prednost pred konkurenti na trgu. Praksa
večjih podjetij je že dolgo investiranje v CRM rešitve, ki zbirajo podatke o kupcih in jih
spreminjajo v poslovne potenciale, saj imajo za to razpoložljive vire. Nekoliko več
pomislekov v tradicionalne CRM rešitve imajo manjša podjetja, ki pogosto raziskujejo
prednosti tovrstne investicije. Pri tem se vse več srednje velikih in majhnih podjetij
zaveda pomena CRM. Pomembno vlogo zaradi dostopnosti tako velikim, srednjim in
majhnim podjetjem predstavljajo CRM rešitve v oblaku. Te omogočajo vzpostavitev
CRM rešitev po dostopnih cenah, ki omogočajo doseganje boljših poslovnih rezultatov.
CRM v oblaku tako predstavlja rešitev na trgu, ki je dostopna za podjetja vseh velikosti.
Ključne besede: računalništvo v oblaku, CRM v oblaku, Microsoft Dynamics CRM,
Salesforce.

ABSTRACT
Sales has changed in a significant way over the last few years. To succeed in today’s
business world we need more than just sales talent. The time of simple relationships
between buyers and sellers are long gone. We live in a world where buyers want more
control on how the product is developed, advertised and how it sells. They are aware
of their power more than ever. CRM nowadays is focused in helping companies in
focusing on buyer by providing buyer insight. CRM has become important part of every
business nowadays which presents in combination with genuine customer relations
business advantage. Bigger companies have invested for a long time in CRM solutions,
which is a collection of customer information and with intention to convert them in
business potentials. Smaller companies on the other hand usually think twice before
investing in traditional type of CRM. More and more small and medium size companies
are aware of customer relationship management. Important role of cloud CRM is in
availability for small, medium and big companies. They allow implementing cloud CRM
solutions by investing reasonable amount of money and enabling them to perform
better. Cloud CRM is a solution available for all on market.
Key Words/Schlüsselwörter: cloud computing, cloud CRM, Microsoft Dynamics CRM,
Salesforce.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Živimo v času, ko se poslovno okolje nenehno spreminja kot posledica tehnološkega
razvoja in spreminjajočih se zahtev tako kupcev kot poslovnih partnerjev. S pojavom
gospodarske krize so podjetja prisiljena v iskanje novih načinov zadovoljevanja
obstoječih in iskanje novih strank, ki jim zgolj kakovost izdelkov ne zadostuje več.
Podjetja so se začela zavedati pomena upravljanja odnosov s strankami (v nadaljevanju
CRM) in njegovega učinka na poslovanje podjetja. Gre za rešitev, orodje oziroma
strategijo poslovanja podjetja, ki je podprta z informacijskimi rešitvami in se
osredotoča na odnose s strankami ter z njimi povezane poslovne procese. Z namenom
prilagajanja na hitro se spreminjajoči trg in zagotavljanje poslovne uspešnosti v
prihodnje je za podjetja ključnega pomena prilagajanje ter sledenje trendom in
potrebam, ki jih narekuje poslovno okolje. Eden izmed tovrstnih trendov na področju
CRM je prav gotovo prehod v oblak. Kar se je še pred leti zdelo nemogoče, je danes
poslovna priložnost za podjetja, ki želijo zmanjšati stroške poslovanja in povečati
učinkovitost podjetja.
Pri tem ponujajo rešitve v oblaku možnosti izkoriščanja poslovnih potencialov, ki se
med podjetji razlikujejo. Pomembno vlogo pri izkoriščanju teh potencialov ima izbira
prave rešitve. S trendom prehoda in uporabe CRM rešitev v oblak se podjetja srečujejo
z vprašanji kot je recimo kdaj in zakaj preiti na uporabo CRM rešitve v oblaku ter katero
izmed mnogih rešitev na tržišču izbrati. Rešitve se razlikujejo z vidika cene,
funkcionalnosti, integracijskih možnostih in številnih drugih vidikov, kjer je pomembno
predvsem to, da podjetja izberejo tisto rešitev, ki bo najboljša za njihovo podjetje.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je v teoretičnem delu predstaviti pojem računalništva v
oblaku, CRM in CRM v oblaku ter v praktičnem delu analizirati dve vodilni rešitvi na
tržišču, ki ponujata CRM v oblaku – Salesforce in Microsoft Dynamics CRM. Zanimalo
nas bo predvsem, kdaj predstavlja CRM v oblaku poslovni potencial za podjetja, kaj
ponujata na tem področju dve vodilni rešitvi – Salesforce in Microsoft Dynamics CRM
ter kakšne so izkušnje dejanskih uporabnikov. Pri tem se bomo oprli na izsledke študij
primerov v podjetjih, ki so eno ali obe rešitvi v podjetju uvedla. S pomočjo ugotovitev
in izkušenj dejanskih uporabnikov bomo rešitvi med seboj lažje predstavili in analizirali.
Cilj magistrskega dela je v teoretičnem delu predstaviti računalništvo v oblaku, CRM in
CRM v oblaku ter se v praktičnem delu osredotočiti na primerjalno analizo izbranih
področij dveh vodilnih ponudnikov CRM rešitev v oblaku. V praktičnem delu bomo
predstavili primere dobrih praks podjetij, ki so eno ali obe rešitvi uvedla v svoje
podjetje.
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V magistrskem delu bomo preverjali naslednje hipoteze:
 H1: Ključnega pomena za uspešno uvedbo CRM rešitve v oblaku je pravilna
izbira med množico rešitev na tržišču.
 H2: CRM v oblaku predstavlja za podjetje bistveno nižje stroške kot CRM na
lokaciji.
 H3: Ključna prednost CRM v oblaku je zagotavljanje večje mobilnosti
zaposlenih in dostopnosti do podatkov kadarkoli in kjerkoli.
 H4: Pomemben vidik uspešne uvedbe CRM rešitve v oblaku je njegova
integracija v obstoječe uporabniško okolje.

1.3 Predpostavke in omejitve
Večina uporabnikov uporablja tako za zasebno kot poslovno uporabo storitve v oblaku,
ki se zaradi splošne sprejetosti uporabnikov pojavljajo na tržišču vse bolj in bolj.
Predpostavka, na katero se bomo oprli, je ta, da je prehod CRM rešitev v oblak trend, ki
ga bodo morala podjetja prej ali slej sprejeti, če bodo želela obstati na tako
konkurenčnem trgu. Glavni razlog je ta, da CRM v oblaku omogoča večje zadovoljevanje
obstoječih in iskanje novih strank, ki pa je ključnega pomena za podjetja.
V praktičnem delu analiziranja rešitev Salesforce in Microsoft Dynamics CRM bomo v
cenovni primerjavi predpostavili, da se obseg posameznih delovnih področij rešitev
bistveno ne razlikuje. Pri pisanju magistrskega dela se bomo omejili zgolj na dve vodilni
rešitvi, ki ponujata CRM v oblaku ter izbrane študije primerov. Zaradi pomanjkanja
strokovne literature v slovenskem jeziku se bomo pri pisanju omejili predvsem na
literaturo v angleščini. Prav tako bo omejitev tudi dostop do nekaterih virov, ki so
plačljivi in omejen dostop brezplačnega preizkušanja Microsoft Dynamics CRM in
Salesforce.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Izvedba bo potekala
tako, da bomo najprej poiskali ustrezno literaturo in vire. S pomočjo zbrane literature in
virov bomo napisali teoretični del. Teoretični del bo temeljil na deskriptivnem pristopu,
kjer bomo uporabili metodo deskripcije za opisovanje dejstev, procesov ter pojavov. V
teoretičnem delu bomo uporabili tudi metodo kompilacije za povzemanje mnenj in
stališč različnih avtorjev na področju računalništva v oblaku in CRM. Prav tako bomo
uporabili metodo kvalifikacije in kategorizacije pri razlagi definicij določenih pojmov ter
komparativno metodo primerjanja enakih ali podobnih dejstev, pojavov in procesov za
primerjavo dveh vodilnih ponudnikov CRM rešitev v oblaku, Microsoft Dynamics CRM
in Salesforce.
V teoretičnem delu bomo uporabili tako domačo kot tujo strokovno literaturo ter
svetovni splet. V praktičnem delu magistrske naloge bomo z analitičnim pristopom
predstavili študije primerov oziroma primere dobrih praks za vsako izmed rešitev. Pri
tem bomo preverili hipoteze z uporabo metode analiza primera. Študije primerov
oziroma dobre prakse nam bodo pomagale pri potrjevanju oziroma zavračanju vnaprej
zastavljenih hipotez.
2

2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – CRM
2.1

Opredelitev pojma CRM

Pogosta napaka podjetij je ta, da se v odnosu s strankami osredotočajo predvsem na
vprašanje, kako privabiti stranke v podjetje. Veliko manj pozornosti posvečajo temu,
kako bi lahko stranke z zadovoljivo izkušnjo prepričali, da se vrnejo znova in znova. CRM
postaja vse bolj pomembno področje predvsem zaradi vse bolj zahtevnega poslovnega
okolja v podjetjih po vsem svetu. Pri tem je pomembno predvsem to, da pojem CRM
razumemo in dojemamo v vsem obsegu, ki ga zajema. Obstaja veliko različnih
opredelitev pojma CRM, ki so si enotne v tem, da je CRM osredotočen na stranke.
CRM se je pojavil v poznih devetdesetih kot poslovna strategija, ki se osredotoča na
zbiranje in obdelavo podatkov o strankah. Je integriran sistem upravljanja, ki se
osredotoča na obstoječe in potencialne stranke. Vsebuje procese in postopke, ki gradijo
model upravljanja s celotnim vpogledom na stranko (Rodrigues, 2012, str. 5-6).
Iršič (2011, str. 3) definira CRM kot način razmišljanja, koncept, proces in sistem v
podjetju. Sam koncept temelji na ugotovitvi, da je za podjetje ključnega pomena, da
vzpostavi kakovostne odnose s svojimi strankami, ki so osnova za obojestransko
koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje. CRM povezuje nove tržne dejavnosti, ki
so osredotočene na drugačne in prilagodljive želje strank s pomočjo informacijske
tehnologije (v nadaljevanju IT), ki omogoča poglobljen vpogled v sestavine ožjega in
širšega okolja podjetja in predstavlja nadgradnjo koncepta devetdesetih let, ki je
temeljil na upravljanju podatkov o strankah. Pomembno vlogo pri CRM ima tako IT, ki
zagotavlja centralizirane informacije o strankah in povečuje kakovost zagotavljanja
tovrstnih informacij s ciljem vpogleda v značilnosti in vedenje strank, ki izboljša
kakovost transakcij s strankami. Aktivnosti CRM v podjetjih so:
 iskanje novih strank,
 izgradnja baz podatkov o obstoječih strankah,
 spremljanje dobičkonosnosti posameznih strank,
 spremljanje vedenja in zadovoljstva strank,
 merjenje kakovosti odnosov s strankami ipd.
Mnogi avtorji razumejo CRM kot strateški pristop. Zvestoba kupcev je pomembna za
podjetje in rezultati kažejo, da imajo pri tem velik potencial prav CRM strategije (Musek
Lešnik 2008, povzeto po Capizzi & Ferguson, 2005, str. 72-80).
CRM je strateški pristop, ki se ukvarja z ustvarjanjem boljše vrednost z razvojem
ustreznih pristopov do ključnih strank. Združuje potencial tržnih strategij odnosov in IT
z namenom ustvarjanja dobičkonosnih, dolgoročnih odnosov s strankami in drugimi
ključnimi deležniki. CRM zagotavlja večje priložnosti pri uporabi podatkov in informacij
za lažje razumevanje kupcev in soustvarjanje vrednosti z njimi. To zahteva navzkrižno
funkcionalno povezovanje procesov, ljudi, operacij in tržnih zmogljivosti, ki jih omogoča
IT in aplikacije (Toufighi Zavareh, 2007, str. 2).
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Upravljanju odnosov s strankami dandanes podjetja posvečajo veliko več časa kot v
preteklosti. Za korak v tej smeri je moč iskati razloge v razvoju IT na področju baze
podatkov, informacijskih sistemov (v nadaljevanju IS), interneta ipd., ki omogoča
udejanjanje koncepta CRM v podjetjih po sprejemljivi ceni (Iršič, 2011, str. 3).
CRM se je pojavil v teoriji managementa in v praksi mnogih podjetij na začetku novega
tisočletja, čeprav je izraz relativno star, saj so bistvo koncepta delno opredelili
strokovnjaki s področja trženja že v začetku šestdesetih. Čeprav se izraz CRM takrat še
ni uporabljal, so strokovnjaki pojasnili, da je bistvo poslovanja vsakega podjetja ustvariti
stranke, jih obdržati in maksimirati njihovo dobičkonosnost (ibid., povzeto po Curry,
2000).
CRM pa ni zgolj orodje oziroma rešitev, temveč poslovna filozofija, ki se osredotoča na
stranke in njihove potrebe. Ključna komponenta poslovne strategije je odnos s stranko,
ki omogoča doseganje želene dobičkonosnosti, življenjske vrednosti in zadovoljstva
stranke. Pogoj za uspešen CRM je usklajenost strategije, politike in pravilnikov,
poslovnih procesov, produktov in storitev, IS ter orodij in rešitev, predvsem pa ravnanja
zaposlenih (SRC, 2015, str. 1).
CRM lahko definiramo kot proces, ki maksimira vrednost kupca s tržnimi dejavnostmi,
ki temeljijo na poznavanju kupca s pomočjo zbiranja, upravljanja in uporabe informacij
o strankah (Baran, Zerres, & Zerres, 2014, str. 5). CRM oblikuje najboljše prakse v
strategijo, ki pomaga podjetju prepoznati stranke na način, ki povečuje dobičkonosnost
in zvestobo strank (Siddiqi, Akhgar, & Wise, 2011, str. 1).
Trend današnjega časa je prilagoditev na gospodarsko krizo, ki je pokazala, da se
moramo s svojimi strankami ukvarjati več. Pri tem je pomembna nega odnosov s
pravimi kupci, kar zagotavljajo CRM orodja. Podjetja zato vse bolj investirajo v CRM in
želijo izboljšati poslovne procese ter odnose s strankami (Sušnik, 2010, str. 37).
Dandanes je pridobivanje novih kupcev pomembna prioriteta podjetij, takoj za
zmanjševanjem stroškov poslovanja. Področje CRM je poznano že vrsto let in gre za
razmeroma zrelo področje upravljanja poslovnih procesov in informacijskih rešitev za
njihovo podporo. Predvsem v preteklem obdobju so CRM pojmovali preveč ozko, kot
tehnologijo, medtem ko gre pravzaprav za z informacijsko rešitvijo podprto strategijo
poslovanja v podjetju. Dandanes se je na področju CRM veliko spremenilo, saj je
gospodarska kriza podjetja prisilila v iskanje novih izdelkov in poti zlasti pa novih strank,
ki bi lahko zagotovile nadaljnje uspešno poslovanje podjetja. V teh razmerah se je
izkazalo, da ima informacijsko podprt CRM večji učinek na poslovanje kot številne druge
rešitve, zato je področje CRM utrpelo relativno manjši padec prodaje kot katera druga
področja (ibid., str. 42).
Kot vidimo, obstaja veliko definicij CRM, ki jim je skupno to, da poudarjajo pomen pri
vzpostavljanju globokih in pristnih odnosov med strankami in podjetjem. Pomen CRM
pa se spreminja tudi s časom. Medtem ko so imeli CRM sistemi na začetku razvojne poti
ključno vlogo pri poenotenju dela in poslovnih procesov v organizaciji pa je dandanes
CRM usmerjen predvsem v spremljanje in razumevanje strank.
4

2.2 Zgodovina in razvoj CRM
O začetku CRM govorimo s pojavom tržnih podatkovnih baz in statističnim
modeliranjem podatkov za izboljšanje komunikacije s potencialnimi strankami v
osemdesetih (CRM Switch, 2013a). Začela se je tako imenovana evolucija tržnih
podatkovnih baz. Te so se pojavile z razvojem iz prvotnega direktnega trženja. Trženje
podatkovnih baz daje večji poudarek na statistične tehnike pri razumevanju obnašanja
kupca. Podatki iz podatkovne baze so uporabljeni za personalizirano komunikacijo s
potencialnimi kupci (Verrill, 2014).
Leta 1986 je podjetje Act! predstavilo poslovnemu svetu programsko opremo za
upravljanje s stiki, ki je omogočala shranjevanje in organiziranje informacij o stikih
(CRM Switch, 2013a). Podjetju so z razvojem programske opreme za upravljanje s stiki
sledila še druga pomembna podjetja tega področja. V poznih osemdesetih se pojavi
prva arhitektura odjemalec-strežnik 1 ob hkratnem množičnem porastu uporabe
osebnih računalnikov. To je dalo končnim uporabnikom veliko računalniško moč in
hkrati ustvarilo številne priložnosti za nova podjetja programske opreme (Verrill, 2014).
V začetku devetdesetih so želeli inovatorji premakniti razvoj programske opreme za
upravljanje s stiki v smer avtomatizacije prodaje in pojavili so se prvi temelji CRM
programske opreme. Avtomatizacija prodaje je imela značilnosti trženja podatkovnih
baz, ki jih je avtomatizirala in jih kombinirala z upravljanjem s stiki. To je zagotovilo
podjetjem bolj uporabne informacije o strankah. Avtomatizirala so se tudi poslovna
opravila, kot je na primer nadzor inventarja ter prodajna opravila kot je na primer
beleženje interakcije s strankami (CRM Switch, 2013a).
CRM je del pomembne evolucije korporativnega razmišljanja, ki se je začelo z razvojem
planiranja podjetniških virov (v nadaljevanju ERP) v letu 1990. ERP združuje vse vire
podjetja, ki delujejo v enem poslovnem sistemu. V devetdesetih je bilo porabljenih več
kot 300 bilijonov dolarjev za centralizacijo, standardizacijo in organizacijo informacij in
virov v podjetjih Združenih držav Amerike. CRM se je razvil v veliki meri kot rezultat
podatkovnega rudarjenja, segmentacije ali ciljnega raziskovanja, ki ga je omogočila
zbirka centraliziranih podatkov o strankah. Podjetja so se začela kmalu zavedati, da bi
ob boljšem poznavanju strank lahko zagotavljala veliko boljše storitve za stranke (Baran,
Zerres, & Zerres, 2014, str. 5).
Do leta 1995 se je avtomatizacija prodaje in upravljanje s stiki razvilo do mere, ki v
veliki meri spominja na današnjo programsko opremo CRM. Kljub temu pa hitro
razvijajoč izdelek še vedno ni imel primernega imena. Sprva so bili v uporabi različni
izrazi, med katerimi se je ob koncu leta 1995 uveljavil izraz CRM (CRM Switch, 2013a).

1

Odjemalec-strežnik (angl. client-server) predstavlja temelj interneta. Gre za model komuniciranja dveh
poljubnih računalnikov, ki vzpostavita zvezo preko interneta. Odjemalec je vsak računalnik, ki je na
daljavo povezan z gostiteljskim računalnikom, ki mu zagotavlja določeno storitev. Gostiteljski računalnik
pa je v strežnik, ki poganja programe za opravljanje določenih storitev v omrežju (Arnes, 2011).
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Druga polovica desetletja je prinesla velike spremembe na področju CRM industrije.
Prodajalci ERP rešitev so želeli s svojo velikostjo in vstopom na CRM trg trgu dominirati.
Prav konkurenca je prisilila prodajalce CRM v ponujanje širšega nabora storitev. CRM
rešitvam so dodali več tržnih, prodajnih in storitvenih aplikacij (ibid.).
Leto 1997 je zaznamovala širitev ERP prodajalcev na področje, ki ima stike s strankami
(na primer trženje, prodaja ipd.). V letu 1998 je vstopilo na tržišče še podjetje SAP z
osredotočenostjo v razvoj aplikacij na področju CRM. Kmalu se je začela bitka za vodilni
položaj na področju CRM. V istemu letu so se CRM rešitve v obsegu razširile.
Konkurenčna podjetja na trgu so razmišljala v smeri, ki je CRM rešitve predstavila kot
rešitve za širšo množico uporabnikov (Verrill, 2014). Leto kasneje je bilo za CRM
industrijo izjemno pestro. Številni odmevni prevzemi podjetij so utrdili celotni trg ob
hkratnem pojavu prodajalcev programske opreme elektronskega CRM (v nadaljevanju
e-CRM) (CRM Switch, 2013a).
V letu 1999 je CRM prešel na mobilno področje s predstavitvijo prve mobilne CRM
rešitve Siebel Sales Handhel, podjetja Siebel. Leto kasneje sta na tržišču predstavili
mobilni CRM rešitvi še podjetji Oracle in SAP. Čeprav so bile te aplikacije na mobilnih
telefonih funkcionalno omejene, pa današnji pametni telefoni zagotavljajo skoraj polno
funkcionalnost CRM rešitve (Verrill, 2014).
Razvoj CRM je posegel torej tudi na področje mobilne telefonije. Govorimo o tako
imenovanem vzponu mobilnega CRM. Podjetja so se od samega pojava CRM srečevala
s težavnostjo prepričevanja zaposlenih, da bi le-ti sprejeli novo programsko opremo. Z
vse večjo uporabo in odvisnostjo od mobilne tehnologije vidijo dandanes prav ta
podjetja veliko večji odstotek adaptacije nove programske opreme. Ponudba mobilnega
CRM pa ne veča samo uporabnosti programske opreme, temveč tudi produktivnost
delovne sile. Statistika potrjuje povečano produktivnost uporabnikov za kar 15
odstotkov, saj dosegajo uporabniki mobilnega CRM boljše rezultate. Raziskava Innoppl
Technologies je pokazala, da dosežejo uporabniki, ki so adaptirali mobilni CRM kar 65
odstotne prodajne kvote, uporabniki ne mobilnega CRM pa zgolj 22 odstotkov
prodajnih kvot. Mobilna telefonija pa ni edino področje, kamor je posegel razvoj CRM.
Ker smo ljudje vse bolj mobilni, omogoča CRM dostop z več naprav. Do CRM
programske opreme lahko dostopamo na različne načine (Integros , 2015).
Na prvem in drugem mestu pričakovano vodita prenosni računalnik in osebni
računalnik, z razvojem CRM pa se je razvila tudi uporaba CRM na drugih napravah. Tako
uporablja kar 48 odstotkov uporabnikov CRM programsko opremo s pomočjo pametnih
telefonov in 45 odstotkov s pomočjo tabličnih računalnikov. Kljub temu, da imata
vodilno vlogo še vedno prenosni računalnik in osebni računalnik je nezanemarljivo
dejstvo, da uporaba CRM preko drugih naprav neustavljivo raste (ibid.).
Konec devetdesetih je zaznamovalo pojav prvega prodajalca CRM v obliki storitve (v
nadaljevanju SaaS) (CRM Switch, 2013a). Leta 1999 je vstopilo podjetje Salesforce na
trg CRM kot ponudnik prve rešitve CRM v obliki SaaS. Sprva je bilo podjetje usmerjeno
zgolj na mala podjetja. Z razvojem funkcionalnosti in skalabilnostjo pa je postalo
podjetje grožnja za vodilna podjetja, kot je Siebel Systems (Verrill, 2014).
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Leta 2001 je prišlo do tako imenovanega poka dot-com balona 2, na katerega se je
odzval tudi CRM trg. Podjetje Oracle je izgubilo 25 odstotkov prihodkov z zmanjšanjem
števila licenc, prav tako so se zmanjšali prihodki podjetja Siebel Systems. V omenjenem
poku so največ izgubili ponudniki e-CRM, saj so podjetja ustavila investiranje v
tehnologijo dot-com (ibid.). Po letu 2000 se je pojavila potreba po bolj celovitem CRM
sistemu, ki bi upravljal celotne poslovne odnose. Ob koncu desetletja je postal celovit
CRM sistem skupno razmišljanje po celotni CRM industriji. Nato se je pojavila težnja po
interoperabilnosti 3 s programsko opremo.
Leta 2002 je vstopilo na CRM trg podjetje Microsoft s predstavitvijo izdelka Dynamics
CRM. Izdelek je bil sprva zelo omejen nato pa je z integracijo spletne pošte požel velike
uspehe (Verrill, 2014). Leta 2007 je naredilo na področju CRM industrije velik korak tudi
podjetje Salesforce. Predstavili so CRM v oblaku. Kaj kmalu po predstavitvi se je
podjetje soočilo s kritiko rešitve zaradi slabe prilagodljivosti (CRM Switch, 2013a).
V letu 2008 se je pojavil nov pojem, socialni CRM. Gre za prehod, ki ne poudarja
transakcije, temveč interakcijo. Aplikacija ComcastCares je bila prvi primer uporabe
socialnega omrežja pri komunikaciji s strankami. Tovrstna komunikacija je požela
številne pozitivne odzive in pozornost medijev, zato so trendu socialnega CRM sledila še
druga podjetja (Verrill, 2014).
Pred sedmimi leti, leta 2008 je uporabljalo CRM rešitve v oblaku zgolj 12 odstotkov
podjetij, v letu 2014 pa je bilo takšnih podjetij kar 87 odstotkov (Integros , 2015). Vse
od začetka razvoja CRM pa do danes je področje CRM doživelo velik preporod, ki smo
mu priča še dandanes. To pa zagotovo ni vse, kar nam lahko CRM ponudi. CRM bo
zagotovo tudi v prihodnje pomemben del poslovanja podjetij, ki se bo razvijal z vse
težjim položajem na trgu pri zadovoljevanju obstoječih in pridobivanju novih strank.

2.3 Vrste CRM
Ločimo tri vrste CRM sistemov, med katerimi lahko izbirajo podjetja glede na potrebe
po obsegu CRM. Tako ločimo operativni, analitični in sodelovalni CRM. V nadaljevanju
bomo predstavili posamezne vrste CRM podrobneje.
2.3.1 Operativni CRM
Operativni CRM omogoča preko različnih stičnih točk primernejšo in učinkovitejšo
komunikacijo s strankami (SRC 2015, povzeto po Siddiqi, Akhgar, & Wise, 2010). Je CRM
direktne interakcije s strankami, ki vključuje funkcionalnost na področju avtomatizacije
prodaje, upravljanja s stiki, avtomatizacije tržnih dejavnosti in storitev za stranke
(Rodrigues, 2012, str. 7).

2

3

Pok dot-com balona je izraz, ki označuje eksponentno rast, ki ji sledi eksponentni padec tehnoloških
podjetij in internetnega poslovanja.
Interoperabilnost je zmožnost IS in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, da izmenjujejo
podatke, informacije ter znanja (Šuštaršič, 2015).
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Operativni CRM obsega podporo trženju, podporo prodaji ter sodelovanje in pomoč
strankam. Trženje podpira z načrtovanjem, izvajanjem in spremljanjem trženja. Podpora
prodaji vključuje upravljanje priložnosti, potreb, pritožb in drugih stikov s strankami,
pripravo ponudb ipd. Sodelovanje in pomoč strankam pa je zagotovljena preko stičnega
centra, spletnega mesta ipd. (SRC, 2015, str. 1).
Operativni CRM olajša in izboljša komunikacijo s strankami ter poveže stične točke
strank (npr. fizično, preko telefona, preko elektronske pošte (v nadaljevanju e-pošte)
ipd.). Glavna področja operativnega CRM pokrivajo področje avtomatizacije na
področju prodaje, storitev in podpore za stranke ter avtomatizacije na področju trženja
(Ezendu, 2010, str. 4-6).
Področje avtomatizacije prodaje vključuje ves prodajni proces, ki obsega ustvarjanje
prodajnih namigov, kvalifikacijo prodajnih namigov, identifikacijo potreb, razvoj
specifikacij, predlagan razvoj, ravnanje s pritožbami in sklepanje prodaje. Pri tem so
ključne naloge prodajne avtomatizacije prodajna administracija, napovedovanje
prodaje, upravljanje s prodajnimi namigi, upravljanje z računi, upravljanje z
učinkovitostjo, sledenje preferencam strank, sledenje demografski strukturi strank ipd.
(ibid., str. 7-8). Področje storitev in podpore strankam vključuje avtomatizacijo in
koordinacijo vseh operacij storitev in procese podpore strankam, ki vključujejo zahteve,
vračilo izdelkov, pritožbe strank in povpraševanje. Te storitve in podporo je moč
zagotavljati s pomočjo stičnega centra, klicnega centra, spletnega portala ali interakcije
iz oči v oči (ibid., str. 9). Področje avtomatizacije trženja podjetja vključuje aplikacije
tržnih procesov za zagotavljanje informacij, ki se nanašajo na trende industrije,
dejavnike makro okolja in konkurenco. To omogoča boljše poslovanje in daje nadzor
nad upravljanjem kampanj, trženjem dogodkov, skupinsko segmentacijo strank,
segmentacijo strank, kar pa pripomore k večji učinkovitosti trženja (ibid., str. 10).
2.3.2 Analitični CRM
Analitični CRM vključuje funkcije analize učinkovitosti in poslovne inteligence (v
nadaljevanju BI). Analitični CRM zagotavlja specifične informacije o tem, kakšne so
zahteve posameznih segmentov strank (Rodrigues, 2012, str. 7). Združuje podatke s
podatki iz drugih virov (podatkovnega skladišča, transakcijskih sistemov), z namenom
zaznave najpomembnejših strank, segmentacije strank, prepoznave vzorcev obnašanja,
napovedi prihodnjega ravnanja in priprave najboljše ponudbe pa tudi upravljanja
tveganj, zaznave prevar in podobno (SRC 2015, povzeto po Siddiqi, Akhgar, & Wise,
2010). Analitični CRM se osredotoča na združevanje podatkov o strankah, ki jih zbira
operativni CRM s podatki zunanjih virov z namenom iskanja ključnih strank in smernic,
ki bi pomagale izboljšati vrednosti tako podjetij kot strank (Ezendu, 2010, str. 11).
Analitični CRM omogoča, da podjetja razumejo svoje stranke s pomočjo CRM analitike.
Podjetjem omogoča vpogled v želje strank, kar jim omogoča, da se na želje odzovejo in
strankam želeno tudi zagotovijo. Primarni cilj CRM analitike je razvoj, podpora in
izboljšanje delovnih in odločitvenih zmožnosti z definiranjem vzorcev in napovedi iz
obstoječih podatkov in informacij podjetja zbranih iz različnih operativnih CRM
sistemov (Cybage , 2015).
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2.3.3 Sodelovalni CRM
Sodelovalni CRM omogoča uporabo kombinacije novih in tradicionalnih tehnologij za
interakcijo in sodelovanje s strankami ter za sodelovanje med uslužbenci in s
poslovnimi partnerji podjetja (Berglez 2005, povzeto po: Kovačič et al., 2004, str. 286).
Sodelovalni CRM je usmerjen v deljenje informacij strank, podjetij in oddelkov z
direktno interakcijo, e-pošto, pošto ali faksom (Rodrigues, 2012, str. 7). Osredotoča se
na izkoriščanje integracije s strankami preko stičnih točk z namenom povečanja
samopostrežbe strank (Ezendu, 2010, str. 15). Aplikacije sodelovalnega CRM obsegajo
spletne storitve za povečevanje udobja in zmanjšanje stroškov, komunikacijo preko
različnih kanalov (telefona, e-pošte in interneta) ter profiliranje informacij strank preko
interakcije s stranko (Ezendu, 2010, str. 16).

2.4 Uvedba rešitve CRM
Številne rešitve pomagajo s pomočjo zbranih podatkov o strankah na enem mestu
prodaji, trženju in podpornim službam že vrsto let. Kljub koristnosti rešitve CRM pa je
za doprinos k odnosu med stranko in podjetjem potrebno veliko več kot zgolj nakup
rešitve. Najpogostejša vzroka neuspešnih projektov sta, da projektov ne podpre CRM
vodstvo, temveč postanejo projekt IT oddelkov in da pobudo za CRM dajo ponudniki
programske opreme, ki razumejo CRM v osnovi tehnološko. Glede na različne podatke
o neuspešnih uvedbah CRM rešitev preteklih let lahko trdimo, da se giblje povprečen
odstotek neuspešnih uvedb nekje med 30 in 60 odstotki. Podatek potrjuje 13 let
raziskovanja CRM projektov v različnih časovnih obdobjih. Skrb vzbujajoče ni to, da je
odstotek neuspešnih uvedb precej visok, temveč to, da se odstotek bistveno ne znižuje.
Po najnovejši raziskavi Sucess Accelerators je bilo v letu 2014 kar 38 odstotkov CRM
uvedb neuspešnih. Študije dokazujejo, da so temelji, ki vodijo podjetja v neuspeh
položeni pogosto še preden se projekt dejansko začne (C5 Insight , 2014, str. 1-5).
Po podatkih Forrester raziskave iz leta 2013, ki je zajela več kot 500 ljudi, ki so bili
aktivni v CRM projektu v zadnjih 36 mesecih, so glavni razlogi neuspeha uvedbe CRM
naslednji (Lee, 2014):
 Poslovni proces (44 %) – Sodelujoči so podrobneje navedli nezadostno
opredelitev poslovnih zahtev, neustrezne procesne modele in potrebo po
prilagajanju kot glavne razloge za težave v projektu.
 Ljudje (42 %) – Ljudje so po mnenju sodelujočih vzrok predvsem zaradi
počasne adaptacije, nezadostnega upravljanja sprememb, nezadostnega
usposabljanja in prilagajanja strukture podjetja na CRM.
 Strategija (40 %) – Strategija je povezana z nejasnimi cilji, slabo prakso
uvajanja rešitve in prakso vodenja.
 Tehnologija (45 %) – Sodelujoči so omenili težave s podatki, pomanjkanjem
znanja pri uvedbi, učinkovitostjo sistema in slabo uporabnostjo.
Rezultati kažejo, da obstaja veliko dejavnikov, na katere moramo premisliti, preden se
odločimo, za katerega izmed CRM sistemov. Prav tako se moramo zavedati, da je treba
pred, med in po uvedbi narediti veliko korakov za uspešno uvedbo. V nadaljevanju
bomo te korake in dejavnike uspešne uvedbe opredelili podrobneje.
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2.4.1 Dejavniki uspešne uvedbe
Cilji, ki jih želijo podjetja doseči z uvedbo CRM rešitev, se med podjetji razlikujejo tako,
kot se razlikujejo podjetja po velikosti, dejavnosti ipd. Kljub temu pa morajo prav vsa
podjetja uvesti CRM po določenih korakih. Pri tem se je smiselno opreti na praktične
izkušnje uvedb drugih podjetij, ki poudarjajo dejavnike uspešne uvedbe.
V podjetju Avtenta, ki se ukvarja z izvajanjem projektnih aktivnosti, so tekom praktičnih
izkušenj izpostavili imenovalce uspešnih implementacij CRM. Pred začetkom projekta je
potrebno, da razumemo uvedbo CRM kot dolgoročno strategijo in ne projekt. V
nadaljevanju je potrebna podpora vodstva in sponzorja, ki morajo projekt podpreti v
največji možni meri in ga skozi celotno obdobje interno promovirati. Zadnji dejavnik
pred uvedbo je ustrezna struktura projektne ekipe naročnika, kjer je pomembno, da
vključimo končne uporabnike, ki bodo rešitev uporabljali (Avtenta, 2015a, str. 1).
V nadaljevanju je pomemben dejavnik urejenost podatkov pred prenosom. V
organizacijah uporabljamo vse večje število podatkov iz različnih komunikacijskih
kanalov, zato je pomembna kontinuirana urejenost podatkov, da bi zagotovili
kakovostne podatke (Avtenta, 2015b, str. 1). V času trajanja projekta je pomemben
dejavnik faza analize, v kateri predstavi naročnik izvajalcu svoje delo, poda zahteve ter
pričakovanja. Sledi testiranje sistema, s katerim preverimo, ali se podane zahteve
odražajo v rešitvi. V nadaljevanju pripravimo plan internega komuniciranja in predamo
znanje uporabnikom (Avtenta, 2015c, str. 1).
Po prehodu rešitve v produkcijsko uporabo moramo rešitev stabilizirati z vzpostavitvijo
vseh delovnih tokov in aktivacijo vseh predvidenih uporabnikov. Sledi vzdrževanje
rešitve in izvajanje strategije, ki jo je sprejelo vodstvo pred začetkom projekta (Avtenta,
2015č).
Reybrock (2014, str. 5-14), svetovalec za CRM izdelke v podjetju Ledgeview Partners
izpostavlja naslednje korake za uspešno uvedbo CRM rešitve:
 Izbira CRM rešitve – Je začetni korak, v katerem moramo ugotoviti, katera
CRM rešitev bo ustrezna za naše podjetje. Pri odločitvi moramo pomisliti na
številne dejavnike, ki nam lahko pomagajo pri izbiri prave rešitve. Pomisliti
moramo na razpoložljiva finančna sredstva, saj so funkcionalnosti CRM velike,
medtem ko so sredstva podjetij običajno omejena. Pomemben dejavnik so
tudi interni viri, kamor sodita čas in ljudje, saj je za uspešno uvedbo
razpoložljivost obeh ključnega pomena. Izbira je zaradi velike ponudbe in
funkcionalnost CRM sistemov na tržišči pogosto velik izziv za podjetja.
 Izbira izvajalca CRM rešitve − Pri izbiri gledamo na to, da izberemo izkušenega
izvajalca. Uvedba CRM je proces, ki zahteva trdo delo, a je kljub temu vredno
vsega truda, če je proces pravilno izveden. Pri izbiri izberemo izvajalca, ob
katerem se počutimo dobro in nas bo lahko vodil v procesu uvedbe. Zahtevati
moramo izkušenega izvajalca z dobrimi referencami, ki nas bo v sam proces
uvedbe aktivno vključil. Smiselno je upoštevati priporočila, odzivnost
podpore, možnosti izobraževanja in strokovnega svetovanja izvajalca.
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 Projektna ekipa − Pri izbiri projektne ekipe je pomembno, da izberemo člane,
ki bodo projektu predani. Predanost je pomembna predvsem zato, ker lahko
traja projekt uvedbe tedne ali celo mesece preden preide v fazo zagona v
živo. CRM uvedba je proces, ki se nikoli ne konča. Je proces, ki spremeni
kulturo podjetja in zahteva transparentnost ob hkratni komunikativnosti
članov projektne ekipe. Ekipa je vsekakor pomembna, saj bo še tako izkušen
izvajalec sam težko zagotovil zadovoljivo rešitev za končne uporabnike.
 Vzpostavitveno srečanje – Gre za začetni sestanek, ki se morda zdi povsem
nepomembna stvar, a je v bistvu pomemben del projekta. Na sestanku je
pomembno, da se sodelujoči spoznajo in da jih navdušimo za delo v projektu.
V nadaljevanju je potrebno oblikovati načrt, dodeliti naloge, oblikovati
pričakovanja in slediti uspešnosti z organiziranjem tedenskih sestankov. Na
sestanku se formalno vzpostavi celotna organizacija izbranega projekta.
 Faza oblikovanja − V tej fazi definiramo, kaj želimo in pričakujemo od CRM
rešitve, da bo ta prispevala k našemu podjetju. Pri oblikovanju je potrebno
delo po korakih. Pri tem je pomembno poznavanje potreb podjetja, saj bomo
samo s poznavanjem le-teh vedeli, kako bo CRM naše potrebe zadovoljil.
 Migracija in integracija podatkov − Je faza, v kateri definiramo, katere
podatke želimo v CRM rešitvi. Pregledati moramo katere račune, izdelke,
cene, opombe in fakture potrebujemo. Uporabniki dobijo enoten pogled v
podatke, ki jih do sedaj niso imeli. Naša CRM rešitev pa bo tako uporabna, kot
so uporabni podatki, ki jih bomo v rešitev prenesli. Faza migracije in
integracije zahteva predanost, ki zagotovi kakovostne podatke.
 Pravo orodje − Pravo orodje za pravo delo obsega programsko in strojno
opremo. Pri izbiri strojne opreme izberemo opremo, ki bo lahko omogočila
učinkovito rabo CRM rešitve. Pogoj za učinkovito delovanje programske
rešitve je strojna oprema. Programska in strojna oprema sta pomembni, saj
morajo imeti uporabniki pogoje, v katerih bodo rešitev sprejeli pozitivno.
 Adaptacija uporabnikov − Adaptacija uporabnikov je pomembna, saj so
uporabniki osebe, ki bodo rešitev uporabljale. Če se uporabniki odzovejo
negativno na spremembo, je lahko od takšnih uporabnikov odvisna uspešnost
uvedbe. Prav zato je pomembno, da uporabnikom razložimo, zakaj je
potreben CRM ter kako bo omogočil doseganje zastavljene strategije in
smernic podjetja. Pomembno je tudi, da uporabniki razumejo svojo vlogo.
 Dostop − Ker je razvoj na področju CRM podpore omogočil dostop do rešitve
iz različnih naprav, je na mestu, da uporabnikom tak dostop tudi omogočimo.
Uporabnikom lahko omogočimo dostop s pomočjo spleta iz različnih naprav.
 Testiranje − Pred zagonom v živo je treba rešitev testirati. Uporabnikova prva
izkušnja ima velik vpliv na kasnejšo rabo rešitve, zato je testiranje ključnega
pomena. Zahteva svoj čas, ki prispeva k boljši izkušnji uporabnika.
Našteti koraki so pomembni dejavniki uspešne uvedbe CRM. Pri tem se moramo
zavedati, da se z zagonom v živo proces ne konča. Uspešen CRM je rezultat nenehnega
truda (Bauman, Kako naj poteka uvedba?, 2012a). Prav tak trud nam omogoči, da
izkoristimo poslovne potenciale CRM rešitev, ki nam omogočijo rast tako podjetja kot
CRM rešitve.
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2.4.2 Načrtovanje
Pri načrtovanju projekta uvedbe CRM rešitve je pomembno razumevanje
kompleksnosti CRM projekta. V ta namen je Dyche (2002, str. 246) definiral načrt
projekta uvedbe CRM. Načrt je sestavljen iz treh faz ter korakov, ki zahtevajo
posamezna opravila za uvedbo:
 faza načrtovanja,
 faza izgradnje,
 faza uvedbe.
Poslovno načrtovanje − Najpomembnejša aktivnost v fazi načrtovanja je definiranje
splošnih ciljev CRM v posameznih oddelkih ali celotnem podjetju. Na nivoju celotnega
podjetja lahko poslovno načrtovanje vključuje dokumentacijo korporativne CRM
strategije in definiranje strateških programov. Na nivoju posameznih oddelkov pa lahko
pomeni poslovno načrtovanje določanje meje za novo CRM aplikacijo. Faza načrtovanja
mora načeloma vsebovati vsaj dokumentacijo poslovnih CRM ciljev v obliki
dokumentirane strategije ali poslovnega načrta. Ta dokument je uporabljen na začetku
za pridobitev izvršilnega soglasja in sponzorstva, nato kot osrednja točka za razvoj in po
uvedbi kot aplikacija za način merjenja rezultatov. Poslovno načrtovanje mora
prepoznati kritične procese, ki se osredotočajo na stranko in bo nanje CRM vplival. Pri
enostavnejših poslovnih procesih lahko procese preoblikujemo kot del aktivnosti
načrtovanja. Pogosto podjetja ugotovijo, da namesto, da bi obstoječe poslovne procese
avtomatizirali, procese pravzaprav prvič definirajo (ibid., str. 246-247).
Arhitektura in oblikovanje − Potreba po načrtovanju CRM arhitekture in oblikovanju
strategije uvedbe je tisto, kar daje poslovnim sponzorjem in projektnim vodjem drget.
Korak arhitekture in oblikovanja je dokaj zahteven korak, a kljub temu vreden truda. Ta
korak identificira poslovne procese, ki jih bo CRM izdelek podprl. Obsega tudi
naštevanje specifičnih funkcij, ki jih bo treba uvesti. Ob koncu nam pomaga korak
arhitekture in oblikovanja prepoznati tehnologijo in procese, na katere bo CRM vplival.
Prav tako nam korak pomaga definirati, kaj potrebujemo, da bi CRM deloval (ibid., str.
248).
Izbira tehnologije − Izbira CRM tehnologije je lahko preprosta, kot je recimo izbira
izdelka na polici v trgovini ali pa tako zapletena kot je izbira na podlagi ocenjevanja
številnih CRM sistemov. Pogoj za uspešno izbiro tehnologije je uspešno predelana
prejšnja faza arhitekture in oblikovanja, kjer ugotovimo vpliv CRM na obstoječe sisteme
in potrebe po novih funkcionalnostih (ibid., str. 251).
Razvoj − Razvoj vključuje gradnjo in prilagajanje izdelka CRM z uporabo posebne
značilnosti izdelka. Razvoj CRM je več kot programiranje in pisanje programske kode,
saj vključuje integracijo poslovnih procesov z izbranim CRM izdelkom. Korak razvoja je
čas, ko so ključni poslovni procesi CRM že poznani. Integracija procesov pa pomeni, da
se CRM tehnologija, ki smo jo izbrali integrira v te poslovne procese. Proces integracije
vključuje zagotavljanje, da so uporabniki identificirane poslovne procese tudi
preizkusili. S tem se prepričamo o pravilnem delovanju poslovnih procesov ter da je
možno na tehnologijo vplivati z namenom izboljšav. Tehnološke zmogljivosti morajo
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poslovne procese, ki so usmerjeni v kupce bistveno izboljšati. Prečiščevanje poslovnih
procesov v fazi razvoja pomeni izdelovanje prototipa. Pri tem pokažejo poslovnim
uporabnikom programerji vmesne funkcionalnosti. Tako nadzorujejo poslovni
uporabniki razvoj izdelka in testirajo CRM funkcionalnost med uvedbo in ne po njej.
Povratne informacije o CRM funkcionalnosti in želenih spremembah lahko vključijo v
končno različico izdelka, da se izpolnijo zahteve in želena pričakovanja uporabnikov
(ibid., str. 251-252).
Dostava – Korak dostava pomeni uporabo IT infrastrukture podjetja z namenom
zagotavljanja CRM programske opreme poslovnim uporabnikom. Pogosto nova
funkcionalnost CRM zgolj dopolnjuje obstoječi operacijski sistem (v nadaljevanju OS) in
ni zaznan kot nov samostojni sistem. V obeh primerih je usposabljanje uporabnikov
bistvenega pomena. Usposabljanje je pomembno ne samo zaradi učenja nove
funkcionalnosti, temveč tudi zaradi potrebne spremembe v načinu dela (ibid., str. 252253). Izobraževanje uporabnikov mora obsegati predstavitev CRM uporabnikom kot
orodja, ki jim bo v pomoč. Med izobraževanjem se je treba osredotočiti na tiste
funkcionalnosti sistema CRM, ki so pomembne za posameznega uporabnika. V večjih
podjetjih je smiselno izobraževanje po posameznih oddelkih (Bauman, Kako naj poteka
uvedba?, 2012a). Dostava CRM vključuje tudi uporabniška navodila, pomoč pri delu,
spletno pomoč in ostalo dokumentacijo za spodbujanje uporabnikov, da bi le-ti nove
funkcionalnosti CRM tudi uporabljali (Dyché, 2002 , str. 252-253).
Meritve − Nekateri učinki sistema CRM so po uvedbi sistema vidni hitro (organiziranost
ekipe, urejeni podatki, pregled nad sodelavci), medtem ko je za nekatere potrebno več
časa (večja učinkovitost, merjenje uspešnosti, analitika) (Bauman, Po uvedbi sistema
CRM, 2012b). Podjetja preidejo v zaključni fazi v korak meritve. Korak meritev ocenjuje
uporabo CRM, da bi izboljšali pogoje CRM. Nekatera podjetja se meritvam CRM
izogibajo, saj so prepričana, da jim za izdatke CRM ne bo treba odgovarjati. Pravo
vprašanje je v tem primeru, kako lahko trdimo, da je bila uvedba uspešna, če izjave ne
moremo podkrepiti z merljivimi dokazi. V večini primerov pričakuje uprava redna
obveščanja o projektih v katera vlagajo in CRM je za podjetje pomemben projekt.
Uspešnost CRM projekta lahko tako prikažejo meritve sledenja in ocene reševanja
obstoječih poslovnih problemov (Dyché, 2002 , str. 253).

2.5 Trendi in prihodnost CRM rešitev
Sodobni CRM se razvija v smeri, ki dohaja vse večjo usmerjenost strank v sodobne
tehnologije. Temu morajo slediti tudi podjetja. V nadaljevanju bomo predstavili tri
vodilne trende evolucije CRM.
Mobilni CRM − Sprva so bile CRM aplikacije funkcionalno omejene. Na tem področju se
je spremenilo veliko. CRM prodajalci so se usmerili v razvoj mobilnih platform z
namenom, da bi jih izboljšali. Izbira ponudnika CRM, ki ima močno razvitost mobilnih
aplikacij, lahko pomaga prodajnemu osebju pri prodaji, pripravi na sestanke in pri
natančnejšem poročanju. Mobilne naprave so za uporabnike zanimive zaradi
dosegljivosti kjerkoli in kadarkoli. Največja prednost CRM je v tem, da se lahko prodajna
ekipa organizira pri svojem delu bolj učinkovito, kar pomeni več časa za prodajo (Lyle,
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2015). Mobilne naprave so v celoti spremenile pričakovanja strank glede storitev.
Stranke si želijo kakovostne storitve, prilagojene prav njihovim zahtevam.
CRM v oblaku − Najzanimivejši trend v letu 2015 je zagotovo porast uvedb CRM v
oblaku. Gartner, vodilno raziskovalno podjetje na področju IT predvideva, da se bo
odstotek podjetij, ki bodo uvedla rešitve v oblaku, dvignil nad 50 odstotkov. Razloge
lahko iščemo v hitro spreminjajoči se tehnologiji. Če so se nam zdeli pred petimi leti
socialni mediji za podjetja nesmiselni, zdaj vemo, da so postali socialni mediji ključna
orodja za katerokoli poslovno strategijo podjetja. Problem CRM na lokaciji so tudi veliki
stroški posodabljanja. Zaradi vse pogostejšega posodabljanja so podjetja ugotovila, da
je prehod v oblak veliko cenejša izbira. Vse to pomeni manj IT osebja, nižje stroške IT
infrastrukture in veliko bolj prilagodljivo platformo za prihodnost (ibid.).
Socialni CRM − Na spletu preživljamo vse več časa pa naj bo to zaradi iskanja
informacij, izmenjave mnenj preko forumov, blogov, socialnih medijev ipd. Vse to je
spremenilo vedenje strank in posledično prisililo podjetja, da sprejemajo širše
perspektive CRM. Socialni mediji so prinesli spremembe v tradicionalni CRM proces,
zato smo sedaj v dobi CRM, ki je prinesla spremembe na področju povezav,
komunikacijskih kanalov, procesov in tehnologije. Tradicionalni komunikacijski kanali se
niso spremenili, temveč so pridobili dodatne kanale, kjer si kupci izmenjujejo mnenja.
Sodobne stranke želijo vplivati s svojimi mnenji in želijo, da jim podjetja prisluhnejo.
Gre za dokaj čustveno povezavo v komunikaciji s strankami (Promarket, 2011). Socialni
mediji postajajo vse bolj pomembni v poslovnem svetu na prav vseh področjih
poslovanja. Prav zato je v socialni svet posegel tudi CRM (Lyle, 2015). Razloge za
pomembnost socialnega prostora v CRM je moč iskati v tem, da podjetja nenehno
iščejo nove načine širjenja svojega imena, povečevanja stikov in oblikovanja odnosov
preko socialnih medijev.
Kot vidimo, se področje CRM vsakodnevno spreminja. Po pregledu obstoječih trendov
na področju CRM je zanimivo tudi vprašanje prihodnosti CRM. Prihodnosti ne more
zagotovo napovedati prav nihče. Prav nihče ne more zagotovo trditi, v katero smer se
bo CRM razvijal v prihodnje, a kljub temu si je velika večina strokovnjakov s področja IT
dokaj enotna.
Po mnenju podpredsednika za raziskave pri podjetju Gartner bo CRM v središču
digitalnih pobud prav v prihodnjih letih. To področje je vsekakor področje, ki bo dobilo
tudi v prihodnje investicijska sredstva, saj je digitalno poslovanje ključnega pomena pri
ohranjanju konkurenčnosti za podjetja. V prihodnosti se bo investiralo predvsem na
področje mobilnosti, socialnih medijev in tehnologije, spletne analitike in elektronskega
poslovanja. Gartner predvideva, da bodo podjetja v letu 2015, 2016 in 2017 v področje
CRM trga investirala največ denarja (Gartner, 2014).
Pri tem se predvideva, da bodo bančništvo, zavarovalništvo, farmacija in podobne
industrije tudi v prihodnosti porabile največ denarja za CRM, saj prav te industrije
uporabljajo najrazličnejše tipe CRM aplikacij in tehnologij v najširšem pomenu (ibid.).
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3 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
3.1 Opredelitev in delovanje računalništva v oblaku
Obstaja več definicij računalništva v oblaku, ki se med seboj razlikujejo, zato je
razumljivo, da je enotno definicijo nemogoče izbrati. V nadaljevanju bomo navedli
nekaj definicij, ki se pojavljajo najpogosteje v različnih virih in se skušali približati
najbolj enotni definiciji računalništva v oblaku.
Računalništvo v oblaku ni skupek tehnologije, temveč gre za sodoben pristop
zagotavljanja računalniških virov, ki vključuje računalniško zmogljivostjo, infrastrukturo,
aplikacije in posamezne procese oziroma funkcionalnosti, ki so dostopne prek
interneta. Besedica oblak v besedni zvezi »računalništvo v oblaku« predstavlja strojno
opremo, mreže, pomnilnike, storitve in vmesnike, ki predstavljajo računalništvo v obliki
storitve. Storitve v oblaku prek interneta glede na uporabnikove zahteve zagotavljajo
programsko opremo, infrastrukturo in prostor za shranjevanje podatkov pa naj gre za
posamezne komponente ali celotno platformo (SECOVIA , 2013, str. 2).
Höllwarth (2012, str. 36) definira računalništvo v oblaku kot »model, ki po potrebi
kadarkoli in povsod prek omrežja omogoča udoben dostop do skupine nastavljivih
skupnih računalniških virov (npr. omrežij, strežnikov, pomnilniških sistemov, aplikacij in
storitev), ki so lahko na voljo hitro in z minimalnimi stroški upravljanja ali z minimalno
interakcijo ponudnika«. Namen računalništva v oblaku je zagotoviti storitve IT, ki so pri
maksimalni stopnji avtomatizacije in visoki fleksibilnosti cenejše in bolj učinkovite.
Najprej pa moramo izbrati ponudnika, ki ponuja storitve želene kakovosti za izbrano
časovno obdobje (Höllwarth, 2012, str. 35). Računalništvo v oblaku ni izdelek,
tehnologija ali standard, kot se pogosto domneva, temveč metoda za zagotovitev
fleksibilnih, skupnih storitev IT v širšem pomenu (ibid., str. 38).
Ameriški Narodni urad za standarde in tehnologijo definira pet skupnih značilnosti
računalniških storitev v oblaku (SECOVIA 2013, povzeto po Mell & Grance, 2011):
 Samopostrežba na zahtevo: Uporabnik spreminja računalniške zmogljivosti,
kot je na primer čas strežnika in omrežni polnilnik brez kakršnekoli interakcije
s posameznim ponudnikom storitve.
 Širok dostop prek omrežja: Zmogljivosti so na voljo prek omrežja, s pomočjo
heterogenih platform pa so dostopne prek standardnih mehanizmov.
 Zbiranje virov: Ponudnikovi računalniški viri so združeni, da jih lahko uporablja
več uporabnikov hkrati. Po načelu več odjemalskega modela so pri tem
različni fizični in virtualni viri dinamično dodeljeni glede na posamezne
zahteve uporabnika.
 Hitra prilagodljivost: Zmogljivost je moč prilagajati s povečanjem ali
zmanjšanje. Stranka ima tako vtis, da je zmogljivost neomejena.
 Merjena storitev: Sistemi v oblaku samodejno nadzirajo in optimizirajo
uporabo virov, tako da prilagajajo zmogljivost, ki jo je mogoče meriti.
 Uporabo virov je mogoče opazovati, nadzirati in o njej tudi poročati.
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Gartner definira računalništvo v oblaku kot slog računalništva, kjer so masivno
skalabilne IT zmogljivosti dostavljene kot storitev zunanjim odjemalcem z uporabo
internetnih tehnologij (Velte , Velte, & Elsenpeter, 2010, str. 309).
Pri prehodu na računalništvo v oblaku morata biti izpolnjena dva osnovna pogoja,
standardizacija in centralizacija. Standardizacija se mora izvesti za posamezne dele
infrastrukture, kot so na primer tiskalniki, optični čitalniki ter aplikacije. Drugi pogoj je
centralizacija podatkov na več lokacijah v centralni oblak. Ostali pogoji zajemajo vidik
končnih naprav, omrežne povezave, varnosti ter upravljanja storitev v oblaku
(Höllwarth, 2012, str. 54).
Nedvomno je, da računalništvo v oblaku spreminja sodobno okolje tako v zasebnem kot
poslovnem okolju in prav zato zahteva precejšnje sprejemanje IT s strani uporabnika.
Računalništvo v oblaku je zadnja moda IT sveta, ki se mu prilagajajo tako posamezniki
kot podjetja in nadomešča tradicionalno poslovanje. Tradicionalne poslovne aplikacije
so bile vedno zelo zakomplicirane in precej drage. Za delovanje je potrebna vrsta
strojne in programske opreme. Potrebna je celotna ekipa strokovnjakov za namestitev,
konfiguracijo, testiranje, delovanje in posodabljanje. Ko tak trud pomnožimo s
številnimi aplikacijami, vidimo, zakaj podjetja z najboljšimi IT oddelki včasih ne dobijo
to, kar potrebujejo (Salesforce, 2015a).
Za obstoj računalništva v oblaku je pomemben pogoj tudi omrežna povezava. Storitve v
oblaku se izvajajo v intranetu, prek VPN 4 ali interneta, kjer je pomembna predvsem
hitra in stabilna omrežna povezava. Omrežne povezave pogojuje razpoložljiva pasovna
širina podatkov, ki jih je mogoče prenesti na časovno enoto in zakasnitev, ki določa
hitrost odzivnosti na dejanja uporabnika (ibid., str. 56). Kot zadnji pogoj računalništva v
oblaku je njegova varnost. Ta je odvisna predvsem od tehnoloških ukrepov in ukrepov
podjetja (Höllwarth, 2012, str. 57).
Med končnimi napravami okolja v oblaku se kot najpogostejši napravi še vedno
pojavljata predvsem prenosni in osebni računalnik. Tehnologija prenosnih računalnikov
in osebnih računalnikov pa ne omogoča izkoristka vseh navedenih cenovnih ugodnosti
rešitev v oblaku v primerjavi z lahkimi odjemalci. Lahki odjemalci so nadomestek za
namizne računalnike in se uporabljajo predvsem v podjetjih z uvedeno infrastrukturo
zasebnega oblaka. Prednost lahkih odjemalcev je tako stroškovna učinkovitost, nižja
poraba energije ter enostavnejše vzdrževanje in zagotavljanje varnosti. V zadnjih letih
so se klasičnim končnim napravam kot sta prenosni računalnik in osebni računalnik
pridružili pri dostopu do storitev v oblaku še tablični računalniki in pametni telefoni
(ibid., str. 54-55).
Kot je mogoče videti, je definicij računalništva v oblaku veliko, vsem definicijam pa sta
skupna pojma dinamičnost skalabilnih virov in dostopnost do računalništva kot storitve.
Tako bi lahko oblak definirali s tehnološkega vidika kot računalništvo, v katerem so
dostopni skalabilni viri kot storitev preko spleta (Furht & Escalante, 2010, str. 3).
4

VPN (angl. Virtual Private Network) je povezava med oddaljenim računalnikom in strežnikom v
zasebnem omrežju, ki uporablja internet za omrežni medij (egradiva, 2015).
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3.2 Zgodovina in razvoj računalništva v oblaku
O prvih zametkih računalništva v oblaku lahko govorimo že v letu 1962, ko je J.C.R.
Licklider govoril o ideji intergalaktičnega računalniškega omrežja. V tem istem obdobju
je John McCarthy dejal: »Računalništvo bo nekega dne morda organizirano kot javna
storitev«. Prihodnost in z njo pojav računalništva v oblaku je opisal tudi Douglas
Parkhill. Izraz »računalništvo v oblaku« je prvič formalno uporabil leta 1997 Ramnath
Chellappa (Höllwarth, 2012, str. 29-30).
Ko govorimo o revolucionarnosti računalništva v oblaku je pomembno razumevanje
dejstva, da je tehnologija, ki obsega računalništvo v oblaku evolucijska. Kar je res
revolucionarno je uporaba te tehnologije. Samoumevnosti uporabnika, da morajo biti
določeni podatki, programi in viri na voljo kadarkoli bi lahko primerjalni s
samoumevnostjo elektrike v vtičnici. S hitro prilagoditvijo pametnih naprav (telefonov,
tabličnih računalnikov, dlančnikov in žepnih računalnikov) se potreba po neodvisnosti in
dostopnosti naprav veča vse bolj in bolj (Höllwarth, 2012, str. 30).
Najpogumnejši avtorji so že v devetdesetih napovedovali, da se bo računalništvo
razvijalo v smeri oblaka. Nekatera podjetja pa so to vizijo tudi izvajala (Mesojedec,
2009).
Avtorja Voans in Zhankgu delita računalništvo v šest faz. Prva faza je faza, ko so si
uporabniki delili zmogljivost velikega računalnika. Sledila je druga faza, ko so postali
samostojni računalniki dovolj zmogljivi, da so lahko samostojno zadovoljili potrebe
uporabnikov. V tretji fazi so povezani računalniki in prenosniki tvorili lokalno omrežje, ki
so ga v četrti fazi nadgradili v globalno omrežje medsebojno povezanih lokalnih
omrežij. V peti fazi govorimo o omrežnem računalništvu, kjer si računalniki delijo
pomnilniške in procesorske zmogljivosti. Zadnja faza je faza računalništva v oblaku, kjer
dostopamo do računalniških virov preko spleta (Furht & Escalante, 2010, str. 3).
Dostopnost omrežja po dostopnih cenah je zagotovo temelj računalništva v oblaku.
Prav na tem temelju so se razvile arhitekture odjemalec-strežnik, ki so utrle pot
integraciji oddaljenih storitev v okolja za obdelavo podatkov (Höllwarth, 2012, str. 31).
Pomen omrežja je bil bistven in temeljni korak za obdelavo podatkov, kar je vplivalo na
celotno industrijo. Kmalu zatem so se oblikovale gruče strežnikov, ki so povezovale več
strežnikov v eno celoto, ki se je zahtevanim programom prikazala kot en sam močan
računalnik. Na začetku devetdesetih sta Ian Foster in Carl Kesselman objavila nov
koncept, ki sta ga poimenovala mrežno računalništvo, ki je nagovoril v učinkovito rabo
številnih nedejavnih računalnikov po svetu in podjetjih. Z rabo elektroenergetskega
sistema so pripravili vire za računalnike, ki so jih lahko uporabniki odmerili glede na
specifično in obračunano porabo storitve. Naslednji korak razvoja računalništva v
oblaku predstavlja storitveno računalništvo. Model je osnovan tako, da se naroči
določena zmogljivost računalnika in plača glede na porabo (Höllwarth, 2012, str. 31-32).
Storitveno usmerjena arhitektura je arhitektura, po kateri je bilo na osnovi omrežij
predvideno prednaročilo aplikacij, ki so bile razdeljene v posamezne storitve. Te pa je
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bilo mogoče ponovno modularno kombinirati v večje aplikacije. Storitvena arhitektura
predstavlja bistveni temelj programske opreme računalništva v oblaku in je bolj
aktualna kot kadarkoli prej. Koncept, ki je bil uveden nekoliko kasneje in omogoča
dostopnost vseh komponent za storitve storitvene arhitekture preko standardiziranega
vmesnika za aplikacije, je zelo blizu računalništvu v oblaku (Höllwarth, 2012, str. 33).
Sledi obdobje elektronskih pripomočkov (mobilnih telefonov, prenosnikov, tablic ipd.),
ki nas spremljajo na vsakem koraku in so postale del skoraj vseh prodajnih podjetij.
Omenjeni pripomočki so vsilili usmerjenost in razmišljanje v povezavi z možnostmi
dostopa do različnih storitev in obdelavo podatkov (Höllwarth, 2012, str. 33-34).

3.3 Oblike računalništva v oblaku
Računalništvo v oblaku delimo na dve značilno pojavni obliki, ki imata skupne
značilnosti. Ločimo torej javno in zasebno računalništvo v oblaku, ki jima novejše
definicije dodajajo še druge modele postavitve, kot sta na primer hibridni oblak in
oblak skupnosti (Höllwarth, 2012, str. 38). Avtorja Marks in Lozano (2010, str. 170)
ločita javni oblak, zasebni oblak, hibridni oblak ter oblak skupnosti.
3.3.1 Javni oblak
Javni oblak so storitve, ki jih ponuja trg. Pogosto se pojem »oblak« uporablja kot
sinonim za »javni oblak«. To so po naravi viri, ki so dostopni vsem, zato se prav tukaj
pojavljajo vprašanja glede varnosti, prava in dostopnosti (Höllwarth, 2012, str. 38).
Javni oblak predstavlja koncept izven lokacije (angl. off-premises) ali v gostujočem
(angl. hosted) okolju. Javni oblak ponuja izbiro storitev na osnovi plačila po porabi in je
preko javnih omrežij na voljo vsem uporabnikom iz istih informacijskih virov. Pri tem
najame stranka oziroma uporabnik z naročnino potrebno opremo od ponudnika, ki
opremo upravlja. Najpomembnejša lastnost javnega oblaka je ta, da uporabnik nima
nobenega vpliva niti tehnično niti pogodbeno na to, kdo vse storitev uporablja.
Prilagoditev posebnim zahtevam aplikacij je možna, a v omejenem obsegu in je v
nasprotju z interesi nadgradnje in učinkovitosti izvajalca. Uporabniki oblaka si delijo
običajno nevede ali pa v neznanem obsegu vso osnovno infrastrukturo, ki pa je
popolnoma abstrahirana od ravni aplikacije. V idealnem modelu oblaka viri in
infrastrukture, ki so namenjene konkretni storitvi, niso povezani z uporabnikom
oziroma so nepomembni. Lokalizacija virov najpogosteje ni podana (Höllwarth, 2012,
str. 39-40).
Höllwarth navaja kot glavno prednost za stranke koncept plačila na osnovi uporabe.
Model javnega oblaka je idealen za podjetja, ki ne želijo vlagati v lastno IT in bi hkrati
rada prihranila. Prav tako pa je velika prednost zakup delovnega prostora v oblaku, ki
omogoča zaposlenim mobilnost neodvisno od lokacije. Uporabniki lahko preko
običajnih končnih naprav dostopajo do aplikacij, vsebin in storitev. Höllwarth navaja
tudi slabosti takšnega modela, kjer izpostavlja izgubo nadzora lastne IT s pogodbeno
dogovorjenim pravilnikom, kar predstavlja za podjetje dodatno tveganje. Številni
pomisleki se porajajo tudi glede skladnosti, varnosti, dostopnosti in zmogljivosti (ibid).
18

3.3.2 Zasebni oblak
Zasebni oblak imenujemo tudi interni oblak in je oblikovan tako, da so zmožnosti
računalništva v oblaku načrtovanje, grajene, zahtevane in uvedene z namenom
podpore internih poslovnih zahtev (Marks & Lozano, 2010, str. 171).
Zasebni oblak zagotavlja oblačne storitve znotraj zaprtega omrežja, kot je na primer
intranet podjetja. V zasebnem oblaku dostopamo do ekskluzivnih virov, ki so neodvisni
od lokacije in so glede vprašanja o varnosti, pravu in dostopnosti bolj podobni
tradicionalni IT. Stranka oziroma uporabnik kupi tehnično opremo (komponente za IT,
strojno opremo, programsko opremo ipd.), in s tem zagotovi znotraj svojega podjetja
oblačne storitve. Tovrstna uporaba omogoča standardizirano, virtualizirano in
predvsem varno okolje, ki je v skladu s kriteriji za zasnovo oblaka. Tovrstna
infrastruktura je namenjena načelom notranje uporabe podjetja, kjer ima podjetje
popoln nadzor nad tem, kateri uporabnik, kdaj in kako sme dostopati do storitev iz te
infrastrukture. Zasebni oblak je s takšnim delovanjem zaseben in zagotavlja storitve v
oblaku samo za vnaprej določene uporabnike (Höllwarth, 2012, str. 40-41).
Höllwarth navaja kot glavno prednost zasebne oblike računalništva v oblaku možnost
individualne prilagoditve. Kot glavno slabnost pa izpostavlja, da vnaprej plačanih
stroškov investicije pri tem modelu ni mogoče v celoti spremeniti v stroške izvedbe, saj
je potrebno komponente zasebnega oblaka nabaviti vnaprej in jih nato pri dejanski rabi
ni moč nadgraditi (ibid.).
3.3.3 Hibridni oblak
Hibridni oblaki so na nek način scenarij združitve zasebnih oziroma internih oblakov z
zmogljivostmi, ki jih ponujajo javni oblaki s pomočjo drugih ponudnikov storitev v
oblaku (Marks & Lozano, 2010, str. 172).
Hibridni oblaki so kombinacija storitev javnih in zasebnih oblakov ter storitev običajnih
rešitev za obdelavo podatkov, ki so povezane s standardiziranimi vmesniki ali izdelki
različnih ponudnikov. Tovrstna mešanica integriranih storitev omogoča, da podjetje v
določenih zahtevah lažje najde rešitev na obstoječ problem. Aplikacije so znotraj ali
zunaj požarnega zidu glede na posamezne varnostne zahteve. Pri tem so izpolnjene
varnostne zahteve, hkrati pa so izkoriščene možnosti za prihranek in uporabo učinkov
nadgradnje. Prav hibridni oblak je po mnenju analitikov oblak, ki ga bodo podjetja
zaradi modularnosti iz svetov javnega in zasebnega oblaka v prihodnje uvedla
najpogosteje (Höllwarth, 2012, str. 43).
Höllwarth navaja kot glavno prednost hibridne oblike računalništva v oblaku
kombinacijo fleksibilnosti javnega oblaka in zanesljivosti zasebnega oblaka. Podjetja se
lahko tako na elastičen in dinamičen način odzovejo na različna stanja obremenitve
sistema in hkrati ohranijo nadzor nad bistvenimi področji. Kot glavno slabost hibidnega
oblaka izpostavlja zapletenost rešitve, kjer predstavlja upravljanje storitev vedno večji
izziv (ibid., str. 43).
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3.3.4 Oblak skupnosti
Oblak skupnosti imenujemo tudi vertikalni oblak in je relativno nova oblika javnega
oblaka. Oblaki so organizirane skupnosti na določenem vertikalnem trgu. Gre za neke
vrste nakupovalno središče storitev, ki jih ponuja računalništvo v oblaku, saj zagotavlja
industrijsko specifične zmogljivosti (Marks & Lozano, 2010, str. 38). Na trgu se pojavlja
vse več ponudnikov oblakov skupnosti. Ti delujejo po načelu prijave z eno skupno
prijavo, kjer nato dostopamo do individualne izmenjave podatkov med izbranimi
storitvami v oblaku. Storitve v oblaku skupnosti so pogosto prilagojene potrebam
posameznih skupin, kot so na primer svetovalci, trgovci ipd. (Höllwarth, 2012, str. 45).

3.4 Storitveni modeli računalništva v oblaku
Najprej je najbolje, da pojasnimo termin storitev, ki ga pogosto ponavljamo pri
pojasnjevanju storitvenih modelov računalništva v oblaku. Oblačne storitve definiramo
kot storitve zato, ker jih lahko uporabljamo s pomočjo interneta brez potrebe po kakšni
namestitvi, posodobitvi ali gostovanju (Landis & Blacharski, 2009, str. 18).
Slika 1: Diagram računalništva v oblaku

Vir: (Wikipedia, 2015).

Kot prikazuje slika 1, se računalništvo v oblaku deli na tri temeljne storitvene ravni, ki so
razdeljene hierarhično, zato se je za vsako raven uveljavil pojem »storitvena
platforma«. V nadaljevanju bomo storitvene ravni pojasnili podrobneje.
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3.4.1 Infrastruktura kot storitev – IaaS
Infrastruktura kot storitev (v nadaljevanju IaaS) je najosnovnejša oblika računalništva v
oblaku. IaaS je storitev, ki zagotavlja računske zmogljivosti, shranjevanje in omrežje
uporabnikom na zahtevo (angl. on-demand) (Fork, 2014). Kot prikazuje slika 2,
omogoča IaaS najem virov strojne opreme.
Slika 2: IaaS

Vir: (Velte , Velte, & Elsenpeter, 2010, str. 15).

Nedavno tega smo v primeru, da smo potrebovali strežnik pri nakupu zanj odšteli
veliko denarja zgolj, da smo strežnik kupili nato pa plačevali še veliko denarja za
njegovo vzdrževanje. Dandanes je z infrastrukturo v oblaku veliko lažje, saj lahko
kupimo virtualni strežnik kar preko spleta na skoraj tako preprost način, kot je recimo
ustvarjanje računa za e-pošto. Takšnega strežnika nikoli ne dobimo dostavljenega na
dom, temveč ostane v oblaku. Do strežnika v oblaku dostopamo in ga uporabljamo
kadarkoli in kjerkoli s pomočjo interneta (Landis & Blacharski, 2009, str. 14-17).
Gostovanje strežnikov v oblaku bolje poznano pod kratico IaaS je v osnovi tehnologija,
ki omogoča dostop do strojnih virov preko interneta (Porenta, 2011, str. 7). Stranka
lahko na podlagi naročila najame vrsto IT infrastrukture (npr. prostor, klimatsko
napravo, omrežje, strežnik, OS) na kateri lahko uveljavlja svoja okolja uporabe. Iaas
lahko razumemo tudi kot z uporabo programske opreme abstrahiran in virtualiziran vir
podatkovnega centra (Höllwarth, 2012, str. 46).
IaaS omogoča najem naslednjih virov strojne opreme (Velte , Velte, & Elsenpeter, 2010,
str. 15-16):
 velikost strežnika,
 omrežno opremo,
 pomnilnik,
 centralno procesno enoto,
 prostor za shranjevanje.
Iaas je model, kjer zagotavlja ponudnik obdelavo, pomnilnik, omrežja in vse temeljne
računalniške vire uporabniku. Uporabnik postavi in zažene svojo programsko opremo,
ki vključuje OS in vse aplikacije. Model IaaS uporabniku ne omogoča upravljanje ali
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nadzor nad osnovno infrastrukturo oblaka, mu pa omogoča nadzor nad OS,
polnilnikom, postavljenimi aplikacijami ter delni nadzor posameznih delov omrežja
(npr. požarni zid) (SECOVIA , 2013, str. 6).
Infrastruktura se lahko dinamično spreminja glede na potrebe. Pri tem je potrebno
definirati naslednje sestavine IaaS (Velte , Velte, & Elsenpeter, 2010, str. 16):
 Dogovor o ravni storitve − ponudnik in odjemalec se dogovorita o želeni ravni
zmogljivosti sistema.
 Računalniška strojna oprema – komponente, katerih viri bodo v najemu.
 Omrežje – vključuje strojno opremo za požarne zidove, usmerjevalnike ipd.
 Internetna povezljivost – omogoča odjemalcem dostop do strojne opreme kar
iz svojega podjetja.
 Platforma za virtualizacijo okolja – omogoča odjemalcem uporabo in zagon
virtualnih naprav.
 Obračun storitev – se običajno zaračuna po načelu porabe sistemskih virov.
3.4.2 Platforma kot storitev – PaaS
Da bi razumeli platformo kot storitev (v nadaljevanju PaaS) je najbolje, da najprej
pojasnimo pojem platforma. Platforma se nanaša na arhitekturo, na katero lahko
gradimo računalniško rešitev. Zagotavlja bistveno funkcionalnost programske opreme,
ki bi jo morali v nasprotnem primeru oblikovati od začetka. Podobno potrebuje oblak
platforme za lažje delo, ki bi morale biti v nasprotnem primeru vgrajene in oblikovane v
vsako programsko aplikacijo od začetka do konca. Vse to pa ne predstavlja samo
časovno, temveč tudi finančno obremenitev. Platforme tako služijo kot odskočne deske
za programsko opremo v oblaku z zagotavljanjem vnaprej oblikovanih funkcionalnosti,
kot so uporabniški vmesnik, vpis uporabnika, administracija, varnost na osnovi položaja
ipd. Gre za dokaj kompleksne funkcionalnosti in prav zato je smiselno, da jih ne
programiramo v vsako aplikacijo. Na žalost pa še vedno veliko razvijalcev ne izkorišča
polne prednosti platform (Landis & Blacharski, 2009, str. 17-18).
PaaS temelji na sredstvih infrastrukture in je v literaturi pogosto označena kot vmesno
programje. Pod izrazom vmesno programje razumemo vsa potrebna okolja z
izvedbenimi časi, aplikacije, orodja, zbirke podatkov, spletne storitve ipd., torej
komponente, ki so standardizirana osnova za uporabo teh aplikacij in jih je možno
modularno sestaviti. Tovrstne ponudbe omogočajo uporabnikom oblaka, da
programsko opremo individualno sestavijo ali uveljavijo sami (Höllwarth, 2012, str. 47).
PaaS je model, kjer ponudnik razvije programska orodja in jezike, nato pa s pomočjo le
teh omogoči uporabnikom, da na infrastrukturo naložijo svoje aplikacije. Pri tem
nadzira uporabnik zgolj aplikacije in mogoče aplikacijsko okolje, medtem ko osnovnega
omrežja, strežnikov, OS in pomnilnikov ne nadzira (SECOVIA , 2013, str. 5-6).
PaaS storitve vključujejo načrtovanje, razvoj, testiranje, namestitev in gostovanje
aplikacij. Druge storitve vključujejo skupinsko delo, integracijo spletnih storitev,
integracijo baze podatkov, varnost, razširljivost, shranjevanje, upravljanje stanja in
različic. Velika pomanjkljivost za PaaS je prenosljivost med ponudniki. Tako je ob
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prenosu ustvarjene aplikacije k drugemu ponudniku potrebno za prenos plačati veliko
denarja ali pa je celo ni mogoče uporabljati. Tudi v primeru, da ponudnik preneha s
poslovanjem, so aplikacije in podatki izgubljeni za zmeraj (Velte , Velte, & Elsenpeter,
2010, str. 14).
Kot prikazuje slika 3, omogoča PaaS uporabnikom dostop do računalniških platform s
pomočjo rešitve računalništva v oblaku.
Slika 3: PaaS

Vir: (ibid., str. 14).

3.4.3 Programska oprema kot storitev – SaaS
Programska oprema kot storitev je storitev, ki se trenutno najpogosteje ponuja in o
kateri se največ govori. Stranka oziroma uporabnik uporablja programsko opremo po
porabi (angl. Pay-as-you-go) in ji za temeljne tehnologije, kot je na primer
infrastruktura ali platforma ni treba skrbeti. Komponente so vštete v ceno in običajno
ima nad njimi pregled tudi uporabnik (Höllwarth, 2012, str. 47).
SaaS je model, kjer ponuja ponudnik dostop do uporabe aplikacij, ki so bile že
postavljene na infrastrukturo ponudnikovega oblaka. Običajno dostopajo uporabniki do
aplikacij preko brskalnika, ki ga imajo nameščenega na različnih napravah (prenosni
računalniki, tablični računalniki, mobilni telefoni in druge naprave). SaaS je model, kjer
se gosti aplikacija kot storitev uporabnikom, ki dostopajo preko interneta (Velte , Velte,
& Elsenpeter, 2010, str. 11).
Pri omenjenem modelu uporabnik nima nadzora nad samo aplikacijo ali pa je ta nadzor
zelo omejen. Prav tako uporabnik ne more vplivati na osnovno omrežje, strežnike, OS
ali pomnilnike (SECOVIA , 2013, str. 5).
Najpomembnejša oblika in najbolj vidna oblika treh elementov je zagotovo strojna
oprema v oblaku, brez katere ni potrebe po platformi ali infrastrukturi. Trg na področju
SaaS je razmeroma šibek v primerjavi s ponudbo na lokaciji (angl. on-premise), a vzrok
je moč iskati tudi v dejstvu, da je SaaS razmeroma mlada, a hitro rastoča tržna niša.
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Rast in povpraševanje po SaaS, kot najbolj vidnem elementu računalništva v oblaku
vidimo tudi po zanimanju podjetij, kot sta Google in Microsoft (Landis & Blacharski,
2009, str. 22-23).
Slika 4: SaaS

Vir: (Velte , Velte, & Elsenpeter, 2010, str. 12).

Kot prikazuje slika 4, omogoča SaaS aplikacijo ali kos programske opreme od ponudnika
storitev.
Ko govorimo o SaaS pomeni najpogosteje to, da ima programska oprema podobno
osnovno kodo, ki je dostavljena številnim uporabnikom. To pa ne izključuje možnosti
prilagajanja. Uporaba podobne osnovne kode za SaaS aplikacije predstavlja veliko
prednost, saj omogoča ponudnikom, da program nenehno izboljšujejo in izboljšave
ponudijo uporabnikom. S tem se prav tako porazdelijo stroški izboljšav med številne
uporabnike. Prav tako pa je omogočena še vedno možnost prilagajanja. Tako lahko
uporabnik izbere med številnimi programskimi komponentami in ustvari SaaS aplikacijo
po svojih potrebah in željah (Landis & Blacharski, 2009, str. 22-23).

3.5 Trendi in prihodnost računalništva v oblaku
Če želimo odgovoriti na vprašanje, kakšna je prihodnost računalništva v oblaku, se
moramo osredotočiti na osnovne predpostavke in učinke računalništva v oblaku
(Höllwarth, 2012, str. 66). Kljub temu, da raste število adaptacij poslovanja v oblaku pa
to ne pomeni, da se podjetja pri tem ne srečujejo s številnimi izzivi (stroški, vprašanja
zasebnosti, pomanjkanje standardizacije med ponudniki računalništva v oblaku ipd.).
Po grobih ocenah bo industrija računalništva v oblaku v letu 2015 vredna 176 milijard
dolarjev. V oblaku posluje že 90 odstotkov ameriških podjetij, slovenska so še nekoliko
zadržana. Razloge za skeptičnost računalništva v oblaku lahko iščemo v razlagi, da je
oblak za mnoge še vedno neoprijemljiv pojem, čeprav se velika večina izmed nas vsak
dan srečuje vsaj z eno storitvijo ali produktom, ki bi ga lahko umestili v to kategorijo.
Prav uporabnost tako med največjimi svetovnimi podjetji kot tudi mikropodjetji je
razlog za eden najhitreje rastočih segmentov industrije IT (Bratanič, 2015).
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Po mnenju mnogih poznavalcev je prihodnost računalništva v oblaku predvsem jasna in
obetavna. Pri tem se zanašajo na dejstvo, da se področje računalništva v oblaku ob
hkratnem inovativnem razvoju in novim poslovnim aplikacijam vse bolj krepi. Po
nekaterih ocenah naj bi do leta 2018 trg računalništva v oblaku rasel povprečno med 15
in 20 odstotki na leto (ibid.)
V prihodnosti se bo po mnenju strokovnjakov uveljavil predvsem koncept hibridnih
računalniških oblakov. Podjetja bodo želela ohraniti ključne podatke in poslovne
skrivnosti na varnem in blizu, torej v zasebnem oblaku v lastnih prostorih.
Infrastrukturo javnih oblakov pa bodo podjetja uporabila za cenejše izvajanje bolj
splošnih storitev IT (Unistar, 2015).
Zanesljivo in hitro omrežno povezovanje je zahteva uporabe raznolikih storitev. Razvoj
na področju tehnologije omrežnega povezovanja tako spodbuja širitev in izboljšuje
storilnost. Sem uvrščamo tudi standarde za mobilno omrežje ter omrežne protokole, ki
zagotavljajo pomembne funkcije za vzpostavitev in boljši dostop do ponudb v oblaku
(Höllwarth, 2012, str. 66).
Specializacija je popolno nasprotje, ki ga bo prinesla prihodnost računalništva v oblaku.
Od začetne faze, ko je obstajalo zgolj nekaj ponudnikov storitev v oblaku za vse
uporabnike, bo razvoj potekal v specializirani smeri različnih ponudb in okolij za različne
uporabnike. S tem bo dosežena še večja učinkovitost. Avtomatizacija bo v prihodnje na
področju ponudnikov še obsežnejša, s tem pa se bodo znižali stroški izvedbe ob hkratni
možnosti nižjih cen. Pričakovati je možno, da se bo potreba uporabnikov po upravljanju
poslovnih procesov še naprej večala. Razlike med tekmeci glede aplikativnih
funkcionalnosti se bodo zmanjšale, medtem ko se bodo procesi med partnerji krepili.
Pomembni nalogi bosta postali nadzor in optimizacija (ibid., str. 67).
O internetu stvari (angl. Internet of Things) govorimo, če katerokoli napravo ali živo
bitje povežemo v internet. Dandanes je tako povezanih na milijarde ljudi preko osebnih
računalnikov, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov. Takšnega tipa je kar 75
odstotkov naprav, ki so danes povezane v internet. Do leta 2020 pa bo v internet
povezanih več kot 50 odstotkov naprav, strojev in stvari, ki niso standardne
komunikacijske naprave, kot smo jih vajeni. Povezani bodo preko naprav, ki bodo
delovale brez potrebe po dodatnem napajanju več let ali celo desetletij. Na tak način je
v internet povezan že marsikateri televizijski sprejemnik, hladilnik in gospodinjski
aparat (opcomm, 2013). Internet stvari je izraz, s katerim označujemo razvoj v
prihodnosti, ko bodo naprave, s katerimi se vsakodnevno srečujemo (semaforji,
avtomobili ipd.) povezane z internetom. Storitve v oblaku tvorijo temelj za novo
prihodnjo obliko komunikacije med ljudmi in stvarmi ali aplikacijami, ki pa so bile do
zdaj nepredstavljive. Današnja realnost v nastajanju bo mogoče že jutri del našega
vsakdanjega življenja (Höllwarth, 2012, str. 68).
Naša prihodnost je digitalna in prav takšna bo močno spremenila naša življenja, jih
poenostavila in popeljala do novih obzorij. Pametni telefoni nam že dandanes
omogočajo iskanje najbližje lekarne, turistične točke, sledenje pošiljkam ipd.
(Höllwarth, 2012, str. 69).
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4 CRM V OBLAKU
4.1 Ponudniki CRM v oblaku
Vodilno raziskovalno podjetje na področju IT, Gartner je z raziskovanjem področja CRM
ugotovilo, da je v letu 2014 kar 47 odstotkov CRM sistemov SaaS. Poročilo raziskave, ki
ga je izvedlo podjetje Gartner podaja ugotovitve, da sta povsem pričakovano med
vodilnimi v tržnem deležu tako Salesforce kot Microsoft Dynamics CRM. Visokemu
tržnemu deležu je zagotovo moč pripisati, da obe rešitvi ponujata rešitev v oblaku
(Columbus, 2015).
Slika 5: Tržni delež ponudnikov CRM

Vir: (ibid.).

Vodilni tržni delež pripada Salesforce z 18,4 odstotki, ki ima 28,2 odstotno rast
prihodkov glede na leto 2013 in 2014. Podjetju Salesforce sledita podjetje SAP in
Oracle. Na četrtem mestu glede na tržni delež je podjetje Microsoft s 6,2 odstotki, ki
ima 21,7 odstotno rast prihodkov. Podjetji z največjo rastjo prihodkov sta bili v letu
2013 in 2014 podjetji Salesforce in Microsoft Dynamics CRM (ibid.).
Podjetji Salesforce in Microsoft Dynamics CRM sta vsekakor močna rivala, kar
dokazujejo številne študije in ocene uporabnikov. Glede na najnovejše izsledke podjetja
G2 Crowd, ki primerja najboljšo programsko opremo glede na ocene uporabnikov in
socialne podatke sta tako Salesforce kot Microsoft Dynamics CRM uvrščena v najboljšo
kategorijo ocenjevalne lestvice. Glede na več kot 2500 uporabniških ocen zbranih v letu
2015 spomladi so uporabniki med vodilne ponudnike CRM uvrstili Salesforce, Microsoft
Dynamics CRM, Zoho CRM in Nimble CRM. Vodilni ponudniki so tisti, čigar izdelek so
uporabniki ocenili kot visoko zadovoljiv in so tržno močno prisotni (Honigman, 2015).
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Močno rivalstvo med največjima konkurentoma Salesforce in Microsoft vedno znova in
znova dokazujejo tudi študije. Najnovejša študija je iz julija 2015. Kot prikazuje slika 6,
kažejo najnovejši podatki iz julija 2015 glede na kvadrant za avtomatizacijo prodaje
raziskovalnega podjetja Gartner, da imata obe CRM rešitvi v oblaku vodilni tržni položaj
glede na popolnost vizije in sposobnost izvedbe (Desisto & Travis , 2015).
Kot je razvidno iz slike 6, sta ponudnika Salesforce in Microsoft vsekakor vodilna
ponudnika na področju CRM v oblaku. Medtem ko je vodilni položaj za Salesforce že
vrsto let nekaj običajnega in pričakovanega velja omeniti, da se vodilnemu podjetju
nevarno približuje podjetje Microsoft.
Slika 6: Magični kvadrant avtomatizacije prodaje

Vir: (ibid.).

Gartner je pri oblikovanju kvadranta za avtomatizacijo prodaje upošteval sposobnost
izvedbe in popolnost vizije. Sposobnost izvedbe so ocenjevali na podlagi podrobnega
pregleda izdelka ali storitve, splošne vitalnosti, prodajne izvedbe, tržne odzivnosti,
tržne izvedbe, uporabniške izkušnje in poslovanja. Popolnost vizije so ocenjevali na
podlagi podrobnega pregleda razumevanja trženja, tržne strategije, prodajne strategije,
strategije ponudbe (izdelka), poslovnega modela, inovativnosti in geografske strategije
(ibid.).
Glede na dobljene podatke lahko povzamemo, da so vodilna podjetja v kvadrantu
podjetja, ki izražajo svojo vizijo preko izdelkov, storitev in poslovnih rezultatov v obliki
prihodkov in zaslužkov. Vodilna podjetja dokazujejo svoj uspešnost s številnimi
uvedbami rešitev po vsem svetu v različnih industrijah in so pogosto podjetja, s
katerimi se primerjajo ostali ponudniki na trgu (ibid.).
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4.2 Poslovni potenciali CRM v oblaku
CRM v oblaku predstavlja velik poslovni potencial za podjetja, ki ga morajo podjetja
izkoristiti. Predstavlja še neizkoriščene možnosti, ki pa so za vsako podjetje drugačne.
Prav zato je za vsako podjetje pomembno, da definira poslovne potenciale CRM v
oblaku in sledi poslovni strategiji pri izkoriščanju teh potencialov. CRM v oblaku je torej
močno orodje, ki nam omogoča ustvarjanje in izkoriščanje poslovnih potencialov.
Poslovni potenciali CRM v oblaku so na nek način zmogljivosti, ki jih takšna rešitev
predstavlja za podjetje.
CRM v oblaku je vse od pojava na trgu nedvomno dokazal svojo zrelost in zasluženo
mesto v poslovnem svetu, ki omogoča izkoriščanje poslovnih potencialov in spreminja
poslovanje. Ker je alternativna možnost uporaba CRM na lokaciji, bomo v nadaljevanju
opredelili, kdaj je katera izmed možnosti prava izbira za podjetje. Da bi odločili, katera
izbira je za naše podjetje boljša, CRM v oblaku ali CRM na lokaciji, moramo pregledati
številne dejavnike (Maximizer, 2015). V nadaljevanju bomo opredelili najpomembnejše.
Poraba časa in denarja – Nedvomno je eden izmed glavnih dejavnikov cena rešitve v
oblaku ali na lokaciji. Za večja podjetja z relativno enakim številom zaposlenih je rešitev
na lokaciji najpogosteje najboljša izbira. Ta podjetja imajo omejeno proračunsko
razpoložljivost za investiranje v nabavo strojne in programske opreme (ibid.). Stroški
CRM v oblaku so zagotovo nižji, medtem ko je potrebno za CRM na lokaciji investirati v
programske in strojne licence ob hkratni potrebi po izkušeni IT ekipi, ki bo primerno
vzdrževala rešitev na lokaciji. Ob večjih stroških CRM rešitev na lokaciji pa je za
omenjeno rešitev potrebno tudi veliko več časa in truda za uvedbo v primerjavi z
rešitvijo v oblaku zaradi nameščanja strojne opreme, učenja osebja ipd. (Grahl, 2014).
Prihranek časa in denarja je tako potencial podjetja, ki nam omogoči, da investiramo
prihranjen čas in denar nove projekte. Z novimi projekti in investiranjem pa lahko
omogočimo, da naše podjetje raste, se razvija.
Varnost in zanesljivost – Uvedba CRM v oblaku ne pomeni, da ne bomo v prihodnje
potrebovali nobenih IT virov. CRM v oblaku je pravzaprav močno odvisen od zanesljive
internetne povezave. Prav zato je za podjetja, ki so zaskrbljena glede njihove internetne
povezave ali pa potrebujejo delujoč sistem brez internetne povezave izbira rešitve na
lokaciji ustreznejša. Pomemben vidik glede izbire je tako tudi glede podatkov. Vprašati
se moramo ali želimo podatke hraniti raje na lastnih strežnikih s specializiranimi
varnostnimi mehanizmi in podatkovnimi strukturami ali v oblaku. Pri tem je pomembno
vprašanje tudi to, ali imamo v podjetju ekipo, ki nam lahko zagotovi tehnično podporo.
Če te podpore nimamo, je izbira CRM v oblaku ustreznejša, saj v primeru težav to
podporo nudi ponudnik (Maximizer, 2015). Glavna razlika med CRM v oblaku in na
lokaciji je v sami lokaciji in zagotavljanju varnosti le te. Prav zato je varnost pomemben
vidik, ko se odločamo za CRM v oblaku ali na lokaciji zato bomo varnost podrobneje
predelali v nadaljevanju. Kljub temu, da predstavlja CRM v oblaku velik poslovni
potencial, pa to ne pomeni, da se pri uporabi CRM v oblaku zadovoljimo s slabšo
varnostjo in zanesljivostjo rešitve.
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Dostopnost – Medtem ko rešitev na lokaciji ne potrebuje internetne povezave je
rešitev v oblaku bolj odvisna od povezave kljub temu, da ponujajo številne rešitve v
oblaku omejeno možnost tudi v nepovezanem načinu. Pri tem je pomembno, da
premislimo o svojih zmogljivostih glede internetne povezave in ali jo lahko zagotovimo
kadarkoli in kjerkoli (Maximizer, 2015). Rešitev v oblaku je tudi rešitev, ki je ob
izpolnjenem pogoju internetne povezave dostopna kjerkoli in karkoli. Tako nam ni treba
čepeti doma ali v pisarni, da bi lahko dostopali do posameznega računa ali profila
stranke. S pomočjo oblaka lahko dostopamo do informacij iz kateregakoli osebnega
računalnika, prenosnega računalnika ali mobilne naprave. Prav nasprotno je s CRM
rešitvami na lokaciji, ki nimajo podobne fleksibilnosti in mobilnosti. Tako je za uporabo
na več računalnikih potrebno programsko opremo namestiti na prav vsak računalnik in
jo nato povezati, da bi jo lahko vsak uporabnik uporabljal učinkovito (Tripp, 2014).
Omejitve hranjenja podatkov – Medtem ko velja za CRM v oblaku, da nam ob
hranjenju podatkov načeloma ni treba skrbeti, da bi nam zmanjkalo prostora za
hranjenje, smo pri internem hranjenju nekoliko bolj omejeni. Pri CRM na lokaciji
gostimo lastno CRM programsko opremo, kar zavzame prostor na našem strežniku. Slej
ko prej pa potrebujemo dodaten prostor na strežniku, kar pomeni nove stroške
programske opreme, strojne opreme in delovne sile, ki dodatne strežnike pripravi za
uporabo. V oblaku so te informacije shranjene na zunanjem strežniku, tako da nam ni
treba skrbeti, da bi se naši računalniki obtežili s preveč podatki. To sprosti dragocen
računalniški prostor za bolj pomembne informacije in omogoča sistemom hitrejše in
učinkovitejše delovanje (ibid.).
Pravo – Pravnega dejavnika nikakor ne smemo zanemariti še posebej, če delamo v
industriji ali regiji, ki ima strogo zakonodajo o varstvu podatkov, ki zahteva, da gostimo
podatke lokalno ali omejuje čezmejni prenos podatkov. V tem primeru zunanji CRM ni
prava izbira (Maximizer, 2015).
Pri tem je pomembno predvsem to, da razumemo svoje poslovne potrebe. Da bi bolje
razumeli, kateri sistem CRM je najboljši za naše podjetje, je pomembno, da si zastavimo
bistvena vprašanja (ibid.):
 Ima naše podjetje zadostno IT podporo za upravljanje s CRM na lokaciji?
 Kakšne so naše potrebe po varnosti?
 Koliko prilagajanja rešitve potrebujemo?
 Je plačevanje po uporabnikih ustrezna rešitev za nas?
 Si želimo integrirati CRM rešitev s kakšno drugo rešitvijo podjetja?
Izbira CRM rešitve v oblaku ali na lokaciji vsekakor ni izbira, ki bi jo lahko obravnavali
zlahka in prav vsako podjetje je poseben primer, ko ocenjujemo najboljšo možnost za
uvedbo. Podjetja morajo pri izbiri dobro presoditi, katera oblika CRM je najustreznejša
in kakšne potenciale predstavlja računalništvo v oblaku prav zanje. Pri tem morajo
podjetja vedeti, da odpira CRM v oblaku nove potenciale za izboljšanje poslovne
učinkovitosti, zato je treba na CRM gledati predvsem z vidika poslovne strategije.
Svojim potrebam moremo slediti tudi čez čas, saj se le-te spreminjajo, zato je izbira
rešitve, ki ponuja možnost uporabe tako v oblaku kot na lokaciji za podjetja pogosto
najboljša izbira.
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4.3 Varnost CRM v oblaku
Računalništvo v oblaku prinaša s svojo svežino na področju IT tudi številna tehnična in
pravna vprašanja. V oblak se seli vse več osebnih podatkov, kar pa predstavlja za
številne uporabnike dvom v zagotavljanje varnosti in zasebnosti tovrstnih podatkov.
Računalništvo v oblaku predstavlja za uporabnike veliko prednosti pri poslovanju, prav
tako pa je potrebno, da poznamo vse pasti, ki jih predstavlja računalništvo v oblaku. Te
pasti se nanašajo predvsem na izvoz podatkov v oblak na tehničnem nivoju in pojem
zasebnosti v informacijski družbi. Tako je bistvenega pomena za uporabnike oblačna
struktura s poudarkom na varnosti podatkov. Glavni razlog, da podjetja prehajajo v
uporabo storitev v oblaku je predvsem v njegovi enostavnosti in dostopnosti. Kot
običajno se vprašanja o nadzoru podatkov in varnosti le-teh pojavijo kmalu za tem. Z
najemom oblačnih storitev usmerimo podatke iz našega bolj ali manj varnega okolja v
oblak. Pri tem je nujno, da ponudnik storitev v oblaku prevzame del odgovornosti, ki se
nanaša na zaščito podatkov in varen dostop do njih. Pomemben vidik pri izvozu
podatkov v oblak je zagotovo vidik varnosti, kjer je smiselno vprašanje, ali smo še
lastnik svojih podatkov. Področja, ki vzbujajo pomisleke glede varnosti so področje
pogodbene obdelave osebnih podatkov, zavarovanja osebnih podatkov ter izvoza
podatkov v tretje države (Tomšič, 2011).
Na prvi pogled se morda zdi, da je računalništvo v oblaku rešitev za vse infrastrukturne
tegobe, s katerimi se srečujejo podjetja dandanes, a morda temu navsezadnje ni tako.
Računalništvo v oblaku je navsezadnje običajen strežnik v podatkovnem centru, njegovi
vzdrževalci pa povsem običajni ljudje. Največjo nevarnost predstavlja preveliko
zaupanje v ponudnika oblaka. Tudi izurjeno osebje včasih ni kos kompleksnosti
infrastrukture in lahko nehote naredi napako, ki vodi do trajne izgube podatkov. Spet
drugič lahko pride do izpada sistema zaradi povsem nepredvidenih okoliščin. Prav
zaradi velikosti sistema in velikega števila uporabnikov ostaja varnost računalništva v
oblaku še vedno velik izziv (Sedlar, Bešter, & Kos, 2011, str. 3).
Največja razlika med CRM v oblaku in na lokaciji je lokacija shranjevanja podatkov.
Programska oprema CRM na lokaciji je prenesena ali nameščena na strežnik podjetja.
To pomeni, da lahko vse sumljive aktivnosti nadzorujemo in zagotavljamo varnostne
ukrepe, kot so protivirusne programske opreme. Programska oprema CRM daje
občutek pomirjenosti, ki v oblačnih storitvah najpogosteje ni prisotna. CRM v oblaku je
prav tako zavarovan na gostiteljevem strežniku. Ti zagotavljajo zaščito številnih
podatkov. Strežniki pa imajo dodatne varnostne ukrepe, ki pa niso nujno del strežnikov
v lasti podjetja. Ti ukrepi vključujejo osebje, katerih edina naloga je nadzorovanje
informacij 24 ur na dan 7 dni v tednu (Tripp, 2014).
Mnoge stranke so zaskrbljene, da je shranjevanje podatkov v ponudnikovih
podatkovnih centrih veliko bolj tvegano, kot če bi bili na lastnih strežnikih. Pri tem pa
ne smemo pozabiti, da najboljši ponudniki vlagajo veliko truda in denarja v
zagotavljanje zdravega in varnega okolja za podatke. Velja tudi pripomniti, da je bolj
redkost kot praksa, da mala ali srednja velika podjetja posvetijo zagotavljanju varnosti
toliko časa in denarja kot ga ponudniki rešitev s svojimi ekipami. Pri tem opravljajo
redne teste za preizkuse vdorov (Haase, 2014).
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5 MICROSOFT DYNAMICS CRM
5.1 O podjetju Microsoft
Microsoft je eno izmed vodilnih podjetij s področja IT. Podjetje je tudi eden izmed
najpomembnejših razvijalcev poslovnih programov in sistemov. Cilj podjetja je širiti
uporabnikom in družbi vedno boljše tehnologije. Podjetje s sedežem v Washingtonu sta
leta 1975 ustanovila Bill Gates in Paul Allen. Njun cilj je bil razvoj in trženje tolmača
programskega jezika za prvi mikro računalnik Altair 8800 (Monitor, 2015). Podjetje je
začelo z majhnimi koraki, a veliko vizijo. V naslednjih letih je Microsoft spremenil način
dela in ostaja še dandanes vodilno podjetje, ki spreminja svet poslovanja (Microsoft,
2015a).
Ključni trenutek za Microsoft je bil v letu 1981, ko je podjetje IBM načrtovalo vstop na
tržišče z osebnim računalnikom IBM PC in je potrebovalo OS. Bill Gates je OS 86-DOS
prodal podjetju IBM, a zadržal lastniške pravice, saj je vedel, da bodo njegovo rešitev
pograbili tudi drugi akterji na rastočem trgu osebnih računalnikov. Microsoft je obdržal
pravico prodaje tudi drugim proizvajalcem računalnikov. V tem času so se na trgu
pojavili OS. V nadaljevanju se je začelo monopolistično obdobje podjetja Microsoft s
pomočjo Windowsov in drugih Mocrosoft programov, ki so bili vezani na OS Windows.
Licenčni model Gatesa je postal stalnica, da ob nakupu programske opreme z
licenčnino plačamo le pravico za njegovo uporabo (Gorenjski Glas, 2008).
Njuno podjetje je zrastlo v podjetje, ki je vredno več kot 380 milijard dolarjev in je za
Applom ter Exxon Mobilom na tretjem mestu največjih družb na svetu. Kljub temu, da
so ga v zadnjih letih konkurenti nekoliko zasenčili, je podjetje v preteklem letu 2014
ustvarilo 86 milijard dolarjev prometa in 22 milijard čistega zaslužka. Od ustanovitve
podjetja pa do danes so v svojih vrstah ustvarili 3 milijarderje in približno 12.000
milijonarjev (Monitor, 2015).
Računalniškemu velikanu Microsoft je v prvem četrtletju 2015 uspelo povečati
prihodke. Ti so se povečali za 6,5 odstotka na 21,7 milijarde dolarjev. Čisti dobiček se je
v primerjavi z letom prej zmanjšal za 12 odstotkov, tako, da je v letošnjem prvem
četrtletju ustvarilo podjetje 4,99 milijarde dolarjev čistega dobička (Večer, 2015).
Kljub uspešnosti, ki je značilna za podjetje Microsoft pa pozna podjetje tudi neuspeh in
z njimi povezane posledice. Tako so pred kratkim objavili, da bodo letos, v letu 2015
začeli z odpuščanjem na finskem. Odpuščalo se bo predvsem zaradi neuspeha s
pametnimi mobilnimi telefoni, ko je Microsoft leta 2012 kupil finsko Nokio, da bi lažje
tekmoval z Applovimi in Samsungovimi pametnimi telefoni. Poteza se ni izkazala za
dobro, saj ima Windows Phone še vedno manj kot pet odstotni tržni delež (Finance,
2015). Tehnološki velikan Microsoft je znan tudi po tem, da pri zaposlovanju ne dela
razlik med spoloma in etnično ter versko pripadnostjo. Podjetje zaposluje veliko število
ljudi po celem svetu. Tako so na primer leta 2005 zaposlovali 61.000 ljudi, v lanskem
letu 2014 pa kar 128.000 (Statista, 2015).
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5.2 Obseg rešitve
Microsoft Dynamics CRM zagotavlja obsežno funkcionalnost za avtomatizacijo prodaje,
storitev za stranke, trženja in vpogled v socialne medije. Je moderna poslovna
aplikacija, razvita s pomočjo najsodobnejše tehnologije z namenom spreminjanja
načina, kako najdemo, pridobimo in obdržimo stranke. Kot poslovna rešitev, ki za
podjetje ne predstavlja velikih celotnih stroškov (v nadaljevanju TCO), zagotavlja rešitev
povsem nov nivo poslovnih potencialov za podjetja (Microsoft, 2014a, str. 15).
Je poslovna rešitev CRM, ki z družabnimi vpogledi, poslovnim obveščanjem in
upravljanjem oglaševalskih kampanj v oblaku, lokalno ali s hibridno kombinacijo
obojega spodbuja učinkovitost prodaje in trženja (Microsoft, 2015b).
Ker postaja svet vse manjši in vse bolj zapleten, igra pomembno vlogo predvsem
tehnologija, ki omogoča posameznikom, da izpolnijo svojo vizijo ob hkratnem
pomaganju podjetjem pri upravljanju poslovnih procesov. Microsoft Dynamics CRM je
vsekakor močno orodje, ki omogoča, da se s pomočjo Office pripomočkov, Skype in
Yammer povežemo s svojimi ekipami. Sodelovanje in produktivnost ekip pa omogoča
rešitev Microsoft na katerikoli napravi, kjerkoli in kadarkoli.
5.2.1 Prodaja (angl. Sales)
Prodajniki se morajo v poslovnem svetu nenehno prilagajati, da bi prodali več. S
pomočjo Microsoft Dynamics CRM rešitve, ki deluje poznana, intuitivna in je dobro
adaptivna med uporabniki lahko prodajniki izboljšajo svojo učinkovitost tako v pisarni
kot zunaj nje. S pomočjo Microsoft Dynamics CRM lahko prodajne ekipe dostopajo do
socialnih podatkov, da bi ustvarili prodajne namige, izboljšali odnose s strankami in
naredili vsak pogovor s stranko bolj vreden in produktiven (Microsoft, 2014a, str. 15).
Delovno področje »Prodaja« zagotavlja v Microsoft Dynamics CRM popolno rešitev, ki
pomaga prodajnemu osebju dosegati boljšo produktivnost in osredotočenost.
Dandanes vedo stranke toliko kot še nikoli prej. Prav zato se mora prodajno osebje
prilagoditi novi izkušnji kupcev, ki mora obsegati izgradnjo globokega odnosa s kupci in
personalizacijo prav vsake interakcije. Takšnemu novemu okolju sledi Microsoft
Dynamics CRM z zagotavljanjem vpogleda, vodenja in orodij, ki jih prodajniki
potrebujejo. S tem se lahko osredotočimo na prave stranke in na njihove prioritete,
ustvarimo personalizirane odnose in prodamo veliko več v sodelovanju s sodelavci
(Microsoft, 2015c).
Microsoft Dynamics CRM omogoča podporo in avtomatizacijo prodaje za katerokoli
podjetje. Omogoča avtomatizacijo številnih ročnih administrativnih opravil ob
hkratnem poenostavljenem prodajnem procesu, ki zmanjšuje trajanje prodajnega
procesa in izboljšuje ohranjanje strank. Prodajne zmogljivosti so oblikovane z namenom
zagotavljanja orodij za upravljanje z računi, ki vključujejo sledenje lastništvu, prodajnim
dejavnostim in prihodkom. Analitična orodja pa dajejo uporabnikom informacije,
potrebne za vzdrževanje in izboljšanje odnosov s strankami (DMC Software, 2015).
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5.2.2 Storitev (angl. Service)
Delovno področje »Storitve« omogočajo podjetjem, da poglobijo lojalnost strank z
zagotavljanjem personalizirane, proaktivne in predvidene izkušnje na vseh kanalih.
Omogočajo pridobitev lojalnosti, agentom dajejo energijo mi pa ostanemo agilni.
Izjemna izkušnja za kupca pomeni, da je pomembna prav vsaka interakcija. Microsoft
Dynamics CRM daje agentom vse, kar potrebujejo na dosegu roke, da bi zagotovili
storitev na najvišjem nivoju. Agentom daje priložnost, da se osredotočijo na kupce in
ne na upravljanje številnih zaslonov in sistemov. Storitve navzkrižnih kanalov pa nam
lahko pomagajo pridobiti stranke, ki bodo ostale za zmeraj. Pomagajo nam povečati
produktivnost strank in prilagoditi storitvene modele. Prav tako nam lahko pomagajo
pri zmanjšanju stroškov in zvišanju zadovoljstva agentov (Microsoft, 2015č).
Zagotavljajo obsežne zmogljivosti za storitve in podporo strankam, ki izboljšajo
odzivnost, reševanje problemov in povečajo samopostrežbo strank. S pomočjo storitev
v Microsoft Dynamcis CRM lahko zagotavljamo odzivne, pomembne in učinkovite
storitve od kjerkoli in kadarkoli. S kupci se lahko povežemo na različnih kanalih in
zagotavljamo storitve glede na njihove potrebe. Pri tem damo našim ekipam močna
orodja s pomočjo katerih so hitrejši pri zadovoljevanju pričakovanj strank (Microsoft,
2014a, str. 15). Microsoft CRM zagotavlja poslovna orodja tudi na področju storitev za
stranke. Storitve v CRM zagotavljajo funkcionalnosti, potrebne za izboljšanje
učinkovitosti in nivoja ponujene storitve. Zagotavljajo nam informacije o strankah,
upravljanje s primeri, zgodovino storitev in podporo z znanjem (DMC Software, 2015).
5.2.3 Trženje (angl. Marketing)
Delovno področje »Trženje« je integrirana rešitev upravljanja tržnih operacij,
načrtovanja, izvajanja in analitike po vseh kanalih (digitalnih, socialnih in
tradicionalnih). Trženje združuje prodajo in trženje z namenom učinkovitega
medsebojnega sodelovanja. Prodaja ima lahko vpogled v podrobnosti tržnih dejavnosti
vse do računov in stikov, s čimer zagotavlja povratno informacijo. Trženje omogoča
tržnikom generiranje analitike za učinkovitost posamezne kampanje in določanje
kolikšna je povrnitev investicije (Microsoft, 2015d).
Gre za izgradnjo blagovne znamke podjetja in izgradnjo odnosov postopoma. Svet se
spreminja, kar vpliva tudi na način, kako podjetja gradijo odnose. Kupci so dandanes
kar na 57 odstotkih nakupovalnega procesa, preden vanj vključijo podjetje. V trenutku,
ko kupci vzpostavijo stik s podjetjem, je pomembno, da so tržniki na voljo na prav
vsakem koraku. Trženje omogoča, da tržna ekipa načrtuje, izvaja in meri kampanje vseh
kanalov od začetka do konca z namenom, da bi oživela tržno vizijo. Stranke lahko
vključimo preko kanalov, zgradimo prodajne lijake in demonstriramo vpliv tržne
investicije v realnem času (ibid.). Trženje zagotavlja uporabnikom orodja s pomočjo
katerih lahko ciljajo na izbrane stike s pomočjo segmentiranja podatkov (DMC
Software, 2015). Tržniki potrebujejo zmogljivost načrtovanja, izvajanja in merjenja
kampanj na preprost način vse od začetka pa do konca, ki nam pomaga pri oživljanju
tržne vizije podjetja. Pomaga nam zmanjšati čas, potreben za trženje ob hkratnem
zagotavljanju vpogleda v kupce (Microsoft, 2014a, str. 15).
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5.2.4 Socialno področje (angl. Social)
V socialno povezanem svetu se lahko ustvarjajo odnosi s strankami kjerkoli in kadarkoli,
kar je ključ za rast poslovanja podjetja. Microsoft socialna vključenost (angl. Social
Engagement) daje mogočna socialna orodja v roke prodajnih, storitvenih ekip in jim
pomaga pri pridobivanju vpogleda v to, kako ljudje gledajo na neko podjetje in usmerja,
kako se aktivno povezati preko socialnih medijev s strankami, privrženci in kritiki.
Socialna vključenost omogoča, da poslušamo kjerkoli in kadarkoli. Omogoča nam
analiziranje čustev in ustvarjanje odnosov. Svet se spreminja z neverjetno hitrostjo in
socialni mediji so veliko več kot le modna muha. Današnje stranke sprejemajo
odločitve, ki temeljijo na uporabniških ocenah in spletnih razpravah. Pogovori, ki so
včasih potekali osebno, potekajo dandanes preko omrežja Facebook ali Twitter. Ljudje
so veliko bolj informirani in dobivajo podatke na nove načine, iz novih virov. S pomočjo
socialne vključenosti poslušamo, analiziramo in upravljamo odnose, kar v programu
Microsoft. Stranke lahko dosežemo na načine, kot še nikoli doslej (Microsoft, 2015e).
Microsoft Dynamics CRM zagotavlja socialne zmogljivosti, ki nam pomagajo pri
analiziranju in reagiranju na tržno inteligenco s pomočjo socialnih pogovorov. Prav tako
se lahko povežemo s svojimi strankami na bolj učinkovit način, poslujemo bolj agilno,
spodbudimo lojalnost strank in izboljšamo uspeh podjetja (Microsoft, 2014a, str. 15).
Socialni mediji so spremenili način, s katerimi se povezujemo in komuniciramo.
Dandanes so kupci veliko bolje informirani kot kadarkoli prej, saj dobivajo informacije iz
različnih novih virov. Pri tem vplivajo na odločitve tudi spletne razprave in uporabniške
ocene kupcev (Microsoft, 2014b, str. 14).
Kljub razširjenosti socialnih medijev pa so orodja socialnega poslušanja po navadi dokaj
kompleksna, draga in s tem dostopna zgolj eliti. To pomeni, da prispejo potrebne
informacije le izjemoma do kupcev, ki te informacije potrebujejo. Prav to je tisto, kar si
želi podjetje Microsoft spremeniti. Dostop do informacij želi nuditi vsem uporabnikom
(ibid.).

5.3 Različice
Microsoft Dynamics CRM poslovna rešitev je uporabnikom na voljo v štirih različnih
različicah glede na potrebe uporabnikov, ki jih je mogoče pri nakupu kombinirati.
Različice se med seboj razlikujejo tako po ceni kot obsegu funkcionalnosti. Rešitve so na
voljo tudi obstoječim uporabnikom Microsoft izdelkov. Programske rešitve Microsoft
Dynamics CRM so na voljo preko globalne mreže Microsoft partnerjev, ki lokalno
zagotavljajo prilagojene storitve vse od načrtovanja, vpeljave in prilagoditev do sprotne
podpore in izobraževanja. Tako lahko lokalni strokovnjaki strankam zagotavljajo storitve
na globalni ravni, pri čemer je lokalna podpora na voljo tudi, ko se spremenijo poslovne
razmere (Microsoft, 2015f).
Microsoft Dynamics CRM Essential je bistvena različica oblikovana za organizacijske
uporabnike, ki niso vezani direktno na področje prodaje, storitev ali trženja, a
potrebujejo kljub temu dostop do dejavnosti (Microsoft, 2015g, str. 8).
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Microsoft Dynamics CRM Basic je osnovna različica oblikovana za uporabnike, ki
potrebujejo dostop do osnovnih funkcionalnosti, kot so računi, stiki, prodajni namigi in
upravljanje s primeri. Licenca je oblikovana tudi za poslovne analitike, ki potrebujejo
zmogljivosti poslovnega poročanja v Microsoft Dynamcis CRM (ibid., str. 7-8).
Microsoft Dynamics CRM Professional je standardna različica, za katero se odloči
večina uporabnikov. Priporočljiva je za prodajne ekipe in strokovnjake. Obsega
zmogljivosti (Microsoft, 2015h):
 socialno poslušanje,
 analitika socialnih medijev,
 potek dela in odobritve,
 avtomatizacija prodaje,
 avtomatizacija storitev za stranke,
 upravljanje storitvenega centra,
 prodajne kampanje,
 poročila in osebne nadzorne plošče,
 integracija s pomočjo spletnih storitev,
 mobilni dostop,
 dostop do prilagoditev in razširitev.
Microsoft Dynamics CRM Enterprise je različica za podjetja. Tržnim in storitvenim
oddelkom zagotavlja dostop do zmogljivosti (Microsoft, 2015h):
 Microsoft Dynamics CRM Professional,
 upravljanje storitvenega centra,
 Parature 5 Enterprise,
 Microsoft Dynamics Marketing Enterprise,
 Microsoft socialna vključenost,
 upravljanje računov,
 upravljanje prodajnih namigov in priložnosti,
 upravljanje lijakov in napovedovanje,
 obogatitev podatkov in vpogled.
Minimalna Microsoft Dynamics CRM naročnina vključuje 5 GB6 prostora za
shranjevanje. Dodaten prostor dobijo podjetja v primeru večjega števila uporabnikov
vse do maksimalne velikosti 50 GB na uporabnika. Tako se za vsako povečanje
uporabnikov za 20 doda k osnovnim 5 GB prostora še dodatnih 2,5 GB. V primeru, da je
uporabnikov 40, je velikost prostora za shranjevanje 10 GB itd. (Microsoft, 2014c, str. 910). Dodatek prostor za shranjevanje je moč tudi dokupiti.
Rešitev je na voljo pri nakupu za minimalno pet pa vse do neomejenega števila
uporabnikov.
5

Parature je zbirka podatkov, ki nam omogoča, da upravljamo znanje. Upravljanje znanja ima
pomembno vlogo v procesu storitev za stranke, dostop do točnih in posodobljenih informacij pa lahko
pomaga posrednikom storitev za stranke skrajšati povprečen čas obravnave za zagotavljanje hitrih in
pravilnih odgovorov strankam.
6
GB (angl. Gigabyte) je enota za količino podatkov v računalništvu.
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6 SALESFORCE
6.1 O podjetju Salesforce
Ko je Marc Benioff leta 1999 ustanovil podjetje Salesforce.com, je napovedal smrt
računalniškim programom, kot jih poznamo. Sklenil je, da bo ukinil klasično
programiranje in spremenil računalniški svet. Svojo največjo željo je uresničil,
računalništvo preselil v oblak in danes mu sledi ves svet. Podjetje se je razvilo v
vodilnega ponudnika CRM, ki je definiral računalništvo v oblaku in navdihnil druge, da
so mu sledili (Kadunec, 2011).
Od ustanovitve je podjetje doživelo hitro rast, zato je postalo predmet opazovanja tako
analitikov kot tudi tekmecev, ponudnikov klasičnih sistemov ERP in CRM, kot so SAP,
PeopleSoft in Siebel (Monitor, 2004).
Salesforce je poln inovacij na področju prodaje, storitev, trženja, skupnosti, analitike,
aplikacij ipd. Zahvaljujoč predanim zaposlenim, partnerjem in strankam je podjetje
vodilni ponudnik storitev v oblaku. Industrije in podjetja vseh velikosti se lahko zaradi
podjetja kot je Salesforce povežejo s svojimi strankami kot še nikoli poprej. Podjetje
ponuja računalniške rešitve v oblaku z osredotočenostjo na CRM in je trenutno šesto
največje podjetje, ki se ukvarja s programsko opremo, ter največje podjetje, ki se
ukvarja z računalništvom v oblaku na svetu (Salesforce, 2015b, str. 5).
Podjetje je osredotočeno v zagotavljanje uspešnosti strank, kar je omogočilo podjetju 4
bilijone dolarjev prihodkov v letu 2014. Pričakovani prihodki podjetja v letu 2015 so bili
ocenjeni na kar 5 bilijonov dolarjev (Salesforce, 2014a). Zastavljen cilj letnega dobička
so tudi dosegli. Podjetje je doseglo več kot 5 bilijonov dolarjev letnih prihodkov hitreje
kot katerokoli podjetje, ki se ukvarja s prodajo programske opreme. Sedaj je cilj
podjetja biti prvo podjetje, ki bo doseglo 10 bilijonov dolarjev dobička letno
(Salesforce, 2015b, str. 10).
Glede na skupne prihodke v letu 2014 in 2015 se je rast prihodkov podjetja v samo
enem letu povečala za kar 32 odstotkov (ibid., str. 48). Pri tem je pomembno poudariti
to, da nobeno podjetje, ki se ukvarja s programsko opremo in je primerljive velikosti kot
Salesforce, ne raste s takšno hitrostjo kot Salesforce.
Salesforce je dosegel unikatno pozicijo v industriji. Celotna platforma uspeha strank je
zgrajena iz temeljev za oblak, socialni svet, mobilne naprave in podatkovne tehnologije.
Salesforce ponuja šest oblakov za prodajo, storitve, trženje, skupnost, analitiko in razvoj
aplikacij (Salesforce, 2015b, str. 5). V letu 2014 je imelo podjetje več kot 13.000
zaposlenih (Salesforce, 2014a). Leto kasneje ima podjetje več kot 16. 000 zaposlenih po
celem svetu v več kot 30 pisarnah po svetu in več kot 150.000 strank. Posebno
priznanje za podjetje je priznanje poslovne revije Forbes, ki je razglasila Salesforce kot
najbolj inovativno podjetje na svetu v letu 2011, 2012, 2014 in 2015. Poslovna revija
Fortune je razglasila podjetje v letu 2014 kot vodilno podjetje računalniške programske
opreme (Salesforce, 2015c).
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6.2 Obseg rešitve
Računalniške rešitve podjetja Salesforce v oblaku obsegajo šest oblakov na področju
prodaje, storitev, trženja, skupnosti, analitike ter platform in aplikacij (Salesforce,
2015č). Salesforce ponuja za področje CRM uporabnikom zadovoljevanje potreb na
različnih področjih, zato je rešitev dokaj razvejena.
6.2.1 Prodaja (angl. Sales)
S pomočjo prodajnega oblaka omogočimo prodajnikom centralni prostor, kjer lahko
upravljajo vse prodajne dejavnosti. To pomeni, da porabijo manj časa za administracijo
in več časa za sklepanje poslov. Prodajni oblak daje prodajnim vodjem vidnost v času
dogajanja v vse dejavnosti ekipe, s tem pa je napovedovanje prodaje zanesljivo in
preprosto. Najboljša lastnost prodajnega oblaka je v tem, da je oblak preprost za
uporabo in ga je moč prilagoditi glede na potrebe uporabnika pri delu. Ker poteka vse v
oblaku lahko dostopamo do podatkov zgolj z internetno povezavo. Tako ne
potrebujemo drage strojne in programske opreme. S pomočjo prodajnega oblaka lahko
preprosto dodamo uporabnike in spremenimo različico oblaka, ki bo bolje zadovoljila
potrebe našega podjetja in uporabnikov (Salesforce, 2015d, str. 1).
Prodajni oblak nam omogoča, da sklenemo več poslov, dobimo več prodajnih namigov,
povečamo produktivnost in sprejemamo odločitve na podlagi podrobnega vpogleda v
podatke. Avtomatizacija prodaje je najbolj uporabljeno prodajno orodje Salesforce, ki
pospešuje in racionalizira vse faze prodaje. S pomočjo inovacij in sprejemanja sodobne
mobilne tehnologije podjetja Salesforce deluje, kot da je prodajni oblak podjetja vedno
korak pred konkurenti. Zahvaljujoč mobilni podpori, so lahko prodajniki produktivni, od
kjerkoli in kadarkoli na katerikoli napravi. S tem ostajajo povezani s strankami in
sodelavci z osredotočenostjo na to, kar šteje najbolj, uspešnost strank (Salesforce,
2015e, str. 1).
Med vidnejšo funkcionalnost prodajnega oblaka spada upravljanje s stiki, saj nam
zagotavlja popoln pogled na stranke, ki vključuje zgodovino, ključne stike, komunikacijo
s stranko in interne razprave o računih. S pomočjo popularnih socialnih mrež
(Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube), dobimo vpogled kar v Salesforce. V oblaku
lahko na preprost način upravljamo priložnosti, prodajne namige in s tem sprejemamo
pametnejše poslovne odločitve. Pomembno vlogo prodajnega oblaka predstavljajo tudi
poročila in nadzorne plošče, ki kažejo dejansko sliko poslovanja in dajejo informacije, ki
jih potrebujemo, da bi se lahko nanje hitro odzvali (Salesforce, 2015f).
6.2.2 Storitve (angl. Service Cloud)
Storitve nam dajejo dodatna orodja, ki pomagajo agentom, da nudijo storitve za
uporabnike na najvišjem možnem nivoju. S pomočjo storitev lahko damo svojim
strankam vedno prave odgovore na vprašanja preko telefona, e-pošte, socialnih
kanalov, strani in skupnosti 24 ur na dan 7 dni v tednu.
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Današnje stranke želijo hitrejše in odzivnejše storitve po vseh kanalih, na katerikoli
napravi. S pomočjo storitvenega oblaka lahko zagotovimo strankam storitev v trenutku,
ko jo potrebujejo. Inovativno orodje storitvenega oblaka je na primer baza znanja, s
pomočjo katerega dajemo znanje tako strankam kot agentom. V pomoč so nam tudi
skupnosti strank, ki dajejo strankam možnost samostojnega iskanja rešitve, ter mobilna
podpora, ki omogoča storitev in odgovore na vprašanja kadarkoli in kjerkoli (Salesforce,
2015g, str. 1). S pomočjo storitvenega oblaka lahko upravljamo primere hitreje, saj
zagotavlja enotno izkušnjo za vse uporabnike. Zagotavlja tudi potrebno bazo znanja, ki
pomaga agentom pri iskanju odgovorov na vprašanja.
6.2.3 Trženje (angl. Marketing Cloud)
Podjetjem različnih velikosti daje trženje zmogljivost avtomatizacije, ki jo potrebujejo,
da bi našli nove stranke. S pomočjo avtomatizacije trženja, ustvarjalnih orodij in
analitičnih zmogljivosti lahko privlačimo več strank, negujemo prodajne namige,
oblikujemo e-pošto po meri, tržimo na socialnih omrežjih in dobimo celo
napovedovalne zmogljivosti (Salesforce, 2015h).
Trženje nam omogoča, da vodimo stranke na prodajni, storitveni, tržni in ostalih poteh
z enotnim glasom blagovne znamke podjetja in zagotavljanjem brezhibne izkušnje za
stranke. Trženje poteka preko različnih kanalov in nam pomaga pri izgradnji globljih
odnosov s strankami. Mobilne rešitve nas tako povežejo s strankami s pomočjo
pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in prenosnikov. Posežemo pa lahko tudi v
svet socialnih medijev, tako, da prisluhnemo, analiziramo, objavljamo in sodelujemo s
svojimi strankami v odnosu 1 na 1. Spletna orodja za trženje se osredotočajo tudi na
spletno stran podjetja, ki je najpogosteje prva interakcija strank z našo blagovno
znamko (ibid.).
6.2.4 Skupnost (angl. Community)
V hitro spreminjajočem poslovnem okolju kot je dandanes je povezovanje med
strankami, partnerji in zaposlenimi ključnega pomena pri zagotavljanju dolgoročnega
uspeha. Dandanes imajo stranke informacije na dosegu roke kot še nikoli prej. Socialni
mediji zagotavljajo javno platformo, kjer so izraženi glasovi posameznikov. S tem je
vzpostavljena bolj osebna interakcija s podjetji, ki omogoča izgradnjo globljih povezav z
blagovnimi znamkami. Prav ti kanali olajšajo strankam izbiro med poslovanjem, ki
spodbuja boljše interakcije in takšnim, ki tega ne spodbujajo. Stranke pričakujejo, da
bodo našle odgovore na vprašanja hitro. Svoje izkušnje želijo deliti z drugimi prav tako
pa si želijo skupnega sodelovanja pri iskanju rešitev (Salesforce, 2015i, str. 1).
Oblak skupnosti poganja napredna programska oprema spletne skupnosti, ki omogoča
podjetjem vseh velikosti, da se povežejo s poslovnimi partnerji, strankami, zaposlenimi
in poslovnimi procesi kot še nikoli doslej. S pomočjo programske opreme skupnosti iz
Salesforce lahko podjetja zgradijo skupnosti po meri ter blagovne znamke z namenom
integriranja in poenostavljanja poslovnih procesov in omogočanja nemotenega
sodelovanja v podjetju (Salesforce, 2015j).
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6.2.5 Analitika (angl. Analytics)
Analitika nam omogoča, da lahko uporabniki najdejo odgovore na vprašanja in te delijo
z drugimi. Pri tem imamo direkten dostop do odgovorov brez pomoči analitikov ali IT.
Analitika omogoča iskanje in deljenje odgovorov. Poslovanje pa lahko vodimo od
kjerkoli. Analitični oblak, ki ga poganja Wave platforma, daje poslovnim uporabnikom,
razvijalcem, analitikom in neodvisnim prodajalcem programske opreme odgovore na
vprašanja s pomočjo močnih, interaktivnih vizualiziranih podatkov. Nedavno tega so
potrebovali uporabniki za dostop do podatkov ekipo analitikov. Pravo nasprotje temu je
Wave analitika podjetja Salesforce. Ta je v nasprotju s tradicionalno BI programsko
opremo, saj izkorišča tehnologijo v oblaku in mobilno tehnologijo s ponujanjem močne,
varne, hitrejše rešitve za uporabnike. Oblikovana je tako, da zagotavlja vpogled na
katerikoli napravi za kogarkoli. Analitični oblak Wave je platforma, ki omogoča
uporabnikom raziskovanje podatkov. S pomočjo močne, interaktivne vizualizacije
podatkov zagotavlja odgovore na vprašanja. Oblak je na voljo na katerikoli napravi in je
tako zmeraj na dosegu roke. S tem zagotavlja ekipam vpogled takrat, ko ga potrebujejo
(Salesforce, 2015k).
6.2.6 Platforme in aplikacije (angl. Platform and Apps)
Salesforce1 Platforma je platforma v oblaku za gradnjo aplikacij nove generacije, da bi
izboljšali poslovne procese po celotnem podjetju in se povezali s strankami,
zaposlenimi in partnerji na nove načine. (Salesforce, 2015l).
S pomočjo mobilnih aplikacij grajenih na Salesforce razvojni platformi lahko
spremenimo način, s katerim sodelujemo s strankami, partnerji in zaposlenimi.
Salesforce1 Platforma je fleksibilna in močno mobilna platforma na kateri lahko gradijo
organizacije močne mobilne aplikacije. Platforma omogoča uporabo orodij za prav
vsakega uporabnika, od takšnih, ki željo graditi aplikacije z načinom »vleci in spusti« do
teh, ki imajo raje delo s kodami (ibid.).
Heroku je platforma za razvijanje aplikacij. Omogoča nam zadovoljevanje strank s
pomočjo privlačnih aplikacij. S pomočjo Salesforce1 Platforme ter Heroku platforme za
razvijanje aplikacij lahko naši razvijalci zgradijo aplikacije, ki so sinhronizirane z
aplikacijami zaposlenih. S pomočjo aplikacij za stranke lahko prav vsako podjetje zgradi
aplikacije, ki nas povezujejo s strankami (ibid.). V središču Salesforce1 Platforme je
Force.com, ki je močno razvojno okolje v oblaku, ki nam omogoča hitro in preprosto
izgradnjo aplikacij s fleksibilnostjo razvoja. Force.com je zbirka orodij, ki nam omogoča
ustvarjanje aplikacij po meri, ki so usmerjene v povečevanje produktivnosti. Force.com
in Salesforce1 Platforma omogočata podjetju, da samo v nekaj minutah ustvari močne
aplikacije, po meri zaposlenih (ibid.).
Aplikacij pa nam ni treba vedno razvijati, temveč si jih lahko prenesemo iz AppExchange
tržnega prostora aplikacij, ki je prilagojen za uporabo v Salesforce. Pri tem je kar 44
odstotkov aplikacij v AppExchange brezplačnih in 56 odstotkov plačljivih. Aplikacije so
razvrščene v sedem kategorij: prodaja, podpora strankam, IT & administracija, trženje,
finance, sodelovanje in drugo (ibid.).
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6.3 Različice
Prodajna uspešnica rešitve Salesforce je prodajni oblak, ki je v bistvu spletna aplikacija
za pomoč podjetjem pri CRM preko različnih kanalov. Uporabniki lahko izbirajo med
različnimi različicami prodajnega, storitvenega, tržnega, analitičnega, razvojnega oblaka
in oblaka skupnosti. Podjetja imajo možnost izbire enega izmed posameznih oblakov ali
pa združitev v eno rešitev (Peterson, 2015). Prednost tovrstne razdrobljenosti rešitve je
v tem, da lahko podjetja zakupijo to, kar v trenutku nakupa potrebujejo in nato rešitev
širijo v obsegu potreb in razvoja podjetja.
Prodajni oblak Salesforce
Prodajni oblak je oblak, v katerem lahko izbiramo med štirimi različicami rešitve.
Ločimo naslednje različice prodajnega oblaka Salesforce (Salesforce, 2015f):
 Skupinska različica (angl. Group) je najosnovnejša različica, ki obsega
področje osnovne prodaje in trženja za do 5 uporabnikov. Zagotavlja osnovna
orodja za prodajne ekipe. Omogoča nam sledenje in upravljanje prodajnih
namigov, priložnosti in primerov strank. Prav tako dobimo vpogled v
poslovanje podjetja s pomočjo osnovnih poročil in nadzornih plošč.
 Profesionalna različica (angl. Professional) obsega vse funkcionalnosti
skupinske različice (angl. Group) ob dodani funkcionalnosti, ki zagotavlja
popoln CRM za delovne ekipe katerekoli velikosti. Omogoča nam popolno
upravljanje celotnega prodajnega procesa. Dodatek najosnovnejši različici
obsega upravljanje tržnih kampanj, pogodb, naročil ipd. Profesionalna
različica nam daje s pomočjo natančnega napovedovanja prodaje in
prilagodljivih nadzornih plošč dober vpogled v poslovanje podjetja.
 Podjetna različica (angl. Enterprise) obsega vse funkcionalnosti profesionalne
različice in je najpopularnejša različica Salesforce, ki zagotavlja globoko
prilagodljiv CRM za poslovanje podjetja. Obsega avtomatizacijo poslovnih
procesov s pomočjo delovnih tokov in odobritev, prilagajanje rešitve glede na
potrebe podjetja, upravljanje kompleksnih prodajnih teritorijev, ki kažejo
spreminjanje prodajnega poslovanja glede na trende.
 Neomejena različica (angl. Unlimited) obsega vse funkcionalnosti podjetne
različice in je najobsežnejša prodajna različica, ki zagotavlja neomejen CRM in
podporo. Neomejena različica nam daje dostop do neomejenih spletnih vaj,
do več kot 100 administratorskih storitev ter brezplačno 24-urno podporo 7
dni v tednu za vsa orodja. Omogoča prilagajanje rešitve poslovanju našega
podjetja in daje administratorjem dostop do številnih peskovnikov Sandbox7
za razvijanje in testiranje.
Poleg številnih funkcionalnosti ponuja prodajni oblak glede na izbrano različico še
kapacitete za shranjevanje podatkov in datotek, omejitev glede števila aplikacij po meri
ter varnostni mehanizem Sandbox (ibid.).

7

Peskovnik Sandbox je varnostni mehanizem in program, ki v računalniku zgradi eno ali več izoliranih
okolij. Nič, kar počnemo znotraj tega okolja, nima vpliva na dogajanje zunaj peskovnika (Robar, 2008).
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Storitveni oblak Salesforce
Storitveni oblak ponuja izbiro med dvema različicama storitvenega oblaka. Ločimo
naslednji različice storitvenega oblaka Salesforce (Salesforce, 2015m):
 Podjetna različica (angl. Enterprise) je najbolj priljubljena različica in
uporabljena večinoma v velikih podjetjih. Vključuje veliko ključnih
funkcionalnosti, kot je svetovna baza znanja, prilagodljive skupnosti,
integracijo CTI 8, pogodbe, pravice, integracijo socialnih medijev in zmožnost
sodelovanja na primerih.
 Neomejena različica (angl. Unlimited) nam omogoča prilagajanje storitvenega
oblaka, da bi izboljšali storitve za stranke in produktivnost. Neomejena
različica daje dostop do neomejenih spletnih vaj, brezplačno 24-urno podporo
7 dni v tednu za vsa orodja in več kot 100 administracijskih storitev, ki nam
omogočajo optimizacijo storitvenega oblaka glede na potrebe podjetja.
Tržni oblak (angl. Marketing Cloud)
V tržnem oblaku lahko izbiramo med štirimi različicami rešitve glede na obseg trženja.
Ločimo naslednje različice tržnega oblaka Salesforce (Salesforce, 2015n):
 Trženje preko e-pošte, spleta in mobilnih naprav – ExactTarget.
 Trženje preko socialnih medijev – Social Studio.
 Oglaševanje – Social.com.
 B2B 9 avtomatizacija trženja – Pardot.
Združen prodajni in storitveni oblak Salesforce
Zmogljiva različica (angl. Performance) je različica podjetja Salesforce, ki ponuja
združen paket prodajnega in storitvenega oblaka. Združuje neomejeno različico (angl.
Unlimited) tako prodajnega kot storitvenega oblaka.
Salesforce ponuja še različice oblaka skupnosti, analitičnega oblaka ter razvojnega
oblaka. Oblak skupnosti je na voljo glede na uporabnost v treh različicah, skupnost
strank, partnerjev ali zaposlenih. Analitični oblak nudi izbiro med začetno različico
poslovne analitike in možnost nadgradnje. Uporabnikom pa so pri izbiri razvojnega
okolja na voljo štiri različice.
Salesforce deli prostor za shranjevanje podatkov v dve kategoriji, podatkovno in
datotečno. Vse različice Salesforce vključuje minimalno 1 GB prostora za shranjevanje
podatkov in 11 GB prostora za shranjevanje datotek. Večji prostor za shranjevanje
omogočajo obsežnejše različice (Salesforce, 2015d, str. 2).
Rešitev je na voljo pri nakupu za minimalno enega pa vse do neomejenega števila
uporabnikov.

8
9

CTI (angl. Computer Telephony Integration) je integracija računalnika in telefonije.
B2B (angl. Business-to-Business) je izraz poslovanja podjetja s podjetjem.
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7 MS DYNAMICS CRM VS. SALESFORCE
Microsoft Dynamics CRM in Salesforce sta vodilni rešitvi na področju CRM. Na tržišču
sicer najdemo veliko rešitev CRM, toda ti dve sta velika konkurenta predvsem zaradi
svoje podobnosti, zaradi katere je izbira za uporabnike še toliko težja (Peterson, 2015).
Rešitvi sta na prvi pogled dokaj podobni, a vendar tudi različni. V nadaljevanju bomo
opredelili v čem sta si podobni in v čem se razlikujeta.

7.1 Stroškovni vidik
Podjetje Microsoft je s predstavitvijo najnovejše različice Microsoft Dynamics CRM
pripravljeno na vse. Tako se je podjetje v boju proti glavnemu konkurentu Salesforce
zoperstavilo s predstavitvijo ugodnih cen obsežnih paketov ob dodani funkcionalnosti in
poslovni integraciji, ki predstavlja za uporabnike velik poslovni potencial. Strateško
naravnanost dokazuje ponudba, ki omogoča uporabnikom izbiro med paketi, ki
zadovoljujejo različne potrebe posameznega podjetja.
Paket Microsoft Dynamics CRM »Professional« obsega funkcionalnost na prodajnem,
storitvenem in socialnem področju za ceno 54,78 € mesečno na uporabnika.
Nadgradnja različice Microsoft Dynamics CRM »Professional« je različica »Sales
Productivity«, ki je v bistvu različica »Professional« z dodanim poslovnim paketom
Office 365 Enterprise E3 10 in Power BI 11, ki ga podjetje ponuja po akcijski ceni 57,61 €
mesečno na uporabnika. Gre za izjemno ponudbo, kjer dobijo uporabniki za ceno
osnovne različice dodatno funkcionalnost brezplačnih Office orodij, spletnih storitev in
orodij za poslovno poročanje.
Slika 7: Cenovna ponudba Microsoft Dynamics CRM

Vir: (Microsoft, 2015h).

Najobsežnejša je različica »Enterprise«, ki je uporabnikom na voljo po promocijski ceni
za 126,47 € mesečno na uporabnika. To je najobsežnejša rešitev, ki obsega delovno
področje prodaje, storitev, trženja in socialno področje. Prav cena Microsoft Dynamics
CRM rešitve in bogata funkcionalnost je za uporabnike najbolj bistvena prednost v

10

Office 365 Enterprise E3 je poslovna različica Office s širokim obsegom integriranih storitev za
sodelovanje, povezanim s funkcijami za dodatno skladnost in polno moč IT (Microsoft, 2015i).
11
Power BI Power BI za Office 365 je ločena storitev, s katero lahko nastavimo spletno galerijo za svoja
Excelova poročila, tako da lahko vsakdo dostopa do poročil, dodaja v skupno rabo vpoglede o podatkih
in sodeluje s poljubnega mesta in iz poljubne naprave (ibid.).
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primerjavi z ostalimi ponudniki. To nakazuje na agresiven pristop v primerjavi z ostalimi
vodilnimi rešitvami na trgu, ki predstavlja v kombinaciji s prenovljeno različico
Microsoft Dynamics CRM 2015 nevarno kombinacijo za konkurente na trgu, predvsem
za vodilno podjetje Salesforce.
Tudi podjetje Salesforce ponuja uporabnikom izbiro med različnimi paketi. Kot prikazuje
slika 8, je najosnovnejša različica podjetja Salesforce različica »Group«, ki podpira
osnovno prodajo in trženje za do 5 uporabnikov. Cena najosnovnejše različice znaša 27
€ na mesec za uporabnika. Različica »Professional« je različica, ki obsega celotni CRM za
poljubno število uporabnikov. Cena te različice znaša 70 € mesečno na uporabnika in se
zaračunava enkrat letno. Različica »Enterprise« je najbolj popularna različica, ki obsega
globoko prilagodljiv CRM in stane 135 € na mesec za uporabnika. Kot zadnja,
najobsežnejša različica je »Unlimited« različica, ki zagotavlja neomejeno moč CRM in
podporo. Stane 270 € na mesec za uporabnika.
Slika 8: Cenovna ponudba Salesforce prodajnega oblaka

Vir: (Salesforce, 2015o).

Medtem ko ponuja Salesforce najbolje prodajano različico »Enterprise« za ceno 135 €
mesečno na uporabnika ponuja Microsoft Dynamics CRM »Enterprise« različico po
promocijski ceni za 126,47 € mesečno na uporabnika. Kljub enakemu poimenovanju
različic pa si le-ti po funkcionalnosti nista povsem enaki in ju zato cenovno ni moč
primerjati. Čeprav imata obe rešitvi različice, ki zadovoljujejo uporabnike z različnimi
potrebami, je stroškovna primerjava zaradi različnih funkcionalnosti posameznih
paketov nemogoča. Prav stroškovni vidik in obseg funkcionalnosti v posameznem
paketu je eden izmed bistvenih dejavnikov razlikovanja rešitve Salesforce in Microsoft
Dynamics CRM. Rešitvi pa se razlikujeta v pogojevanju uporabe. Uporabo Microsoft
Dynamics CRM v oblaku pogojuje nakup minimalno 5 različic »Professional«, ki jim
lahko nato po želji dodajamo ostale različice. Takšne pogojitve uporabe z nakupom
minimalnega števila posameznih različic Salesforce ne določa.
Pri pregledu stroškov pa ni dovolj, da pregledamo zgolj pakete podjetij Microsoft in
Salesforce, temveč je pomembno, da preučimo tudi, kakšne so dodatne funkcionalnosti
in tako imenovani skriti stroški. Medtem ko je večina takšnih funkcionalnosti v
Microsoft Dynamics CRM vključena v ceno, je pri Salesforce zanje potrebno doplačilo.
43

7.2 Vpis v storitev
V storitev Salesforce se vpišemo tako, da vpišemo v prijavno okence uporabniško ime in
geslo, kot prikazuje slika 9.
Slika 9: Prikaz vpisa v storitev Salesforce

Tudi v storitev Microsoft Dynamics CRM se vpišemo tako, da vpišemo v prijavno okence
službeni ali šolski račun ter geslo, kot prikazuje slika 10.
Slika 10: Prikaz vpisa v storitev Microsoft Dynamics CRM

Kot je lahko razvidno iz slike 9 in 10 je vpis v storitev Salesforce in Microsoft Dynamics
CRM podoben. Pri obeh storitvah je treba vpisati uporabniško ime in geslo.
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7.3 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik (angl. user interface) služi kot vezni člen med uporabnikom in
računalniškim sistemom in omogoča njegovo uporabo (Vilar & Žumer, 2008, str. 42). Za
večino uporabnikov ima prav vmesnik največji vpliv na splošen vpis o rešitvi.
7.3.1 Oblikovna podoba
Microsoft Dynamics CRM vmesnik deluje na prvi pogled zaradi uporabe ploščic in barv
kot OS Windows 8. V navigacijski vrstici je privzeto uporabljena temno modra barva, ki
je uporabljena tudi na privzetem ozadju začetnega zaslona Windows 8. V navigacijskem
traku lahko izbiramo med delovnimi področji, kjer je prav tako uporabljena enaka
paleta barv kot v Windows 8 za posamezne ploščice. Prav zato daje uporabniški
vmesnik Microsoft Dynamics CRM, ki spominja zaradi oblikovne podobe na OS
Windows 8 uporabnikom občutek znanega okolja. Zaradi dobrega kontrasta belega
ozadja in elegantne barvitosti deluje vmesnik oblikovno pregleden in organiziran.
Privzeto so za besedilo uporabljene tri barve, črna, bela in modra.
Slika 11: Uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM

Privzet uporabniški vmesnik lahko personaliziramo glede na uporabnikove potrebe.
Rešitev omogoča personalizacijo barv uporabniškega vmesnika z ustvarjanjem želene
teme, ki jo spremenimo z dostopom do uporabniških nastavitev. CRM teme niso
oblikovane, da bi uporabniški vmesnik bistveno spremenile, a omogočajo kljub temu
zadovoljivo stopnjo prilagajanja rešitve na potrebe posameznega uporabnika.
Omogočena pa je tudi personalizacija logotipa uporabniškega vmesnika, kjer lahko
nadomestimo privzet logotip Microsoft Dynamics CRM z logotipom svojega podjetja.
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Medtem ko v Microsoft Dynamics CRM prevladuje uporaba živih barv ob hkratni
preglednosti pa je prodajni oblak Salesforce nekoliko drugačen. Uporabniški vmesnik
Salesforce deluje na prvi pogled pregleden in preprost. Stran je zaradi boljše
preglednosti kratka in dobro organizirana. V navigacijski vrstici je privzeto uporabljena
svetlo modra barva in besedilo črne barve. Privzeto ozadje vmesnika je bele barve, za
besedilo pa so uporabljene barve črna, bela in modra. Logotip podjetja je v zgornjem
levem kotu, ki se spreminja glede na koledarsko tematiko (božič, poletje ipd.).
Uporabniški vmesnik je zaradi preprostosti všečno oblikovan, pregledno razdeljen in
funkcionalen za uporabo.
Slika 12: Uporabniški vmesnik Salesforce

Tudi Salesforce omogoča določeno mero personalizacije uporabniškega vmesnika glede
na uporabnikove potrebe, a ne omogoča ustvarjanja želenih tem. Rešitev omogoča
personalizacijo logotipa uporabniškega vmesnika, kjer lahko nadomestimo privzet
logotip Salesforce z logotipom svojega podjetja.
Čeprav sta obe rešitvi barvito, slikovno in vsebinsko harmonični pa je oblikovna podoba
Microsoft Dynamics CRM vmesnika veliko bolj zanimiva in atraktivna, medtem ko
deluje vmesnik Salesforce nekoliko zastarelo. Na zastarelo oblikovno podobo vmesnika
Salesforce že kar nekaj časa opozarjajo mnogi uporabniki, ki menijo, da potrebuje
vmesnik konkretno prenovo. Vmesnik deluje kar sedem let po enakem principu. Vse
glasnejšim kritikam je prisluhnilo tudi podjetje Salesforce, ki načrtuje predstavitev
vmesnika z novo oblikovno podobo ob koncu leta 2015.
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7.3.2 Navigacija
V rešitvi Microsoft Dynamics CRM s klikom na gumb treh horizontalnih črtic, ki
predstavljajo »Glavni meni« dostopamo do delovnih področij »Prodaja«, »Storitev«,
»Trženje«, »Nastavitve« in »Središče za pomoč«. S klikom izberemo želeno delovno
področje nato pa se odprejo funkcionalnosti izbranega področja, ki jih imenujemo
elementi. Delovna področja so organizirana tako, da se prikažejo hkrati in so urejena po
kategorijah. Tovrstna organizacija nam pri delu prihrani veliko časa, saj se nam ni treba
toliko premikati po strani gor in dol. Vrstica za navigacijo vključuje še gumbe hitrega
dostopa do nedavno prikazanih elementov, dodajanje informacij in dejavnosti, iskanje
podatkov CRM ter napredno iskanje. V zgornjem desnem kotu upravljamo izpis iz
storitve, nastavitve za administratorje in pomoč storitve. Navigacija je oblikovana za
lažjo uporabo rešitve na napravah z zaslonom na dotik. Tako lahko v primeru, da
uporabljamo računalnik ali napravo z zaslonom na dotik lažje upravljamo z rešitvijo
(Microsoft, 2015j, str. 13).
Slika 13: Navigacija v Microsoft Dynamics CRM

Vmesnik je v najnovejši verziji prenovljen na način, ki temelji na preprostosti in
izboljšanju uporabniške izkušnje. Medtem ko so bile prejšnje verzije uporabniških
vmesnikov Microsoft Dynamics CRM osredotočene bolj na zagotavljanje
funkcionalnosti, je nov vmesnik osredotočen na preprostost uporabe za uporabnika.
Salesforce vmesnik je zgrajen iz različnih komponent zavihkov, hiperpovezav in polj. V
zgornjem levem kotu se nahaja logotip podjetja in iskalno polje, kjer najdemo
informacije, kot so prodajni namigi, računi, stiki, priložnosti, poročila ipd. Pod iskalnim
poljem je vrstica zavihkov, ki so hitre povezave do objektov in so stalnica po vseh
straneh z določenimi izjemami.
Slika 14: Navigacija v Salesforce

Zavihke, ki so na vrhu strani, lahko spremenimo glede na želje posameznega
uporabnika tako, da ustrezajo njegovemu načinu in potrebam pri delu. Prav tako jih
lahko spremeni administrator, ki vpliva s tem na delo vseh uporabnikov. S klikom na
posamezni zavihek se z glavne strani preusmerimo na želeno stran.
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V zgornjem desnem kotu s klikom na padajoč meni uporabniškega imena dostopamo
do uporabniškega profila, nastavitev, razvojne konzole in do povezave za izpis.
Dostopamo pa lahko tudi do pomoči za uporabnike in nastavitvene strani.
Če primerjamo navigacijo Microsoft Dynamics CRM in Salesforce je očitno, da je
Microsoft Dynamics CRM navigacija korak pred Salesforce. Medtem ko Salesforce vse
od predstavitve izdelka vztraja z enakim načinom navigiranja, ki temelji na zavihkih je
podjetje Microsoft pristopilo k razvoju precej bolj inovativno z osredotočenostjo na
izboljšanju uporabniške izkušnje.
7.3.3 Jezik
Še tako dobra CRM rešitev mora biti za učinkovito rabo dovolj prilagodljiva, da zadovolji
potrebo po funkcionalnosti ob hkratnem prilagajanju na potrebe uporabnika.
Pomembna prilagodljivost rešitve Microsoft Dynamics CRM je bogata jezikovna
podprtost rešitve. Microsoft Dynamics CRM 2015 je na voljo v 44 jezikih (baskovščina,
bolgarščina, katalanščina, kitajščina – Hongkong SAR 12, kitajščina – poenostavljena,
kitajščina – tradicionalna, hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina,
estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, nemščina, grščina, hebrejščina,
hindijščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kazaščina, korejščina,
latvijščina, litvanščina, malajščina, norveščina, poljščina, portugalščina − Brazilija,
portugalščina – Portugalska, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina – cirilica,
srbščina – latinica, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina, ukrajinščina,
vietnamščina) (Foley, 2014).
Salesforce zagotavlja polno jezikovno podprtost v 18 jezikih (kitajščina –
poenostavljena, kitajščina – tradicionalna, danščina, nizozemščina, angleščina – US,
finščina, francoščina, nemščina, italijanščina, japonščina, korejščina, norveščina,
portugalščina, ruščina, španščina, španščina – Mexico, švedščina, tajščina). Polna
jezikovna podprtost obsega rešitev in pomoč za uporabnike. Salesforce pa ponuja še
omejeno jezikovno podporo za končne uporabnike in platformo. Jezikovna podpora za
končne uporabnike obsega prevod rešitve v izbrani jezik (objektov in strani) brez
prevoda administrativne strani, pomoči in nastavitev. Jezikovna podpora za končne
uporabnike je na voljo v 17 jezikih (arabščina, bolgarščina, hrvaščina, češčina,
angleščina – UK 13, grščina, hebrejščina, madžarščina, indonezijščina, poljščina,
portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, turščina, ukrajinščina,
vietnamščina) (Salesforce, 2015p).
Kot lahko vidimo, ponujata tako Salesforce kot Microsoft Dynamics CRM izbiro med
številnimi jeziki. Medtem ko podpira Salesforce jezikovno v celoti najpomembnejše
svetovne jezike, zagotavlja Microsoft Dynamics CRM celotno jezikovno podprto rešitev
v več jezikih.

12

Hong Kong SAR (angl. Hong Kong Special Administrative Region) je kratica za Hong Kong in bljižne
regije.
13
UK (angl. United Kingdom) je kratica za Združeno kraljestvo.
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7.4 Interno socialno omrežje
Podjetja se vse bolj zavedajo, da lahko s pomočjo socialnih omrežij povečajo
produktivnost podjetja na različnih nivojih, zato se je na potrebe podjetij odzvala tudi
CRM industrija. Tako Microsoft, kot Salesforce omogočata v rešitvi CRM integracijo s
socialnim omrežjem, Yammer in Chatter.
Microsoft Dynamics CRM − Yammer
Yammer je interno socialno omrežje namenjeno poslovnim uporabnikom, ki pomaga
zaposlenim, da se povežejo s pravimi ljudmi, delijo podatke in upravljajo projekte.
Poveže nas s sodelavci, informacijami in pogovori (Microsoft, 2015k). Zaposlenim
omogoča, da sledijo aktivnostim sodelavcev, so informirani o pomembnih poslovnih
zapisih in da ostanejo v stiku kadarkoli in kjerkoli. Integracija Yammer komuniciranja in
Microsoft Dynamics CRM daje aplikaciji plast komuniciranja, ki omogoča zaposlenim,
da sodelujejo bolje (Microsoft, 2015l, str. 5). Microsoft je integriral socialno omrežje
Yammer v Microsoft Dynamics CRM leta 2012. Vsako delovno področje ima svoje
področje za socialno komuniciranje, v katerem lahko uporabniki objavljajo, odgovarjajo
na sporočila in všečkajo objave. Yammer je integriran tudi v posamezne elemente
delovnega področja, kot so na primer računi (CRM Switch, 2014, str. 37). Da bi lahko
rešitev Yammer uporabljali v Microsoft Dynamics CRM, potrebujemo podjetniški
Yammer račun (Microsoft, 2015l, str. 9). Prvi korak integracije Yammer v rešitev CRM je,
da ustvarimo Yammer račun za podjetje in povežemo CRM rešitev z Yammer računom.
Nato sledi konfiguracija Yammer komuniciranja, kjer prilagodimo rešitev potrebam
sebe in svojega podjetja.
Salesforce − Chatter
Interno socialno omrežje rešitve Salesforce se imenuje Chatter, ki ga je podjetje
Salesforce predstavilo svojim uporabnikom leta 2010 (Young , 2014). Salesforce Chatter
je način sodelovanja pri delu in močno programsko orodje, ki spodbuja zaposlene, da
se povežejo, sodelujejo, delijo datoteke, podatke in znanja. Pomaga nam izboljšati
produktivnost, veča učinkovitost in inovativnost po delovnih oddelkih. Vse od področja
prodaje, trženja, upravljanja in celotnega podjetja lahko uporabljamo Chatter in
premagujemo komunikacijske ovire ter pomagamo podjetju pri rasti in uspešnosti
(Salesforce, 2015r). Licencirani uporabniki Salesforce so avtomatično tudi Chatter
uporabniki (CRM Switch, 2014, str. 36). V Salesforce Chatter je potrebno v začetni fazi
urediti profil uporabnika, kjer dodamo sliko, osnovne podatke, definiramo delovno
mesto, nadrejenega v organizaciji in kratek opis uporabnika. Na osebnem profilu je moč
videti povzetek naše aktivnosti v Salesforce Chatter vse od udeležbe v različnih
skupinah, čemu sledimo, kdo sledi nam itd. V Salesforce Chatter lahko dostopamo do
obvestil, kjer spremljamo aktivnosti ali pa objavljamo vsebino, delimo datoteke,
ustvarjamo ankete in veliko več. Omogoča nam delo z ostalimi uporabniki v organizaciji,
zasebnimi in javnimi skupinami. Chatter pa omogoča tudi dostopanje do datotek, ki
smo jih delili z drugimi uporabniki in upravljanje z pogovornimi temami. Za
komunikacijo s posamezniki lahko uporabimo tudi zasebno sporočanje.
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Salesforce Chatter nam omogoča, da (Salesforce, 2015s):
 Izboljšamo produktivnost – Chatter omogoča, da v podjetju premagujemo
ovire pri povezovanju zaposlenih, da bi ti delali učinkoviteje.
 Povečamo inovativnost – Inovativnost povečamo s tem, ko omogočimo
izražanje dobrih idej. Skupine nam omogočajo, da med izbranimi posamezniki
razpravljamo, delimo dokumente in veliko več. Uporabna funkcionalnost
Chatter komuniciranja je tudi možnost glasovanja na zastavljeno vprašanje.
 Delimo znanje – Chatter omogoča, da delimo znanje s celotnim podjetjem.
Chatter nam prav tako priporoča ljudi, datoteke in informacije, ki bi jim lahko
sledili glede na naše interese in aktivnosti.
 Se odzovemo kjerkoli in kadarkoli – Chatter je predvsem mobilna rešitev, ki
nam omogoča dosegljivost s katerekoli mobilne naprave.
Tako Microsoft, kot Salesforce ponujata dobro socialno omrežje, ki spominja na
poslovni Facebook. Rešitvi se razlikujeta v tem, da je v Salesforce osnovno Chatter
omrežje vključeno v vseh različicah privzeto, medtem ko je za uporabo Yammer
potreben poslovni račun povezan z Microsoft Dynamics CRM v nastavitvah.
Pri presoji katero omrežje je bolje za poslovne uporabnike, Chatter ali Yammer smo se
oprli na najnovejše izsledke podjetja G2 Crowd, ki je primerjalo najboljše ponudnike
socialnega sodelovanja. Po podatkih podjetja G2 Crowd se je glede na uporabniške
ocene, tržni delež, podporo in storitvene vire Chatter uvrstil med vodilne ponudnike
socialnega sodelovanja. Microsoft Yammer se je uvrstil v nekoliko slabšo kategorijo
ponudnikov, ki so opazni na trgu, a so uporabniki njihov izdelek ocenili podpovprečno
ali pa izdelka ni ocenilo dovolj uporabnikov (G2 Crowd, 2015). Kljub temu, da je Chatter
v omenjeni raziskavi ocenjen bolje od Yammer omrežja pa zagotavljata obe rešitvi
zadostno povezovanje podjetja in socialnega okolja za uporabnike.

7.5 Poslovno poročanje in nadzorne plošče
Poročila nam pomagajo v podjetju upravljati napredek na poti do ciljev tako, da nam
prikažejo dejansko sliko stanja. Pri tem lahko sledimo trendom, ki nam zagotavljajo
konkurenčno prednost (Microsoft, 2015m). Nadzorne plošče so posnetek ključnih
metrik, ki nam pomagajo pridobiti hiter vpogled. Nadzorne plošče morajo biti smiselne
in ne pretirane. Vključujejo lahko različne vrste informacij, a s posamezno logično
kombiniranimi deli (Centaurea , 2015).
Microsoft Dynamics CRM
V Microsoft Dynamics CRM lahko zaženemo vnaprej pripravljena poročila. Rešitev prav
tako omogoča, da ustvarimo, urejamo in kopiramo poročila s pomočjo čarovnika za
poročila ali pa dodamo v CRM že obstoječa poročila. V čarovniku najprej določimo
parametre zapisov, ki jih želimo v poročilu, dodamo pogoje za filtriranje poročil ter
določimo postavitev polj. V nadaljevanju izberemo obliko poročila. Ustvarjena poročila
lahko delimo z drugimi uporabniki ali ekipami.
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Ob vpisu se nam na začetnem zaslonu prikaže nadzorna plošča, ki nam daje preprost
dostop do grafov in prikazuje, kako delamo mi in naša ekipa glede na ključne
indikatorje učinkovitosti (v nadaljevanju KPI). Nadzorne plošče so uporabljene v rešitvi
tako, da jih vidimo ob vsakokratni prijavi v sistem. Tako imamo preprost dostop do
grafikonov, ki nam dajejo informacijo o tem, kako delamo mi in naše ekipe glede na KPI.
Rešitev je na voljo z različnimi nadzornimi ploščami, ki so prilagojene glede na vlogo
uporabnika. Tako se lahko osredotočimo na podatke in metrike uspešnosti, ki nas
najbolj zanimajo. Za vsak graf lahko podrobneje lahko pogledamo tudi ogled zapisov za
ustvarjen grafikon ali pa spremenimo vrsto grafikona in pogledamo, kakšni so podatki,
če spremenimo polja za kalkulacijo (Microsoft, 2015j, str. 21-23). Ustvarimo lahko tudi
nadzorne plošče po meri tako, da najprej izberemo postavitev nadzorne plošče in nato
dodamo ali prerazporedimo komponente postavitve.
Salesforce
V Salesforce dostopamo do poročil in nadzornih plošč s pomočjo zavihka »Poročila«.
Zaženemo lahko obstoječa poročila ali pa ustvarimo nova s pomočjo gradnika za
poročila. Iskanje obstoječih poročil in nadzornih plošč med množico podatkov
poenostavlja iskalno polje. Pri ustvarjanju novih poročil uporabljamo Salesforce gradnik
za poročila, ki je sestavljen iz treh delov (seznama polj, filtriranja in predogleda). Ker
omogoča Salesforce bogato izbiro polj, je uporabnikom iskanje polj olajšano s pomočjo
zavihkov, ki ločujejo polja glede na to ali so le-ta v obliki besedila, števila ali datuma.
Poročilu najpreprosteje dodamo ali odstranimo polje tako, da izbrano polje povlečemo
iz seznama polj in pustimo v predogledu ter obratno. Poročila lahko omejimo z
izbranimi filtri, ki so nam na voljo privzeto ali pa ustvarimo filtre po meri.
Salesforce nadzorne plošče so dostopne na domači strani ali preko zavihka. Uporabniki
lahko uporabljajo privzete nadzorne plošče ali pa oblikujejo svoje z gradnikom za
nadzorne plošče, ki jih je moč prilagajati glede na podatke, potrebne glede na vlogo
vsakega posameznega uporabnika. Z ustvarjanjem kloniranih nadzornih plošč lahko
nadzorne plošče prilagodimo po meri in jih personaliziramo. Prav tako lahko
dostopamo do podatkov, ki so bili uporabljeni v grafu s klikom na posamezni stolpec.
Pri ustvarjanju novih nadzornih plošč uporabljamo Salesforce gradnik za nadzorne
plošče. Najprej izberemo komponente nato pa vir podatkov nadzorne plošče.
Komponente izberemo tako, da jih povlečemo v izbrani stolpec. V nadaljevanju
izberemo vir podatkov, kjer je iskanje olajšano s pomočjo iskalnega polja in ga dodamo
v stolpec tako, da ga povlečemo v izbrani stolpec.
Medtem ko ponuja Microsoft uporabo poročila v različnih formatih, omogoča rešitev
Salesforce uporabo zgolj v dveh formatih. Pri pregledu zmogljivosti obeh sistemov je
očitno, da se poslovno poročanje in nadzorne plošče Microsoft Dynamics CRM in
Salesforce po funkcionalnosti ne razlikujeta bistveno. Razlika je samo v načinu uporabe
in uporabniški izkušnji vsakega posameznega uporabnika. Obe rešitvi omogočata dovolj
fleksibilen in močen sistem poročanja. Obe rešitvi omogočata izvoz podatkov v Excel,
pri čemer je rešitev Microsoft bolj integrirana z rešitvijo Excel, saj omogoča odpiranje v
programu Excel Online, izvoz statičnega delovnega lista, izvoz dinamičnega delovnega
lista ali pa dinamično vrtino tabelo.
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7.6 Integracija v obstoječe poslovno okolje
Integracija rešitve v obstoječe poslovno okolje je pomembna predvsem zato, ker je
namen rešitve povečanje produktivnosti in uspešnosti uporabnikov. Prav zato mora biti
rešitev dopolnilna k že obstoječim rešitvam uporabnikov in podjetja. Ker sta e-pošta in
uporaba poslovnih orodij pri delu pomembna za vsakega poslovnega uporabnika, se
bomo v nadaljevanju osredotočili v integracijo izbranih rešitev z Outlook in Office
orodji.
Microsoft Dynamics CRM
Močna integracija med Microsoft Dynamics CRM in Outlook je pogosto ključen
dejavnik, zaradi katerega se uporabniki odločijo za rešitev podjetja Microsoft. Microsoft
Dynamics CRM ponuja uporabnikom, ki uporabljajo za svoje središče poslovnega
komuniciranja Microsoft Office Outlook uporabo integrirane rešitve s programom
Microsoft Dynamics CRM 2015 za Outlook, ki zagotavlja dostop do podatkov programa
CRM tudi v načinu brez povezave. Tako lahko med uporabo programa Microsoft
Dynamics CRM za Outlook dostopamo do vseh glavnih funkcij programa CRM
neposredno iz programa Outlook (Microsoft, 2015n).
Slika 15: Uporaba Microsoft Dynamics CRM za Outlook

Kot prikazuje slika 15, dodamo z namestitvijo programu Outlook več elementov
uporabniškega vmesnika v podokno za krmarjenje in navigacijski trak. V podoknu za
krmarjenje na levi strani zaslona vidimo mapo svojega podjetja in podmape programa
CRM, kjer dostopamo do delovnih področij in elementov. Do ukazov programa
Dynamics CRM za Outlook dostopamo tudi preko navigacijskega traka z različnimi
gumbi in funkcijami, kjer lahko dodajamo nove dejavnosti, zapise, upravljamo
sinhronizacijo in način brez povezave, dostopamo do naprednega iskanja in pomoči.
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Funkcionalnost Microsoft Dynamics CRM za Outlook obsega spremljanje e-poštnih
sporočil, sestankov, stikov in opravil programa Outlook. S spremljanjem zapisa se kopija
zapisa shrani kot dejavnost v programu Microsoft Dynamics CRM in sinhronizira z
zapisom programa Outlook. Prav tako lahko uporabljamo e-poštne predloge programa
CRM ali prilagajamo prodajno dokumentacijo in članke iz programa CRM pri pošiljanju
e-poštnih sporočil strankam. Pogled na podatke v CRM lahko prilagodimo s funkcijami
programa Outlook (razvrščanje, filtriranje, oblikovanje, združevanje in kategoriziranje).
Do podatkov CRM pa lahko dostopamo tudi v načinu brez povezave (Microsoft, 2015o).
Microsoft Dynamics CRM predstavlja poslovno rešitev, ki jo je moč uporabljati z
rešitvijo individualne produktivnosti, Office 365 (Camino & Raja, 2015). Tako je
omogočeno uporabnikom delo z Office 365, zbirko znanih pripomočkov Microsoft in
CRM, do katere lahko dostopamo s pomočjo različnih naprav. Uporabnikom so na voljo
namestitvena Office orodja na različnih napravah (računalnikih, tabličnih računalnikih,
telefonih) in številne spletne storitve (Microsoft, 2015p). Ker uporablja Microsoft Office
pripomočke veliko poslovnih uporabnikov, je vsaka rešitev, ki ponuja podobno
uporabniško izkušnjo že ob začetku uporabnikom bližja, saj jim deluje znana. Microsoft
Dynamics CRM nudi s tem bogato uporabniško izkušnjo za uporabnike in dodatne
funkcionalnosti, ki poenostavljajo uporabo in učinkovitost CRM.
Salesforce
Salesforce se zaveda, da uporabljajo poslovni uporabniki pri svojem delu najpogosteje
rešitev Salesforce, upravljajo e-pošto in koledarje v Outlooku. Delo uporabnikov
prodajnega oblaka obsega najpogosteje zbiranje podatkov o strankah, opravljanje
opravil, branje e-pošte in upravljanje koledarjev. Pri tem uporabljajo tako rešitev
Salesforce kot Outlook.
Slika 16: Uporaba Salesforce za Outlook

Salesforce za Outlook je poslovna rešitev in predstavlja integracijo med obema
rešitvama Salesforce in Outlook z uporabo dveh komponent, ki sta medsebojno
neodvisni.
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Prva komponenta je sinhronizacija stikov (prenese vse stike iz Salesforce v Outlook ali
obratno), opravil in koledarskih dogodkov. Sinhronizacija pomeni, da je vseeno, če
gledamo koledar v Outlooku ali Salesforce, saj je vsebina obeh enaka. Druga
komponenta je stranska površina v Outlooku. V rešitvi Outlook vidimo na desni strani
zaslona podrobnosti iz Salesforce o osebi, s katero si dopisujemo v Outlooku. Tako
lahko na preprost način shranimo pomembno e-pošto v Salesforce. Stranska površina
pa nam omogoča tudi povezovanje e-pošte, koledarskih dogodkov s Salesforce zapisi
(npr. računi, priložnostmi). Prav tako lahko ustvarjamo nove zapise (primere, priložnosti
ipd.) brez, da bi zapustili Outlook.
Ker se pri podjetju Salesforce zavedajo tržnega deleža poslovnih uporabnikov, ki
uporabljajo pri svojem delu Microsoft orodja, se je podjetje v zadnjih nekaj letih
posvetilo integraciji rešitve z Microsoft orodji. Povezava z Office nam omogoča dostop
do podatkov Salesforce kar iz Microsoft Excel in Word. V Microsoft Excel lahko
dostopamo do Salesforce poročil, v Microsoft Word pa lahko ustvarjamo predloge za
spajanje e-pošte za uporabo s Salesforce (Salesforce, 2015š).
Omejena rešitev je za uporabnike dobra rešitev, saj potrebujejo ti pri svojem delu
pogosto funkcionalnosti, ki jih ponujata Word in Excel v sodelovanju s Salesforce. Na
žalost je rešitev za mnoge uporabnike razočaranje zaradi zastarelih zahtev delovanja
rešitve na OS Microsoft Windows 2000, XP ali Vista. Prav tako morajo uporabniki za
uporabo rešitve integrirano z Office paketom uporabljati paket Microsoft Office 2000,
XP (2002), 2003 ali 2007 (Salesforce, 2015t).
Čeprav je povezavo z Office mogoče vzpostaviti tudi na novejših OS in Office paketih pa
je uporabnikom potrebno namestiti dodatno datoteko, ki omogoči takšno uporabo. Gre
za dodaten korak, ki je za podjetje prepoznavno predvsem po inovativnosti zagotovo
veliko razočaranje za uporabnike novejših OS in Office paketov.
Če primerjamo Microsoft Dynamics CRM in Salesforce rešitvi lahko brez dvoma trdimo,
da kljub nedavnemu napredku podjetja Salesforce na področju Outlook integracije,
omogoča Microsoft boljšo integracijo z rešitvijo Outlook kot Salesforce, saj je Microsoft
Dynamics CRM za Outlook rešitev z več funkcionalnosti. Pri uporabi Microsoft
Dynamics CRM za Outlook imamo nenehen občutek, da gre za eno rešitev, medtem ko
se nam pri uporabi Salesforce za Outlook zdi, kot da uporabljamo Outlook z dodanimi
skopimi informacijami iz Salesforce. Prav zato Salesforce ne ponuja uporabniške
izkušnje, kot jo ponuja Microsoft.
Adaptacija uporabnikov je ključnega pomena za uspešno integracijo rešitve v poslovno
okolje. Tako je velika verjetnost, da bodo uporabniki adaptirali sistem, ki jim je znan.
Večina podjetij pri svojem delu uporablja Microsoft Office aplikacije (Outlook, Word,
Excel ipd.), zato je Microsoft Dynamics CRM rešitev, ki nudi več. Je rešitev, ki
zadovoljuje uporabniške potrebe v sodelovanju z najpogostejšimi obstoječimi
poslovnimi aplikacijami veliko bolje kot Salesforce.
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7.7 Mobilnost
Mobilnost poslovnih uporabnikov je v današnjem hitrem svetu, kjer je nujno, da
izkoristimo prav vsako poslovno priložnost ključnega pomena za maksimalno
izkoriščanje poslovnih potencialov podjetja. Tako uporablja vse več poslovnih
uporabnikov mobilne rešitve preko brskalnikov ali namestitvenih aplikacij.
Podjetje Salesforce zagotavlja mobilnost rešitve Salesforce s ponudbo Salesforce
mobilne aplikacije »Salesforce 1 Mobile app«. Aplikacija je na voljo za različne mobilne
platforme z določenimi omejitvami glede naprav, OS in spletnih brskalnikov. Mobilno
rešitev lahko uporabljamo na mobilnih napravah z nameščenim iOS, Android in
BlackBerry OS (Salesforce, 2015u).
Slika 17: Mobilna CRM rešitev v Salesforce in Microsoft Dynamics CRM

Mobilni uporabniški vmesnik Salesforce je preprost in po mnenju številnih uporabnikov
bolj pregleden kot uporabniški vmesnik uporabe preko spletnega brskalnika. Ob vpisu v
rešitev se pojavijo obvestila, kjer vidimo vse prispevke in vse, kar je za nas pomembno.
Na levi strani je vertikalni navigacijski trak, kjer lahko upravljamo uporabniški račun,
iščemo s pomočjo iskalnega polja in se premikamo po različnih funkcionalnostih rešitve.
Funkcionalnost rešitve obsega pregled obvestil, dnevno organizacijo dneva, nadzorne
plošče, opravila in zgodovino klicev. Navigacijski trak je obogaten še z razdelkom
nedavno uporabljenih funkcionalnosti in aplikacij. V razdelku nedavnih funkcionalnosti
dostopamo do funkcionalnosti, kot so računi, primeri, stiki, datoteke, prodajni namig,
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priložnosti ipd. V razdelku aplikacij dostopamo do različnih aplikacij. Na dnu
vertikalnega navigacijskega traka dostopamo do nastavitev, pomoči in izpisa iz rešitve.
Na desni strani zaslona dostopamo do obvestil, kjer vidimo najpomembnejša obvestila
in prošnje za odobritev na enem mestu. Funkcionalnost povečuje horizontalni trak na
dnu zaslona, ki zagotavlja hiter dostop do funkcionalnosti.
Podobno kot Salesforce je tudi Microsoft Dynamics CRM rešitev, ki jo lahko
uporabljamo zunaj pisarne. Uporabljamo jo lahko s pomočjo mobilnih telefonov ali
tabličnih računalnikov. Uporaba preko telefona ali tabličnega računalnika zagotavlja
enako uporabniško izkušnjo. Za uporabo potrebujemo aplikacijo, ki jo namestimo na
mobilne naprave. Do rešitve pa lahko dostopamo s pomočjo spletnega brskalnika, ki
zagotavlja podobno izkušnjo, a z nekoliko omejeno funkcionalnostjo. Pri uporabi rešitve
na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih je rešitev podprta na telefonih in
tablicah z nameščenim Windows Phone, iOS in Android OS (Microsoft, 2015r).
Rešitev omogoča mobilnost tudi, ko nimamo vzpostavljene povezave z omrežjem.
Rešitev namreč shrani zapise, ki smo jih nedavno uporabili, zato lahko dostopamo do
njih tudi, ko nimamo vzpostavljene povezave. Shranimo lahko tudi nove informacije
tako, da ustvarimo osnutke novih zapisov (kot na primer kupci, stiki in dejavnosti) in jih
ob ponovno vzpostavljeni povezavi shranimo. Izkušnja uporabe programa brez
povezave je nekoliko drugačna kot pri vzpostavljeni povezavi, saj grafikoni in nekatere
slike niso na voljo brez povezave (Microsoft, 2015s).
Ob vpisu v rešitev s pomočjo mobilnega telefona ali tabličnega računalnika vidimo svojo
domačo stran, na kateri je hiter pregled naših podatkov programa CRM, vključno z
različnimi pogledi in grafikoni. Mobilna rešitev omogoča intuitivno krmarjenje s klikom
na ikono menija zgoraj desno, ogled in ustvarjanje novih zapisov neposredno iz
domačega zaslona ali nadzorne plošče pa sta preprosta. Kljub obsežni funkcionalnosti
rešitve, ki je podprta na mobilnih napravah, pa je uporaba na le-teh nekoliko omejena.
Če primerjamo obe rešitvi, vidimo, da je korak pred konkurenti ponudnik Salesforce.
Kljub temu, da se podjetje Microsoft trudi na področju zagotavljanja mobilnost
uporabnikov ob hkratni uporabi CRM rešitev in investira v razvoj veliko denarja, je z
razvojem še vedno korak za podjetjem Salesforce. Mobilna uporaba je v bistvu
najmočnejša prednost podjetja Salesforce v primerjavi z drugimi konkurenti. Po
besedah nekaterih uporabnikov, ki se jim zdi uporaba rešitve Salesforce preko
brskalnika nekoliko zapletena pa ti uporabniki veliko raje uporabljajo mobilno različico
preko mobilne naprave.
Salesforce ponuja uporabniški vmesnik, ki ne zagotavlja zgolj podobno, temveč za
mnoge uporabnike celo boljšo uporabniško izkušnjo z bogato funkcionalnostjo.
Medtem ko ponuja rešitev Microsoft dokaj dobro rešitev na tabličnih računalnikih pa je
njegova ponudba za mobilne telefone dokaj okrnjena po funkcionalnosti, kar dokazuje
skopa obsežnost elementov delovnih področij v primerjavi s spletno različico. Microsoft
Dyamics CRM mobilna različica tako ne zagotavlja primerljive uporabniške izkušnje kot
spletna različica.
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7.1 Varnost
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft pri svoji politiki zagotavljanja varnosti podatkov zagotavlja, da pripadajo
podatki samo uporabnikom, ki jih lahko izbrišejo kjerkoli in kadarkoli. Pomembna je
transparentnost in vodstveni položaj. Microsoft zagotavlja strankam podatke o lokaciji
podatkov, kdo lahko do podatkov dostopa in kaj Microsoft s podatki počne (Microsoft,
2015t).
Pri zagotavljanju varnosti se podjetje opira na 15 letne izkušnje pri zagotavljanju
varnosti za podatke na spletu. Pri zagotavljanju varnosti si pomagajo tudi s procesom, ki
omogoča razvijalcem izgradnjo bolj varne programske opreme. Varnost zagotavlja
Microsoft na 5 plasteh (podatki, aplikacija, gostitev, mreža in fizično). Prav tako izvaja
Microsoft aktiven nadzor z namenom pomoči pri zaznavi potencialne, neznane grožnje
s predvidevanjem škodoželjnega obnašanja in nadziranjem nepravilnih dogodkov, ki bi
lahko bili grožnje. Tudi dostop do strežnikov je omejen na majhen seznam operativnega
osebja (ibid.).
Podatki Microsoft Dynamics CRM rešitve so shranjeni v več podatkovnih centrih tako,
da težava v enem izmed centrov ne povzroči izpada ali izgube podatkov. Vsak
podatkovni center je dovršeno zaščiten pred katastrofami, požari, z nadzorom dostopa
(CRM Switch, 2013b). Povezava do Microsoft Dynamics CRM strežnikov poteka s
pomočjo najnovejših protokolov SSL 14 in TLS 15, ki omogočajo visoko varnost ter
šifriranje povezave med strežnikom in uporabnikom (ibid.).
Skladnost s svetovnimi standardi preverjajo tretje osebe. Varnost potrjujejo tudi
svetovno znani standardi ISO 27001, ISO 27018 in standard Safe Harbor. ISO 27001 je
standard, ki ponuja celovit pregled varovanja informacij pri poslovanju podjetja (SIQ,
2010). ISO 27018 pa je prvi standard, ki zagotavlja specifično zasebnost v oblaku
(Covington & Burling LLP , 2014).
V prihodnosti namerava podjetje podpisati standard pogodbenih klavzul, ki ga je
ustvarila Evropska unija, imenovan EU Model Clauses in obravnava mednarodni prenos
podatkov (Microsoft, 2015t). Microsoft Dynamics CRM je zavezan tudi standardu SSAE
16, ki je standard na področju poročanja o delovanju notranjih kontrol storitvenega
podjetja (Savanovic, 2010).

14

SSL (angl. Secure Sockets Layer) je standardna varnostna tehnologija, ki skrbi za varen prenos podatkov
(ISL Online, 2015).
15
TLS (angl. Transport Layer Security) je naslednik protokola SSL (Ministrstvo za javno upravo, 2015).
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Salesforce
Varnost oblaka v Salesforce je zagotovljena s pomočjo visoko usposobljenih varnostnih
ekip in nenehnimi vlaganji v najnovejše varnostne tehnologije. Pri tem upoštevajo
skladnost s številnimi varnostnimi predpisi, saj vedo, da je varnost poslovanja pogoj
poslovanja v oblaku. V mnogih primerih varnostni viri, ki jih ponujajo ponudniki rešitev
v oblaku, presegajo tiste, ki bi si jih podjetja privoščila samostojno (Salesforce, 2014b).
Salesforce je certificiran v skladnosti z nekaterimi izmed najbolj strogih standardov na
področju varnosti, zasebnosti in zanesljivosti, med katerimi sta najbolj znana ISO 27001
in SSAE 16 (ibid.).
Salesforce je za zagotavljanje večje varnosti vključil v svoj proces sistemskega razvoja
priporočila in dobre prakse skupnosti OWASP 16 v fazi oblikovanja, kodiranja in
testiranja. Za ocenjevanje varnosti rešitve izvajajo redno ocenjevanje tretjih oseb,
poročila pa so na voljo tako potencialnim kot obstoječim strankam. Poleg testiranja
lastnih izdelkov, ki ga izvajajo pa zahtevajo od vseh prodajalcev programske opreme, ki
želijo dodati svoje izdelke v AppExchange, da le-te varnostno oceni varnostna ekipa
podjetja Salesforce. Tako objavijo v AppExchange zgolj izdelke, ki so bili ocenjeni in ne
predstavljajo varnostne grožnje (ibid.).
Fizična varnost podatkov v Salesforce je primerljiva z najboljšimi podatkovnimi centri na
svetu. Zunanjost podatkovnih centrov je odporna proti strelnim orožjem, opremljena z
alarmnim sistemom in številnimi drugimi varnostnimi mehanizmi, ki preprečujejo
napade. Salesforce je podjetje, ki vlaga v varnost omrežij veliko denarja in zagotavlja
varnost primerljivo bančništvu (ibid.).
Varno pot prenosa podatkov zagotavlja protokol SSL 3.0/TLS 1.0 Verisign, ki preprečuje
prestrezanje podatkov. Standardna je tudi uporaba požarnih zidov. Pri nadzoru nad
grožnjami uporablja Salesforce številna prefinjena varnostna orodja, ki nadzorujejo
aktivnost sistema v času dogajanja, da bi odkrili škodoželjne dogodke, grožnje in
poskuse vdorov. Salesforce uporablja večstopenjski pristop varovanja podatkov vse od
preprostih napak skladiščnih naprav, katastrofalnih napak in vse, kar je vmes. Da bi
podprli osnovno obnovo podatkovnih baz, ustvarjajo varnostno kopijo vseh podatkov
glede na predviden urnik s pomočjo delnih in celotnih varnostnih kopij, ki omogočajo
bolj učinkovito obnovitev (ibid.).
Kot vidimo, se rešitvi pri zagotavljanju varnosti ne razlikujeta, do te mere, da bi lahko
sodili, katera je bolj in katera manj varna rešitev. Oba ponudnika se zavedata, da temelji
uspešnost rešitve na velikem zaupanju uporabnikov v varnost rešitve v oblaku. Prav
zato vlagata oba ponudnika v najsodobnejše mehanizme za zagotavljanje varnosti
veliko denarja in časa. Varnost obsega tudi fizično varovanje podatkovnih centrov. Oba
ponudnika sta zavezana upoštevanju svetovno priznanih standardov ter najboljših praks

16

OWASP (angl. The Open Web Application Security Project) je odprta, globalna, brezplačna in
neprofitna skupnost, ki deluje na področju dvigovanja varnostnega nivoja programske opreme (Škofič,
2013).
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pri zagotavljanju varnosti in zasebnosti podatkov. Varnost zagotavljata s pomočjo
varnostnih protokolov in poudarkom na pripravljenosti sistema na različne scenarije.

7.2 Pomoč in podpora
Podjetje Microsoft omogoča uporabnikom, da si v primeru težav pomagajo sami s
pomočjo bogate spletne zbirke znanja (gradivo za vajo in pomoč, knjige, videi ipd.),
skupnostmi ali pa jim pri tem pomaga tehnična podpora Microsoft Dynamics CRM
glede na zakupljeno podporo. Uporabniki, ki potrebujejo nekoliko obsežnejšo pomoč in
podporo lahko ob doplačilu dokupijo podporni načrt, ki omogoča uporabnikom izbiro
med štirimi podpornimi načrti. Uporabniki lahko dokupijo (Microsoft, 2015š, str. 7):
 Naročniški načrt (angl. Subscription) – Zagotavlja osnovno podporo z
enodnevnim odzivnim časom podpore. Zagotavlja neprekinjeno delovanje in
pomoč v primeru izpadov in težav. Uporabnikom so na voljo spletne skupnosti
strokovnjakov in souporabnikov, zbirke znanj in napotkov za samopomoč.
 Napredni načrt (angl. Enhanced) – Zagotavlja podporo s hitro odzivnostjo z
odzivnim časom podpore v dveh urah, neprekinjeno delovanje ter pomoč.
 Profesionalni direkten načrt (angl. Professional Direct) – Zagotavlja
prednostno obravnavo in delo na področju krepitve uporabniškega znanja.
Zagotavlja z odzivnim časom podpore v manj kot dveh urah.
 Premierni načrt (angl. Premier) – Zagotavlja podporo na najvišjem nivoju za
kompleksne poslovne aplikacije z odzivnostjo podpore v manj kot dveh urah,
ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Pomemben vidik podpore je pogodbena obveza med ponudnikom in uporabnikom, ki
je pogosto del poslovne skrivnosti, a ne pri podjetju Microsoft. Velika prednost podjetja
Microsoft je zagotavljanje pogodbe o opravljanju storitev (v nadaljevanju SLA 17). Ob
prehodu v oblak potrebujemo uporabniki zanesljivo, kakovostno, dosegljivo in
učinkovito poslovanje. Pomembno je, da dobimo zagotovilo, da bomo dobili to, kar
bomo plačali. Prav to nam zagotavlja SLA, saj gre za neke vrste pogajanje ali dogovor
med uporabnikom in ponudnikom (Bhavani & Hatwal, 2015, str. 23).
Ne glede na področje dela, ki ga opravljamo, je čas denar, zato si podjetja ne morejo
privoščiti izpadov sistemov brez pričakovanih posledic za podjetje. Podjetje Microsoft
zagotavlja SLA pod vnaprej določenimi pogoji. Microsoft zagotavlja za rešitev Microsoft
Dynamics CRM rešitev v pogodbi SLA kar 99,9 odstotno dosegljivost. V primeru, da
pade dosegljivost rešitve pod 99,9 odstotno v mesecu, je uporabnik upravičen do
povrnitve v obliki zmanjšane mesečne pristojbine glede na višino odstotka. Odstotek
povrnitve v obliki zmanjšane mesečne pristojbine je lahko od 25 odstotkov pa vse do
100 odstotkov (CRM Dynamics, 2015).

17

SLA (angl. Service Level Agreement) je pogodba o ravni storitve, ki jo skleneta ponudnik storitev in
uporabnik. Opredeljuje določene parametre storitve in različne pričakovane stopnje delovanja, ki
morajo biti izpolnjene (ModerBiz Glossary, 2014, str. 5).
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Podjetje Salesforce je pri zagotavljanju podpore uporabnikom usmerjen v ponudbo
bogatih virov znanja za uporabnike in v spodbujanje samopomoči. Uporabniki lahko
najdejo rešitev za težave s pomočjo vsebine na spletni strani Salesforce, ki vključuje
bogato izobraževalno vsebino, najpogostejša vprašanja in odgovore, rešitve za pogoste
težave uporabnikov, predavanja (tako preko spleta kot na lokaciji), skupnosti ipd.
Uporabniki, ki potrebujejo nekoliko obsežnejšo pomoč in podporo pa lahko ob
doplačilu dokupijo izbran načrt uspešnosti (angl. Success Plan), ki ponuja glede na
obseg načrta podporo na področju administracije, vaje, podpore in uspešnosti.
Uporabniki lahko izbirajo med štirimi različicami načrta uspešnosti (Salesforce, 2015v):.
 Standardni načrt uspešnosti (angl. Sandard Sucess Plan) − Obsega različne
vire samopomoči, strani za pomoč, bazo znanja in skupnosti. Pri tem omogoča
spletno oddajo zahtevkov za pomoč in odzivnost nanje v roku dveh dneh.
Uporabnikom je za vajo na voljo zbirka z osnovami uporabe.
 Standardni + načrt uspešnosti (angl. Sandard + Sucess Plan) − Obsega različne
vire samopomoči, strani za pomoč, bazo znanja in skupnosti. Uporabnikom je
na voljo brezplačna 24 urna podpora 7 dni v tednu preko telefona ali spleta z
odzivnostjo 1 dne. Uporabnikom je za vajo na voljo zbirka osnov.
 Premierni načrt uspešnosti (angl. Premier Sucess Plan) − Obsega najboljše
prakse za izboljšanje uporabniške adaptacije in produktivnosti. Uporabnikom
je na voljo brezplačna 24 urna podpora 7 dni v tednu preko telefona ali spleta
z odzivnostjo v 1 uri in razvojna podpora. Uporabnikom je omogočen
neomejen spletni dostop do zbirke vaj, ki so prilagojene glede na vloge
uporabnikov.
 Premierni + načrt uspešnosti (angl. Premier + Sucess Plan) − Obsega najboljše
prakse za izboljšanje uporabniške adaptacije in produktivnosti. Uporabnikom
je na voljo brezplačna 24 urna podpora 7 dni v tednu preko telefona ali spleta
z odzivnostjo v 1 uri in razvojna podpora. Uporabnikom je omogočen
neomejen spletni dostop do zbirke vaj, kjer so vaje prilagojene glede na vloge
uporabnikov. Najobsežnejši načrt omogoča uporabnikom tudi pomoč
certificiranih ekip pri vzdrževanju rešitve na področju administracije.
Medtem ko Microsoft zagotavlja SLA pa tega za Salesforce ne moremo trditi. Salesforce
običajno ne zagotavlja SLA (Siddiqi R. , 2014). Po pričanju številnih strank je običajna
praksa takšna, da pri Salesforce stranke SLA ne dobijo. Oba ponudnika CRM ponujata
podobno podporo za končne uporabnike, ki je osredotočena predvsem v spodbujanje
uporabnikov, da si v primeru težav pomagajo sami. Pri tem je uporabnikom na voljo
bogato gradivo dostopno preko spleta.
Oba ponudnika ponujata za uporabnike, ki potrebujejo dodatno podporo podporne
pakete, ki se razlikujejo po ceni, obsegu in odzivnosti. Pomembna razlika med
ponudnikoma v podpori in zagotavljanju neprekinjenega delovanja je v zagotavljanju
SLA, kjer je nedvomni zmagovalec Microsoft, medtem ko je področje SLA pri Salesforce
dokaj nejasen. Ker je pogodba SLA neko zagotovilo ponudnika, da je rešitev resnično
dovršena in da bo uporabniku na voljo kot je določeno v pogodbi je pri tem vsekakor
Microsoft korak pred Salesforce. Zagotovitev o delovanju rešitve ob hkratni povrnitvi
denarja za nedelovanje v obliki zmanjšane mesečne pristojbine je zagotovo velika
prednost rešitve, ki jo ponuja podjetje Microsoft.
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8 PRIMERI DOBRIH PRAKS
8.1 Študije primerov: Microsoft Dynamics CRM
8.1.1

Case Study: Element Six 18

S prehodom iz rešitve Salesforce na rešitev Microsoft Dynamics CRM so v podjetju
Element Six prihranili 70.000 funtov na leto. To je veliko denarja, ki ga lahko sedaj
investirajo v izboljšanje storitev za stranke in ustvarjanje dodane vrednosti.
Problem za podjetje – Po besedah vodje IT oddelka v podjetju Element Six, v podjetju
močno verjamejo, da je vloga IT pomaganje pri zagotavljanju prave storitve za stranke
in ustvarjanje dodane vrednosti. Rešitev Salesforce je ponujala veliko funkcionalnosti,
vendar je zaposleni v podjetju niso uporabljali v celotnem obsegu. Samo vzdrževanje
sistema je odžiralo celoten proračun, namenjen za CRM. Podjetje Element Six ni
izkoriščalo vseh prednosti, ki jih je rešitev ponujala. Denar so porabljali in pri tem
sčasoma obstali. Velik problem so bili tudi uporabniki, ki rešitve niso dobro sprejeli v
svoj delovni proces. Rešitev je bila za podjetje stroškovno obremenjujoča, pomanjkanje
adaptacije s strani uporabnikov pa je te stroške samo še povečalo. Vodja IT oddelka v
Element Six je zato želel CRM sistem, ki bi bil lažji za uporabo in bi ustrezal strategiji
podjetja.
Rešitev za podjetje – Podjetje Element Six je prešlo iz uporabe Salesforce na rešitev
Microsoft Dynamics CRM z namenom zmanjšanja stroškov licenciranja in da bi
razbremenili proračun. Zaradi nižjih stroškov licenciranja, enostavnosti uporabe in
integracije je bila rešitev Microsoft Dynamics CRM prava izbira. Z več kot 20 globalnih
spletnih strani je bila rešitev v oblaku, Microsoft Dynamics CRM lažja izbira za uvedbo
in upravljanje CRM. Za prehod na novo rešitev je imelo podjetje samo 4 mesece, saj se
je zatem pogodba s Salesforce iztekla. Pri uvedbi so s pomočjo partnerskega podjetja
Zero2Ten prešli na rešitev v oblaku hitro in enostavno. Celotna uvedba je potekala brez
težav. Sedaj ima podjetje Element Six 220 CRM uporabnikov na področju prodaje,
trženja in storitev za stranke. CRM sistem hrani zapise o prodaji, tržnih dejavnostih,
storitvah za stranke in vso komunikacijo s strankami.
Rezultat za podjetje – Rešitev Microsoft Dynamics CRM je enostavna za uporabo in
integrirana z aplikacijami podjetja, uporabnikom pa omogoča, da ustvarjajo dodano
vrednost za podjetje. Prihranke stroškov licenciranja so lahko investirali v nove projekte
za zmanjševanje stroškov in povečanje dobička. Uporabniki so zahvaljujoč občutka
poznavanja rešitve rešitev sprejeli bolje. Nova rešitev je rešitev, s katero uporabniki radi
delajo, integracija z obstoječimi aplikacijami pa je dodana vrednost za poslovanje.
Podjetje je s prehodom na cenejšo rešitev prihranilo kar 70.000 funtov na leto. To je
veliko denarja, ki ga lahko od sedaj investirajo v izboljšanje storitev za stranke in
ustvarjajo dodano vrednost. Zahvaljujoč novi rešitvi je podjetje izboljšalo storitve za
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Povzeto po: (Microsoft, 2013).
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stranke in jih namerava tudi v prihodnosti. Rešitev dodaja vrednost obstoječemu
poslovanju. Po besedah vodje IT v podjetju Element Six si želijo z rešitvijo v prihodnosti
narediti še veliko več ob pomoči različnih metod, orodij in aplikacij. Zanje je nova
rešitev orodje, da naredijo še več.
8.1.2 Case Study: Trinity College Dublin 19
Trinity je uvedla rešitev Microsoft Dynamics CRM za upravljanje odnosov pisarn
univerze.
Predstavitev podjetja – Trinity College Dublin je znana mednarodna univerza, ki je bila
ustanovljena leta 1592. Leta 2013 je dobila univerza posebno priznanje, saj se je
uvrstila na 61 mesto pri izbiri najboljše univerza na svetu. Trenutno ima 16.800
študentov in zaposluje 2936 ljudi.
Problem za podjetje – Univerza Trinity je potrebovala CRM rešitev, ki bi beležila in
uporabljala interakcije, sezname stikov, prodajne namige, trženje, prodajo, stike,
donacije in zgodovino delovnih tokov, da bi omogočila univerzi potrebno BI iz
obstoječih odnosov in da bi oblikovala nova strateška zavezništva. Univerza je
potrebovala rešitev za upravljanje odnosov pisarn. Z vse večjim rekrutiranjem
mednarodnih študentov so v pisarni ugotovili, da potrebujejo izboljšano upravljanje s
prodajnimi namigi, izboljšano upravljanje dogodkov, vodenje kampanj in BI. Univerza je
potrebovala platformo in projektne temelje, ki bi ji omogočili hitro ustvarjanje
poslovnih aplikacij po meri. Rešitev je morala zagotoviti zbirko orodij za poročanje in BI,
da bi poenostavila uporabnikom analiziranje podatkov in, da bi lahko le-ti ustvarjali
poročila. Univerza je bila pri izbiri rešitve pozorna tudi na TCO. Pri izbiri so bili
naklonjeni izbiri rešitve, ki je že uveljavljena rešitev v oblaku. Potrebovali so rešitev, ki
je stroškovno ugodna in bi omogočila izkoristek že obstoječe naložbe univerze v
Microsoft tehnologijo (Microsoft Office, Exchange in SharePoint).
Rešitev za podjetje – Univerza je izbrala rešitev Microsoft Dynamics CRM, saj je bila
rešitev, ki je zadovoljila vse potrebe univerze. Prednosti rešitve pred drugimi rešitvami
je ta, da je rešitev prilagodljiva uporabniku, stroškovno ugodna, s prilagodljivimi
delovnimi tokovi in da daje uporabniku občutek poznavanja rešitve. Pri uvedbi so
sodelovali s partnerjem, podjetjem Vulcano Solutions. Izbranega partnerja je izbrala
univerza zaradi izkušenj na področju višjega izobraževanja.
Rezultat za podjetje – Microsoft Dynamics CRM je izboljšal delovanje univerze na
različnih področjih. Tako ima univerza hitrejšo zmožnost zagotavljanja aplikacij, saj
zagotavlja Microsoft Dynamics CRM platformo za hitro ustvarjanje poslovnih aplikacij
po meri, ki so dosledne, visoko funkcionalne in zelo intuitivne. Povečana je
produktivnost, saj dajejo aplikacije ogromno prednost univerzi in poslovnim enotam, ki
so jim nadzorne plošče na voljo za sledenje KPI, ti pa odražajo njihovo produktivnost.
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8.1.3 Case Study: HealthStat Rx 20
Microsoft Dynamics CRM služi kot temelj podjetju HealthStat Rx pri zagotavljanju
boljšega življenja za paciente.
Predstavitev podjetja – HealthStat Rx je farmacevtsko podjetje, ki se osredotoča na
paciente in ponuja strokovna znanja za kronične bolezni ter podporo. Namen podjetja
je, da bi izboljšali terapijo in kvaliteto življenja pacientov v udobju njihovega doma.
Farmacevtska usposobljenost in usposobljenost na področju nege sta temelj za dober
program zdravljenja.
Problem za podjetje – Podjetje prisega na izboljšanje zdravstvenega stanja pacientov in
zmanjšanje celotnih stroškov zdravljenja s ponudbo farmacevtsko vodenega programa
zdravstvene nege in terapevtskim nadzorovanjem na domu pacienta. Inovativen pristop
pomoči ljudem s kroničnimi boleznimi so avtomatizirali s pomočjo rešitve Microsoft
Dynamics CRM. Podjetje je začelo dobivati odzive od različnih zdravnikov in kliničnih
centrov, ki so bili presenečeni nad napredkom, ki so ga zaznali pri takšnih pacientih.
Pri tem so se za paciente podjetje HealthStat Rx stroški zavarovanja in ponovnih
bolnišničnih sprejemov močno zmanjšali. Tako je podjetje služilo pacientom ob
hkratnem zniževanju stroškov zavarovalnic in zdravstvenih ustanov. Podjetje HealthStat
Rx je bilo izbrano pri sodelovanju univerzitetne študije vpliva storitev domače nege ob
potencialu večanja kvalitete življenj pacientov in hkratnem zmanjšanju ponovnih
sprejemov v bolnišnicah. Sodelovanje v študiji je pomenilo za podjetje konkurenčno
prednost.
Namen študije je bil statistično podpreti trditev, da je oskrba na domu v interesu
pacientov in zavarovalnic. Preden so se lahko vključili v študijo pa je podjetje
potrebovalo sistem, ki bi lahko zagotovil zahtevan nivo podrobnosti in podpore za
študijo. Sprva so začeli z uporabo podatkovne baze Access, kjer so bile informacije o
pacientih. Tovrstno delo je bilo ročno in je onemogočalo ustvarjanje poročil ali
specifičnih evidenc. Podjetje je vedelo, da zagotavlja najboljšo možno nego za paciente
in povečuje kvaliteto njihovih življenj, a potrebovali so tehnologijo. Potrebovali so
tehnologijo, ki bi avtomatizirala in racionalizirala njihovo delo ter zagotovila analizo za
zagotavljanje dokazov.
Da bi lahko podjetje sodelovalo v študiji, so potrebovali podatke v formatu, ki jih je moč
analizirati. Podjetje HealthStat Rx sledi za vsakega pacienta vsebini kot so predpisana
zdravila, upoštevanje prepisanega zdravljenja in možne stranske učinke zdravil. Nova
rešitev je morala biti tako integrirana z rešitvijo QS/1 (rešitev uporabljena za
farmacevtsko avtomatizacijo) in Medi-Span (podatkovno bazo, ki vsebuje podatke o
zdravilih, neželenih učinkih ipd.).
Rešitev za podjetje – Podjetje je ocenilo različne rešitve in se odločilo za rešitev
Microsoft Dynamics CRM. Pri izbrani rešitvi jim je bila všeč predvsem uporaba v oblaku,
20
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saj pri tej uporabniki ne potrebujejo polno zaposlenega IT osebja, ki upravlja
infrastrukturo. Ker je podjetje pričakovalo hitro rast, so potrebovali rešitev, ki bi lahko
rastla s podjetjem. Za vodenje projekta so opravili številne razgovore in izbrali med
vsemi ponudniki podjetje Tribridge. Podjetje Tribridge so izbrali zaradi močnih vezi s
podjetjem Microsoft in izkušenj. Nova rešitev je popolnoma prilagojena za sledenje
srečanja z bolnikom in zagotavlja podrobne informacije in analizo pacientov. Dodatno
so integrirali rešitvi QS/1 in Medi-Span, kar je zmanjšalo težavnost in možnosti napak
pri vnosu podatkov. Nova rešitev daje podjetju popoln pogled na paciente in jim je
omogočila učinkovito sodelovanje v študiji zdravstvene nege.
Rezultat za podjetje – Študija je potrebovala podatke zbrane v točno določenem
formatu. Microsoft Dynamics CRM je bil tako zagotovil točno določene formate, ki jih je
podjetje potrebovalo. Študija je bila naročena s strani podjetja nacionalne zdravstvene
nege na domu s pomočjo univerze. To podjetje se je odločilo za študijo zaradi porasta
ponovne hospitalizacije pacientov, ki niso sledili navodilom zdravljenja. Želeli so
raziskati, če je na paciente in njihovo zdravje moč vplivati s pomočjo rednih stikov
farmacevtov s pacienti. Podjetje HealthStat Rx je izbrala univerza, da bi zagotovili
dokaze, potrebne za študijo.
V času študije je HealthStat Rx komuniciralo s skupino pacientov glede njihovih načrtov
zdravljenja po tem, ko so bili odpuščeni iz bolnišnice. S podatki, ki so jih zbrali v
Microsoft Dynamics CRM, je podjetje pomagalo pacientom razumeti zdravljenje bolje
in hkrati sodelovalo z zdravniki v primeru spremembe zdravljenja zaradi stranskih
učinkov. V testni študiji se je iz kontrolne skupine ponovno hospitaliziralo 22 odstotkov
pacientov, medtem ko se je ponovno hospitaliziralo samo 8 odstotkov pacientov pod
nadzorom podjetja HealthStat Rx. Razlika v odstotnem deležu je dokaj velika. S
pomočjo Microsoft Dynamics CRM so lahko procese avtomatizirali in ohranjali podatke.
Tako so imeli dostop do podatkov, ki so bili dokaz, da delo, ki ga počno znižuje možnost
ponovne hospitalizacije pacientov.
Med študijo je podjetje uporabilo rešitev tudi za upravljanje s pacienti, ki niso bili del
študije. Vsak mesec so komunicirali s pacienti in sledili potrebi po novih zdravilih. S
pomočjo integracije med Microsoft Dynamics CRM in QS/1 so lahko še natančneje
sledili pacientom. Tako so vedeli, ali so pacienti pozabili na kak odmerek zdravila, koliko
odmerkov so pozabili in zakaj so pozabili. Rešitev pa zagotavlja tudi komunikacijo in
poročanje zdravstvenim ustanovam o zdravstvenem stanju njihovih pacientov v
formatu, ki ga lahko nato uporabijo. Izdelava takšnih poročil je v novi rešitvi preprosta.
Možnost zagotavljanja takšnega tipa podrobnosti daje podjetju HealthStat Rx
priložnosti za delo z novimi zdravstvenimi ustanovami in možnost širitve trga. S
pomočjo rešitve Microsoft Dynamics CRM lahko podjetje dela z več pacienti brez
zaposlovanja novega osebja. Zagotavljajo lahko višji nivo storitev, ki jih podpirajo
poročila. Podjetje se namerava v prihodnosti širiti pri tem pa bodo ostali zvesti izbrani
rešitvi.
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8.2 Študije primerov: Salesforce
8.2.1 Case Study: Care Harbor 21
Salesforce1 Mobilna aplikacija pomaga zapolniti vrzeli zdravstvene oskrbe
Predstavitev podjetja – Care Harbor je podjetje, ki zagotavlja brezplačno zdravstveno,
zobozdravstveno oskrbo ter oskrbo vida nezavarovanim osebam ter osebam z nepolnim
zavarovanjem v skupnostih. Za vse, ki živijo brez možnosti dostopa do nege, je Care
Harbor mesto, kjer dobijo pomoč in upanje. Care Harbor spreminja velika prizorišča v
delovne klinike, ki zdravijo na tisoče ljudi v samo nekaj dneh.
Problem za podjetje – Za vsak dogodek mora Care Harbor zagotoviti sistem, ki je
zmožen registrirati 3000 profesionalnih in laičnih prostovoljcev, sprejeti sprejemne
zapise 1000 pacientov dnevno, slediti več kot 20.000 storitvam, ki jih opravijo in
povezati nadaljnje zdravljenje pacientov z lokalnimi klinikami in praksami. Zaradi
količine potrebnih posameznikov in družin, ki se zanašajo na brezplačno kliniko ter
občutljivosti zdravstvenih podatkov je preprečevanje izpadov in zastojev sistema
ključnega pomena.
Rešitev in rezultat za podjetje – S pomočjo Salesforce1 Platforme Care Harbor omogoča
prostovoljcem in zaposlenim delo preko mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.
Pacienti, ki pridejo v Care Harbor, dobijo zapestnico, ki jo je moč skenirati in omogoča
identifikacijo vsakega pacienta. Pacienti dobijo medicinsko, zobozdravstveno oskrbo in
oskrbo vida. S skeniranjem pacientove zapestnice posodobijo elektronsko zdravstveno
kartoteko, ki je varno shranjena v Salesforce. Ker poteka nenehen prenos podatkov v
času dogajanja nam tako ni potrebno čakati, da se posamezen dogodek zaključi, da bi
vedeli, kaj se dogaja. Tako lahko vidimo, koliko pacientov imamo v določeni minuti in
smiselno združimo podatke. Mobilna aplikacija pa avtomatizira tudi proces prihoda za
prostovoljce, kar jim olajšuje prihod in odhod ter beleži prisotnost posameznega
sodelujočega. S tem upravlja Care Harbor veliko lažje in bolje prostovoljce in se
osredotoča na prihodnje potrebe po osebju. Care Harbor je za razvoj mobilne aplikacije
sodelovalo s podjetjem zPaper in fundacijo Salesforce. Pri tem so sprva želeli ustvariti
aplikacijo zgolj za sledenje storitev za stranke, v tem primeru paciente. Nato so
zahvaljujoč fleksibilnosti in agilnosti Salesforce1 Platforme dodali osnovni ideji rešitve
popolno mobilnost za prostovoljce. Podjetje zPaper je omogočilo mobilno rešitev in
rešitev digitalnega papirja za področje registracije in zbiranja podatkov ter analitiko na
mobilni napravi za organizatorja začasne klinike.
Rezultat za podjetje – Podjetji zPaper in Salesforce sta pomagali Care Harbor
revolucionizirati model brezplačne klinike za najbolj ogroženo skupino ljudi v skupnosti
z osredotočenostjo na kvalitetni oskrbi, preprečevanju in nadaljnji oskrbi za tiste, ki to
potrebujejo.
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8.2.2 Case Study: HD Supply22
Podjetje HD Supply je uvedlo Salesforce prodajni oblak, da bi podprlo rast prodaje
podjetja in da bi zagotovili vodjem dober vpogled v prodajne lijake. Avtomatizacija
prodajnega procesa in zagotavljanje mobilnega CRM dostopa pa sta pomagali pri
pospeševanju produktivnost prodajnikov in vodij.
Predstavitev podjetja – HD Supply je podjetje, ki se ukvarja z dobavo vzdrževalnega
materiala in je eno večjih distribucijskih podjetij v Severni Ameriki z več kot 80 let
izkušenj. S pomočjo približno 630 lokacij zaposluje podjetje približno 14000 sodelavcev,
ki zagotavljajo blago in storitve izvajalcem, gradbenikom, vzdrževalcem in različnim
podjetjem.
Izzivi za podjetje – Podjetje je imelo zaradi hitre rasti do leta 2006 več kot 400
prodajnikov, ki so uporabljali različne metode za spremljanje računov in priložnosti. Ker
je podjetje načrtovalo v prihodnje dodatno rast, je podpredsednik prodaje vedel, da
potrebujejo prodajniki boljši pogled (dnevni, tedenski, mesečni) v prodajne lijake, da bi
lahko zaznali priložnosti in imeli bolj merljivo strategijo upravljanja prodaje. Podjetje je
potrebovalo tudi nov način za zajemanje bolj popolnih informacij o računih, ki jih ne bi
izgubili ob napredovanju ali premestitvi prodajnikov, ki so s temi računi delali in za lažje
delo novih prodajnikov. Podjetje je želelo zagotoviti prodajnikom orodje, ki bi ga lahko
uporabili na terenu za zajemanje podatkov tako, da bi lahko prodajniki porabili več časa
za prodajo.
Strategija – Vodstvo prodaje je izbiralo med številnimi CRM rešitvami kot so SAP CRM,
Salesforce in Microsoft Dynamics CRM. Med vsemi rešitvami so izbrali Salesforce.
Razlog, da so izbrali podjetje Salesforce, je ta, da so pri ocenjevanju funkcionalnosti
avtomatizacije prodaje ocenili, da Salesforce ponuja bolj zanesljivo in celovito
ponudbo. Prav tako so ocenili, da bi mobilne zmogljivosti Salesforce omogočile
prodajnikom in področnim vodjem hiter dostop in vnos informacij, ko bi bili zunaj
pisarne. Ključni dejavni je bil tudi Salesforce Chatter in vsebinske zmogljivosti, ki bi
lahko omogočile prodajnikom sodelovanje in deljenje informacij ter olajšale vodjem
ustvarjanje in deljenje poročil. Začetna projektna ekipa, ki je bila sestavljena iz dveh
poslovnih uporabnikov, enega poslovnega analitika in začasnega zaposlenega je
porabila približno 6 mesecev za načrtovanje in konfiguracijo aplikacije in delovnih
tokov. Ker je imelo podjetje omejen proračun, so se odločili omejiti prilagoditve rešitve.
Pilotna skupina, ki je bila sestavljena iz 20 lokalnih prodajnikov, je opravila 3 mesečno
pilotno opazovanje, ki jo je ekipa uporabila za zbiranje vhodne vsebine in v
nadaljevanju določanje, kako bodo podatki vneseni, dostopni in uporabljeni v
prodajnem oblaku. Ko se je pilotno opazovanje končalo, je podjetje potrebovalo 8
mesecev za dokončanje in predstavitev prodajnega oblaka prodajnemu osebju in
vodjem s pomočjo metodologije usposabljanja notranjih trenerjev podjetja (angl. Train
the Trainer).
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Področni vodje prodaje so bili povabljeni na popolno usposabljanje, nato pa so znanje
predali na svoje prodajne ekipe. Podjetje je končalo začetno uvedbo s pomočjo
notranjega osebja in kmalu spoznalo dodatne priložnosti za podjetje. Zato so se
povezali s partnerskima podjetjema Bluewolf, da bi uvedli prodajni oblak z rešitvijo
Apttus za upravljanje s pogodbami in EchoSign za digitalno podpisovanje. Dandanes
uporablja Salesforce za upravljanje s priložnostmi, računi in zapisi o strankah 450
prodajnikov in 140 prodajnih vodij.
Področja koristi za podjetje – Uporaba Salesforce je omogočila podjetju povečanje
sodelovanja in vidnosti distribuiranih prodajnih ekip z namenom povečanja
produktivnosti ob hkratnem zmanjšanju težav strank. Ključne koristi projekta so:
 Povečana prodajna produktivnost za 15 odstotkov. Prodajniki uporabljajo
prodajni oblak, Chatter in vsebino, da posodobijo informacije o računih in da
dostopajo do informacij tako iz pisarne kot na terenu in porabijo pri tem več
časa za prodajo.
 Povečana produktivnost vodij za 10 odstotkov. Pred uvedbo Salesforce so
morali vodje ročno zbirati informacije in ustvarjati poročila, ki so bila nato
natisnjena in poslana v lokalne pisarne. Sedaj so podatki posodobljeni
vsakodnevno v Salesforce, poročila pa so ustvarjena avtomatično.
 Zmanjšani stroški komunikacije. Podjetje HD Supply je zmanjšalo število
natisnjenih poročil, e-pošte in stroške tiskanja.
 Pospešen dostop do informacij. S pomočjo Salesforce Chatter in zmogljivosti
vsebine je podjetje omogočilo prodajnikom in vodjem bolj hiter dostop do
pravočasnih informacij, zaradi česar je uporaba za nove prodajnike veliko
lažja.
Ključna stroškovna področja – Stroški projekta obsegajo naročnine za uporabo
programske opreme, osebje, svetovanje, stroške usposabljanja in stroške potovanja.
Ker je HDS geografsko porazdeljena, je podjetje financiralo potovanja za lokalne vodje,
da so ti prišli na sedež podjetja na usposabljanje nato pa predali znanje na svoje
podrejene.
Izračun ROI – Podjetje, ki zagotavlja študije primerov na področju tehnologije, Nucleus
Research je izračunalo začetne in tekoče stroške naročnine za programsko opremo,
svetovanje, osebje, usposabljanje in potovanja, da bi ocenilo celotno naložbo podjetja
HD Supply v Salesforce za obdobje treh let. Neposredne koristi vključujejo eliminacijo
stroškov papirja in poštnih storitev z avtomatizacijo ustvarjanja in dostavljanja poročil.
Posredne koristi pa vključujejo povečano produktivnost prodajnikov in vodij in so bile
izračunane glede na povprečne letne stroške zaposlenih. Uvedba je trajala 14 mesecev.
Finančna analiza je podala oceno, da se je podjetju HD Supply investicija v Salesforce, ki
ga uporablja 590 uporabnikov, povrnila v zgolj 2 mesecih. To je čas, potreben za
povrnitev celotne investicije v Salesforce. Po podatkih finančne analize znaša ROI kar
750 odstotkov.
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8.2.3 Case Study: Flexera Software 23
Flexera Software je uvedla Salesforce storitveni oblak, da bi racionalizirala in uredila
področje storitev za stranke, podprla procese ter zagotovila boljšo vidljivost v odnose s
strankami. Podjetje, ki zagotavlja študije primerov na področju tehnologije, Nucleus
Research je ugotovilo, da je projekt omogočil podjetju zmanjšati IT stroške in dvigniti
podporno produktivnost ter izboljšati splošno izkušnjo za stranke.
Predstavitev podjetja – Flexera Software zagotavlja rešitve, ki pomagajo proizvajalcem
aplikacij programske opreme in podjetjem povečati uporabnost in vrednost aplikacij.
Podjetje ima več kot 80000 strank širom sveta. So strokovnjak v licenciranju,
nameščanju in skladnosti rešitev. S sedežem v Itasca, Illinois, podjetje hitro raste in ima
več kot 600 zaposlenih.
Izzivi za podjetje – Kot številna hitro rastoča podjetja programske opreme, je podjetje
Flexera Software razširilo svoje storitve za stranke in podporne zmogljivosti s pomočjo
različnih orodij za različne oddelke. Podjetje je zrastlo tudi zaradi prevzemov, kjer so
uporabljali različna orodja za podporo strankam in dobili posledično veliko nepovezanih
storitvenih informacij. Z vse večjim poudarkom na storitvah in podpori za stranke na
trgu je podjetje vedelo, da potrebujejo bolj popoln pogled na interakcije s strankami.
Prav tako so morali modernizirati tehnologijo za podporo strankam, da bi zagotovili
boljšo produktivnost interne podpore in boljšo izkušnjo za stranke.
Strategija – Podjetje je že imelo uvedeno rešitev Salesforce prodajni oblak. Prav zaradi
tega, ker so že uporabljali prodajni oblak podjetja Salesforce, je bilo povsem smiselno,
da racionalizirajo podporo in tehnologijo podjetja s pomočjo storitvenega oblaka
Salesforce. Podjetje je začelo s projektom storitvenega oblaka februarja 2013 s
pomočjo partnerskega podjetja Etherios, da bi lahko uvedli rešitev v naslednjih 12
mesecih. Projekt je vključeval premik podatkov iz obstoječega sistema, konfiguracijo
aplikacij storitvenega oblaka, da bi le-te zadovoljile cilje podjetja ter izgradnjo baze
podatke za samopomoč. Prenos znanja je bil pomemben del celotnega projekta, v
katerem sta sodelovala dva razvijalca, administrator podatkovne baze in sistemski
administrator, ki so delali z ekipo podjetja Etherios v procesu uvedbe tako, da bi imeli
potrebno znanje in izkušnje za razširitev zmogljivosti storitvenega oblaka.
Usposabljanje končnih uporabnikov je bila faza procesa uvedbe z začetnim kratkim
usposabljanjem približno 90 uporabnikov in nato tradicionalnim usposabljanjem ob
vedno boljšem znanju rešitve.
Področja koristi za podjetje – Selitev v centraliziran oblak za podporo strankam in
storitev je omogočila podjetju doseganje strateških ciljev izboljšanja storitev za stranke
in izkušnje za stranke s pomočjo enotnega pogleda na interakcije s strankami, ki
izboljšajo poročanje in analitiko ter poslovno odločanje. Selitev v oblak je omogočila
tudi uporabo moderne, fleksibilne aplikacije v oblaku, ki jo lahko spremenimo ob
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pojavu novih zmogljivosti ter možnosti samopomoči za stranke, ki želijo rešiti svoje
težave preko spleta. Ključne koristi projekta so naslednje:
 Učinkovitejša raba virov IS. S konsolidacijo storitev za stranke in podpornimi
tehnologijami v storitvenem oblaku je podjetje prerazporedilo IT vire, ki so
bili odgovorni za osnovno podporo v bolj strateške projekte in zmanjšanje
stroškov vzdrževanja obstoječih licenc.
 Večja vidljivost. Konsolidirani podatki interakcij s strankami v eni aplikaciji in
novi viri podatkov iz področij, kot je na primer samopomoč, so omogočili
podjetju boljše razumevanje interakcij s strankami.
 Povečana produktivnost. Prehod v storitveni oblak je povečal produktivnost
podpornih inženirjev in vodij, obeh z eno skupno različico resnice in
usmerjanjem osnovnih vprašanj strank v samopomoč ob hkratnem
zmanjšanem številu zahtev po podpori.
 Izboljšano zadovoljstvo strank. Sposobnost zagotavljanja strankam podpore
na različne načine in dajanje agentom znanja o problemih strank, ne glede na
kanal interakcije vodi v hitrejše reševanje problemov in povečano
zadovoljstvo strank.
Ključna stroškovna področja – Ključna področja stroškov projekta vključujejo naročnine
za uporabo programske opreme, svetovanje, osebje in usposabljanje. Ker je podjetje že
imelo obstoječe licence Salesforce, so v izračun ROI vključene le dodatne naročnine, ki
se nanašajo na storitveni oblak.
Izračun ROI – Podjetje, ki zagotavlja študije primerov na področju tehnologije, Nucleus
Research je izračunalo začetne in tekoče stroške naročnine za programsko opremo,
svetovanje, osebje, usposabljanje in potovanja, da bi ocenilo celotno naložbo podjetja
Flexera Software v Salesforce storitveni oblak za obdobje treh let. Neposredne koristi
obsegajo eliminacijo vzdrževanja IT licenc in podpornih pristojbin aplikacij in strežnikov,
ki so bili opuščeni kot rezultat uvedbe v oblaku. Druge neposredne koristi vključujejo
prerazporeditev IT osebja ter eliminacija potrebe po zaposlovanju dodatnih poslovnih
analitikov in vodij. Posredne koristi vključujejo povečano produktivnost IT osebja, ki je
posvečalo del svojega časa podpori strežnikom. V analizi se je upošteval povprečen
letni strošek IT osebja. Pri tem analiza ne obsega dodatnih prednosti, ki jih je podjetje
pridobilo z adaptacijo samopomoči med strankami. Uvedba je trajala 12 mesecev.
Finančna analiza je podala oceno, da se je podjetju Flexera Software investicija v
Salesforce storitveni oblak, ki ga uporablja 92 uporabnikov, povrnila v 1 letu. To je čas,
potreben za povrnitev celotne investicije v Salesforce. Po podatkih finančne analize
znaša ROI 100 odstotkov.
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE
CRM ni novost, ki bi ji podjetja posvečala veliko pozornost, temveč je dokaj ustaljen
izraz, ki se razvija na področju informatike. Tudi oblak že dolgo ni več novost. Kar je
trend današnjega časa, je prehod CRM v oblak. Gre za prehod, ki so se mu podjetja
dokaj dolgo časa upirala. CRM v oblaku je trend, ki spreminja in bo spremenil
poslovanje tudi v prihodnje. Uporabniki vse bolj sprejemajo idejo o podatkih v oblaku,
predvsem zaradi dobre prakse poslovanja zadnjih let in zaradi številnih prednosti
poslovanja v oblaku.
Izbira prave rešitve CRM je za podjetja težka naloga predvsem zaradi bogate ponudbe
rešitev na tržišču. Te se razlikujejo glede na funkcionalnost, ceno in številne druge
dejavnike, ki jih morajo podjetja skrbno proučiti. S tem potrjujemo hipotezo H1 in
ključnost izbire rešitev, ki bo zadovoljila potrebe našega podjetja in nam omogočila
izboljšanje poslovanja. Pomembnost pravilne izbire rešitve kažejo tudi raziskave na
področju razmerja med uspešnimi in neuspešnimi uvedbami CRM. Pogosto je za
neuspehe kriva prav izbira rešitve. Podjetja s prehodom CRM v oblak zmanjšajo stroške
poslovanja podjetja, s čimer potrjujemo hipotezo H2. CRM v oblaku predstavlja za
podjetje bistveno nižje stroške kot CRM na lokaciji. Te prihranke lahko investiramo v
izboljšanje storitev za stranke in ustvarjanje dodane vrednosti. Podatki študije primerov
potrjujejo tudi dobre rezultate pri povrnitvi ROI tako za rešitev Salesforce kot Microsoft
Dynamics CRM. Ključnega pomena pri doseganju boljše stroškovne politike podjetja je
tudi v izbiri rešitve. Pri tem je pomembna izbira rešitve, ki bo zadovoljila potrebe
podjetja in bila hkrati stroškovno obvladljiva za podjetja.
Prednost CRM v oblaku je tudi v večji mobilnosti zaposlenih. Ti dosegajo zunaj pisarn
boljše poslovne rezultate zaradi večje učinkovitosti. Podpora rešitev na različnih
napravah pa premika meje tradicionalnega poslovanja v pisarnah v novo obdobje, v
katerem se posli sklepajo zunaj, kjerkoli, kadarkoli, v trenutku dogajanja. S tem
potrjujemo hipotezo H3. Mobilnost pa je dejavnik, ki mu posvečajo ponudniki CRM
rešitev vse več pozornosti, kar kažejo visoki investicijski vložki in inovativnost na
področju mobilnosti CRM rešitev. Bistvo je v tem, kdo bo uporabniku ponudil največ in
mu s tem omogočil konkurenčno prednost.
Ker je CRM v oblaku rešitev, ki jo bodo uporabljali uporabniki v najpogosteje
obstoječem poslovnem okolju, je pomembno vprašanje tudi to, kako se bo rešitev
integrirala v obstoječe uporabniško okolje. Uporabniki pri svojem delu pogosto ustalijo
delovne procese, ki postanejo rutinski. Sprememba takšnega rutinskega dela z
integracijo nove rešitve mora biti premišljena in postopna, da dosežemo dobro
adaptacijo uporabnikov. Pri tem je pomembna fleksibilnost rešitve v obstoječe
uporabniško okolje, kar potrjuje hipotezo H4.
CRM v oblaku predstavlja za podjetje velik poslovni potencial, ki ga morajo odkriti in
izkoristiti. Potenciali obsegajo različna področja, ki se glede na vsako posamezno
podjetje razlikujejo. Prav tako je pomembno, da podjetja vedo, da sama rešitev še ne
zagotavlja uspeha. Uvedba CRM v oblaku je zahteven proces, ki zahteva predanost in
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trud. Pomembni so tudi temelji rešitve, ki jih predstavljajo podatki. Ti morajo biti
natančni, saj bomo samo tako zagotovili zbirko podatkov, ki bo zaposlenim koristila pri
delu, povečala njihovo produktivnost in omogočila izboljšanje poslovnih rezultatov.
Analizirani rešitvi imata tako prednosti kot slabosti, ki so za vsakega uporabnika bolj ali
manj pomembne. Gre za rešitvi, ki sta vodilni na tržišču in prav zato dokaj podobni.
Kljub temu, da sta si dokaj podobni pa se rešitvi tudi razlikujeta. Prav te razlike
predstavljajo razlike v poslovnih potencialih za podjetja, ki izberejo katero izmed
obravnavanih rešitev. Rešitev Salesforce je obsežna rešitev, ki ponuja uporabnikom
CRM na najvišjem nivoju za dokaj visoko ceno. Predvsem za manjša podjetja je tovrstna
stroškovna zavezanost pogosto prevelik zalogaj. Povsem drugačno strategijo je ubralo
podjetje Microsoft, ki je s predstavitvijo najnovejše verzije Microsoft Dynamics CRM
2015 ponudilo uporabnikom najobsežnejši paket po zelo nizkih cenah.
Rešitvi se razlikujeta tudi v navigiranju in oblikovni podobi uporabniškega vmesnika.
Medtem ko ima Salesforce dokaj zastarelo oblikovno podobo uporabniškega vmesnika,
za katero napovedujejo pri podjetju Salesforce prenovo ob koncu leta 2015, ima rešitev
Microsoft Dynamics CRM podobo, ki spominja z uporabo ploščic na novejši OS
Windows 8. Razlika med rešitvama je tudi integracija v obstoječe uporabniško okolje.
Glede kriterija integracije v Office okolje, ki je pogosto uporabljeno med poslovnimi
uporabniki, je v prednosti zagotovo rešitev podjetja Microsoft. Ta zagotavlja močno
integracijo rešitve za Outlook uporabnike, medtem ko je integracija Salesforce in
Outlook v primerjavi z rešitvijo Microsoft dokaj šibka. Microsoft pa ponuja
uporabnikom tudi integrirano uporabo CRM rešitve in Office 365. Čeprav tudi
Salesforce ponuja integracijo CRM rešitve s programoma Word in Excel pa je integracija
podjetja Microsoft veliko boljša kot Salesforce.
Glede mobilnosti je rešitev Salesforce nedvomni zmagovalec v primerjavi z rešitvijo
podjetja Microsoft in celotno panogo. Medtem ko je mobilna rešitev Microsoft
Dynamics CRM oblikovno enaka oblikovni podobi v spletnem brskalniku, je rešitev
Salesforce povsem drugačna, za mnoge uporabnike celo boljša. Obe rešitvi ponujata
uporabnikom dobro mobilnost, a Salesforce zaradi boljšega obsega funkcionalnosti
veliko boljšo. Varnost in podpora obeh rešitev je dokaj primerljiva, saj se oba
ponudnika zavedata, da je le varna rešitev takšna, ki jo je moč prodati. Oba ponudnika
nudita uporabnikom bogate spletne vire znanja, kjer si lahko uporabniki v težavah
pomagajo sami ali pa dokupijo napredno podporo v obliki različnih paketov.
Glede na podobnosti in razlike med rešitvama je končen sklep, da bi bilo preprosto
nemogoče oceniti, katera rešitev je boljša in katera slabša. O tem lahko sodijo samo
uporabniki, ki zadnja leta izkazujejo večjo podporo in pripadnost podjetju Salesforce. To
potrjujejo tudi številne študije, ki kažejo, da je vodilno CRM podjetja, ki ponuja storitev
v oblaku podjetje Salesforce. Kljub temu pa to ne pomeni, da se je podjetje Microsoft
vdalo. Podjetje je z novo verzijo CRM rešitve v letu 2015 storilo pomemben korak z
izboljšavami rešitve na različnih nivojih in agresivno cenovno politiko. Kako uspešna je
njihova politika in kako uspešna je prenovljena rešitev, bo pokazal le čas.
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