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POVZETEK
Podjetja v današnjem poslovnem svetu stremijo k temu, da so v središču
njihove pozornosti dobičkonosni odjemalci. Učinkovit in celovit menedžment
odnosov z odjemalci (v nadaljevanju CRM) v podjetjih predstavlja ključen del
strategije k odjemalcem usmerjenega podjetja.
Povezanost med uporabo CRM in dobičkonosnostjo podjetij predstavlja glavno
temo magistrske naloge, v kateri smo raziskali stanje na področju uporabe CRM
v slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti. Podjetja iz predelovalnih
dejavnosti smo izbrali zato, ker so ta večinski predstavnik slovenskega izvozno
usmerjenega gospodarstva in tekmujejo na globalnem trgu. Rezultati raziskave
so tako postavljeni v mednarodni kontekst in uporabni za morebitne primerjave.
V magistrski nalogi smo razložili koncept CRM, njegov zgodovinski razvoj in
strukturo. Najprej smo natančno opisali štiri faze načrtovanja in izbire
informacijske tehnologije CRM ter nato tri faze uvedbe in upravljanja
informacijske podpore CRM. Predstavili smo analitični CRM, ki predstavlja
zajemanje, skladiščenje in analiziranje podatkov o odjemalcih, in operativni
CRM, ki predstavlja celovito avtomatizirano izvajanje aktivnosti z odjemalci na
področjih osebne prodaje, podpore odjemalcem in podpore prodaji. Raziskali
smo opredelitve uspešnosti poslovanja podjetja in načine merjenja uspešnosti
poslovanja podjetja. Posebej smo proučili kazalnik uspešnosti »dobičkonosnost
podjetja« in navedli študije o njegovi povezanosti s CRM.
V empirični raziskavi smo izhajali iz podatkov o skupni dobičkonosnosti 500 po
poslovnih prihodkih v letu 2014 največjih podjetij iz predelovalnih dejavnosti.
Ugotovili smo, da je med njimi 398 podjetij, ki v obdobju 2010−2014 niso imela
skupne izgube, torej so v tem obdobju izkazovala čisti dobiček in so
predstavljala podmnožico dobičkonosnih podjetij. Izvedli smo zbiranje podatkov
z uporabo spletnega vprašalnika in pridobili informacije o uporabi CRM,
področjih uporabe CRM, izvajanju aktivnosti CRM, ki smo jih prej prepoznali s
fokusno skupino, in deležu stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja.
V magistrski nalogi smo potrdili obstoj povezave med uporabo CRM in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnost. Hkrati smo
potrdili tudi obstoj povezave med številom področij uporabe CRM in
dobičkonosnostjo podjetij med številom področij uporabe CRM in deležem
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja.
Ključne besede: menedžment odnosov z odjemalci, CRM, marketing,
dobičkonosnost, predelovalne dejavnosti.

SUMMARY
Nowadays in the business world, companies aim to have profitable customers
in the centre of their attention. Efficient and comprehensive customer
relationship management (hereinafter CRM) in the company represents a
crucial part of the customer-oriented company strategy.
The connection between the employment of CRM and a company’s profitability
represents the main topic of the Master’s thesis. In the thesis we analysed the
state in the field of CRM employment in Slovenian companies from the
manufacturing industry. We chose companies from this industry, since they are
majority representatives of the Slovenian export-oriented economy and are
competing on the global market. The results of the research are thus placed
within an international context and useful for potential comparisons.
In the Master’s thesis, we explained the concept of CRM, its historical
development and structure. Initially, we thoroughly described four phases of
planning and selection of CRM informational technology and then three phases
of the introduction and management of the CRM informational support. We
presented the analytical CRM, which represents gathering, storing and
analysing of data about customers, and the operative CRM, which represents
comprehensive automated execution of activities with customers in the fields of
personal sales, customer support and sales support. We analysed the definition
of the company’s performance and ways to measure it. We particularly studied
the success indicator “company’s profitability” and stated the studies about its
link with CRM.
In the empirical research we originated from data about total profitability of the
500 largest companies from the manufacturing industry according to their
income in 2014. We found 398 companies among them, which did not show a
total loss in the period 2010-2014; meaning they showed a net profit and
represented a subset of profitable companies. We collected data with the use of
an online questionnaire and gathered information about the employment of
CRM, fields of CRM employment, CRM activities, which we recognized in the
focus group, and the share of costs for marketing activities within the company’s
income.
In the thesis, we confirmed the existence of a link between the employment of
CRM and the profitability of Slovenian companies from the manufacturing
industry. At the same time we confirmed a link between the number of fields,
where CRM is being employed, and the profitability of companies; and between
the number of fields, where CRM is being employed, and the share of costs for
marketing activities within the company’s income.
Keywords: customer relationship management, CRM, marketing, profitability,
manufacturing.
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iv

1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Podjetja v današnjem poslovnem svetu stremijo k temu, da so stranke v
središču njihove pozornosti. Stranke v podjetju razumemo kot vse akterje, ki
kakorkoli stopajo v odnos s podjetjem, vendar še posebna skrb velja odnosom z
odjemalci1 podjetja. Učinkovit in celovit menedžment odnosov z odjemalci (angl.
Customer Relationship Management – CRM) v podjetjih predstavlja ključen del
strategije k odjemalcem usmerjenega podjetja (Frow & Payne, 2009, str. 7).
Menedžment odnosov z odjemalci je del menedžmenta marketinga, s čimer tudi
problem magistrske naloge sodi na področje marketinga.
O področju CRM obstajajo teoretična spoznanja, pojasnjeni pa so tudi razlogi
zgodovinskega razvoja CRM (Dyche, 2004). Obstajajo pregledi objav s
področja CRM (Awasthi & Sangle, 2012) in niz analiz definicij CRM (Zablah et
al., 2004; Payne & Frow, 2005).
Avtorji predstavljajo CRM kot kombinacijo ljudi, procesov in tehnologije, ki
zagotavljajo usmerjenost k odjemalcu (Chen & Popovich, 2003; Sin et al., 2005;
Kumar & Reinhartz, 2012). Ob celovitosti in kompleksnosti CRM poskušajo
avtorji v povezavi z marketingom definirati in strukturirati področja uporabe
CRM (Buttle, 2010).
Informacijska tehnologija je pomemben sestavni del CRM. Ob uvedbi lahko
predstavlja znatno naložbo, zato so načrtovanje, izbira, uvedba in upravljanje
informacijske podpore CRM ključnega pomena.
Ob razumevanju, kako učinkovito in celovito upravljati odnose z odjemalci, ki za
podjetje predstavljajo ekonomsko vrednost, je na mestu vprašanje povezave
CRM in dobičkonosnosti podjetja. Povezava predstavlja raziskovalni problem, ki
so se ga v svojih raziskavah lotevali že mnogi avtorji (Reimann et al., 2010, str.
327−328).
Dobičkonosnost podjetij je tudi v Sloveniji cilj njihovega poslovanja, zato je
smiselno raziskati, ali je uporaba CRM povezana z njihovo dobičkonosnostjo.
Povezanost med CRM in dobičkonosnostjo podjetij predstavlja raziskovalni
problem magistrske naloge, in sicer nas zanima stanje na področju CRM v
slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti. Slednja smo izbrali zato, ker so
večinski predstavniki slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva in
tekmujejo na globalnem trgu.

1

Izraz odjemalec je širši izraz. Kadar bo v magistrski nalogi namen poudariti, da gre za tiste
odjemalce, ki izdelke kupujejo, bo uporabljen izraz kupci.

1

1.2 Namen, cilji in osnovne hipoteze
Namen magistrske naloge je raziskati povezanost med uporabo CRM in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti.
Na teoretičnem področju je namen:
 proučiti razpoložljivo literaturo in predstaviti področje CRM ter
 povzeti dosedanje ugotovitve na področju CRM s poudarkom na
povezavah z dobičkonosnostjo podjetij.
Na empiričnem področju je namen:
 zbrati podatke o uporabi CRM v slovenskih podjetjih iz predelovalnih
dejavnosti,
 zbrati podatke o deležu stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti,
 zbrati podatke o dobičkonosnosti slovenskih podjetij iz predelovalnih
dejavnosti,
 obdelati in analizirati zbrane podatke ter na osnovi tega potrditi ali
ovreči postavljene hipoteze,
 oblikovati in podati predloge za nadaljnji razvoj področja CRM v
slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti in
 podati predloge za nadaljnje raziskave na področju CRM.
Osnovni cilj magistrske naloge je preveriti temeljno hipotezo: »Med uporabo
CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.«
Cilji magistrske naloge v teoretičnem delu so:
 predstaviti koncept CRM kot enega izmed temeljev delovanja podjetja,
 predstaviti področja uporabe CRM in posamezne aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje, podpore odjemalcem in podpore prodaji,
 pregledno predstaviti potrebnost informacijske podpore CRM in
 predstaviti povezanost marketinških aktivnosti in CRM.
Cilji magistrske naloge v empiričnem delu so:
 posneti stanje uporabe CRM v slovenskih podjetjih iz predelovalnih
dejavnosti in prepoznati ključne aktivnosti CRM,
 posneti stanje in razporeditve deleža stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih v slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti,
 ugotoviti, ali obstaja povezava med uporabo CRM in dobičkonosnostjo
podjetja,
 ugotoviti, ali obstaja povezava med deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo
podjetja, ter
 ugotoviti, ali obstaja povezava med uporabo CRM in deležem stroškov
za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja.
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V magistrski nalogi bomo preverjali veljavnost naslednjih hipotez:
 H1: Med uporabo CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
 H2: Med številom področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo
slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
 H31: Med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
 H32: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
 H33: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
 H4: Med deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
 H5: Med uporabo CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.
 H6: Med številom področij uporabe CRM in deležem stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V magistrski nalogi predpostavljamo, da:
 so teoretična izhodišča, ki jih najdemo v literaturi in ostalih virih
raziskovanja, uporabna in prenosljiva v prakso,
 je obravnavana literatura dovolj široka, da lahko iz nje podamo
odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi s predstavljenim in
analiziranim področjem,
 statistična množica odslikava situacijo v slovenskih podjetjih iz
predelovalnih dejavnosti in je s tem primerna za morebitne primerjave v
mednarodnem merilu.
Omejitve na empiričnem raziskovalnem področju so:
 raziskavo bomo omejili na geografsko področje Slovenije,
 vključili bomo podjetja iz predelovalnih dejavnosti, kar pomeni po
šifrantu SKD 2008 šifre kategorije C – Predelovalne dejavnosti (angl.
Manufacturing),
 vključili bomo podjetja po kriteriju 500 največjih slovenskih podjetij po
višini poslovnih prihodkov v letu 2014 in
 med kazalniki uspešnosti podjetij bomo izbrali kazalnik uspešnosti
podjetja »skupna dobičkonosnost podjetja v zadnjih petih letih«.
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1.4 Uporabljene metode raziskovanja
V magistrski nalogi bomo na področju teoretične raziskave uporabili naslednje
metode:
 metodo deskripcije, s katero bomo opisali dejstva s področij, na katera
se nanaša magistrska naloga,
 zgodovinsko metodo, s katero bomo pojasnili razvoj področja v
preteklosti,
 metodo analize, s katero bomo razčlenjevali sestavljene miselne
stvaritve na njihove enostavnejše sestavne dele in jih obravnavali glede
na celoto,
 metodo sinteze, s katero bomo združevali enostavne miselne stvaritve
v sestavljene in jih obravnavali kot celoto,
 metodo komparacije, s katero bomo naredili primerjave med enakimi ali
sorodnimi dejstvi, procesi, odnosi, strukturami itd., in
 metodo kompilacije, s katero bomo navedli in citirali stališča, zaključke
in spoznanja drugih avtorjev.
V magistrski nalogi bomo na področju empirične raziskave uporabili naslednje
metode. Na področju zbiranja podatkov bomo uporabili:
 metodo fokusnih skupin s pomočjo nestrukturiranega intervjuja. Glede
na obliko komuniciranja bomo uporabili osebno komuniciranje,
 metodo strukturiranega spraševanja s pomočjo vprašalnika. Glede na
obliko komuniciranja bomo uporabili komuniciranje s pomočjo sodobnih
medijev − elektronske pošte in spleta. Vprašalnik bo visoko
strukturiran.
Na področju obdelave in analize podatkov bomo za preverjanje veljavnosti
hipotez uporabili:
 H1: uporabljena bo metoda univariatne analize: t-test, ki temelji na
Studentovi t-porazdelitvi,
 H2, H31, H32, H33 in H6: uporabljena bo metoda multivariatne analize:
Multipla regresijska analiza na osnovi opisne ordinalne in številske
spremenljivke. Uporabili bomo Pearsonov koeficient korelacije,
 H4: uporabljena bo metoda multivariatne analize: multipla regresijska
analiza na osnovi dveh številskih spremenljivk. Uporabili bomo
Pearsonov koeficient korelacije,
 H5: Uporabljena bo metoda deskriptivne statistične analize.
 Analiza ustreznosti spremenljivk: uporabljena bo metoda Cronbach
alfa. Analizirana bo mera notranje konsistentnosti za definiran konstrukt
skupne spremenljivke. Uporabili bomo koeficient Cronbach alfa.
Na področju prikazovanja podatkov bomo uporabili:
 metodo tabeliranja in
 metodo grafičnih prikazov.
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2 MENEDŽMENT ODNOSOV Z ODJEMALCI − CRM
2.1 Opredelitev CRM
V prejšnjem stoletju je nova tehnologija v podjetjih omogočila množično
proizvodnjo in zagotovila večjo dostopnost proizvodov in storitev za odjemalce.
S povečanjem obsega se je spremenil menjalni proces. Prodajalci in odjemalci
niso več imeli osebnega stika, ki je omogočal medsebojno spoznavanje.
Odjemalci so s tem izgubili svojo edinstvenost, prodajalci pa so izgubili način
pridobivanja informacij o potrebah odjemalcev.
Nastala situacija je vodila v množični marketing, ki temelji na množični ponudbi
in segmentira odjemalce v velike skupine na osnovi njihovih potreb. Podjetja ob
množični ponudbi ustvarijo in standardizirajo ponudbo proizvodov in storitev za
posamezne segmente odjemalcev. S pristopom množičnega marketinga se
zmanjša upoštevanje individualnih potreb odjemalca, saj informacije o potrebah
posameznih odjemalcev niso na voljo, hkrati pa je zadovoljevanje potreb
posameznega odjemalca predrago, v nekaterih primerih celo nemogoče.
Raziskovalci in menedžerji se strinjajo in podpirajo tezo, da mora biti eden
izmed glavnih ciljev marketinga ustvarjanje in negovanje dolgoročnih odnosov z
odjemalci (Claycomb & Frankwick, 2010). Kotler (1992, str. 2) je izpostavil
pomembnost ustvarjanja in negovanja odnosov širše, ne samo z odjemalci,
ampak z vsemi deležniki oziroma strankami: odjemalci, dobavitelji, zaposlenimi,
sindikati, državo in lokalno skupnostjo. To širše razumevanje odnosov med
deležniki na trgu je obravnavano v literaturi, ki definira marketing odnosov
(Christopher et al., 2008).
Marketing odnosov (angl. Relationship Management), ki vključuje odnose med
vsemi deležniki na trgu, se razlikuje od koncepta CRM, ki se ukvarja s
strateškim odnosom med podjetjem in odjemalci. Za natančno razumevanje je
treba izpostaviti dejstvo, da CRM vključuje menedžment odjemalcev (angl.
Customer Management), ki pa zajema zgolj izvajanje in taktično upravljanje
stikov z odjemalci. Vsak izmed treh konceptov opisuje področje upravljanja
odnosov, ampak v drugačnem obsegu. Pregled in razlikovanje obsega
konceptov marketinga odnosov, CRM in menedžmenta odjemalcev
prikazujemo na sliki 1.
Slika 1: Razmerje med marketingom odnosov, CRM in menedžmentom
odjemalcev

Vir: (Frow & Payne, 2009, str. 10) .
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Danes obstaja niz definicij CRM, ki skušajo definirati CRM in so nastajale z
razvojem področja. Zablah s soavtorji (2004) so analizirali 45 definicij CRM in jih
razvrstili z zornega kota: procesa, strategije, filozofije, zmožnosti in
tehnološkega orodja. Payne in Frow (2005) sta proučila 30 definicij CRM in jih
razvrstila v tri skupine, ki opisujejo: ozke taktične projektne rešitve,
koordinirane, k odjemalcem usmerjene tehnologije in široke strateške pristope.
Ob posebni izdaji strokovne publikacije Journal of Marketing na temo CRM so
Boulding in soavtorji (2005, str. 157) navedli, da se je po letu 2000 začel trend
združevanja oziroma poenotenja definicij CRM, ki se je nadaljeval v naslednjih
letih.
Buttle (2010, str. 15) je zapisal definicijo CRM kot: »CRM je osnovna poslovna
strategija, ki povezuje interne poslovne procese in funkcije v podjetju ter vse
zunanje povezave podjetja za ustvarjanje in zagotavljanje vrednosti ciljnim
dobičkonosnim odjemalcem. Temelji na kakovostnih podatkih o odjemalcih in je
omogočena z informacijsko tehnologijo.« To je definicija, ki ji bomo sledili v tem
delu.
V obstoječi literaturi obstaja veliko opredelitev CRM, saj se v začetku 21.
stoletja mnoge organizacije ukvarjajo z uvajanjem tovrstnega in podobnih
konceptov v svoje poslovanje. V nadaljevanju navajamo nekaj opredelitev, ki so
najbolj značilne in tudi pomembne za nadaljnje spoznavanje značilnosti
koncepta CRM.
Chen in Popovich (2003) sta CRM predstavila kot koncept − kot kombinacijo
ljudi, procesov in tehnologije, ki išče način, da razume odjemalce podjetja. To je
podjetje, ki je usmerjeno k odjemalcem, medfunkcijsko procesno organizirano in
informacijsko tehnološko razvito. Koncept je predstavljen na sliki 2.
Slika 2: CRM kot kombinacija ljudi, procesov in tehnologije

Vir: (Chen & Popovich, 2003, str. 676).
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Gre za krožno povezanost − razvita informacijska tehnologija omogoča
radikalne spremembe poslovnih procesov in njihovega povezovanja ter s tem
velike izboljšave v organizaciji, usmerjeni h kupcem. Avtorja v središče
informacijske infrastrukture postavljata skladiščenje vseh podatkov, ki izvirajo iz
različnih interakcij z odjemalci, informacijski EPR-sistem (angl. Enterprise
Resource Planing) in internet. Ti omogočajo nenehen napor izboljševanja in
povezovanja poslovnih procesov ter podpirajo poslovni model k odjemalcem
usmerjenega podjetja.
Za izvedbo nenehnega izboljševanja Seybold (2001) predlaga 5 korakov, ki v
podjetju vodijo do stanja k odjemalcem usmerjenega podjetja, in sicer:
 odjemalcem olajšati poslovanje s podjetjem,
 med odjemalci poudariti usmerjenost na končnega porabnika,
 zagotoviti nemoten pretok informacij med osebami, ki so v
neposrednem stiku z odjemalci (angl. front office) in osebami, ki so v
zaledju podjetja (angl. back office),
 s proaktivnim pristopom spodbujati lojalnost odjemalcev in
 vgraditi merljive kriterije uspešnosti in vzpostaviti sistem nenehnih
izboljšav.
Ob tem, da so tako razvita informacijska tehnologija in povezani poslovni
procesi pomembni kot podlaga za uspešno delovanje CRM, pa so za uspeh
ključni ljudje, vsi zaposleni v podjetju, ki gradijo in nadgrajujejo odnose z
odjemalci. Osnova je kultura podjetja, ki temelji na izmenjavi informacij in
znanja. Ob obvezni podpori najvišjega menedžmenta sledi sistematično delo
vseh zaposlenih na področju odnosov z odjemalci, ki podpira in gradi strategijo
podjetja.
Sin et al. (2005) razumejo CRM kot koncept, kot večdimenzionalni konstrukt,
sestavljen iz štirih komponent:
 usmerjenosti na ključne odjemalce. Usmerjenost na ključne odjemalce
pomeni nenehno zagotavljanje dodane vrednosti izbranim ključnim
odjemalcem na osnovi individualno prilagojenje ponudbe. Sestavljajo
ga ciljno usmerjen marketing, prepoznavanje vrednosti ključnih kupcev,
individualizacija in interaktivno sodelovanje,
 CRM-organizacije. CRM-organizacija pomeni organizacijo, ki CRM
postavlja v središče, mu namenja potrebne vire in upravlja človeške
vire z razumevanjem, da CRM ni tehnologija, ampak so to ljudje,
 upravljanja znanja. Upravljanje znanja pomeni, da so njegovo
pridobivanje, prenašanje in uporaba sestavni deli učečega se podjetja.
S stališča CRM se znanje razume kot vso vedenje o odjemalcih, ki je
nastalo na osnovi interakcij z njimi in/ali analiz zbranih podatkov o
odjemalcih,
 tehnološke podlage CRM. Tehnološko podlago CRM predstavlja
inteligentna informacijska tehnologija z zmožnostjo zbiranja,
skladiščenja, analiziranja in izmenjevanja informacij o odjemalcih na
način, ki podjetju omogoči, da odgovori na individualne potrebe
odjemalcev in s tem pridobi nove in zadrži obstoječe odjemalce.
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Koncept je prestavljen na sliki 3.
Slika 3: CRM kot večdimenzionalni konstrukt, sestavljen iz štirih komponent

Vir: (Sin et al., 2005, str. 1267) .

Kumar in Reinartz (2012) sta predstavila koncept CRM na osnovi štirih
komponent:
 usmerjenost h odjemalcu. Usmerjenost k odjemalcu je nabor vrednot,
stališč in sprememb v podjetju, ki postavljajo vrednosti za odjemalca v
središče vseh aktivnosti,
 vključenost in zavezanost vseh organizacijskih procesov v podjetju v
cilju ustvarjanju vrednosti za odjemalca.
 informacijska podpora aktivnostim, ki zagotavljajo usmerjeno in
koordinirano sodelovanje z odjemalci po vseh komunikacijskih kanalih.
 vključenost v strategijo podjetja.
Kadar je CRM na takšen način sprejet na vseh ravneh podjetja, ga lahko
poimenujemo strateški CRM in predstavlja ključno konkurenčno prednost
podjetja. Strateški CRM zahteva štiri komponente v podjetju − usmerjenost h
kupcu, vključenost in povezanost vseh procesov, celovito, na tehnologiji
temelječe obvladovanje informacij in striktno izvajanje strateških aktivnosti − ter
je predstavljen na sliki 4.
Slika 4: Koncept CRM na osnovi štirih komponent

Vir: (Kumar & Reinartz, 2012, str. 37).
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Povzamemo lahko, da navedene tri primere združuje razumevanje, da je CRM
koncept, ki ga lahko razumemo kot niz procesov in/ali kot sistem v podjetju. Pri
CRM gre za kombinacijo ljudi, procesov in tehnologije, ki zagotavljajo
usmerjenost k odjemalcu. To omogoča, da zapišemo različne vidike CRM.

2.2 Upravljavski vidiki CRM
V literaturi je mogoče zaslediti več vidikov delitve CRM. Prvi vidik delitve je na
(Greenberg, 2004, str. 65−75):
 podatkovni CRM (aktivnosti CRM, povezane s pridobivanjem podatkov
o stranki, in upravljanje baz podatkov) in
 procesni CRM (aktivnosti CRM, povezane z upravljanjem stikov med
stranko in organizacijo s pomočjo informacijske tehnologije).
Drugi vidik delitve CRM je na različne tipe CRM (Buttle, 2010, str. 4), in sicer
na:
 strateški CRM predstavlja sestavni del kulture in poslovne strategije
podjetja, ki je usmerjeno k pridobivanju in ohranjanju dobičkonosnih
odjemalcev,
 analitični CRM zajema organizacijo in aktivnosti, ki so usmerjene k
inteligentnemu pridobivanju, obdelavi in analizi podatkov o odjemalcih
za potrebe strateškega in operativnega odločanja v cilju povečevanja
vrednosti odjemalcev in podjetja,
 operativni CRM, ki je usmerjen k celovitemu upravljanju in
avtomatizaciji aktivnosti, povezanimi s stiki z odjemalci na področju
prodaje (angl. sales), storitvene podpore odjemalcem (angl. service) in
marketinških aktivnosti (angl. marketing),
 sodelovalni CRM, ki deluje preko meja podjetja, vključuje poslovne
partnerje podjetja in s tem povečuje vrednost odjemalcev, podjetja in
poslovnih partnerjev.
V zadnjih letih se je pojavil še družbeni CRM, ki deluje na osnovi spletnih strani
družbenih medijev, kot so Facebook, Twitter, YouTube in LinkedIn. Nabor
internetnih tehnologij omogoča interaktivno sodelovaje z odjemalci in analizo
povratnih informacij celotnega družbenega omrežja. Sestavni del je lahko tudi
sodelovanje s skupnostmi odjemalcev.
Naslednji vidik delitve upravljanja CRM je lahko po upravljavskih ravneh ali
področjih, tako ločimo (Kumar & Reinharz, 2012, str. 23):
 raven operativnega delovanja, ki zajema samo določene aktivnosti
CRM. Podjetje lahko izvaja omejeno število aktivnosti CRM na nekem
področju, na primer na področju marketinga lahko izvaja samo
aktivnost kampanj po elektronski pošti. Podjetja izvajajo samo tiste
aktivnosti CRM, ki so računalniško podprte in avtomatizirane,
 raven neposrednega stika z odjemalci, ki zajema koordinacijo vseh
informacij in aktivnosti v cilju enovite izkušnje odjemalcev pri vseh stikih
s podjetjem,
 strateško raven, ki zajema celotno podjetje. Informacije o odjemalcih in
njihova pričakovanja so razporejena po podjetju ter so osnova za
delovanje prav vseh funkcij in procesov v podjetju.
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Z vidika povezanosti lahko CRM predstavimo kot upravljanje posameznih
področij povezane verige (Andreson & Mittal, 2000, str. 107), kot jo
predstavljamo na sliki 5.
Slika 5: CRM kot upravljanje posameznih področij povezane verige

Vir: (Andreson & Mittal, 2000, str. 107) .

Odličnost izdelka in/ali storitve k odjemalcu usmerjenega podjetja skupaj z
zavzetostjo zaposlenih vodijo k zadovoljstvu odjemalcev. Zadovoljstvo
odjemalcev vodi k ponovnim nakupom, ki jih interpretiramo kot lojalnost
odjemalcev. Pričakovano je, da to vodi k večjemu obsegu prometa in dobička.
Z vidika celovitosti upravljanja lahko CRM predstavimo kot povezanost
organizacije in procesov, ki so v neposrednem stiku z odjemalci, in delov
podjetja, ki niso v neposrednem stiku z odjemalci, kot prikazujemo na sliki 6.
Slika 6: Povezanost organizacije in procesov, ki so v neposrednem stiku z
odjemalci

Vir: (Kumar & Reinartz, 2012, str. 18).

Celovitost lahko razumemo tudi kot vpetost CRM v strategijo podjetja. Strategija
CRM mora predstavljati pomemben del poslovne strategije podjetja. To je
osnova, da je CRM načrtovan in vpeljan strukturirano in informacijsko podprto.
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2.3 Načrtovanje in uvedba CRM
Načrtovanje in uvedba CRM zahtevata niz premišljenih korakov oziroma faz. Na
najosnovnejši ravni lahko zapišemo, da CRM-projekt zajema faze analize,
strukturiranja, uvedbe in ocenjevanja uspešnosti.
Bose (2002, str. 91) opisuje načrtovanje in uvedbo CRM kot tipični življenjski
cikel, sestavljen iz osmih faz:
1. načrtovanja s poudarkom na stikih z odjemalci,
2. raziskave organizacijske strukture podjetja,
3. analize procesov v podjetju,
4. zasnove CRM-sistema z natančno specifikacijo strojne in programske
opreme,
5. sprejetja generalne odločitve in odločitev o posameznih delih projekta,
6. uvajanja sistema na osnovi razumevanja potreb uporabnikov,
7. uporabe, sistematizacije dokumentacije in vzdrževanja ter
8. prilagoditve na osnovi odjemalčevih in uporabniških izkušenj.
Dyche (2004, str. 245) opisuje načrtovanje in uvedbo CRM kot časovni načrt, ki
temelji na postopnem razvoju, na pričakovanjih odjemalcev, na nenehnem
vključevanju uporabnikov in na natančno določenih procesih uvajanja ter je
sestavljen iz treh faz oziroma šestih korakov:
1. faze načrtovanja, ki zajema korake poslovnega načrtovanja, zasnove
projekta in izbire informacijske tehnologije,
2. faze sistematizacije, ki zajema korak razvoja, in
3. faze uvajanja, ki zajema koraka instalacije in merjenja uspešnosti.
Časovni načrt uvedbe CRM prikazuje slika 7.
Slika 7: Časovni načrt uvedbe CRM

Vir: (Dyche, 2004, str. 247).
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Buttle (2010, str. 63) opisuje načrtovanje in uvedbo CRM kot splet aktivnosti in
odločitev, ki zajema pet faz z nizom korakov v vsaki fazi:
1. oblikovanje CRM-strategije,
2. izgradnja temeljev CRM-projekta,
3. definiranje potreb uporabnikov in izbira partnerja na področju
informacijske tehnologije,
4. izvedba CRM-projekta in
5. ocena uspešnosti CRM-projekta.
Kumar in Reinartz (2012, str. 61) opisujeta načrtovanje in uvedbo CRM kot
izvedbo CRM-strategije, ki je sestavljena iz niza majhnih CRM-projektov. Ti
majhni CRM-projekti temeljijo na potrebah odjemalcev in ponujeni vrednosti za
odjemalce, ki so bili prepoznani pri pripravi CRM-strategije. Niz CRM-projektov
je možno strniti v tri kategorije:
 operativni CRM-projekti, ki podjetju omogočijo, da tehnično in
funkcijsko izvaja aktivnosti za odjemalce, definirane s CRM-strategijo,
 analitični CRM-projekti, ki podjetju zagotovijo dobro razumevanje
obnašanja, potreb in pričakovanj odjemalcev, ter
 izvedbeni CRM-projekti, ki podjetju ponudijo uporabo rezultatov
operativnih in analitičnih projektov v cilju izboljšanja kakovosti
marketinških odločitev in celovitih odnosov z odjemalci.
Večina avtorjev načrtovanje in uvedbo CRM predstavlja kot zaporedje faz in/ali
niza aktivnosti, vendar Finnegan in Currie (2010, str. 153−167) poudarita, da
načrtovanje in uvedba CRM poteka na več ravneh v podjetju:
 na kulturni ravni,
 na osebni ravni,
 na procesni ravni in
 na tehnološki ravni,
kar prikazujemo na sliki 8.
Slika 8: Načrtovanje in uvedba CRM na ravneh v podjetju

Vir: (Finnegan & Currie, 2010, str. 156).
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V nalogi bomo sledili priporočilom faz načrtovanja in uvedbe CRM avtorjev
Buttle in Dyche, vendar bomo načrtovanje in uvedbo CRM razširili na skupno 7
faz: 4 faze načrtovanja in izbire informacijske podpore CRM in 3 faze uvedbe in
upravljanja informacijske podpore CRM.
2.3.1 Načrtovanje in izbira informacijske podpore CRM
Načrtovanje in izbira informacijske podpore CRM vsebujeta 4 faze, in sicer:
1. oblikovanje CRM-strategije,
2. zasnovo CRM-projektov,
3. pregled in opredelitev potrebnih sprememb poslovnih procesov in
podatkov,
4. izbiro informacijske tehnologije CRM.
2.3.1.1 Oblikovanje CRM-strategije
Buttle (2010, str. 65) CRM-strategijo definira kot načrt aktivnosti, ki povezuje
ljudi, procese in tehnologijo za doseganje ciljev, povezanih z odjemalci.
Oblikovanje CRM-strategije zajema naslednje korake:
a. analizo stanja zunanjega okolja podjetja,
b. analizo notranjega stanja v podjetju,
c. oblikovanje CRM-vizije,
d. postavljanje CRM-ciljev in
e. oblikovanje poslovnega načrta CRM.
Pri analizi stanja zunanjega okolja moramo proučiti najširše značilnosti okolja
podjetja in deležnikov na trgu, vključno s konkurenti in s poudarkom na
odjemalcih. Pomembno je upoštevanje konteksta, v katerem se izvaja analiza
okolja podjetja (Johnson et al., 2001). Kontekst je lahko na primer definiran v
smislu specifičnih industrijskih panog, v katerem delujejo podjetja, ali v smislu
vrste odjemalcev (medpodjetniški trg, trg široke potrošnje, neprofitni trg).
Analiza stanja zunanjega okolja poda informacije o priložnostih in nevarnostih
za podjetje. Za kakovostno razumevanje in razvrščanje med priložnostmi in
nevarnostmi je potrebno poznavanje dejavnikov uspeha CRM, ki so jih
predstavili Dyche (2002, str. 157) ter King in Burges (2008, str. 423).
Pri analizi notranjega stanja v podjetju je namen prepoznati ključne prednosti in
pomanjkljivosti v smislu uvedbe CRM ter zagotavljanja večje vrednosti za
odjemalce. Ob analizi organiziranosti podjetja je posebno pozornost treba
nameniti analizi pripravljenosti na spremembe. Uvedba CRM namreč zahteva
prilagoditev organiziranosti in poslovnih procesov v cilju nenehnega
neposrednega in posrednega stika z odjemalci ter povečanja vrednosti za
odjemalce in podjetje (Conduit & Mavondo, 2001).
S tem se CRM poveže s skoraj vsemi deli poslovanja podjetja, zato je treba
uporabiti holistični pristop (Bull, 2003, str. 594). Holistični pristop oziroma
holistično razumevanje postavi CRM v središče k odjemalcem usmerjenega
podjetja. Na tej osnovi lahko podjetje postavi CRM-vizijo, ki je usklajena z vizijo
podjetja. S CRM-vizijo podjetje opredeli, kakšno namerava postati v odnosu do
odjemalcev v prihodnosti. CRM-vizija predstavlja vodilo za oblikovanje CRMstrategije podjetja in vodilo za oblikovanje CRM-ciljev.
13

CRM-strategija mora biti povezana s poslovnimi strategijami podjetja, hkrati pa
lahko predstavlja zbir posameznih strategij, povezanih z odjemalci, med drugimi
(Lindgreen et al., 2005, str. 60):
 strategije za odjemalce, ki se osredotoča na pridobivanje novih
odjemalcev in ohranjanje ter razvoj odnosov z dobičkonosnimi
obstoječimi odjemalci,
 strategije stikov z odjemalci, ki se osredotoča na način, koordinacijo in
učinkovitost stikov z odjemalci,
 strategije blagovnih znamk, ki se osredotoča na pozicioniranje na trgu
in zaznavanje pri odjemalcih,
 strategije ustvarjanja vrednosti, ki se osredotoča na ustvarjanje in
zagotavljanje vrednosti za odjemalce in podjetja.
Postavljanje CRM-ciljev najprej temelji na razumevanju ravni sestavljenosti in
števila področij uvajanja CRM v podjetje.
Raven sestavljenosti CRM v podjetju temelji na (Dyche, 2004, str. 164):
 številu področij CRM (osebna prodaja, podpora odjemalcem, podpora
prodaji) in
 obsegu vključenih oddelkov podjetja v CRM.
Ob postavljanju CRM-ciljev je treba upoštevati postopnost uvajanja CRM v
podjetje. Podjetje lahko zaradi omejenih virov postavi prioritete ter načrtuje in
uvaja CRM postopoma, projektno, po posameznih področjih CRM: osebna
prodaja, podpora prodaji, podpora odjemalcem, ter jih na koncu poveže v
celovit CRM-sistem.
Kim in Kim (2008, str. 481) sta izvedla raziskavo o CRM-ciljih in jih predstavila v
4 poljih matrike 2x2. Cilje sta razvrstila med kvalitativne in kvantitativne cilje
nasproti predhodnih in posledičnih. Postavljanje konkretnih CRM-ciljev je
izredno pomembno, saj omogoča presojo uspešnosti izvedbe CRM-projekta.
Oblikovanje poslovnega načrta CRM pomeni nadaljevanje v smislu načrtovanja
CRM. Priprava poslovnega načrta CRM pomeni na osnovi postavljenih CRMciljev v interdisciplinarni skupini definirati potrebne vire, oceniti stroške in
predstaviti koristi uvedbe CRM. Hkrati mora poslovni načrt CRM poudariti
usmerjenost k odjemalcem in biti v povezavi z odjemalci operativno taktično
izvedljiv. V pričakovanju uspeha poslovnega načrta CRM mora ta upoštevati
naslednje poslovne zahteve (Dyche, 2004, str. 171) :
 imeti mora jasno opredeljene omejitve,
 imeti mora visoko donosnost naložbe (angl. Return of Investment; v
nadaljevanju ROI),
 ne sme negativno vplivati na obstoječi sistem,
 na osnovi timskega dela mora izboljšati delovno učinkovitost in
 vključevati mora spremembe in menedžment sprememb.
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V smislu potrditve poslovnega načrta CRM je treba odgovoriti na vprašanje, ali
se investicija v CRM izplača. Kumar in Reinhartz (2012, str. 57) sta pri izračunu
ROI, ki predstavlja razmerje med rezultati CRM in stroški, povezanimi s CRM,
najprej definirala pet kategorij stroškov, povezanih z uvedbo CRM:
 stroški, povezani z organizacijskimi spremembami,
 stroški, povezani s potrebami informacijske tehnologije,
 stroški, povezani z upravljanjem baze podatkov,
 stroški, povezani z zaposlenim in
 stroški, povezani z izvajanjem niza CRM-projektov.
V smislu pričakovanih rezultatov CRM sta poudarila, da je treba pričakovati
rezultate v daljšem časovnem obdobju, odražajo pa se v povečanju prometa
in/ali zmanjšanju stroškov poslovanja, torej povečanem dobičku.
2.3.1.2 Zasnova CRM-projektov
Velikost podjetja, ravni sestavljenosti uvajanja CRM in število področij uvajanja
CRM v podjetje predstavljajo kompleksnost uvajanja CRM. V skladu s
poslovnim načrtom CRM, ki navaja, da mora ta biti operativno taktično izvedljiv,
je treba načrtovanje in uvedbo razdeliti na niz CRM-projektov (Zikmund et al.,
2003).
Zasnova CRM-projektov zajema naslednje korake (Buttle, 2010, str. 72):
a. prepoznavanje in izobraževanje deležnikov CRM,
b. oblikovanje strukture vodenja CRM-projekta,
c. menedžment sprememb,
d. projektni menedžment,
e. identificiranje kritičnih dejavnikov uspešnosti in
f. oblikovanje načrta menedžmenta tveganj.
V fazi prepoznavanja deležnikov je treba prepoznati vse v podjetju, ki bodo
kakorkoli povezani z uvajanjem in/ali s kasnejšo uporabo CRM. Samo njihova
prepoznava pa ni dovolj, prepoznane deležnike je treba informirati in izobraziti o
vsebinah CRM. Predstaviti jim je treba holistični pristop in podporo CRMusmerjenosti podjetja k odjemalcem, razumeti pa morajo tudi uporabnost in
koristnost uvedbe CRM v podjetje. Kasnejša uporabnost in koristnost
predstavljata motivacijo za zgodnje vključevanje deležnikov v proces uvedbe
CRM za vključevanje že v fazi zasnove.
CRM-projekti v podjetju so integracijski projekti, ki povežejo deležnike po vsem
podjetju. Gre za podobno situacijo kot pri uvedbi računalniške podpore
poslovanju podjetja ERP (angl. Enterprise Resource Planning) ali nabavne
verige SCM (angl. Supply Chain Management). Za uspešno izvedbo
kompleksnega projekta sta potrebna tim ljudi in jasna struktura vodenja
projekta. V timu za vodenje projekta so ob jasni strukturi natančno definirane
vloge in odgovornosti. Ključni del projekta je tudi sistem strukturiranega
poročanja o izvajanju projekta.
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Za vodenje projektov je standardna struktura, ki jo sestavljajo:
 projektni vodja, ki je osebno odgovoren za učinkovito izvedbo projekta
(čas, stroški, kakovost), kar naj bi dosegel z ustreznim načrtovanjem,
organiziranjem, vodenjem tima in kontroliranjem izvedbe,
 upravni odbor, ki skrbi, da so cilji projektov usklajeni s strateškimi
usmeritvami, odloča o usodi projekta (o začetku, izvedbi, prekinitvi),
dodeljuje vire za podporo projekta (denar, ljudi, opremo ipd.), nadzoruje
projekt skozi celoten življenjski cikel projekta in sodeluje pri pomembnih
vsebinskih odločitvah. Kjer se izvaja veliko projektov, upravni odbor za
nadzor projekta določi skrbnika projekta, ki ga nekateri po vzoru
angleške literature imenujejo kar sponzor (angl. Sponsor), in
 programski tim, ki je sestavljen iz predstavnikov tistih področij, ki jih
vključuje projekt. V primeru CRM-projekta so to ob nosilcu,
odgovornem za področje informacijske tehnologije, član, odgovoren za
področje osebne prodaje, član, odgovoren za področje podpore
prodajalcem oziroma za področje marketinških aktivnosti, član,
odgovoren za področje neposredne podpore odjemalcem, in drugi člani
z odgovornostjo za področja, ki imajo posreden vpliv na zadovoljstvo
odjemalcev.
Dyche (2004, str. 238) dodaja v primeru CRM-projektov v strukturo vodenja še:
 vodilnega IT-razvijalca, ki vodi in koordinira tehnični razvoj in
prilagoditev računalniških orodij CRM,
 razvijalca baze podatkov CRM,
 razvijalca CRM na področju prilagoditev vmesnikov za stike z odjemalci
in
 področne strokovnjake s področij, ki bodo ključno vključeni v delovanje
CRM.
Poudarja, da je v primeru največje kompleksnosti in niza CRM-projektov
smiselno dodati še:
 direktorja e-poslovanja, če ima podjetje ločeno e-poslovanje,
 direktorja skladiščenja podatkov, če ima podjetje že vzpostavljeno
podatkovno skladišče in je potrebna njegova nadgradnja s poudarkom
na podatkih o odjemalcih,
 direktorja informacijske tehnologije, ki ima strateški pregled nad
kompletnim področjem informacijske tehnologije,
 člana uprave za strateško načrtovanje, ki CRM-strategijo in njene
projekte ohranja znotraj strategije podjetja in
 vodjo področja zasebnosti podatkov, ki skrbi za usklajenost upravljanja
podatkov, povezanih z odjemalci, s predpisi na področju zasebnosti
osebnih podatkov.
Člani programskega tima so lahko tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki in
svetovalci s področja CRM, informacijske tehnologije ali poznavanja upravljanja
stikov z odjemalci. Primer celovite strukture vodenja CRM-projekta prikazuje
slika 9 (Buttle, 2009, str. 73).
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Slika 9: Struktura vodenja CRM-projekta

Vir: (Buttle, 2009, str. 73) .

Ob zasnovi CRM-projektov s ciljem izboljšanja odnosov z odjemalci se je treba
zavedati, da gre za projekte, ki temeljijo na spremembah pri delovanju in
obnašanju zaposlenih. To pomeni, da je treba razumeti in upoštevati spoznanja
upravljanja sprememb pri ljudeh in spremembo kulture podjetja (Payne, 2006,
str. 346).
Pri zasnovi in izvajanju CRM-projektov je treba z vidika upravljanja sprememb
(Kumar & Reinhart, 2012, str. 64) upoštevati tudi:
 odpor zaposlenih, ki ga je treba pozitivno razumeti kot energijo, da je
zaposlenim v resnici mar in opozarjajo na področja, ki ne bodo delovala
na področju CRM,
 motivacijo in izobraževanje, ki omogoči razumevanje in izvajanje
spremenjenega načina dela, in
 dostopnost do informacij, ki ponudi povratno informacijo o delovanju in
rezultatih CRM vsem deležnikom, vključenim v CRM-projekt.
Navedeno sistematično upravljanje sprememb vodi h zavzetosti in podpori
CRM-projektov.
Spremembe se odrazijo v spremembi kulture podjetja, od produktno ali
procesno usmerjene kulture k odjemalcem usmerjeni kulturi (Ryals & Knox,
2001, str. 537). Organizacijsko kulturo lahko definiramo kot vzorec medsebojno
deljenih vrednot in prepričanj, ki pomagajo posamezniku razumeti delovanje
organizacije in mu zagotovijo pravila obnašanja. Prav zato sta sprememba in
enovito razumevanje organizacijske kulture dva izmed najpomembnejših
elementov pri zasnovi in uvedbi CRM v podjetje (Lindgreen et al., 2006, str. 61).
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Upravljanje niza CRM-projektov zahteva znanja in orodja s področja
projektnega menedžmenta (Payne, 2006, str. 356). Zasnova projekta CRM tako
vključuje analizo stanja in dodatnih potreb projektnega vodje in njegovih članov
s področja znanj projektnega vodenja kakor tudi uporabe orodij za projektno
vodenje.
Ob zasnovi CRM-projekta je v petem koraku treba identificirati kritične dejavnike
uspešnosti (angl. Critical Success Factors) uvedbe CRM. Kritične dejavnike
uspeha razumemo kot značilnosti in spremenljivke, ki lahko pomembno vplivajo
na uspeh CRM-projekta. S tem predstavljajo vodilo pri pripravi zasnove CRMprojekta. V skladu z razumevanjem, da je CRM kombinacija ljudi, procesov in
tehnologije (Chen in Popovich, 2003), so Mendoza et al. (2007, str. 921)
identificirali 13 dejavnikov uspeha, ki se nanašajo na strategije CRM z vidika
ljudi, procesov in tehnologije ter jih predstavljamo v tabeli 1.
Tabela 1: Dejavniki uspeha CRM z vidika ljudi, procesov in tehnologije
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dejavniki uspeha
Podpora najvišjega vodstva
Oblikovanje večdisciplinarnih timov
Opredelitev ciljev
Med-oddelčna integracija
Komuniciranje CRMstrategije med zaposlenimi
Zavzetost zaposlenih
Menedžment informacij o
odjemalcih
Informatizacija podpore
odjemalcem
Informatizacija osebne
prodaje
Informatizacija podpore
prodaji
Podpora operativnemu
menedžmentu
Menedžment stikov z
odjemalci
Integracija informacijskih
sistemov

Ljudje
X

Procesi

X

X

X
X

X

X

X

Tehnologija

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Vir: (Mendoza et al., 2007, str. 921)

Oblikovanje načrta menedžmenta tveganj temelji na prepoznavanju področij, ki
predstavljajo tveganje pri uvedbi CRM. Raziskava na področju uvedbe CRM v
101 podjetju v ZDA (Bohling et al., 2006, str. 190) je ugotovila, da tri največja
tveganja predstavljajo pomanjkanje potrebnih virov (19 %), premajhen poudarek
na sistematičnem menedžmentu sprememb (11 %) in skromna vključenost
deležnikov v proces uvedbe CRM (9 %).
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Corner in Hinton (2002, str. 242) sta definirala 8 tveganj ob uvajanju CRM, ki jih
je treba predvideti ob načrtovanju uvedbe CRM: nezainteresiranost
uporabnikov, nezadostna definiranost procesov, nezadostna hitrost uvajanja v
povezavi s spreminjanjem razmer na trgu, nezadostna podpora vodstva v vseh
fazah priprave in uvajanja CRM, nezadosten izkoristek možne mobilnosti
uporabnikov, pristop k projektu zgolj kot uvedba novega računalniškega
programa, velik obseg naknadnih sprememb in nezadostno financiranje
projekta. Kale (2004, str. 42) je podal področja tveganj pri uvajanju CRM in jih
celo poimenoval 7 smrtnih grehov CRM.
2.3.1.3 Pregled in opredelitev potrebnih sprememb poslovnih procesov in
podatkov
Po oblikovanju CRM-strategije in zasnovi strukture in orodij CRM-projektov je v
fazi načrtovanja CRM potrebna analiza potrebnih sprememb poslovnih
procesov podjetja, potrebnih za izboljšanje celovitega menedžmenta odnosov z
odjemalci.
Buttle (2010, str. 80−89) v tej fazi opredeljuje 7 korakov za opredelitev potreb in
izbiro partnerjev za izvedbo CRM-projekta:
a. pregled poslovnih procesov in njegovo prečiščenje,
b. pregled podatkovnih zahtev in analiza podatkovnih vrzeli,
c. določanje izhodiščnih informacijskotehnoloških potreb in raziskovanje
alternativnih rešitev,
d. oblikovanje povpraševanja,
e. zbiranje ponudb,
f. revizija informacijskotehnoloških potreb,
g. vrednotenje ponudb in izbira partnerja.
Nekateri avtorji (Dyche, 2004, str. 247) ločijo analizo in potrebne spremembe
poslovnih procesov (točki a in b) od izbire informacijske tehnologije (točke c–g).
Ločeno jih predstavljamo tudi v tem delu.
Načrtovanje uvedbe CRM najprej zajema natančen pregled in analizo poslovnih
procesov ter definiranje potrebnih sprememb v cilju izboljšanja odnosov z
odjemalci. Zavedati se je treba, da gre za pregled poslovnih procesov, ki
povezujejo različne dele podjetja, ki tvorijo vrednost za odjemalca in izboljšujejo
odnos. Poseben poudarek velja procesom, ki predstavljajo neposreden stik z
odjemalcem (angl. front office).
S celovito predstavitvijo procesov, povezanih s CRM, lahko prikažemo
arhitekturo CRM-sistema v podjetju (Gneiser, 2010, str. 98). Arhitekturo CRMsistema predstavljamo na sliki 10.
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Slika 10: Arhitektura CRM-sistema

Prirejeno po: (Gneiser, 2010, str. 98).

Po definiranju vseh procesov, povezanih s CRM, kakor tudi potrebnih
sprememb poslovnih procesov je naslednji korak v fazi načrtovanja CRMprojekta pregled podatkovnih zahtev in prepoznavanje manjkajočih podatkov.
Za izvajanje CRM aktivnosti so potrebni:
 podatki s področja strateškega CRM za potrebe usmerjanja
pridobivanja in ohranjanja dobičkonosnih odjemalcev,
 podatki s področja analitičnega CRM za potrebe inteligentne obdelave,
analize in razumevanja odjemalcev,
 podatki s področja operativnega CRM za potrebe celovitega upravljanja
in avtomatizacije dnevnih aktivnosti, ki so povezane z interakcijami z
odjemalci na področju osebne prodaje, podpore odjemalcem in
podpore prodaji,
 podatki s področja sodelovalnega CRM za potrebe sodelovanja s
poslovnimi partnerji podjetja in s tem povečanja vrednosti za
odjemalce, podjetje in poslovne partnerje.
Ob prepoznani vrzeli med potrebnimi in razpoložljivimi podatki je pri načrtovanju
zapolnitve vrzeli treba upoštevati stopnjo potrebnosti in pomembnosti podatkov
ter s tem povezane dodatne stroške.
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2.3.1.4 Izbira informacijske tehnologije CRM
Na osnovi jasno oblikovane CRM-strategije in CRM-projekta, predvsem pa na
osnovi definiranih poslovnih procesov in potrebnih podatkov, povezanih s CRM,
sledi faza izbire informacijske tehnologije CRM.
Pri določanju potreb z vidika informacijske tehnologije je v ospredju
informacijska podpora CRM-arhitekturi, ki predstavlja potrebne poslovne
procese in njihovo povezanost. Ob tem je ključnega pomena, da ostane v
ospredju osredotočenost na odjemalca, upoštevajoč tudi uporabnike
informacijske tehnologije v podjetju. Ob potrebni funkcionalnosti je treba
definirati tudi tehnične zahteve, in sicer:
 možnost integracije in povezovanja z drugimi deli informacijske
tehnologije,
 potrebno hitrost delovanja, kot jo razumejo odjemalci in/ali notranji
uporabniki,
 razpoložljivost in stabilnost delovanja ter
 varnostne omejitve s stališča varstva osebnih podatkov.
Pri izbiri informacijske tehnologije CRM se podjetja srečajo s tremi možnostmi,
kjer vsaka ponuja določene prednosti in slabosti (Kumar & Reinartz, 2012, str.
177):
 razvoj lastne programske opreme ponudi za podjetje optimizirano
rešitev, podjetje ima lastno znanje, ki omogoča spremembe in
nadgradnje, podjetje tudi ni odvisno od zunanjih izvajalcev. Razvoj
lastne programske opreme je hkrati zelo drag, saj mora podjetje imeti
obsežno ekipo na področju informacijske tehnologije in skrbeti za njen
strokovni razvoj,
 nakup programske opreme. Nakup programske opreme prav tako
pomeni finančni zalogaj. Ob nakupu mora podjetje programsko opremo
CRM kot modul integrirati v obstoječi sistem in ga povezati. Prednost
je, da ponudnik programske opreme skrbi za razvoj in napredek
programske opreme ter s tem v podjetje sproti prinaša najboljšo prakso
na področju informacijske podpore CRM. Pri tem je treba upoštevati,
da nadgradnje, ki tudi niso brezplačne, lahko predstavljajo spremembo
pri uporabnikih in njihovo zavračanje, kar predstavlja največjo slabost v
primeru nakupa programske opreme,
 najem programske opreme. Najem programske opreme pomeni nakup
storitve v oblaku, dosegljive prek interneta. V tem primeru ponudnik
programske opreme za plačilo najemnine oziroma uporabnine zagotovi
strojno in programsko opremo ter podporo njihovih strokovnjakov.
Prednost tovrstne standardizirane rešitve je, da ni potrebna enkratna
investicija v strojno in programsko opremo, stroški so porazdeljeni po
času uporabe. Slabost predstavlja dejstvo, da je vsako prilagajanje
programske opreme uporabniku povezano z visokimi dodatnimi stroški
najema zunanjih strokovnjakov, saj podjetje nima lastnega znanja in
možnosti poseganja v programsko opremo.
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V današnjem času v ospredje v veliki meri prihaja najem programske opreme,
saj največji ponudniki ponujajo programske pakete, ki na osnovi najboljših praks
zajemajo vse CRM-aktivnosti, hkrati pa sta možna najem po delih in postopno
vključevanje posameznih področij in aktivnosti.
Po definiranju obsega, funkcionalnih in tehničnih zahtev je treba sestaviti
povpraševanje, ki bo osnova za pripravo ponudbe posameznih ponudnikov
CRM. Priprava strukturiranega povpraševanja omogoča tudi kasnejšo lažjo
primerjavo med posameznimi ponudniki CRM. Buttle (2010, str. 87) predlaga
povpraševanje, ki zajema 12 najpomembnejših točk, in izpostavlja procesne
zahteve, tehnološke zahteve in potrebne vire ter podaja kriterije za vrednotenje
ponudbe. Dyche (2004, str. 21) predlaga vprašalnik, ki poudarja 4 področja:
obseg ponudbe ponudnika, tehnično funkcionalnost programske opreme,
podporo uporabniku in reference.
Na spletu hkrati najdemo spletne strani, ki ponujajo vodila za pripravo
povpraševanj. Tukaj navajamo nekatere, ki predstavljajo primere dobrih praks
na področju priprave povpraševanj na področju CRM:
 CRM Landmark: A safe harbour for independent CRM information and
analysis, http://www.crmlandmark.com,
 Selecthub: Your Guide to Software Selection, https://selecthub.com/
customer-relationship-management,
 Request for Proposal, http://www.rfp-templates.com/Free-RFP-Templa
tes/Customer-Relationship-Management,
 InfoTech, Research Group, https://www.infotech.com,
 IT Business Edge: http://www.itbusinessedge.com.
Po pripravi povpraševanja za ponudbo sledi izbiranje tistih ponudnikov CRM
informacijske tehnologije, ki jim podjetje pošlje povpraševanje. Ker je
ponudnikov mnogo, je potrebna selekcija. Pri selekciji in izbiri potencialnih
ponudnikov informacijske tehnologije CRM lahko sledimo priporočilom
uporabnikov, ki ocenjujejo ponudnike in jih najdemo na spletu. Dve izmed njih
navajamo v nadaljevanju:
 spletna stran Software Advice, ki ponuja oceno 375 ponudnikov CRM:
http://www.softwareadvice.com/crm, in
 spletna stran g2crowd, ki razvršča ponudnike CRM glede na prisotnost
na trgu in zadovoljstvo uporabnikov: https://www.g2crowd.com/catego
ries/crm.
Grafični prikaz razvrstitve prikazuje slika 11.
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Slika 11: Razvrstitev ponudnikov CRM

Vir: (https://www.g2crowd.com/categories/crm).

Po prejemu ponudb s strani ponudnikov informacijske tehnologije CRM lahko
ugotovimo, da so ponudniki informacijske tehnologije CRM na osnovi izkušenj
sodelovanja z drugimi podjetji ponudili rešitve za aktivnosti in procese, ki jih
podjetje ne izvaja in niso bili sestavni del povpraševanja. V takšnem primeru
velja skrbno proučiti predlagane možne izboljšave in jih vključiti v CRM-projekt.
Zadnji korak v fazi izbire informacijske tehnologije CRM je izbira partnerja za
izvedbo CRM-projekta. Izbira je lažja, če je bilo povpraševanje narejeno
strukturirano in hkrati določeno točkovanje posameznih delov ponudbe.
Točkovanje je lahko enostavno, vendar se predlaga, da poteka na osnovi
tehtanih vrednosti. Področjem ponudbe, ki so za podjetja bolj pomembna, so
pripisane večje vrednosti. Po ožjem izboru ponudnikov in na osnovi osebnih
demonstracij ponudb upravni odbor sprejme odločitev o partnerju za uvedbo
informacijske tehnologije CRM.
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2.3.2 Uvedba in upravljanje informacijske podpore CRM
Po oblikovanju CRM-strategije, po zasnovi CRM-projektov, po pregledu in
opredelitvi potrebnih podatkov in sprememb poslovnih procesov ter po izbiri
partnerja na področju informacijske tehnologije CRM sledi uvedba CRM, to je
realizacija CRM-projekta oziroma CRM-podprojektov.
Uvedba CRM poteka v več fazah. Dyche (2004, str. 247) predvideva 3 faze
uvedbe CRM:
1. razvoj CRM,
2. predajo in uvajanje CRM,
3. merjenje uspešnosti CRM projekta.
Buttle (2010, str. 89) predvideva zgolj 2 fazi:
1. izvajanje CRM-projekta.
2. oceno uspešnosti CRM-projekta.
Dyche daje v posebni, drugi fazi več poudarka na izobraževanje in motivacijo
zaposlenih ob uvajanju CRM v uporabo. Verjamemo, da sta izobraževanje in
motivacija zaposlenih pomembna za uporabo, zato tudi v tem delu uvedbo CRM
predstavljamo v treh fazah.
2.3.2.1 Razvoj CRM
Razvoj CRM vključuje izgradnjo in prilagoditve CRM-projekta, upoštevajoč
specifične lastnosti izbrane informacijske tehnologije CRM. Informacijsko
tehnologijo CRM je treba prilagoditi definiranim poslovnim procesom in jo
povezati v celoten sistem. Proces razvoja CRM omogoča, da uporabniki še
enkrat analizirajo poslovne procese in jih po potrebi tudi spremenijo, če
tehnološke zmogljivosti informacijske tehnologije CRM ponujajo izboljšave.
Pomembno je v tej fazi ohraniti osredotočenost na odjemalca.
Prilagajanje in preoblikovanje poslovnih procesov in znotraj informacijske
tehnologije predvsem programske opreme poteka na način prototipov.
Razvijalci programske opreme s prototipi uporabnikom demonstrirajo
funkcionalnost programske opreme, ki podpira različne poslovne procese.
Uporabniki prototipe testirajo in razvijalcem programske opreme podajo
povratne informacije v cilju, da bo končna različica ponujala pričakovano
funkcionalnost in zadostila pričakovanjem uporabnikov.
Razvoj CRM zajema tudi naloge, povezane z vzpostavitvijo potrebne baze
podatkov. Naloge vključujejo načrtovanje podatkovne baze, strukturiranje
podatkovne baze, analiziranje in čiščenje podatkov ter povezovanje z ostalimi
podatkovnimi bazami v podjetju, kar bomo predstavili v posebnem poglavju.
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2.3.2.2 Predaja in uvajanje CRM
Predaja programske opreme CRM in uvajanje v uporabo je faza, ki jo nekateri
razumejo kot zadnji korak v razvoju CRM. Zaradi pomembnosti ga tukaj
izpostavljamo kot samostojno fazo v uvajanju CRM.
Predaja CRM lahko pomeni instalacijo modula pri posameznem uporabniku ali
napotitev na spletno stran ponudnika, kjer se nahaja najeta programska oprema
v oblaku. V obeh primerih sledi najpomembnejši del uvajanja CRM, to je
izobraževanje uporabnikov. Izobraževanje ne pomeni samo začetka uporabe
novega računalniškega programa, ampak izobraževanje v smislu razumevanja
funkcij računalniškega programa, predvsem pa ponujenih izboljšav v poslovnem
oziroma delovnem procesu. Z uporabo novih funkcionalnosti se lahko bistveno
spremeni, to je izboljša, način dela.
Za lažje uvajanje CRM so koristna navodila za uporabo in druga dokumentacija,
neposredna pomoč uporabnikom, pomoč uporabnikom prek spleta. Z
navedenim se spodbuja uporabnike, da v kar največji meri izkoristijo
funkcionalnost nove računalniške opreme. V nadaljevanju uvajanja je koristno
organizirati različne načine izmenjave izkušenj uporabnikov, ki širijo znanje o
uporabi programske opreme CRM.
2.3.2.3 Merjenje uspešnosti CRM-projekta
Zaključna faza CRM-projekta je merjenje in ocenjevanje uspešnosti projekta. Pri
ocenjevanju uspešnosti lahko ocenjujemo uspešnost CRM-projekta v smislu
načrtovanja in uvedbe. To pomeni, da se ocenjuje, ali je bil projekt dokončan v
predvidenem času in z načrtovanimi stroški.
Ocenjevanje uspešnosti CRM-projekta v smislu poslovnih rezultatov pomeni
ocenjevanje rezultatov podjetja:
 s finančnega področja, npr. vrednost delnice, dobičkonosnost podjetja,
in
 s področja poslovanja s strankami, npr. lojalnost odjemalcev,
zadovoljstvo odjemalcev, pridobitev odjemalcev, zadržanje odjemalcev,
razvoj odjemalcev, vrednost odjemalcev.
Ponovno je treba spomniti, da je rezultate treba pričakovati in obravnavati v
daljšem časovnem obdobju.
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3 MARKETING IN CRM V PROIZVODNIH PODJETJIH
3.1 Opredelitev in vloga marketinga v podjetjih iz predelovalnih
dejavnosti
Marketing je poslovna aktivnost v podjetju, ki je v neposredni zvezi z menjalnimi
procesi na trgu in jo je možno prikazati večdimenzionalno kot (Radonjič & Iršič,
2006, str. 71−84):
 koncept poslovanja, kar pomeni način razmišljanja in vedenja
(ukrepanja) podjetja v vseh fazah njenega delovanja. Ločimo koncept
proizvodne usmerjenosti, ki temelji na vprašanju, kako proizvajati
koncept prodajne usmerjenosti, ki temelji na vprašanju, kako prodati,
kar je proizvedeno; in koncept marketinške usmerjenosti, ki temelji na
vprašanju, kaj in koliko proizvajati,
 poslovno filozofijo, ki je jedro kulture podjetja in temelji na vseh
zaposlenih. Marketing je del kulture podjetja in postane filozofija vseh
zaposlenih, ko zaposleni razumejo in živijo koncept marketinške
usmerjenosti,
 poslovno-procesno aktivnost, ki mora potekati sistematično ter se
začeti in končati pri odjemalcu. Marketinška aktivnost poteka v treh
fazah: priprava marketinške aktivnosti, izvedba marketinške aktivnosti
in nadzor izvedenih marketinških aktivnosti z ugotavljanjem rezultatov,
 koordinirajočo dejavnost v podjetju, saj se povezuje neposredno s
trgom in odjemalci druge poslovne funkcije podjetja. Koordinirajoče
aktivnosti pomenijo usklajevanje na strateški, taktični in operativni ravni
s ciljem doseganja skupnih tržnih ciljev,
 ciljno aktivnost, ki ima jasno zastavljene cilje marketinga. Rezultati
marketinga se kažejo tudi kot sestavni del rezultatov celotnega
podjetja,
 organizacijski sistem, ki je kompleksen zaradi hierarhičnosti njegovih
vertikalnih ravni, interdisciplinaren in multidisciplinaren v sodelovanju z
drugimi poslovnimi funkcijami ter odvisen od trga in odjemalcev pri
postavljanju ciljev.
Marketing kot poslovno aktivnost razumemo v soustvarjanju, zagotavljanju in
prenašanju vrednosti ciljnim dobičkonosnim odjemalcem. Podjetja iz
predelovalnih dejavnosti se danes selijo od proizvodne in prodajne usmerjenosti
k marketinški usmerjenosti. Odjemalcem ne zagotavljajo več samo
funkcionalnosti proizvodov, ampak dobavljajo vrednost za odjemalca.
Pri menjalnih procesih na trgu menjava lahko poteka med:
 dvema udeležencema, ki sta podjetji (angl. Business to Rusiness
Relationship − B2B), ali
 podjetjem in končnimi uporabniki (angl. Business to Customer
Relationship − B2C).
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Glavne značilnosti oziroma razlike prikazuje tabela 2.
Tabela 2: Glavne značilnosti B2B in B2C
B2B – medpodjetniški
trg
Poudarek je na razvoju trga.

B2C – trg
končnih porabnikov
Segmentacija trga je bolj
pomembna kot razvoj trga.

Temelji na značilnostih
industrije.

Prilagojena povpraševanju
odjemalcev in
konkurenčnosti.
Umeščanje temelji na
lastnostih in sposobnostih.

Temelji na osebnostnih
značilnostih in življenjskem
slogu .
Ustvarjanje povpraševanja in
razlikovanje med blagovnimi
znamkami.
Namenjena pospeševanju
prodaje, včasih temelji na
količinskih popustih .
Umeščanje temelji na
psihološkem dojemanju.

Osebna prodaja, ki jo
spremlja podpora
odjemalcem zaledne pisarne
Poudarek bolj na
proučevanju tehnološkega
napredka kot odjemalcev.

Veletrgovina in maloprodaja
predstavljata stik z
odjemalci.
Namenjena za umeščanje
novih produktov in
spreminjanju obstoječih.

Trg
Segmentacija
trga
Oglaševanje
Cenovna
politika
Produkti
Prodajni
kanali
Raziskava
trga

Informiranje ponudbi in o
zmogljivostih produktov.

Vse razlike med področjema B2B in B2C kažejo na to, da je treba tudi v
kontekstu marketinga in CRM razumeti posebnosti oziroma razlike odjemalcev.
Na področju podjetij iz predelovalnih dejavnostih, še posebej večjih podjetij, gre
za odnos med dvema podjetjema. To je tudi področje, ki ga obravnavamo v tej
nalogi.
Podjetja iz predelovalnih dejavnosti, ki delujejo znotraj iste industrijske panoge,
opredeljujejo podobni interesi in načini ravnanja (Morgan & Hunt, 1994, str. 20).
To dejstvo lahko vodi k večjemu medsebojnemu povezovanju ali pa
neodvisnemu poslovnemu delovanju v cilju izpolnjevanja zakonodaje in
zadovoljevanja potreb odjemalcev. Odnos z odjemalcem je omejen s
pričakovanimi zakonskimi okvirji in je lahko značilen za celotno industrijsko
panogo (Andersen et al., 2009, str. 815). Dejstvo, da podjetja v določenih
industrijskih panogah težijo najprej k zadovoljevanju norm in šele kasneje
zadovoljevanju potreb odjemalcev, je zelo redko izpostavljeno v literaturi.
Zavedanje, da sta identifikacija in ustvarjanje vrednosti za odjemalce lahko
specifična za posamezne industrijske panoge, je zelo pomembno (Buttle, 2004,
str. 193; Payne, 2006, str. 102). Predstavlja sestavni del razumevanja CRM in
vpliva na načrtovanje in uvedbo CRM v podjetje, kar pomeni, da je vključeno v
CRM-strategijo, CRM-projekte, izbiro in uvedbo informacijske tehnologije CRM,
ter kasnejše aktivno izvajanje.
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3.2 Povezava marketinga in CRM
Ustvarjanje in zagotavljanje vrednosti ciljnim dobičkonosnim odjemalcem je v
središču definicij marketinga in CRM.
Na področju marketinga govorimo o marketinškem spletu (angl. Marketing Mix),
ki predstavlja kombinacijo procesov, ki na posameznih področjih ustvarjajo in
zagotavljajo vrednost odjemalcem in podjetju. E. Jerome McCarthy je leta 1960
najprej opredelil štiri področja ali 4P:
 angl. Product − proizvod, kjer se zagotavlja vrednost odjemalcu s tem,
da se razume potrebo po proizvodu in zagotovi njegova uporabnost in
edinstvenost,
 angl. Place – prostor, kjer se zagotavljata dobava in predaja proizvoda
in njegove vrednosti,
 angl. Price − cena proizvoda, kjer se oblikuje plačilo vrednosti za kupce
in ustvarja vrednost za podjetje,
 angl. Promotion – promocija, kjer se vzpostavlja zavedanje o
prisotnosti proizvoda na trgu.
Že v 70. letih se je zaradi razumevanja, da odjemalcu vrednosti ne predstavlja
vedno samo proizvod, ampak tudi storitev, pojavila potreba po razširitvi
področij. Booms in Bitner sta leta 1981 dodala 3 nova področja in definirala
razširjen marketinški splet (angl. Extended Marketing Mix), ki dodatno vključuje:
 angl. People – ljudi, ki s svojimi aktivnostmi in odnosi prispevajo pri
gradnji odnosov, zadovoljstva in lojalnosti odjemalcev,
 angl. Process – procese, ki omogočijo ustvarjanje in prenos vrednosti
odjemalcem,
 angl. Physical environment/evidence – prisotnost, ki omogoča
komuniciranje vrednosti za odjemalca in vrednot podjetja ter graditev
odnosa z odjemalcem.
Razširjen marketinški splet je izpostavil področja, ki jih kot ključna področja za
pridobivanje in ohranjanje dobičkonosnih odjemalcev poudarja tudi CRM. Kot
primer povezave marketinga in CRM lahko navedemo zapis o konceptih in
tehnologijah CRM, ki na področju ustvarjanja vrednosti za odjemalce izpostavlja
enaka področja vrednosti, kot jih zasledimo pri razširjenem marketinškem spletu
(Buttle, 2010, str. 197−220):
 vrednost za odjemalca, povezana s proizvodom, ki jo sestavljajo
inovacije proizvodov, dodatna ponudba, storitve, povezane s
proizvodom, zaznavanje blagovne znamke in produktne sinergije,
 vrednost za odjemalca, povezana s storitvami, ki zajema garancijo
kakovosti, garancijo poprodajnih storitev in garancijo sodelovanja,
 vrednost za odjemalca, povezana s procesi, s poudarkom na
upravljanju pritožb odjemalcev,
 vrednost za odjemalca, povezana z ljudmi, ki s svojim znanjem,
sposobnostmi in zavzetostjo predstavljajo ključen del prenosa vrednosti
za odjemalca,
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 vrednost za odjemalca, povezana s fizično in virtualno prisotnostjo, ki
zajema vsa sredstva, opremo in materiale za komunikacijo vrednosti
odjemalcem,
 vrednost za odjemalca, povezana s komunikacijo z odjemalci, ki
zajema neposrednost pri komunikaciji, individualizacijo komunikacije in
interaktivnost, ter
 vrednost za odjemalca, povezana s prodajnimi in distribucijskimi kanali,
ki mora, če je vključena, prispevati k vrednosti za odjemalca.
Ob povezanosti marketinga in CRM, ob usmerjenosti k dobičkonosnemu
odjemalcu in zagotavljanju vrednosti za odjemalca, se je treba zavedati
sprememb, ki se dogajajo na trgu, in zato potrebnosti upravljanja vse večjega in
večjega števila informacij o odjemalcih. Danes se podjetja srečujejo s
spremembami, ki jih lahko prepoznamo na treh področjih. V povezavi z njimi
podjetja izražajo zahtevo po veliki množici informacij o odjemalcih. To so
področja:
a. v povezavi z odjemalci.
Spremembe v povezavi z odjemalci so povezane predvsem z vedno
večjimi:
 demografskimi spremembami in s povečano raznolikostjo
odjemalcev, ki zajema: staranje populacije v razvitih ekonomijah,
povečanje raznolikosti etničnih skupin ter povečanje želene
individualizacije posameznikov, in
 spremembami nakupnega obnašanja, ki zajema: pomanjkanje
časa, dobro prepoznavanje vrednosti, dostopnost do informacij,
povečano uporabo socialnih medijev, zmanjšanje lojalnosti in
potrebo po udobju v nakupnem procesu.
Navedene spremembe vodijo k zahtevi po veliki množici informacij o
odjemalcih, ki bodo osnova za razdrobljeno, raznoliko, individualizirano
ponudbo podjetij.
b. v povezavi s trgom.
Spremembe na trgu opredeljujejo:
 povečevanje konkurence in pozornosti do odjemalcev,
 povečevanje razdrobljenosti trga in
 težka diferenciacija in segmentacija trga.
Spremembe nalagajo podjetjem, da so strateško usmerjena k
odjemalcem in da natančneje upravljajo odnose z odjemalci, kar spet
vodi k zahtevi po veliki množici informacij o odjemalcih.
c. v povezavi z marketingom.
Spremembe v povezavi z marketingom so povezane:
 z zmanjševanjem števila klasičnih medijev in
 s povečanjem števila komunikacijskih kanalov in interakcij z
odjemalci.
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Pojav večjega števila komunikacijskih kanalov in vzporedna
komunikacija z odjemalci po več kanalih zahtevata koordinacijo.
Koordinacija komunikacije po več kanalih predstavlja kompleksnost, ki
jo je mogoče obvladovati zgolj s podporo zmogljive informacijske
tehnologije.
V poglavju 2.3.1.3 smo predstavili arhitekturo CRM-sistema in zapisali, da so za
izvajanje CRM aktivnosti potrebni:
 podatki s področja strateškega CRM za potrebe usmerjanja,
pridobivanja in ohranjanja dobičkonosnih odjemalcev,
 podatki s področja analitičnega CRM za potrebe inteligentne obdelave,
analize in razumevanja odjemalcev,
 podatki s področja operativnega CRM za potrebe celovitega upravljanja
in avtomatizacije dnevnih aktivnosti, ki so povezane z interakcijami z
odjemalci na področju osebne prodaje, podpore odjemalcem in
marketinških aktivnosti,
 podatki s področja sodelovalnega CRM za potrebe sodelovanja s
poslovnimi partnerji podjetja in s tem povečanja vrednosti za
odjemalce, podjetje in poslovne partnerje.
Spremembe, ki zahtevajo veliko množico informacij o odjemalcih, ki
predstavljajo akterje na trgu in po več kanalih komunicirajo s podjetjem, vodijo k
spremembam na področju informacijske tehnologije. Vodijo k povečanim
potrebam informacijske tehnologije tako bo obsegu, predvsem pa po
sposobnostih na področju:
 pridobivanja, shranjevanja in analiziranja podatkov o odjemalcih, torej
na področju analitičnega CRM, ter
 avtomatizacije aktivnosti, povezanih s stiki z odjemalci, torej na
področju operativnega CRM in sodelovalnega CRM.
Področja analitičnega CRM in operativnega CRM obravnavamo v nadaljevanju.

3.3 Analitični CRM
Analitični CRM predstavlja vez med informacijskim sistemom podjetja in
operativnim CRM. Podjetje ima informacijski sistem, kamor se stekajo notranje
in zunanje informacije in vsebuje vse informacije, potrebne za delovanje vseh
funkcij v podjetju. Nekatere izmed njih so povezane z odjemalci in so sestavni
del podatkovne baze o odjemalcih. Podatkovna baza o odjemalcih je osnova za
aktivnosti analitičnega CRM, ki po izvedenih analizah ponudi informacije o
odjemalcih za potrebe aktivnosti operativnega CRM.
Proces vzpostavitve in izvajanja analitičnega CRM poteka v treh fazah:
1. vzpostavitev podatkovne baze o odjemalcih za potrebe CRM,
2. skladiščenje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM in
3. analiziranje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM.
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Proces izvajanja analitičnega CRM prikazujemo na sliki 12 (Nettleton, 2014, str.
2) in ga bomo predstavili v naslednjih podpoglavjih.
Slika 12: Proces izvajanja analitičnega CRM

Vir: (Nettleton, 2014, str. 2) .

3.3.1 Vzpostavitev podatkovne baze o odjemalcih za potrebe CRM
Za kakovostno izvajanje analitičnega CRM, ki zajema pridobivanje,
shranjevanje in analiziranje podatkov o odjemalcih, najprej potrebujemo
kakovostno podatkovno bazo o odjemalcih. Kakovostna podatkovna baza
pomeni, da je podatke možno izmenjevati, jih prenašati med bazami, da so
podatki točni, relevantni, na voljo, ko so potrebni in varni (Watson, 2002, str. 2).
Buttle (2010, str. 96) predvideva 6 korakov, potrebnih za vzpostavitev
podatkovne baze, ki jih prikazujemo na sliki 13 in opisujemo v nadaljevanju.
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Slika 13: Koraki za vzpostavitev podatkovne baze o odjemalcih za potrebe CRM

Vir: (Buttle, 2010, str. 96).

a. Opredelitev funkcij podatkovne baze
Podatkovna baza o odjemalcih mora podpirati CRM-aktivnosti vseh
področij, torej področja strateškega CRM, analitičnega CRM,
operativnega CRM in sodelovalnega CRM. Podatkovna baza je tipično
organizirana v dveh delih:
 podatki za potrebe operativnega CRM se nahajajo v podatkovni
bazi OLTP (angl. Online Transaction Processing), ki je
namenjena vsakodnevnemu operativnemu sodelovanju z
odjemalci,
 podatki za potrebe analitičnega CRM se nahajajo v podatkovni
bazi OLAP (angl. Online Analytical Processing), ki je namenjena
analitičnim aktivnostim o odjemalcih.
Bazi sta povezani. Podatki iz baze OLTP se strukturirano prenašajo v
bazo OLAP, kjer se skupaj z ostalimi notranjimi in zunanjimi podatki
izvajajo analize za potrebe izboljšanja operativnega sodelovanja z
odjemalci.
b. Opredelitev informacijskih zahtev
Pri opredeljevanju informacijskih zahtev o odjemalcih, ki naj jih vsebuje
podatkovna baza, je treba upoštevati pričakovanja uporabnikov.
Različni avtorji sicer predlagajo različen nabor podatkov o odjemalcih,
vendar velja, da mora podatkovna baza o odjemalcih vsebovati:
 osnovne podatke o odjemalcih in značilnosti odjemalcev, ki
vplivajo na nakupno vedenje (Kotler, 1994, str. 174 in 211) in
 aktivnosti v zvezi z nakupnimi odločitvami strank.
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c. Identificiranje virov informacij
Viri informacij za potrebe oblikovanja podatkovnih baz o odjemalcih so
lahko (Radonjić & Iršič, 2006, str. 260):
 primarni, pridobljeni neposredno z metodama spraševanja in
opazovanja, ali
 sekundarni, pridobljeni z uporabo podatkov drugih organizacij.
Viri informacij so lahko notranji ali zunanji, vendar glede na vir
informacij obstajajo omejitve glede možnih kasnejših analiz podatkov o
odjemalcih (Nettleton, 2014, str. 18).
d. Izbira tehnologije podatkovne baze in potrebne strojne opreme
Podatki o odjemalcih so lahko v podatkovni bazi strukturirani na več
načinov, ki jo imenujemo tehnologija podatkovne baze, od katere sta
soodvisni izbira informacijske tehnologije za upravljanje podatkovne
baze in potrebna strojna oprema. Buttle (2010, str. 103) podaja 3
načine strukturiranja podatkov o odjemalcih: hierarhični, mrežni in
povezovalni način. Kumar in Reinartz (2012, str. 170) podajata tudi 3
načine strukturiranja podatkov o odjemalcih: hierarhični, obrnjen in
povezovalni način.
Danes je standardni način strukturiranja podatkov na področju CRM
povezovalni način, ki tvori povezovalne podatkovne baze. Povezovalne
podatkovne baze delujejo po principu, da odjemalcu pripišemo
edinstveno identifikacijsko številko, ki je edinstvena povezava z vsemi
podatki, povezanimi z odjemalcem, in na osnovi katere poteka tudi
povezava s podatki o odjemalcu v vseh drugih podatkovnih bazah
podjetja.
Podjetje strojno opremo za podatkovno bazo o odjemalcih izbere glede
na velikost podatkovne baze, obstoječo informacijsko tehnologijo, ki jo
uporablja za podatkovne baze, in število lokacij, kjer se nahaja strojna
oprema za shranjevanje podatkov o odjemalcih.
e. Polnjenje podatkovne baze o odjemalcih
Polnjenje podatkovne baze o odjemalcih razumemo kot začetno
polnjenje podatkov o odjemalcih v podatkovno bazo in tudi kasnejše
dopolnjevanje podatkovne baze o odjemalcih. Obseg podatkov o
odjemalcu je odvisen od faze, v kateri se nahaja sodelovanje z
odjemalcem: identifikacija odjemalca, začetek sodelovanja z
odjemalcem, ohranjanje sodelovanja z odjemalcem ali razvoj
odjemalca (Ngai et al., 2009, str. 2593).
Buttle (2010, str. 105) opozarja, da največja težava podatkovnih baz o
odjemalcih niso napačni podatki o odjemalcih, ampak manjkajoči
podatki o odjemalcih. Na osnovi tega je treba v povezavi z odjemalcem
voditi status, v katerem se nahaja sodelovanje z odjemalcem, in slediti
korakom, ki zagotavljajo točnost in ažurnost podatkov.
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f. Uporaba in vzdrževanje podatkovne baze o odjemalcih
Pri uporabi in vzdrževanju podatkovne baze mora podjetje poskrbeti,
da obstaja sistem, ki skrbi, da se podatki o odjemalcu ves čas
dopolnjujejo, prečiščujejo in ažurirajo. S tem zagotavlja celovit, 360stopinjski pogled na odjemalca in njegove pretekle in sedanje
aktivnosti.
3.3.2 Skladiščenje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM
Veliko in še naraščajoče število podatkov o odjemalcih, ki se zbirajo v množici
stikov z njimi, je smiselno za potrebe odločanja na osnovi kompleksnih analiz
združiti v enem celovitem podatkovnem skladišču (Watson, 2002, str. 4).
Pomembno je, da ločimo podatkovno skladišče, ki je prostor, kjer se nahajajo
podatki, in skladiščenje podatkov, ki pomeni aktivnost (March & Hevner, 2007,
str. 1031). Skladiščenje podatkov zajema tudi razvoj in upravljanje metod za
zbiranje, integracijo, interpretacijo, upravljanje in uporabo podatkov.
March in Hevner (2007, str. 1036) ugotavljata, da je skladiščenje podatkov treba
razdeliti na štiri področja obravnave:
 področje obvladovanja vsebinskih podatkov o odjemalcih, kjer potekajo
sprejem podatkov iz različnih virov, koordinacija sprejema podatkov iz
različnih virov, časovno upravljanje sprejema podatkov in čiščenje v
primeru podvajanja,
 področje povezovanja med podatki o odjemalcih in povezovanje
podatkov o odjemalcih s podatki, ki so v posredni povezavi z njimi,
 področje uporabe, ki zajema: izvedbo analiz podatkov o odjemalcih,
načine razširjanja informacij o odjemalcih do uporabnika informacij in
zagotavljanje zasebnosti in varnosti podatkov o odjemalcih,
 področje razvoja, ki skrbi, da je podatkovno skladišče vedno sposobno
sprememb in prilagoditve prihodnjim zahtevam.
3.3.3 Analiziranje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM
Podatke v odjemalcih, ki se strukturirani nahajajo v podatkovnem skladišču, je
namen uporabiti za potrebe operativnega CRM, to pomeni za potrebe
avtomatizacije dnevnih aktivnosti, ki so povezane z interakcijami z odjemalci, in
celovitega upravljanja odnosov z odjemalci.
Analiza podatkov o odjemalcih poda uporabnikom CRM ugotovitve in usmeritve
za izvajanje CRM-aktivnosti. Analiza podatkov v podatkovnih skladiščih in
poročanje o ugotovitvah potekata na tri načine (Buttle, 2010, str. 113), in sicer
kot:
 standardna poročila; so poročila, avtomatično periodično generirana
poročila CRM-sistema o rezultatih CRM-aktivnosti,
 podatkovno poizvedovanje (angl. Online Analytical Processing –
OLAP)
Podatkovno poizvedovanje omogoča večravensko analizo rezultatov
CRM-aktivnosti in ni uokvirjeno kot standardna poročila. S podatkovnim
poizvedovanjem lahko uporabnik sam tvori poročila na različno

34

kumuliranih ravneh, npr. pridobi informacijo o prometu v državi, potem
o prometu po kupcih v določeni državi in nato še prometu po izdelkih
pri kupcu iz določene države.
 podatkovno rudarjenje (angl. Data Mining)
Podatkovno rudarjenje je analitična aktivnost, ki poda ugotovljene
vzorce v povezavi z odjemalci in napovedi v povezavi z odjemalci, ki so
namenjeni podpori in usmeritvam pri sprejemanju odločitev na področju
strateškega CRM in operativnega CRM. Podatkovno rudarjenje se
lahko izvaja na podatkovnih bazah o odjemalcih, vendar je neprimerno
bolj učinkovito, če se izvaja na stabilnih in celovitih podatkovnih
skladiščih.
Podatkovno rudarjenje zajema različne modele podatkovnega rudarjenja, ki
temeljijo na naslednjih metodah podatkovnega rudarjenja (Ngai et al., 2009, str.
2595):
 metoda povezovanja, katere področje je vzpostavljanje povezave med
dvema podatkoma. Najpogosteje se uporablja za analizo prodajnega
asortimana in analizo navzkrižne prodaje,
 metoda klasifikacije, katere področje je razvrščanje podatkov o
odjemalcih v vnaprej definirane skupine. Najpogosteje se uporablja za
segmentacijo odjemalcev, analizo potencialnih odjemalcev, analizo
življenjskega cikla odjemalcev ter podporo aktivnostim direktnega
marketinga, aktivnostim povečevanja lojalnosti in aktivnostim
neposredne prodaje,
 klastrska metoda, katere področje je segmentacija heterogene skupine
odjemalcev v homogene skupine – klastre. Klastri niso vnaprej
definirani, ampak se določijo v teku izvajanja analize. Pri vzpostavljanju
klastrov je cilj minimiziranje razlik med člani klastra in maksimiziranje
razlike med klastri. Najpogosteje se uporablja za segmentacijo
odjemalcev, analizo potencialnih odjemalcev, analizo življenjskega
cikla odjemalcev, analizo pritožb odjemalcev ter podporo aktivnostim
direktnega marketinga, aktivnostim povečevanja lojalnosti in
aktivnostim neposredne prodaje,
 metoda napovedovanja, katere področje je napovedovanje prihodnjega
vedenja odjemalcev na osnovi vedenja v preteklosti. Najpogosteje se
uporablja za analizo življenjskega cikla odjemalcev,
 metoda regresije, katere področje je analiza odvisnosti. Najpogosteje
se uporablja na področju segmentacije odjemalcev, analize
življenjskega cikla odjemalcev ter podpore aktivnostim direktnega
marketinga in aktivnostim povečevanja lojalnosti odjemalcev,
 metoda sekvenčne analize, katere področje je prepoznavanje vzorcev,
ki se ponavljajo skozi čas. Najpogosteje se uporablja za analizo
prodajnega asortimana, za analizo navzkrižne prodaje, analizo pritožb
odjemalcev ter podporo aktivnostim povečevanja lojalnosti odjemalcev
in aktivnostim neposredne prodaje,
 metoda vizualizacije, katere področje je nazorno predstavljanje
podatkov v cilju prepoznavanja kompleksnih vzorcev. Najpogosteje se
uporablja za analizo potencialnih odjemalcev. Metoda vizualizacije se
uporablja hkrati z ostalimi zgoraj navedenimi metodami za
predstavljanje rezultatov analiz.
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Različne metode podatkovnega rudarjenja so uporabne za podporo različnih
CRM-aktivnosti, ki so specifične za različne faze, v katerih se nahaja
sodelovanje z odjemalcem: identifikacija odjemalca, začetek sodelovanja z
odjemalcem, ohranjanje sodelovanja z odjemalcem in razvoj odjemalca, kar
prikazuje slika 14 (Ngai et al., 2009, str. 2597).
Slika 14: Metode podatkovnega rudarjenja in različne faze sodelovanja z
odjemalcem

Vir: (Ngai et al., 2009, str. 2597) .
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Podatkovno rudarjenje poteka v fazah, ki jih predstavljamo na sliki 15 (Bahari &
Elayidom, 2015, str. 727).
Slika 15: Faze podatkovnega rudarjenja

Vir: (Bahari & Elayidom, 2015, str. 727) .

Najprej si je treba zastaviti cilj izvedbe aktivnosti podatkovnega rudarjenja. Ta
temelji na problemu oziroma vprašanju, ki nas zanima v povezavi z odjemalci.
Pri postavljanju cilja je treba upoštevati, v kateri fazi se nahaja sodelovanje z
odjemalci. Sledi priprava podatkov oziroma kreiranje podatkovne baze, na
kateri se bo izvedlo podatkovno rudarjenje. Za podatkovno rudarjenje se na
analizi najboljših praks vzpostavi model podatkovnega rudarjenja, ki temelji na
eni izmed zgoraj navedenih metod podatkovnega rudarjenja. Po izvedbi
podatkovnega rudarjenja se ocenijo rezultati izvedene analize podatkov o
odjemalcih in se primerno predstavijo, vizualizirajo za nadaljnje odločanje.
Analiziranje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM, še posebej podatkovno
rudarjenje, ki temelji na stabilnem in celovitem podatkovnem skladišču, poda
razumevanje odjemalcev in osnovo za izvajanje aktivnosti operativnega CRM.
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3.4 Področja in aktivnosti operativnega CRM
Nekateri avtorji operativni CRM opredeljujejo kot del informacijske tehnologije
za potrebe CRM, drugi pa kot področja celovitega upravljanja aktivnosti,
povezanih s stiki z odjemalci.
Gneiser (2010, str. 97) operativni CRM opredeljuje zgolj kot računalniške
aplikacije, ki podpirajo vsa poslovna področja in procese, ki so v neposrednem
stiku z odjemalci. Operativni CRM podaja kot računalniško povezavo med
aktivnostmi, ki potekajo v neposrednem stiku z odjemalci (angl. front-office), in
ostalimi računalniškimi sistemi v podjetju (angl. back office, ki uporablja npr.
ERP in SCM).
Nasprotno Buttle (2010) razlaga operativni CRM kot celovito upravljanje
aktivnosti, povezanih s stiki z odjemalci, ki pa je avtomatizirano. Razdeliti ga je
mogoče na tri ključna področja:
 avtomatizacijo marketinških aktivnosti,
 avtomatizacijo prodajnega osebja in
 avtomatizacijo storitev za odjemalce.
Dyche (2004, str. 19) povezuje operativni CRM z naslednjimi področji:
 marketingom,
 podporo odjemalcem in
 avtomatizacijo prodajnega osebja.
Za CRM v večjih proizvodnih podjetjih, kjer gre za odnos med dvema
podjetjema (B2B), bomo v tej nalogi operativni CRM razdelili na tri CRMpodročja:
 področje osebne prodaje. Osebna prodaja je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in/ali izvedbo neposrednega
(osebnega) prodajnega stika med podjetjema. Izhodišče je, da se
odločitve o začetku sodelovanja in nakupnih odločitvah sprejemajo na
osnovi osebnih prodajnih stikov,
 področje podpore odjemalcem. Podpora odjemalcem je področje, kjer
se izvajajo CRM-aktivnosti, ki so potrebne za operativno izvedbo
prodaje in dobave, kakor tudi podpora odjemalcem za informiranje in
poprodajne aktivnosti. Če se nakupne odločitve sprejemajo na osnovi
osebnih prodajnih stikov, sledi operativna izvedba dobave in
spremljajočih aktivnosti,
 področje podpore prodaji. Podpora prodaji je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti za pripravo in/ali izvedbo marketinških aktivnosti in
aktivnosti za podporo izvajanja osebne prodaje − priprava prodajnih
orodij (npr. katalogi, vzorci itd.). Povečanje verjetnosti za uspeh pri
osebni prodaji temelji tudi na dobrih, prepričljivih prodajnih orodjih in
spremljajočih marketinških aktivnostih.
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3.4.1 Osebna prodaja in CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje
Področje osebne prodaje predstavlja neposredni stik z odjemalci in je zaradi
tega izjemno pomembno za ustvarjanje in zagotavljanje vrednosti ciljnim
dobičkonosnim odjemalcem.
Prodajno osebje igra ključno vlogo pri ustvarjanju in ohranjanju dolgoročnih
odnosov z odjemalci. Odjemalci lahko imajo včasih celo večjo lojalnost do
prodajnega osebja kot do podjetij, ki mu pripada prodajno osebje (Weitz &
Bradford, 1999, str. 241). Razumeti je treba, da se osebna prodaja in vloga
prodajnega osebja spreminjata v odvisnosti koncepta poslovanja, ki smo ga
predstavili v poglavju 3.1 in ga prikazujemo v tabeli 3 (Weitz & Bradford, 1999,
str. 242).
Tabela 3: Osebna prodaja in vloga prodajnega osebja
Vloga

Proizvodna
usmerjenost

Prodajna
usmerjenost

Marketinška
usmerjenost
Zadovoljiti
potrebe
odjemalcev
Kratkoročne
potrebe
odjemalcev in
prodajalcev
Usklajevanje
razpoložljive
ponudbe s
potrebami
odjemalcev
Vplivanje na
odjemalca s
prilagodljivim
pristopom

Partnerska
usmerjenost
Zadovoljiti
potrebe
odjemalcev
Dolgoročne
potrebe
odjemalcev in
prodajalcev
Usklajevanje
potreb
odjemalcev s
sposobnostmi
dobavitelja
Ustvarjanje in
ohranjanje
odnosov z
odjemalci

Cilj prodaje

Prodati

Prodati

Usmerjenost
prodaje

Kratkoročne
potrebe
prodajalcev

Kratkoročne
potrebe
prodajalcev

Kritične
naloge
prodajnega
osebja

Sprejem
naročil,
dobava
naročenega

Prepričevanje
odjemalcev za
nakup

Aktivnosti
prodajnega
osebja

Prodajni klici in
informiranje o
ponudbi
dobavitelja

Vplivanje na
odjemalca z
agresivnim
pristopom

Vloga
prodajnega
osebja

Ponudnik

Prepričevalec

Reševalec
problemov

Ustvarjalec
vrednosti

Usmeritev
prodajnega
menedžmenta
(izbira,
izobraževanje
, motivacija,
ocenjevanje,
nagrajevanje)

Poudarek na
razporejanju
prodajnega
osebja in
motivaciji
prodajnega
osebja za
vlaganje več
naporov

Poudarek na
razporejanju
prodajnega
osebja in
motivaciji
prodajnega
osebja za
vlaganje več
naporov

Poudarek na
izbiranju in
izobraževanju
prodajnega
osebja, ter
motivaciji
prodajnega
osebja da
deluje
preudarno

Poudarek na
izbiranju
prodajnega
osebja in
motivaciji
prodajnega
osebja da
deluje timsko,
proaktivno,
nekonfliktno

Vir: (W eitz & Bradford, 1999, str. 242) .
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Na področju osebne prodaje se izvaja niz CRM-aktivnosti, ki jih je mogoče
podpreti z informacijsko tehnologijo. Predstavljamo jih v tabeli 4 (ponudniki
programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com; Jelinek, 2013, str. 638;
Buttle, 2010, str. 398; Dyche, 2004, str. 82−88).
Tabela 4: CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje
CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje
Menedžment baze podatkov o
Menedžment pogodb
odjemalcih
Menedžment baze podatkov o
Menedžment cenikov in ponudb
ključnih odjemalcih
Menedžment baze podatkov o
Menedžment povpraševanj
potencialnih odjemalcih
Menedžment stikov z odjemalci
Oblikovanje ponudb
Menedžment prodajnih priložnosti
Menedžment naročil
Menedžment prodajnih aktivnosti na
Menedžment baze podatkov o
terenu
izdelkih
Menedžment prodajnih aktivnosti
Planiranje in napovedovanje prodaje
Menedžment prodajnih dogodkov
Menedžment dokumentov
Menedžment faz prodajnega procesa Konfiguriranje izdelkov
Menedžment prodajnih področij
Vizualiziranje izdelkov
Menedžment prodaje
Inženiring delovnih procesov
Menedžment spodbud prodajalcev
Menedžment zalog in terjatev
Menedžment znanja
Vir podatkov: (ponudniki programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com;
Jelinek, 2013, str. 638; Buttle, 2010, str. 398; Dyche, 2004, str. 82−88) .

Za učinkovito delo prodajnega osebja CRM-aktivnosti na področju osebne
prodaje potekajo metodološko sistematizirano in avtomatizirano ter so podprte z
visoko informacijsko tehnologijo. Vsi dogodki, povezani s katerokoli od CRMaktivnosti, se beležijo in so vstopni podatek analitičnega CRM.
Literatura ne navaja, katere izmed CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje
podjetja izvajajo pogosteje ali katera izmed CRM-aktivnosti na področju osebne
prodaje je pomembnejša.
Izvajanje informacijsko podprtih CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje
poteka na več organizacijskih ravneh:
 na ravni prodajnega osebja, ki uporablja CRM kot orodje za
samovodenje. Uporabljati ga mora za določanje prioritet pri svojem
delu in zmanjšanje administrativnega dela in nikakor ne doživljati kot
orodje prodajnega menedžmenta za njihovo kontrolo (Jelinek, 2013,
str. 637). Uporaba CRM prodajnemu osebju omogoči koristi, kot so
npr.: obvladovanje večjega števila prodajnih priložnosti, večjo stopnjo
verjetnosti za sklenitev posla, izboljšane odnose z odjemalci,
strukturirano ponudbo za odjemalce, celovito spremljanje zgodovine
vseh stikov in aktivnosti podjetja z odjemalci,
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 na ravni prodajnega menedžmenta, ki uporablja CRM kot orodje za
vodenje prodajnega osebja. Uporabljati ga mora za usmerjanje in
motivacijo prodajnega osebja in ne zgolj za kontrolo rezultatov in
aktivnosti prodajnega osebja. Pri uporabi CRM mora biti vzor
prodajnemu osebju. Uporaba CRM prodajnemu menedžmentu koristi
za: kakovostnejše vodenje prodajnega osebja, ki se kaže v izboljšani
produktivnosti prodajnega osebja, kakovostnejše poročanje o prodajnih
aktivnostih in rezultatih, spremljanje prodajnih priložnosti in
napovedovanje prodaje,
 na ravni vrhnjega menedžmenta, ki uporablja CRM kot orodje za
strateško vodenje in sprejemanje strateških odločitev, ki podpirajo k
odjemalcem usmerjene aktivnosti celotnega podjetja. Uspešna uporaba
CRM se vrhnjemu menedžmentu kaže kot: večji prihodki od prodaje,
večji tržni delež, zmanjšanje stroškov prodaje, izboljšan denarni tok in
dobičkonosnost podjetja.
Odjemalci izvajanje informacijsko podprtih CRM-aktivnosti na področju osebne
prodaje hkrati zaznavajo kot izboljšano ponudbo podjetja glede na njihove
potrebe, hitrejši odziv na povpraševanja, proaktivnost ponudnika v cilju
reševanja problemov odjemalca, sistematičnost pri sodelovanju in dolgoročni
namen ponudnika, zanesljivost in stabilnost sodelovanja, sprejemanje vrednosti
za podjetje odjemalca in s tem izboljšanje rezultatov.
Za zaznavanje in sprejemanje vrednosti za podjetje odjemalca je treba ob
CRM-aktivnostih na področju osebne prodaje, ki ga izvaja prodajno osebje v
ospredju v neposrednem stiku z odjemalci, izvajati CRM-aktivnosti tudi na
področju podpore odjemalcem, ki jo izvaja osebje v zaledju.
3.4.2 Podpora odjemalcem in CRM-aktivnosti na področju podpore
odjemalcem
Podpora odjemalcem je področje, kjer se izvajajo CRM-aktivnosti, ki so
potrebne za operativno izvedbo prodaje in dobave, kakor tudi podpora
odjemalcem za informiranje in poprodajne aktivnosti.
Za učinkovito delo osebja za izvajanje CRM-aktivnosti na področju podpore
odjemalcem mora to biti metodološko sistematizirano in avtomatizirano ter tudi
na tem področju podprto z visoko informacijsko tehnologijo. Podpora
odjemalcem po Buttle (2010, str. 447) lahko poteka v okviru petih enot, ki
morajo imeti dostop do celovitega pregleda o odjemalcu in njegovih preteklih
stikih s podjetjem oziroma po vseh možnih komunikacijskih kanalih. Poteka z
naslednjimi enotami:
 centri za stike, ki komunicirajo z odjemalci po vseh komunikacijskih
kanalih: telefonu, telefaksu, elektronski pošti, kratkih sporočilih mobilnih
telefonov, spletni straneh podjetja in socialnih omrežjih,
 klicni centri, ki so včasih sestavni del centrov za stike, vendar jih
podjetja zaradi menedžmenta pritožb in možnosti osebnega stika med
odjemalcem in zaposlenim v zaledju spremljajo samostojno. Stauss in
Seidel (2004, povzeto po Dietz, 2006, str. 50) sta menedžment pritožb
celo postavila v središče CRM in izpostavila, da je prav menedžment
pritožb v središču strategije k odjemalcem usmerjenega podjetja,
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 računalniška pomoč odjemalcem, ki zagotavlja pomoč odjemalcem pri
komuniciranju s podjetjem na osnovi informacijske tehnologije,
 storitve na terenu, ki so povezane z instalacijo in uvedbo v uporabo pri
uporabniku,
 spletna samopostrežba, ki prek spleta ponudi odjemalcu vrsto storitev,
npr. pregled ponudbe, naročanje, plačevanje, analizo delovanja
naprav, informiranje o fazi realizacije posla itd.
Niz CRM-aktivnosti, ki se izvajajo na področju podpore odjemalcem in ki jih je
mogoče podpreti z informacijsko tehnologijo, predstavljamo v tabeli 5 (ponudniki
programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com; Jelinek, 2013, str. 638;
Buttle, 2010, str. 450; Dyche, 2004, str. 55−67).
Tabela 5: CRM-aktivnosti na področju podpore odjemalcem
CRM-aktivnosti na področju podpore odjemalcem
Menedžment aktivnosti
Logistika in transport
Menedžment stikov z odjemalci
Menedžment pogodb
Sprejem in potrjevanje naročil
Menedžment agentov in posrednikov
Menedžment naročil v podjetju
Samopostrežba za odjemalce
Odprema in fakturiranje
Spletna samopostrežba za odjemalce
Menedžment pritožb in reklamacij
Menedžment ravni storitev za
odjemalce
Center za podporo odjemalcem
Internetni portal za podporo
odjemalcem
Menedžment tehničnih podatkov o
Menedžment in navigacija poti do
izdelkih
odjemalcev
Menedžment rezervnih delov
Menedžment virtualnih spletnih oseb
Razporejanje nerešenih zadev z
Sistem množične strežbe in čakanja
odjemalci
Menedžment nerešenih zadev z
Inženiring delovnega toka procesov
odjemalci
Usmerjanje telefonskih klicev
Analitika storitev
Menedžment elektronskih sporočil
Merjenje zadovoljstva odjemalcev
Menedžment vhodnega
Menedžment zaposlenih
komuniciranja
Menedžment izhodnega
Menedžment zalog in terjatev
komuniciranja
Vir podatkov: (ponudniki programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com;
Jelinek, 2013, str. 638; Buttle, 2010, str. 450; Dyche, 2004, str. 55−67).

Vsi dogodki, povezani s katerokoli od CRM-aktivnosti na področju podpore
odjemalcem, se beležijo in so vstopni podatek analitičnega CRM. S tem se
skozi čas aktivnosti CRM s področja podpore odjemalcem izboljšujejo in
povečujejo vrednost za odjemalce in podjetje.
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Literatura ne navaja, katere izmed CRM-aktivnosti na področju podpore
odjemalcem podjetja izvajajo pogosteje ali katera izmed CRM-aktivnosti na
področju podpore odjemalcem je pomembnejša.
Izvajanje informacijsko podprtih CRM-aktivnosti na področju podpore
odjemalcem odjemalci zaznavajo kot: preglednejše sodelovanje s podjetjem,
hitrejši odziv na njihove potrebe po podpori, kakovostnejši način zagotavljanja
dodatne ponudbe, večjo dosegljivost informacij, strukturirano komuniciranje,
možnost uporabe sodobnih komunikacijskih poti in nenehno izboljševanje na
področju podpore odjemalcem.
3.4.3 Podpora prodaji in CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji
Podpora prodaji je področje, kjer se izvajajo CRM-aktivnosti za pripravo in/ali
izvedbo marketinških aktivnosti in aktivnosti za podporo izvajanja osebne
prodaje − priprava prodajnih orodij (npr. katalogi, vzorci itd.). Povečanje
verjetnosti za uspeh pri osebni prodaji temelji tudi na dobrih, prepričljivih
prodajnih orodjih in spremljajočih marketinških aktivnostih. Izvajanje CRMaktivnosti s področja podpore, ki so avtomatizirane in podprte z informacijsko
tehnologijo, prinaša naslednje koristi (Buttle, 2010, str. 416) :
 povečano stroškovno učinkovitost marketinga,
 večjo produktivnost marketinga,
 večjo učinkovitost marketinga,
 povečano odzivnost,
 izboljšano analitičnost in razumevanje marketinga ter
 izboljšane izkušnje odjemalcev
Niz CRM-aktivnosti, ki se izvajajo na področju podpore prodaji in ki jih je
mogoče podpreti z informacijsko tehnologijo, predstavljamo v tabeli 6 (ponudniki
programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com; Jelinek, 2013, str. 638;
Buttle, 2010, str. 417; Dyche, 2004, str. 19−41).
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Tabela 6: CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji
CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji
Menedžment marketinških kampanj
Ustvarjanje in menedžment prodajnih
orodij
Menedžment marketinških dogodkov Menedžment katalogov, cenikov in
dokumentov
Menedžment marketinških kampanj
Menedžment baze podatkov o
po e-pošti
nakupih
Menedžment marketinških kampanj
Raziskava trga in analiza
po pošti
Menedžment marketinških aktivnosti
Segmentiranje trga in odjemalcev
na spletu
Tele-marketing
Iskanje potencialnih odjemalcev
Internetni marketing
Menedžment ključnih besed
marketinga
Menedžment navzkrižne prodaje
Optimizacija za spletne iskalnike
Marketing odzivanja na nakupne
Analiziranje spletnih strani
dogodke
Menedžment marketinga s partnerji
Predvidevanje nakupnih navad
Optimizacija marketinških kampanj
Marketinške analize
Optimizacija komunikacijskih kanalov Merjenje zadovoljstva odjemalcev
Menedžment oglaševanja in odnosov Modeliranje vrednosti in
z javnostmi
dobičkonosnosti odjemalcev
Menedžment marketinških resursov
Strateški menedžment marketinga
Menedžment življenjskega ciklusa
Inženiring marketinških procesov
izdelkov
Menedžment lojalnosti odjemalcev
Merjenje uspešnosti marketinga
Personalizacija ponudbe
Vir podatkov: (ponudniki programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com;
Jelinek, 2013, str. 638; Buttle, 2010, str. 417; Dyche, 2004, str. 19−41).

Tudi vsi dogodki, povezani s katerokoli od CRM-aktivnosti na področju podpore
prodaji, se beležijo in so vstopni podatek analitičnega CRM. Literatura ne
navaja, katere izmed CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji podjetja
izvajajo pogosteje ali katera izmed CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji
je pomembnejša.
Izvajanje informacijsko podprtih CRM-aktivnosti na področju podpore prodaji
odjemalci zaznavajo kot: boljšo informiranost o ponudbi podjetja, tesnejšo in
stalno povezanost s podjetjem, večje razumevanje vrednosti ponudbe podjetja,
povečevanje kakovosti sodelovanja na področju osebne prodaje itd.
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4 USPEŠNOST PODJETJA
4.1 Opredelitev uspešnosti poslovanja podjetja
Uspešnost v najširšem smislu, če izhajamo iz prevoda angleškega izraza
performance, je sestavljena iz dveh elementov, in sicer uspešnosti v ožjem
smislu s pomenom izpolnitve cilja (angl. Effectiveness) in učinkovitosti (angl.
Efficiency), ki nam pove, kako učinkovito smo dosegli postavljeni cilj.
Če sledimo društvu slovenske akademije za menedžment, sekciji za izrazje, v
slovenščini razumemo uspešnost poslovanja podjetja kot uspešnost v ožjem
smislu in pomeni doseganje ciljev. Uspešnost podjetja je doseganje družbenoekonomskih ciljev podjetja. Z izrazom družbeno-ekonomskih ciljev želimo
dodati, da podjetje ob zasledovanju ekonomskih ciljev sestavlja družbeno okolje
in da mora upoštevati tudi pričakovanja oziroma cilje družbenega okolja.
Ekonomske cilje podjetja lahko razdelimo na (Kaplan & Norton, 2000, str. 21):
 finančne cilje, povezane s finančnim vidikom,
 cilje, povezane z odjemalci z vidika poslovanja s strankami,
 cilje, povezane s procesi z vidika notranjih poslovnih procesov, in
 cilje učenja in rasti z vidika izboljšav v podjetju.
Cilje zgoraj navedenih vidikov oziroma področij sta Kim in Kim (2009, str. 482)
predstavila v štirih poljih matrike 2x2. Cilje sta obravnavala v povezavi z
uspešnostjo CRM in jih razvrstila med kvalitativne in kvantitativne cilje nasproti
predhodnih in posledičnih. Predstavljamo jih v tabeli 7.
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Tabela 7: Cilji v povezavi z uspešnostjo CRM

Kvalitativni
cilji

Kvantitativni
cilji

Predhodni cilji
Odzivni čas (min),
Pritožbe rešene na prvi klic (%),
Število obiskov internetne strani
(#),
Število rešenih pritožb (#),
Število dobro ocenjenih stikov
(#),
Odzivnost (%),
Učinkovitost – število klicev na
zaposlenega (#),
Delež zadovoljnih odjemalcev
(%),
Odhodi ključnih zaposlenih (%),
Pogostost raziskav odjemalcev
(%)
Nadgradnja poznavanja
odjemalcev (#),
Natančnost informacij za
odjemalce (%),
Natančnost informacij od
odjemalcev (%),
Izboljšave stabilnosti sistema
(#),
Število izobraževanj zaposlenih
(#)
Zaznana uspešnost CRM
procesov,
Zaznana učinkovitost CRM
procesov,
Zaznavanje blagovne znamke,
Stopnja servisa odjemalcev,
Razpoložljivost CRM procesov,
Cilji povezani s BSC,
Zadovoljstvo zaposlenih,
Stopnja nenaklonjenosti
tveganju,
Podpora CRM najvišjega
vodstva,
Sodelovanje s partnerskimi
podjetji,
Orientiranost podjetja h
odjemalcem,
Obvladovanja kakovosti,
Izobraževanje zaposlenih,
Sistem nagrajevanja,
Organizacijska struktura,
Organizacijska prilagodljivost

Posledični cilji
Vrednost za lastnike (€),
Dobičkonosnost sredstev (%),
Dobičkonosnost investicij (%),
Prihodki podjetja (€),
Prihodki podjetja na
zaposlenega (€),
Vrednost odjemalcev (€),
Deleži prodaje odjemalcem (%),
Dobiček na odjemalca (€),
Vrednost nakupov odjemalcev
(€),
Delež zadovoljnih odjemalcev
(%),
Število pritožb odjemalcev (#),
Stopnja zadržanja odjemalcev
(%),
Število novih odjemalcev (#),
Dobičkonosnost novi
odjemalcev (€),
Vrednost navzkrižne prodaje (€),
Pogostost uspešne prodaje (%),
Vrednost posameznega naročila
(€),
Vračila odjemalcev (%)
Zaznana uspešnost podjetja,
Zavezanost odjemalcev,
Zaznana lojalnost odjemalcev,
Zadovoljstvo odjemalcev,
Komponente vrednosti
odjemalca:
- zaznana vrednost v očeh
odjemalca
- zaznana vrednost
blagovne znamke v očeh
odjemalca
- vrednost odnosa za
odjemalca

Vir: ( Kim & Kim, 2009, str. 482)
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Kim in Kim (2009, str. 481−488) sta med zgoraj navedenimi, s CRM povezanimi
cilji, katerih doseganje sestavlja uspešnost podjetja, z raziskavo na osnovi
metode AHP (angl. Analytical Hierarchy Process) poiskala najpomembnejše.
Podala sta, da je za uspešnost podjetja najpomembnejše doseganje naslednjih
ciljev:
 s finančnega področja: vrednost delnice, dobičkonosnost podjetja in
vrednost odjemalca,
 s področja poslovanja s strankami: lojalnost odjemalcev, zadovoljstvo
odjemalcev in vrednost za odjemalca,
 s področja notranjih poslovnih procesov: pridobitev odjemalcev,
zadržanje odjemalcev in razvoj odjemalcev in
 s področja stanja in izboljšav v podjetju: zavzetost zaposlenih,
zadovoljstvo zaposlenih, jasna definiranost ciljev, usmerjenost k
odjemalcem, informacijska podpora in organizacijska jasnost.
Pregled raziskav v Sloveniji (Marc et al., 2010; Buhovac in Slapničar, 2007;
Rejc, 2004) kaže, da so podjetja v Sloveniji osredotočena na cilje s finančnega
področja, ki so povezani z računovodskimi kazalniki.
Uspešnost podjetja je povezana z doseganjem ciljev, torej se kot naslednje
izpostavi merjenje doseganja ciljev.

4.2 Merjenje uspešnosti poslovanja podjetja
Merjenje uspešnosti poslovanja podjetja temelji na sistemu merjenja
uspešnosti, ki deluje na osnovi meril uspešnosti in za izvajanje zahteva
ustrezno informacijsko infrastrukturo (Neely, 2002). Sistem merjenja uspešnosti
predstavlja sklop meril, ki ga podjetja uporabljajo za ovrednotenje in omogoča
odločitve na osnovi zbranih, urejenih, analiziranih in interpretiranih podatkov.
Merimo zato, da ugotavljamo doseganje zastavljenih ciljev in s tem uspešnost
poslovanja podjetja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj sodobnih sistemov merjenja uspešnosti:
a. Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balance scorecard – BSC)
Cilj uravnoteženih kazalnikov je povezati kratkoročne poslovne cilje z
dolgoročno vizijo in s strategijo poslovanja. Na ta način se podjetje
usmeri na nekaj kritičnih kazalnikov in pomembna ciljna področja.
Koncept upošteva tri časovne dimenzije: včeraj, danes in jutri. Pri BSC
so merila na podlagi rezultatov kombinirana z merili, ki opisujejo porabo
resursov in izvajanje aktivnosti. Želja je meriti tiste faktorje, ki določajo
ali vplivajo na prihodnje rezultate. Merila so definirana v treh
nefinančnih pogledih na podjetje (ki jih navajamo v poglavju 4.1), ki so
medsebojno povezani skozi vzročno-posledično verigo s finančnimi
merili. Koncept BSC sta postavila Robert Kaplan in David Norton v letu
1992.
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b. Sistem 20 ključev
Metodo 20 ključev je razvil profesor Iwao Kobayashi, direktor East
Japan PPORF Development Institute (Kobayashi, 2003). Metoda
predstavlja praktičen in razumljiv program medsebojno povezanih
izboljšav poslovanja podjetja z namenom doseganja zastavljenih ciljev
in zagotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja. Sistem zajema 20
področij izboljšav, ki so potrebna za povečanje produktivnosti in
zadovoljstva vseh interesnih skupin v podjetju, ne nazadnje tudi za
ohranitev in izboljšanje kakovosti naravnega okolja.
Štirje temeljni kamni metode so ključi 1, 2, 3 in 20. Ti ključi pospešujejo
rast in razvoj ostalih šestnajstih ključev, ki spet povratno vplivajo na
temeljne kamne. Rezultat procesa so izboljšanje delovnih pogojev v
podjetju in vzpostavitev idealnih razmer na delovnih mestih brez
nepotrebnih izgub ter delo v prijetnem okolju, popolnoma osredotočeno
na potrebe kupcev.
V nadaljevanju so v tabeli 8 na kratko podani poglavitni cilji
posameznih ključev.
Tabela 8: Cilji posameznih ključev v sistemu 20 ključev
Cilji ključev v sistemu 20 ključev
Ključ 1: Čiščenje in organiziranje Ključ 11: Sistem zagotavljanja
kakovosti
Ključ 2: Organizacija sistema in
Ključ 12: Odnosi z dobavitelji
vodenja s cilji
Ključ 3: Aktivnosti v delovnih
Ključ 13: Odpravljanje vseh
skupinah
izgub
Ključ 4: Zmanjšanje medfaznih
Ključ 14: Spodbujanje zaposlenih
zalog
k izboljšavam
Ključ 5: Zmanjšanje časov
Ključ 15: Širjenje usposobljenosti
nastavitev
zaposlenih
Ključ 6: Vrednostna analiza
Ključ 16: Načrtovanje
delovnih postopkov
proizvodnje
Ključ 7: Proizvodnja brez
Ključ 17: Nadzor učinkovitosti
nadzora
Ključ 8: Povezava proizvodnih
Ključ 18: Računalniška podpora
procesov
poslovanju
Ključ 9: Vzdrževanje strojev in
Ključ 19: Varčevanje z energijo
opreme
in materiali
Ključ 10:Organizacija delovnega Ključ 20: Obvladovanje vodilnih
časa
tehnologij
Vir podatkov: ( Kobayashi, 2003).
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c. EFQM-model in priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost
Leta 1990 je Evropski sklad za upravljanje kakovosti (angl. European
Foundation for Quality Management − EFQM) ob podpori Evropske
organizacije za kakovost in Evropske komisije začel razvijati evropsko
nagrado za kakovost in jo oktobra 1991 predstavil na letnem forumu
EFQM. V Sloveniji smo jo leta 1996 privzeli kot priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost. Model prikazujemo na sliki 16.

Slika 16: Model ocenjevanja poslovne odličnosti

Vir: (Tekavčič & Megušar, 2008, str. 474).

Devet področij v modelu predstavlja merila, ki se uporabljajo za
ocenjevanje, kako neka organizacija napreduje v smeri odličnosti, in so
razvrščena na »dejavnike« in »rezultate«. Za večino podjetij v Sloveniji
so »rezultati« najpomembnejši vidik (Tekavčič & Megušar, 2008, str.
475). Model nam v bistvu pove, da se zadovoljstvo kupcev,
zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na družbo doseže z izvajanjem
strategije in načrtovanjem, upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih in
upravljanjem z viri, sistemi kakovosti in procesi, kar končno privede do
odličnosti v finančnih in nefinančnih poslovnih rezultatih. Tako se tista
stran modela, kjer so »rezultati«, ukvarja s tem, kar je organizacija
dosegla ali dosega; »dejavniki« pa opisujejo, kako se ti rezultati
dosegajo. Točkujejo se posamezna področja, odstotek pa kaže, kakšen
relativni pomen ima neko merilo v primerjavi s celoto.
Model nakaže, da je zadovoljstvo odjemalcev, ki je hkrati v središču
razumevanja CRM v podjetju, ključno v cilju uspešnosti in odličnosti
podjetja.
d. Hierarhični model uspešnosti podjetja
Hierarhični model merjenja uspešnosti podjetja podaja uspešnost
podjetja v povezavi z zmožnostmi CRM (Coltman et al., 2011, str. 207).
Prikazujemo ga na sliki 17.
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Slika 17: Hierarhični model merjenja uspešnosti

Vir: (Coltman et al., 2011, str. 207).

Osnova uspešnosti podjetja so zmožnosti CRM po posameznih področjih:
osebna prodaja, podpora odjemalcem in podpora prodaji. Te temeljijo na:
 informacijski tehnologiji, ki je zmožna ponuditi takoj razpoložljive
in kakovostne podatke o odjemalcih,
 znanju zaposlenih, ki so zmožni učinkovite uporabe CRMpodatkov in k odjemalcem usmerjenih aktivnosti, in
 poslovnih procesih, ki strukturirano povezujejo vse poslovne
aktivnosti.
Reimann et al. (2010, str. 327−328) so predstavili pregled objavljenih člankov s
področja povezave uspešnosti podjetja in CRM. Uspešnost podjetja je bila
opredeljena z različnimi merili. Day in Van den Bulte (2002), Hendriks et al.
(2006) in Sin et. al (2005) (povzeto po Reimann et al., 2010) so povezali
uspešnost CRM z dobičkonosnostjo podjetja.

4.3 Dobičkonosnost podjetja
Dobiček podjetja je računovodska kategorija, ki predstavlja razliko med
celotnimi prihodki in celotnimi odhodki podjetja ter se največkrat izpostavlja, saj
(Benedik, 2003, str. 33):
 če ni pričakovanega dobička, investitorji ne bodo vlagali v podjetje,
 dobiček omogoča reprodukcijo, kar pomeni rast in širjenje podjetja,
 če podjetje ne ustvarja zadovoljivega dobička ali celo ustvarja izgubo,
obstaja velika verjetnost, da bo prej ali slej nehalo delovati.
Ker nas zanima dobiček v povezavi z aktivnostmi CRM, lahko predstavimo
naslednje ugotovitve. Študija, ki sta jo izvedli svetovalni hiši Gartner Group in
Cap Gemini Ernst&Young (2001), je pokazala, da podjetja pogosto ne morejo
neposredno in natančno izmeriti donosnosti naložbe v CRM, vendar je
povečanje dobička glavni pričakovani rezultat uporabe CRM. CRM vpliva tako
na rast prihodkov kot na zniževanje stroškov, kar so predstavili, kot prikazujemo
na sliki 18.
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Slika 18: Vpliv koristi CRM-aktivnosti na povečanje dobičkonosnosti podjetja

Vir: (Cap Gemini Ernst and Young , 2001).

Tudi Kim et al. (2003, str. 14) so predstavili dobiček v neposredni povezavi z
zadovoljstvom odjemalcev, ki temelji na uporabi CRM, kar prikazujemo na sliki
19.
Slika 19: Uporaba CRM, zadovoljstvo odjemalcev in dobiček podjetja

Vir: (Kim et al., 2003, str. 14)
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V izkazu poslovnega izida je dobiček izražen z absolutnim številom, zaradi
česar je njegova primerljivost med podjetji vprašljiva. Izraziti ga je treba
relativno glede na drugo računovodsko kategorijo, saj tako dobimo ustrezne
kazalnike, ki nam omogočajo pojasniti uspešnost poslovanja podjetja in hkrati
primerjati z drugimi podjetji.
Če v skladu z računovodskimi kazalniki za presojanje uspešnosti poslovanja
želimo predstaviti kazalnik dobičkonosnosti, delimo dobiček s kapitalom in
dobimo dobičkonosnost kapitala (angl. Return on Equity – ROE), ki pokaže,
kako dobro je poslovodstvo upravljalo s premoženjem lastnikov. Poudariti je
treba, da je takovrstno gledanje s stališča lastnikov in ne predstavlja
dobičkonosnosti kot merila uspešnosti poslovanja podjetja s stališča
poslovodstva in zaposlenih oziroma podjetja samega.
Helfert (2001, str. 98) je finančne kazalnike, ki so povezani z uspešnostjo
podjetja, razdelil po pomembnosti za posamezne uporabnike, kar prikazujemo v
tabeli 9.
Tabela 9: Finančni kazalniki uspešnosti podjetja glede na uporabnike
kazalnikov
Poslovodstvo
Lastniki
Analiza poslovanja:
Vračilo investicije:
 dobičkonosnost
 koeficient
podjetja (dobiček
dobičkonosnosti
v prihodkih
kapitala
podjetja)
 dobiček na
vrednost podjetja
 kosmata marža
 poslovni izid iz
 dobiček na
poslovanja,
delnico
 poslovni izid iz
 prosti denarni tok
poslovanja pred
na delnico
financiranjem,
 povečanje
davki in
vrednosti delnice
amortizacijo
 skupna vrednost
 deleži različnih
dividend
stroškov v
prihodkih podjetja
 kazalniki
produktivnosti
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Upniki
Plačilna sposobnost:
 kratkoročni
koeficient
 dolgoročni
koeficient
 analiza strukture
denarnega toka
 vrednost hitre
prodaje podjetja

Poslovodstvo
Lastniki
Upniki
Obvladovanje virov:
Razpolaganje z
Finančni vzvod:
dobičkom:
 koeficient
obračanja
 razmerje med
 razmerje med
sredstev
dividendo in
dolgovi in
lastniškim
sredstvi podjetja
 koeficient
deležem
obračanja zalog
 razmerje med
 razmerje med
dolgovi in
 kazalnik
dividendo
in
vrednostjo
obratnega
ceno delnice
podjetja
kapitala (zaloge +
terjatve  delež dividend na
 razmerje med
obveznosti)
ustvarjen dobiček
dolgovi in
kapitalom
 kazalniki
 razmerje višine
podjetja
učinkovitosti in
vseh dividend in
uspešnosti
kapitala
zaposlenih
Dobičkonosnost:
Tržni kazalniki:
Obvladovanje dolgov:
 koeficient
 razmerje med
 razmerje med
dobičkonosnosti
ceno delnice in
obrestmi in
sredstev
dividendo na
dobičkom
delnico
 dobiček pred
 razmerje med
obrestmi in davki
 razmerje med
dolgovi in
tržno in knjižno
dobičkom
 dobiček na
vrednostjo
sedanjo vrednost
 razmerje med
delnice
podjetja
anuitetami in
dobičkom
 gibanje vrednosti
 razmerje
delnice
prostega
 analiza
denarnega toka
 generatorji
denarnega toka
in investicij
vrednosti delnice
 obseg prostega
 vrednost podjetja
denarnega toka
Vir: (Helfert, 2001, str. 98)

Če nas zanimata analiza poslovanja podjetja in njegova uspešnost pri
poslovanju, potem spremljamo dobičkonosnost, ki je izražena kot razmerje med
čistim dobičkom in poslovnimi prihodki podjetja:
𝐷𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =

č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑡𝑗𝑎
𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑡𝑗𝑎

(1)

Računovodska terminologija ta kazalnik imenuje tudi dobičkonosnost poslovnih
prihodkov in je v duhu spremljanja uspešnosti CRM. Podjetje, ki je usmerjeno k
odjemalcem in uspešno izvaja CRM-aktivnosti, odjemalcem ponuja vrednost, ki
so jo pripravljeni plačati. Ob ustvarjanju prihodkov naj bi podjetje ustvarjalo
dobiček, ki predstavlja vrednost za podjetje. Povezanost CRM in
dobičkonosnosti podjetja je aktualno področje, vredno pozornosti in raziskav.
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5 RAZISKAVA
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Raziskovalni problem magistrske naloge predstavlja vprašanje, ali je uporaba
CRM v podjetjih povezana z njihovo dobičkonosnostjo. Dobičkonosnost je eden
izmed ciljev poslovanja podjetij in tudi kazalnik za merjenje uspešnosti
poslovanja podjetij.
V raziskavi nas zanimata stanje na področju CRM in njegova povezanost z
dobičkonosnostjo v slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti. Podjetja iz
predelovalnih dejavnosti smo izbrali zato, ker so ta večinski predstavnik
slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva in tekmujejo na globalnem
trgu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so v letu 2013 največ
blaga, 65,6 % celotnega obsega, izvozila podjetja, ki po SKD spadajo v
predelovalne dejavnosti (SURS, 2015). Na ta način bodo rezultati
raziskovalnega problema postavljeni v mednarodni kontekst in uporabni za
morebitne primerjave.
Raziskovalni problem smo zastavili večravensko. Ne zanima nas samo, ali
obstaja povezanost med uporabo CRM in dobičkonosnostjo podjetij, ampak
tudi, na katerih področjih podjetja uporabljajo CRM in kakšna je povezanost
med številom področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo podjetij. Na osnovi
teoretičnih spoznanj, predstavljenih v 3. poglavju, bomo v raziskavi obravnavali
tri področja CRM:
 področje osebne prodaje. Osebna prodaja je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in/ali izvedbo neposrednega
(osebnega) prodajnega stika med podjetjema. Izhodišče je, da se
odločitve o začetku sodelovanja in nakupnih odločitvah sprejemajo na
osnovi osebnih prodajnih stikov,
 področje podpore odjemalcem. Podpora odjemalcem je področje, kjer
se izvajajo CRM-aktivnosti, ki so potrebne za operativno izvedbo
prodaje in dobave, kakor tudi podpora odjemalcem za informiranje in
poprodajne aktivnosti. Če se nakupne odločitve sprejemajo na osnovi
osebnih prodajnih stikov, sledi operativna izvedba dobave in
spremljajočih aktivnosti,
 področje podpore prodaji. Podpora prodaji je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti za pripravo in/ali izvedbo marketinških aktivnosti in
aktivnosti za podporo izvajanja osebne prodaje − priprava prodajnih
orodij (npr. katalogi, vzorci itd.). Povečanje verjetnosti za uspeh pri
osebni prodaji temelji tudi na dobrih, prepričljivih prodajnih orodjih in
spremljajočih marketinških aktivnostih.
Podjetja na posameznih področjih CRM izvajajo več aktivnosti CRM. Del
raziskovalnega problema predstavlja vprašanje, katere aktivnosti CRM izvajajo
podjetja na posameznih področjih CRM in ali je število aktivnosti CRM na
posameznem področju povezano z dobičkonosnostjo podjetij.
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Podjetja pri svojem delovanju izvajajo različne poslovne aktivnosti. Med njimi je
marketing tista poslovna aktivnost v podjetju, ki je v neposredni zvezi z
menjalnimi procesi na trgu. Namen marketinških aktivnosti razumemo v
soustvarjanju, zagotavljanju in prenašanju vrednosti ciljnim dobičkonosnim
odjemalcem. Pri izvajanju marketinških aktivnosti nastajajo stroški, ki
predstavljajo del celotnih stroškov podjetja in si jih lahko predstavimo tudi kot
delež v prihodkih podjetja.
Raziskovalni problem predstavlja tudi vprašanje povezanosti stroškov
marketinga oziroma deleža stroškov marketinga v prihodkih podjetja z
dobičkonosnostjo podjetja in uporabo CRM.
Zanima nas, ali obstaja povezava med deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo podjetij.
Hkrati nas zanima, ali obstaja povezava med uporabo CRM in deležem
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja. Zanima nas
večravensko: ali obstaja povezava med številom področij uporabe CRM in
deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in ali
obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na posameznem področju in
deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja na
tem posameznem področju.
Raziskovalni problem bomo obravnavali s strukturirano dvostopenjsko
raziskavo. V prvi, kvalitativni fazi bomo raziskavo usmerili na prepoznavanje
aktivnosti in področij uporabe CRM. V drugi, kvantitativni fazi pa bomo
raziskavo usmerili v zbiranje podatkov in analizo povezav med prepoznanimi
aktivnostmi ali področji uporabe CRM, deležem marketinških stroškov v
prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo podjetij.

5.2 Cilji raziskave in hipoteze
Osnovni cilj raziskave je preveriti hipotezo: »Med uporabo CRM in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.«
Cilji raziskave so hkrati:
 posneti stanje uporabe CRM slovenskih podjetjih iz predelovalnih
dejavnosti in prepoznati ključne aktivnosti CRM,
 posneti stanje in razporeditve deleža stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih v slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti,
 ugotoviti, ali obstaja povezava med uporabo CRM in dobičkonosnostjo
podjetja,
 ugotoviti, ali obstaja povezava med deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo
podjetja, in
 ugotoviti, ali obstaja povezava med uporabo CRM in deležem stroškov
za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja.

55

Z raziskavo bomo preverili naslednje hipoteze:
 H1: Med uporabo CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično univariatno metodo, in sicer s
t-testom, ki temelji na Studentovi t-porazdelitvi.
 H2: Med številom področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo
slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi opisne in številske spremenljivke.
 H31: Med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi opisne in številske spremenljivke.
 H32: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi opisne in številske spremenljivke.
 H33: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi opisne in številske spremenljivke.
 H4: Med deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi dveh številskih spremenljivk.
 H5: Med uporabo CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.
Hipotezo bomo preverili s primerjavo statistik: aritmetične sredine,
mediane in standardnega odklona.
 H6: Med številom področij uporabe CRM in deležem stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.
Hipotezo bomo preverili z analitično multivariatno metodo, in sicer z
multiplo regresijsko analizo na osnovi opisne in številske spremenljivke.

5.3 Omejitve raziskave
Omejitve raziskave so naslednje:
 raziskavo bomo omejili na geografsko področje Slovenije,
 vključili bomo podjetja iz predelovalnih dejavnosti, kar pomeni po
šifrantu SKD 2008 šifre kategorije C – Predelovalne dejavnosti (angl.
Manufacturing),
 vključili bomo podjetja po kriteriju 500 največjih slovenskih podjetij po
višini poslovnih prihodkov v letu 2014,
 med kazalniki uspešnosti podjetij bomo izbrali kazalnik uspešnosti
podjetja »skupna dobičkonosnost podjetja v zadnjih petih letih«.
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5.4 Načrt raziskave
V nadaljevanju podajamo načrt raziskave, ki predvideva:
 spremenljivke v raziskavi,
 raziskovalni model, ki pokaže medsebojne odnose spremenljivk,
 metode zbiranja podatkov raziskave,
 metode za obdelavo in analizo podatkov, s katerimi preverjamo
hipoteze,
 metode za predstavitev rezultatov preiskave.
Glede na zastavljene cilje raziskave in postavljene hipoteze smo definirali
naslednje spremenljivke za kasnejšo analizo in sklepanje. Spremenljivke s
področja CRM prikazujemo v tabelah 10, 11 in 12.
Tabela 10: Spremenljivka uporaba CRM
Spremenljivka
Uporaba CRM (oznaka CRM 1)

Lestvica
Dihotomna nominalna lestvica:
uporablja – ne uporablja

Tabela 11: Spremenljivke področja uporabe CRM
Spremenljivke
Področja uporabe CRM:
 osebna prodaja
(oznaka CRM 2)
 podpora odjemalcem(oznaka CRM 3)
 podpora prodaji
(oznaka CRM 4)

Lestvica
Dihotomna nominalna lestvica:
uporablja – ne uporablja
uporablja – ne uporablja
uporablja – ne uporablja

Iz navedenih spremenljivk je mogoče sklepati o številu področij uporabe CRM
(oznaka CRM 5) – ordinalna spremenljivka.
Tabela 12: Spremenljivke aktivnosti CRM na posameznih področjih uporabe
CRM
Spremenljivke
Aktivnosti CRM na področju osebne prodaje
 Aktivnost 1
 …
 Aktivnost 10
Aktivnosti CRM na področju podpore
odjemalcem
 Aktivnost 1
 …
 Aktivnost 10
Aktivnosti CRM na področju: podpore
prodaji
 Aktivnost 1
 …
 Aktivnost 10
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Lestvica
Dihotomna nominalna lestvica:
uporablja – ne uporablja
……
uporablja – ne uporablja
Dihotomna nominalna lestvica:
uporablja – ne uporablja
……
uporablja – ne uporablja
Dihotomna nominalna lestvica:
uporablja – ne uporablja
……
uporablja – ne uporablja

Iz navedenih spremenljivk je mogoče sklepati:
 o številu aktivnosti CRM na področju osebne prodaje (oznaka CRM 6)
– ordinalna spremenljivka,
 o številu aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem (oznaka
CRM 7) – ordinalna spremenljivka in
 o številu aktivnosti CRM na področju podpore prodaji (oznaka CRM 8)
– ordinalna spremenljivka.
Po metodi Cronbach alfa bomo izvedli analizo ustreznosti spremenljivk
(aktivnost CRM) za definiran konstrukt – ordinalno spremenljivko »število
aktivnosti CRM«. Analizirali bomo mero notranje konsistentnosti. Uporabljen bo
koeficient Cronbach alfa.
Spremenljivke s področja stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti
prikazujemo v tabeli 13.
Tabela 13: Spremenljivke s področja stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti
Spremenljivke
Delež stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja (oznaka MK 1)

Lestvica
Proporcionalna lestvica:
v%

Delež stroškov za izvajanje aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje od celotnih stroškov
za izvajanje marketinških aktivnosti
(oznaka MK 2)
Delež stroškov za izvajanje aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem od celotnih
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti
(oznaka MK 3)
Delež stroškov za izvajanje aktivnosti CRM na
področju podpore prodaji od celotnih stroškov
za izvajanje marketinških aktivnosti
(oznaka MK 4)

Proporcionalna lestvica:
v%

Proporcionalna lestvica:
v%

Proporcionalna lestvica:
v%

Stroški za izvajanje aktivnosti CRM na področju osebne prodaje, stroški za
izvajanje aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in stroški za
izvajanje aktivnosti CRM na področju podpore prodaji skupaj tvorijo celotne
stroške za izvajanje marketinških aktivnosti.
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Spremenljivki s področja dobičkonosnosti podjetij prikazujemo v tabeli 14.
Tabela 14: Spremenljivki s področja dobičkonosnosti podjetij
Spremenljivki
Skupna dobičkonosnost podjetja =
Vsota čistih dobičkov in izgub v letih 2010−2014
Vsota poslovnih prihodkov v letih 2010−2014
(oznaka SDP)
Dobičkonosnost podjetja =
Vsota čistih dobičkov v letih 2010 − 2014
Vsota poslovnih prihodkov v letih 2010 − 2014
(oznaka DP)

Lestvica
Proporcionalna lestvica:
v%
Proporcionalna lestvica:
v%

Del načrta raziskave, to je raziskovalni model, ki prikazuje medsebojne odnose
zgoraj navedenih spremenljivk in zastavljenih hipotez, prikazujemo na sliki 20.
Slika 20: Raziskovalni model: odnosi spremenljivk in hipotez
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V načrtu raziskave smo predvidevali naslednji metodi zbiranja podatkov:
 metodo fokusnih skupin s pomočjo nestrukturiranega intervjuja. Glede
na obliko komuniciranja bomo uporabili osebno komuniciranje,
 metodo strukturiranega spraševanja s pomočjo vprašalnika. Glede na
obliko komuniciranja bomo uporabili komuniciranje s pomočjo sodobnih
medijev − elektronske pošte in spleta. Vprašalnik bo visoko strukturiran
(dihotomna in vprašanja z več možnimi odgovori).
V načrtu raziskave smo predvidevali naslednje metode obdelave in analize
podatkov:
 metodo univariatne analize: t-test, ki temelji na Studentovi
t-porazdelitvi. Z njo bomo preverjali hipotezo H1,
 metodo multivariatne analize: multipla regresijska analiza na osnovi
opisne ordinalne in številske spremenljivke. Uporabili bomo Pearsonov
koeficient korelacije. Z njo bomo preverjali hipoteze H2, H31, H32, H33
in H6,
 metodo multivariatne analize: multipla regresijska analiza na osnovi
dveh številskih spremenljivk. Uporabili bomo Pearsonov koeficient
korelacije. Z njo bomo preverjali hipotezo H4,
 metodo deskriptivne statistične analize. Z njo bomo preverjali hipotezo
H5,
 metodo Cronbach alfa: analiza ustreznosti spremenljivk. Analizirana bo
mera notranje konsistentnosti za definiran konstrukt skupne
spremenljivke. Preverjali bomo konsistentnost spremenljivk, ki
predstavljajo aktivnosti CRM za posamezno področje uporabe CRM.
Uporabili bomo koeficient Cronbach alfa. Vrednosti koeficienta
Cronbach alfa se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem pa višje
vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta, kar prikazujemo v
tabeli 15.
Tabela 15: Vrednost koeficienta Cronbach alfa in zanesljivost
konstrukta
Koeficient Cronbach alfa
α ≥ 0,90
0,70 ≤ α < 0,90
0,60 ≤ α < 0,70
0,50 ≤ α < 0,60
α < 0,50

Zanesljivost konstrukta
odlična
dobra
sprejemljiva
slaba
nesprejemljiva

V načrtu raziskave smo predvidevali naslednji metodi prikazovanja podatkov:
 metodo tabeliranja,
 metodo grafičnih prikazov.
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5.5 Izvedba raziskave
Raziskavo smo izvedli strukturirano, dvostopenjsko. V prvi, kvalitativni fazi smo
raziskavo usmerili na prepoznavanje aktivnosti in področij uporabe CRM. V
drugi, kvantitativni fazi pa smo raziskavo usmerili v zbiranje podatkov in v
analizo povezav med prepoznanimi aktivnostmi ali področji uporabe CRM,
marketinškimi stroški in dobičkonosnostjo podjetij.
V prvi fazi smo izvedli zbiranje podatkov z metodo fokusnih skupin (Radonjič &
Iršič, 2006, str. 398). Fokusno skupino je predstavljalo 8 strokovnjakov, članov
vodstev slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti, ki so povezani z
marketingom, kar je pomenilo, da imajo osebe skupne značilnosti, pomembne
za raziskavo.
Spraševalec je vodil nestrukturiran intervju, ki je potekal kot polilog, kar je
pomenilo pogovor med spraševalcem in sodelujočimi ter med sodelujočimi
samimi. Z nestrukturiranim intervjujem je bil namen prepoznati posamezne
najpomembnejše aktivnosti CRM. Sodelujočim so bila predstavljena področja
uporabe CRM: osebna prodaja, podpora odjemalcem in podpora prodaji. Nato
so jim bile predstavljene vse aktivnosti CRM na posameznih področjih na
osnovi literature (ponudniki programske opreme SAP, KOPA in Salesforce.com;
Jelinek, 2013, str. 638; Buttle, 2010, str. 398, 417 in 450; Dyche, 2004, str.
19−41, 55−67, 82−88) in jih predstavljamo poglavjih 3.4.1, 3.4.2 in 3.4.3.
Fokusna skupina je podala 10 aktivnosti CRM, ki so po njihovem mnenju
najpomembnejše za izvajanje na posameznem področju uporabe CRM, in sicer:
 10 najpomembnejših aktivnosti CRM na področju osebne prodaje,
 10 najpomembnejših aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem
in
 10 najpomembnejših aktivnosti CRM na področju podpore prodaji.
Zbrani podatki so bili osnova za pripravo dela vprašalnika za drugo,
kvantitativno fazo raziskave, s katero želimo ugotoviti, katere izmed navedenih
aktivnosti CRM izvajajo slovenska podjetja iz predelovalnih dejavnosti.
V drugi, kvantitativni fazi raziskave smo najprej izvedli zbiranje podatkov z
uporabo vprašalnika. Vprašalnik smo sestavili v naslednjih korakih (Marušić &
Vranešević, 1997, str. 220; povzeto po Radonjič & Iršič, 2006, str. 371):
 sestavljanje spiska potrebnih primarnih podatkov na osnovi definiranih
spremenljivk v načrtu raziskave,
 odločitev o stopnji neposrednosti vprašanj in obliki komuniciranja,
 določanje vsebine posameznih vprašanj,
 določanje oblike odgovora na posamezna vprašanja,
 oblikovanje posameznega vprašanja,
 določanje vrstnega reda vprašanj v vprašalniku,
 odločitve o videzu vprašalnika,
 preverjanje dosedanjih korakov in popravljanje napak ter
 predhodno testiranje vprašalnika in popravki.
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Zbiranje podatkov z vprašalnikom smo:
 glede oblike komuniciranja izvedli s komuniciranjem prek spleta,
 glede strukturiranosti vprašanj izvedli z visoko strukturiranimi vprašanji
in
 glede stopnje posrednosti oziroma neposrednosti zastavljanja vprašanj
z neposrednimi vprašanji.
Statistično enoto za izvedbo raziskave so predstavljala podjetja (Radonjič &
Iršič, 2006, str. 278). Statistično množico je predstavljalo 500 po višini prihodkov
v letu 2014 največjih slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Vzorčenja
nismo izvajali, v proces zbiranja podatkov smo vključili celotno statistično
množico. Vprašalnik smo poslali direktorjem marketinga in jih v cilju zmanjšanja
napak zaradi neodzivnosti dvakrat pozvali k izpolnjevanju vprašalnika.
Na osnovi vprašalnika smo pridobili primarne podatke o uporabi CRM, področjih
uporabe CRM, aktivnostih CRM kakor tudi o deležih stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja. Vir sekundarnih podatkov o
dobičkonosnosti podjetij je bila podatkovna baza o poslovanju podjetij − GVIN.
V drugi, kvantitativni fazi raziskave smo nato na osnovi prejetih odgovorov
izvedli obdelavo in analizo podatkov. Uporabili smo odprtokodni programski
paket R Project za statistične izračune in grafične prikaze.

5.6 Rezultati raziskave
Iz vira spletne baze poslovnih subjektov v Sloveniji smo pridobili podatke za 500
podjetij, ki predstavljajo našo statistično množico. Za vsako izmed podjetij smo
pridobili podatke o ustvarjenih poslovnih prihodkih in čistih dobičkih ali izgubah,
ustvarjenih v letih 2010–2014. Iz podatkov smo izračunali skupno
dobičkonosnost podjetij, ki upošteva ustvarjeni dobiček in izgubo v letih
2010−2014, kot smo jo definirali v poglavju 4.3.
Skupna dobičkonosnost (SDP) =

𝑉𝑠𝑜𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡𝑖ℎ 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑣 𝑖𝑛 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2010−2014
𝑉𝑠𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2010−2014

Porazdelitev podjetij po skupni dobičkonosnosti prikazujemo na sliki 21.

62

(2)

Slika 21: Porazdelitev podjetij po skupni dobičkonosnosti

Za navedeno statistično množico 500 podjetij v tabeli 16 podajamo parametre,
povezane s skupno dobičkonosnostjo.
Tabela 16: Parametri povezani s skupno dobičkonosnostjo statistične množice
500 podjetij

Skupna
dobičkonosnost
Podjetja
statistične
množice
(N = 500)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅̅
𝑺𝑫𝑷𝟓𝟎𝟎

Mediana

Minimalna
vrednost

Maksimalna
vrednost

Standardni
odklon

2,45 %

2,38 %

−29,73 %

23,94 %

6,71 %
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Na vprašalnik je odgovorilo 97 podjetij, kar predstavlja 19,4 % anketiranih
podjetij. Porazdelitev teh podjetij po skupni dobičkonosnosti prikazujemo na sliki
22.
Slika 22: Porazdelitev podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, po skupni
dobičkonosnosti

Za podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik, v tabeli 17 podajamo statistike,
povezane z dobičkonosnostjo.
Tabela 17: Statistike povezane s skupno dobičkonosnostjo za podjetja, ki so
odgovorila na vprašalnik

Skupna
dobičkonosnost
Podjetja ki so
odgovorila na
vprašalnik
(n = 97)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅̅𝟗𝟕
𝑺𝑫𝑷

Mediana

Minimalna
vrednost

Maksimalna
vrednost

Standardni
odklon

4,52 %

3,39 %

−1,88 %

20,26 %

4,98 %

Na osnovi primerjave aritmetične sredine vseh podjetij, ki smo jim poslali
vprašalnik, in tistih, ki so odgovorila, lahko zapišemo, da so na vprašalnik v večji
meri odgovorila podjetja z večjo skupno dobičkonosnostjo.
V nadaljevanju nas zanima, ali je vzorec 97 podjetij, ki so odgovorila na
vprašalnik, na področju skupne dobičkonosnosti statistično reprezentativen in
lahko na osnovi njega sklepamo na celotno statistično množico 500 podjetij.

64

Statistično reprezentativnost bomo preverili z metodo univariatne analize t-test,
ki temelji na Studentovi t-porazdelitvi. Zanima nas, ali obstajajo statistično
značilne razlike med srednjima vrednostma skupne dobičkonosnosti.
Za preverjanje bomo postavili hipotezi :
Ničelna domneva
𝐻0 :
Alternativna domneva
𝐻𝑎𝑙𝑡 :

̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐷𝑃97 = ̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐷𝑃500
̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐷𝑃97 ≠ ̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐷𝑃500

Izračun pokaže :
One Sample t-test
data: data$SDP1
t = 4,0907, df = 96, p-value = 8.95e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0,02454779
95 percent confidence interval: 0,03519395 − 0,05526565
sample estimates 𝑦̅97 : mean of 0,0452298
Pri postavljeni stopnji značilnosti p < 0,05, leži interval zaupanja med kritičnima
vrednostma 3,52 % in 5,53 %, kjer bi sprejeli ničelno hipotezo. Ker aritmetična
sredina skupne dobičkonosnosti ̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐷𝑃500 leži zunaj tega intervala, moramo
ničelno hipotezo zavreči.
To pomeni, da vzorec 97 podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, na področju
skupne dobičkonosnosti ni statistično reprezentativen in na osnovi vzorca ne
moremo sklepati o zvezi s celotno statistično množico 500 podjetij.
V raziskavi proučujemo povezanost med uporabo CRM in dobičkonosnostjo
podjetij, zato obravnavamo samo tista podjetja, ki so dobičkonosna, in izločimo
podjetja, ki ustvarjajo izgubo oziroma so nedobičkonosna.

Dobičkonosnost (DP) =

𝑉𝑠𝑜𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡𝑖ℎ 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑣 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2010−2014
𝑉𝑠𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2010−2014

(3)

Takšnih podjetij v statistični množici je 398 in tvorijo podmnožico dobičkonosnih
podjetij. Za dobičkonosna podjetja podajamo statistike v tabeli 18.
Tabela 18: Statistike podmnožice dobičkonosnih podjetij

Dobičkonosnost
Podjetja
statistične
podmnožice
(N=398)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅𝟑𝟗𝟖
𝑫𝑷

Mediana

4,67 %

3,33 %
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Minimalna Maksimalna Standardni
vrednost
vrednost
odklon

0,02 %

23,94 %

4,32 %

Na vprašalnik je odgovorilo 94 dobičkonosnih podjetij, ki nimajo izgube, kar
predstavlja 23,6 % podmnožice dobičkonosnih podjetij. Za dobičkonosna
podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik, podajamo statistike, povezane z
dobičkonosnostjo v tabeli 19.
Tabela 19: Statistike dobičkonosnih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik
Aritmetična
sredina
Dobičkonosnost
Mediana
̅̅̅̅̅
𝑫𝑷𝟗𝟒
Podjetja ki so
odgovorila na
4,87 %
3,48 %
vprašalnik
(n = 94)

Minimalna
vrednost

0,11 %

Maksimalna Standardni
vrednost
odklon

20,26 %

4,35 %

V nadaljevanju nas zanima, ali je vzorec 94 podjetij, ki so odgovorila na
vprašalnik, na področju dobičkonosnosti statistično reprezentativen in lahko na
osnovi njega sklepamo na statistično podmnožico 398 dobičkonosnih podjetij.
Statistično reprezentativnost bomo preverili z metodo univariatne analize t-test,
ki temelji na Studentovi t-porazdelitvi. Zanima nas, ali obstajajo statistično
značilne razlike med srednjima vrednostma dobičkonosnosti.
Za preverjanje bomo postavili hipotezi:
̅̅̅̅94 = 𝐷𝑃
̅̅̅̅398
Ničelna domneva
𝐻0 : 𝐷𝑃
̅̅̅̅94 ≠ ̅̅̅̅
Alternativna domneva
𝐻𝑎𝑙𝑡 : 𝐷𝑃
𝐷𝑃398
Izračun pokaže :
One Sample t-test
data: data$DP1[-which(data$SDP1 < 0)]
t = 0,50006, df = 93, p-value = 0,6182
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0,0464856
95 percent confidence interval: 0,03978889 − 0,05769014
sample estimates: mean of x 0,04873952
Pri postavljeni stopnji značilnosti p < 0,05 leži interval zaupanja med kritičnima
vrednostma 3,98 % in 5,77 %, kjer sprejmemo ničelno hipotezo. Ker aritmetična
sredina dobičkonosnosti ̅̅̅̅
𝐷𝑃398 leži v intervalu, lahko ničelno hipotezo potrdimo.
To pomeni, da je vzorec 94 podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, na področju
dobičkonosnosti statistično reprezentativen in na osnovi vzorca lahko sklepamo
o zvezi s statistično podmnožico 398 dobičkonosnih podjetij.
V nadaljevanju preverjamo postavljene hipoteze.
H1: Med uporabo CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Osnovno in začetno vprašanje vprašalnika je bilo, ali podjetje uporablja CRM.
Med dobičkonosnimi podjetji, ki so odgovorila na vprašalnik, je bilo 90 podjetij,
ki so odgovorila, da uporabljajo CRM, in 4 podjetja, ki so odgovorila, da ne
uporabljajo CRM. Ugotavljamo, da je med podjetji, ki so odgovorila na
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vprašalnik, delež dobičkonosnih podjetij, ki uporabljajo CRM (95,7 %) v
primerjavi s podjetij, ki ne uporabljajo CRM (4,3 %), 22-krat večji.
Za dobičkonosna podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik in uporabljajo CRM, v
tabeli 20 podajamo statistike, povezane z dobičkonosnostjo.
Tabela 20: Statistike dobičkonosnih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik in
uporabljajo CRM
Dobičkonosnost
Podjetja, ki
uporabljajo
CRM (n = 90)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅
𝑫𝑷𝟗𝟎

Mediana

Minimalna
vrednost

Maksimalna
vrednost

Standard
ni odklon

4,93 %

3,48 %

0,15 %

20,26 %

4,40 %

Njihovo porazdelitev po dobičkonosnosti prikazujemo na sliki 23.
Slika 23: Porazdelitev dobičkonosnih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik in
uporabljajo CRM, po dobičkonosnosti

Med vsemi podjetji, ki so odgovorila na vprašalnik in uporabljajo CRM (n = 90),
so bila vsa dobičkonosna, kar pomeni, da nobeno izmed njih ni izkazalo izgube.
Sklepamo, da med uporabo CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij
iz predelovalnih dejavnosti obstaja povezava, zato hipotezo H1 potrdimo.
Povezavo želimo v nadaljevanju podrobneje raziskati.
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H2: Med številom področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo slovenskih
podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko tega uporabljajo na treh področjih:
 področje osebne prodaje. Osebna prodaja je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in/ali izvedbo neposrednega
(osebnega) prodajnega stika med podjetjema. Izhodišče je, da se
odločitve o začetku sodelovanja in nakupnih odločitvah sprejemajo na
osnovi osebnih prodajnih stikov,
 področje podpore odjemalcem. Podpora odjemalcem je področje, kjer
se izvajajo CRM-aktivnosti, ki so potrebne za operativno izvedbo
prodaje in dobave, kakor tudi podpora odjemalcem za informiranje in
poprodajne aktivnosti. Če se nakupne odločitve sprejemajo na osnovi
osebnih prodajnih stikov, sledi operativna izvedba dobave in
spremljajočih aktivnosti,
 področje podpore prodaji. Podpora prodaji je področje, kjer se izvajajo
CRM-aktivnosti za pripravo in/ali izvedbo marketinških aktivnosti in
aktivnosti za podporo izvajanja osebne prodaje − priprava prodajnih
orodij (npr. katalogi, vzorci itd.). Povečanje verjetnosti za uspeh pri
osebni prodaji temelji tudi na dobrih, prepričljivih prodajnih orodjih in
spremljajočih marketinških aktivnostih.
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko tega uporabljajo na enem,
dveh ali vseh treh področjih.
Porazdelitev podjetij po dobičkonosnosti, ki uporabljajo CRM na enem, dveh ali
treh področjih CRM, prikazujemo na sliki 24.
Slika 24: Porazdelitev podjetij, ki uporabljajo CRM na enem, dveh ali treh
področjih CRM, po dobičkonosnosti

68

Zanima nas korelacija med številom področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo
podjetij.
Število področij uporabe CRM je ena spremenljivka in dobičkonosnost podjetja
je druga spremenljivka. Najprej bomo naredili izračun, kjer bomo uporabili
multivariatno metodo za proučevanje odvisnosti – multiplo regresijsko analizo.
Izračunali bomo korelacijski koeficient. Ob predpostavljeni linearni povezanosti
bomo izračunali Pearsonov koeficient korelacije, ki je številska mera ter
predstavlja smer in jakost linearne povezanosti spremenljivk.
Vrednosti korelacijskega koeficienta cor so opredeljene z neenačbo
−1 ≤ cor ≤ 1,
kjer pomeni pozitivni koeficient pozitivno korelacijo (če ena spremenljivka raste,
raste tudi druga spremenljivka) in negativni koeficient negativno korelacijo (če
ena spremenljivka raste, druga spremenljivka pada).
Za določanje jakosti povezanosti (angl. correlation strength) spremenljivk
uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta:
 0,00 -> ni povezanosti,
 0,01−0,19 -> neznatna povezanost,
 0,20−0,39 -> nizka/šibka povezanost,
 0,40−0,69 -> srednja/zmerna povezanost,
 0,70−0,89 -> visoka/močna povezanost,
 0,90−0,99 -> zelo visoka/zelo močna povezanost,
 1,00 -> popolna (funkcijska) povezanost.
Izračun pokaže :
cor.test(onedata$DP,onedata$CRM5)
Pearson's product-moment correlation
data: onedata$DP and onedata$CRM5
t = 5,8678, df = 88, p-value = 7,628e-08
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,3630919, 0,6644297
sample estimates: cor = 0,5303076
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,530, kar pomeni zmerno korelacijo med
številom področji uporabe CRM in dobičkonosnostjo podjetja. Ker je vrednost
p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem trdimo, da je korelacija statistično značilna.
V nadaljevanju za posamezno število področij uporabe izračunamo aritmetično
sredino dobičkonosnosti in preverimo še korelacijo med številom področij
uporabe CRM in povprečno dobičkonosnostjo podjetij, ki uporabljajo CRM na
določenem številu področij.
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Izračun pokaže :
̅̅̅̅̅onedata$CRM5)
cor.test(onedata$𝐷𝑃,
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅̅and onedata$CRM5
data: onedata$𝐷𝑃
t = 20,548, df = 1, p-value = 0,03096
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
sample estimates: cor 0,9988179
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,999, kar pomeni zelo močno korelacijo
med številom področij uporabe CRM in aritmetično sredino dobičkonosnosti
podjetij, ki uporabljajo CRM na določenem številu področij. Ker je vrednost
p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem trdimo, da je korelacija statistično značilna.
Rezultat grafično prikazujemo na sliki 25.
Slika 25: Korelacija med številom področij uporabe CRM in aritmetično sredino
dobičkonosnosti podjetij, ki uporabljajo CRM na določenem številu področij

Na osnovi obeh izračunov sklepamo, da med številom področij uporabe
CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti
obstaja povezava, zato hipotezo H2 potrdimo.
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H31: Med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
S pomočjo fokusne skupine smo iz tabele 4 v podpoglavju 3.4.1 definirali
aktivnosti CRM, ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju osebne
prodaje. Aktivnosti CRM prikazujemo v tabeli 21.
Tabela 21: Aktivnosti CRM, ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju
osebne prodaje
Aktivnosti CRM na področju osebne prodaje
Menedžment prodajnih priložnosti
Menedžment prodajnih aktivnosti
Menedžment baze podatkov o
Menedžment cenikov in ponudb
odjemalcih
Menedžment baze podatkov o
Planiranje in napovedovanje prodaje
ključnih odjemalcih
Menedžment baze podatkov o
Menedžment baze podatkov o
potencialnih odjemalcih
izdelkih
Menedžment prodajnih aktivnosti na
Menedžment zalog in terjatev
terenu
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko izvajajo od 0 do 10 aktivnosti
CRM na področju osebne prodaje. Število aktivnosti CRM na področju osebne
prodaje je skupna spremenljivka, sestavljena iz spremenljivk, ki opisujejo, ali
podjetje izvaja posamezno aktivnost CRM ali ne.
Ustreznost skupne spremenljivke preverimo z analizo notranje konsistentnosti
po metodi Cronbach alfa. Izračunamo koeficient Cronbach alfa, ki podaja
zanesljivost konstrukta – število aktivnosti CRM na področju osebne prodaje.
Vrednosti Cronbach alfa koeficienta se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v
splošnem pa višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta, kar
prikazujemo v tabeli 22.
Tabela 22: Vrednost koeficienta Cronbach alfa in zanesljivost konstrukta
Koeficient Cronbach alfa
α ≥ 0,90
0,70 ≤ α < 0,90
0,60 ≤ α < 0,70
0,50 ≤ α < 0,60
α < 0,50

Zanesljivost konstrukta
odlična
dobra
sprejemljiva
slaba
nesprejemljiva

Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM na področju osebne prodaje,
izvajajo v povprečju 8,2 aktivnosti CRM na področju osebne prodaje. Delež
izvajanja aktivnosti na področju osebne prodaje med podjetji, ki uporabljajo
CRM, prikazujemo v tabeli 23.
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Tabela 23: Delež izvajanja aktivnosti na področju osebne prodaje med podjetji,
ki uporabljajo CRM
Aktivnost CRM na področju osebne prodaje
Menedžment prodajnih priložnosti
Menedžment baze podatkov o odjemalcih
Menedžment baze podatkov o ključnih odjemalcih
Menedžment baze podatkov o potencialnih odjemalcih
Menedžment prodajnih aktivnosti na terenu
Menedžment prodajnih aktivnosti
Menedžment cenikov in ponudb
Planiranje in napovedovanje prodaje
Menedžment baze podatkov o izdelkih
Menedžment zalog in terjatev

Delež izvajanja
aktivnosti na
področju osebne
prodaje
73,3%
73,3%
73,3%
50,0%
64,4%
61,1%
65,6%
52,2%
20,0%
68,9%

Ugotovimo lahko, da podjetja na področju osebne prodaje največ izvajajo CRMaktivnosti menedžment prodajnih priložnosti, menedžment baze podatkov o
odjemalcih in menedžment baze podatkov o ključnih odjemalcih. Nasprotno,
podjetja na področju osebne prodaje najmanj izvajajo CRM-aktivnost
menedžment baze podatkov o izdelkih.
Koeficient Cronbach alfa za spremenljivko »število aktivnosti CRM na področju
osebne prodaje« znaša 0,947, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta
odlična.
V nadaljevanju nas zanima korelacija med številom izvajanja aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje in dobičkonosnostjo podjetij.
Porazdelitev podjetij po dobičkonosnosti, ki izvajajo do 10 aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje, prikazujemo na sliki 26.
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Slika 26: Porazdelitev podjetij, ki izvajajo do 10 aktivnosti CRM na področju
osebne prodaje, po dobičkonosnosti

Izračun pokaže:
cor.test(onedata$SD,onedata$CRM6)
Pearson's product-moment correlation
data: onedata$SD and onedata$CRM6
t = 6,9771, df = 88, p-value = 5,376e-10
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,4446573 0,7154600
sample estimates: cor 0,596793
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,596, kar pomeni zmerno korelacijo med
številom izvajanja aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
dobičkonosnostjo podjetja. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna.
V nadaljevanju za posamezno število področij uporabe izračunamo aritmetično
sredino dobičkonosnosti in preverimo še korelacijo med številom izvajanja
aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in povprečno dobičkonosnostjo
podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na področju osebne
prodaje.
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Izračun pokaže:
̅̅̅̅ ,onedata$CRM6)
cor.test(onedata$𝑆𝐷
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅ and onedata$CRM6
data: onedata$𝑆𝐷
t = 2,6531, df = 5, p-value = 0,04526
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,02730366 0,96311739
sample estimates: cor 0,7646398
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,765, kar pomeni močno korelacijo med
številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in aritmetično sredino
dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna. Rezultat prikazujemo grafično na
sliki 27.
Slika 27: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
aritmetično sredino dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno število
aktivnosti CRM na področju osebne prodaje

Na osnovi obeh izračunov sklepamo, da med številom aktivnosti CRM na
področju osebne prodaje in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava, zato hipotezo H31 potrdimo.
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H32: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
S pomočjo fokusne skupine smo iz tabele 5 v podpoglavju 3.4.2 definirali
aktivnosti CRM, ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju podpore
odjemalcem. Aktivnosti CRM prikazujemo v tabeli 24.
Tabela 24: Aktivnosti CRM , ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju
podpore odjemalcem
Aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem
Sprejem in potrjevanje naročil
Center za podporo odjemalcem
Menedžment naročil v podjetju
Internetni portal za podporo
odjemalcem
Odprema in fakturiranje
Menedžment pogodb
Logistika in transport
Menedžment rezervnih delov
Menedžment pritožb in reklamacij
Menedžment zalog in terjatev
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko izvajajo od 0 do 10 aktivnosti
CRM na področju podpore odjemalcem. Število aktivnosti CRM je skupna
spremenljivka, sestavljena iz spremenljivk, ki opisujejo, ali podjetje izvaja
posamezno aktivnost CRM ali ne.
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM na področju podpore odjemalcem,
izvajajo v povprečju 7,6 aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem.
Delež izvajanja aktivnosti na področju podpore odjemalcem med podjetji, ki
uporabljajo CRM, prikazujemo v tabeli 25.
Tabela 25: Delež izvajanja aktivnosti na področju podpore odjemalcem med
podjetji, ki uporabljajo CRM
Aktivnost CRM na področju podpore odjemalcem
Sprejem in potrjevanje naročil
Menedžment naročil v podjetju
Odprema in fakturiranje
Logistika in transport
Menedžment pritožb in reklamacij
Center za podporo odjemalcem
Internetni portal za podporo odjemalcem
Menedžment pogodb
Menedžment rezervnih delov
Menedžment zalog in terjatev
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Delež izvajanja
aktivnosti na
področju podpore
odjemalcem
97,8%
97,8%
97,8%
95,6%
93,3%
40,0%
61,1%
28,9%
41,1%
93,3%

Ugotovimo lahko, da podjetja na področju podpore odjemalcem največ izvajajo
CRM-aktivnosti sprejemanje in potrjevanje naročil, menedžment naročil v
podjetju in odprema in fakturiranje. Nasprotno, podjetja na področju podpore
odjemalcem najmanj izvajajo CRM-aktivnost menedžment pogodb.
Ustreznost skupne spremenljivke preverimo z analizo notranje konsistentnosti
po metodi Cronbach alfa. Koeficient Cronbach alfa za spremenljivko »število
aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem« znaša 0,715, kar pomeni, da
je zanesljivost konstrukta dobra.
V nadaljevanju nas zanima korelacija med številom izvajanja aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem in dobičkonosnostjo podjetij. Porazdelitev
podjetij po dobičkonosnosti, ki izvajajo do 10 aktivnosti CRM na področju
podpore odjemalcem, prikazujemo na sliki 28.
Slika 28: Porazdelitev podjetij, ki izvajajo do 10 aktivnosti CRM na področju
podpore odjemalcem, po dobičkonosnosti

Izračun pokaže:
cor.test(onedata$SD,onedata$CRM7)
data: onedata$SD and onedata$SCRM7
t = 2,7753, df = 88, p-value = 0,006735
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,08138583 0,46355249
sample estimates: cor 0,2836955
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,284, kar pomeni šibko korelacijo med
številom izvajanja aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in
dobičkonosnostjo podjetja. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna.
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V nadaljevanju za posamezno število področij uporabe izračunamo aritmetično
sredino dobičkonosnosti in preverimo še korelacijo med številom izvajanja
aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in povprečno
dobičkonosnostjo podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem.
Izračun pokaže:
̅̅̅̅ ,onedata$CRM7)
cor.test(onedata$𝑆𝐷
̅̅̅̅
data: onedata$𝑆𝐷 and onedata$SCRM7
t = 5,1511, df = 6, p-value = 0,002113
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,5456833 0,9825105
sample estimates: cor 0,9030919
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,903, kar pomeni zelo močno korelacijo
med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in aritmetično
sredino dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna. Rezultat grafično prikazujemo na
sliki 29.
Slika 29: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju podpore
odjemalcem in aritmetično sredino dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno
število aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem

Na osnovi obeh izračunov sklepamo, da med številom aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava, zato hipotezo H32 potrdimo.
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H33: Med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava.
S pomočjo fokusne skupine smo iz tabele 6 v podpoglavju 3.4.3 definirali
aktivnosti CRM, ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju podpore
prodaji. Aktivnosti CRM prikazujemo v tabeli 26.
Tabela 26: Aktivnosti CRM , ki jih izvajajo dobičkonosna podjetja na področju
podpore prodaji
Aktivnosti CRM na področju podpore prodaji
Menedžment marketinških dogodkov Menedžment lojalnosti odjemalcev
Menedžment oglaševanja in odnosov Segmentiranje trga in odjemalcev
z javnostmi
Menedžment marketinških kampanj
Raziskava trga in analiza
po e-pošti
Menedžment marketinških aktivnosti
Merjenje zadovoljstva odjemalcev
na spletu
Ustvarjanje in menedžment prodajnih Personalizacija ponudbe
orodij
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko izvajajo od 0 do 10 aktivnosti
CRM na področju podpore prodaji. Število aktivnosti CRM je skupna
spremenljivka, sestavljena iz spremenljivk, ki opisujejo, ali podjetje izvaja
posamezno aktivnost CRM ali ne.
Dobičkonosna podjetja, ki uporabljajo CRM na področju podpore prodaji,
izvajajo v povprečju 8,3 aktivnosti CRM na področju podpore prodaji. Delež
izvajanja aktivnosti na področju podpore prodaji med podjetji, ki uporabljajo
CRM, prikazujemo v tabeli 27.
Tabela 27: Delež izvajanja aktivnosti na področju podpore prodaji med podjetji,
ki uporabljajo CRM
Aktivnost CRM na področju podpore prodaji
Menedžment marketinških dogodkov
Menedžment oglaševanja in odnosov z javnostmi
Menedžment marketinških kampanj po e-pošti
Menedžment marketinških aktivnosti na spletu
Ustvarjanje in menedžment prodajnih orodij
Menedžment lojalnosti odjemalcev
Segmentiranje trga in odjemalcev
Raziskava trga in analiza
Merjenje zadovoljstva odjemalcev
Personalizacija ponudbe
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Delež izvajanja
aktivnosti na
področju podpore
prodaji
31,3%
28,9%
28,9%
33,3%
34,4%
27,8%
36,7%
37,8%
36,7%
18,9%

Ugotovimo lahko, da podjetja na področju podpore prodaji največ izvajajo CRMaktivnosti raziskava in analiza trga, segmentiranje trga in odjemalcev ter
merjenje zadovoljstva odjemalcev. Nasprotno, podjetja na področju podpore
prodaji najmanj izvajajo CRM-aktivnost personalizacija ponudbe.
Ustreznost skupne spremenljivke preverimo z analizo notranje konsistentnosti
po metodi Cronbach alfa. Koeficient Cronbach alfa za spremenljivko »število
aktivnosti CRM na področju podpore prodaji« znaša 0,974, kar pomeni, da je
zanesljivost konstrukta odlična.
V nadaljevanju nas zanima korelacija med številom izvajanja aktivnosti CRM na
področju podpore prodaji in dobičkonosnostjo podjetij. Porazdelitev podjetij, ki
izvajajo do 10 aktivnosti CRM na področju podpore prodaji, po dobičkonosnosti
prikazujemo na sliki 30.
Slika 30: Porazdelitev podjetij, ki izvajajo do 10 aktivnosti CRM na področju
podpore prodaji, po dobičkonosnosti

Izračun pokaže:
cor.test(onedata$SD,onedata$CRM8)
data: onedata$SD and onedata$CRM8
t = 2,731, df = 88, p-value = 0,007627
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,07688359 0,45998795
sample estimates: cor 0,2795241
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,280, kar pomeni šibko korelacijo med
številom izvajanja aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in
dobičkonosnostjo podjetja. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna.
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V nadaljevanju za posamezno število področij uporabe izračunamo aritmetično
sredino dobičkonosnosti in preverimo še korelacijo med številom izvajanja
aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in povprečno dobičkonosnostjo
podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na področju podpore
prodaji.
Izračun pokaže:
̅̅̅̅ ,onedata$CRM8)
cor.test(onedata$𝑆𝐷
̅̅̅̅
data: onedata$𝑆𝐷 and onedata$CRM8
t = 0,11306, df = 5, p-value = 0,9144
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: −0,7303338 0,7741174
sample estimates: cor 0,05049657
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,050, kar pomeni, da ni korelacije med
številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in aritmetično sredino
dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na
področju podpore prodaji. Ker je vrednost p > 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da korelacija ni statistično značilna. Rezultat grafično prikazujemo na
sliki 31.
Slika 31: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji
in aritmetično sredino dobičkonosnosti podjetij, ki izvajajo določeno število
aktivnosti CRM na področju podpore prodaji

Na osnovi obeh izračunov sklepamo, da med številom aktivnosti CRM na
področju podpore prodaji in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti ne obstaja povezava, zato hipoteze H33 ne
potrdimo.
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H4: Med deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti obstaja povezava.
Zanima nas korelacija med deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo podjetij. Delež stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja (izražen v %) je ena
spremenljivka in dobičkonosnost podjetja (izražena v %) je druga spremenljivka.
Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije pokaže:
cor.test(onedata$SD,onedata$MK1)
data: onedata$SD and onedata$MK1
t = 0,049692, df = 88, p-value = 0,9605
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: −0,2020156 0,2121555
sample estimates: cor 0,005297092
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,005, kar pomeni, da ni korelacije med
deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in
dobičkonosnostjo podjetij. Ker je vrednost p > 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da korelacija ni statistično značilna. Spremenljivke grafično prikazujemo
na sliki 32.
Slika 32: Porazdelitev spremenljivk med deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo podjetij

Na osnovi statističnega izračuna sklepamo, da med deležem stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in dobičkonosnostjo
slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti ne obstaja povezava, zato
hipoteze H4 ne potrdimo.
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H5: Med uporabo CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.
Za podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik in uporabljajo CRM (n=90), v tabeli
28 podajamo statistike, povezane z deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja.
Tabela 28: Statistike povezane z deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja tistih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik in
uporabljajo CRM
Delež
stroškov za
izvajanje
marketinških
aktivnosti v
prihodkih
podjetja
Podjetja, ki
uporabljajo
CRM (n = 90)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅̅̅𝟗𝟎
𝑴𝑲𝟏

Mediana

Minimalna
vrednost

Maksimalna
vrednost

Standardni
odklon

4,69 %

4,35 %

0,11 %

12,00 %

1,18 %

Za podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik in ne uporabljajo CRM (n=7), v tabeli
29 podajamo statistike, povezane z deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja.
Tabela 29: Statistike povezane z deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja tistih podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik in ne
uporabljajo CRM
Delež
stroškov za
izvajanje
marketinških
aktivnosti v
prihodkih
podjetja
Podjetja, ki ne
uporabljajo
CRM (n = 7)

Aritmetična
sredina
̅̅̅̅̅̅̅𝟕
𝑴𝑲𝟏

Mediana

Minimalna
vrednost

Maksimalna
vrednost

Standardni
odklon

3,00 %

2,60 %

2,00 %

3,60 %

1,04 %

Porazdelitev podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, po deležu stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti od prihodkov podjetja prikazujemo na sliki 33.
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Slika 33: Porazdelitev podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, po deležu
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti od prihodkov podjetja

Na osnovi primerjave statistik ne moremo sprejeti nobenega sklepa o tem,
ali med uporabo CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava, zato hipoteze H5 ne
moremo niti potrditi niti zavrniti.
Povezave deležev stroškov želimo v nadaljevanju podrobneje raziskati.
H6: Med številom področij uporabe CRM in deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja obstaja povezava.
Podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko tega uporabljajo na treh področjih:
 osebne prodaje,
 podpore odjemalcem,
 podpore prodaji.
Podjetja, ki uporabljajo CRM, lahko tega uporabljajo na enem, dveh ali vseh
treh področjih.
Porazdelitev podjetij, ki uporabljajo CRM na enem, dveh ali treh področjih CRM,
po deležu stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih, prikazujemo
na sliki 34.
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Slika 34: Porazdelitev podjetij, ki uporabljajo CRM na enem, dveh ali treh
področjih CRM, po deležu stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja

Zanima nas korelacija med številom področij uporabe CRM in deležem stroškov
za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja.
Izračun pokaže:
cor.test(onedata$MK1,onedata$CRM5)
Pearson's product-moment correlation
data: onedata$MK1 and onedata$CRM5
t = 3,5291, df = 88, p-value = 0,0006654
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,1564297 0,5211995
sample estimates: cor 0,352114
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,352, kar pomeni šibko korelacijo med
številom področji uporabe CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja. Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da je korelacija statistično značilna.
V nadaljevanju za posamezno število področij uporabe izračunamo aritmetično
sredino deležev stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih
podjetja in preverimo še korelacijo med številom področij uporabe CRM in
povprečnim deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih
podjetja, ki uporabljajo CRM na določenem številu področij.
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Izračun pokaže :
̅̅̅̅̅̅̅onedata$CRM5)
cor.test(onedata$𝑀𝐾1,
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅̅̅̅and onedata$CRM5
data: onedata$𝑀𝐾1
t = 2,1213, df = 1, p-value = 0,2804
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
sample estimates: cor 0,9045297
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,905, kar pomeni zelo močno korelacijo
med številom področij uporabe CRM in aritmetično sredino deležev stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja, ki uporabljajo CRM na
določenem številu področij. Ker je vrednost p > 0,05, lahko s 5 % tveganjem
trdimo, da korelacija ni statistično značilna. Vzrok, da je vrednost p > 0,05 in
korelacija ni statistično značilna, je v dejstvu, da korelacijo računamo zgolj s
tremi točkami. Rezultat grafično prikazujemo na sliki 35.
Slika 35: Korelacija med številom področij uporabe CRM in aritmetično sredino
deležev stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja, ki
uporabljajo CRM na določenem številu področij

Na osnovi obeh izračunov sklepamo, da med številom področij uporabe
CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih
podjetja obstaja povezava, zato hipotezo H6 potrdimo.
V cilju nadaljnje analize, ali obstaja povezava med uporabo CRM in deležem
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja, smo preverili
še naslednje morebitne povezave:
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Ali obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na področju osebne
prodaje in deležem stroškov za izvajanje osebne prodaje v prihodkih
podjetja?
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
cor.test(𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾2,onedata$CRM6)
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
data: (𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾2 and onedata$CRM6
t = 1,4192, df = 5, p-value = 0,2151
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: −0,3641199 0,9183417
sample estimates: cor 0,5358778
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,536, kar pomeni zmerno korelacijo med
številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in aritmetično sredino
deležev stroškov za izvajanje osebne prodaje v prihodkih podjetja, ki izvajajo
določeno število aktivnosti CRM na področju osebne prodaje. Ker je vrednost
p > 0,05, lahko s 5 % tveganjem trdimo, da korelacija ni statistično značilna.
Rezultat grafično prikazujemo na sliki 36.
Slika 36: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in
aritmetično sredino deležev stroškov za izvajanje osebne prodaje v prihodkih
podjetja, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na področju osebne
prodaje

Med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in deležem
stroškov za izvajanje osebne prodaje v prihodkih podjetja ne obstaja
povezava.
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Ali obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na področju podpore
odjemalcem in deležem stroškov za izvajanje podpore odjemalcem v
prihodkih podjetja?
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
cor.test(𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾3,onedata$CRM7)
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
data: (𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾3 and onedata$CRM7
t = 4,1653, df = 6, p-value = 0,00591
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: 0,4007395 0,9746445
sample estimates: cor 0,8619938
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,862, kar pomeni močno korelacijo med
številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in aritmetično
sredino deležev stroškov za izvajanje podpore odjemalcem v prihodkih podjetja,
ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem.
Ker je vrednost p < 0,05, lahko s 5 % tveganjem trdimo, da je korelacija
statistično značilna. Rezultat grafično prikazujemo na sliki 37.
Slika 37: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju podpore
odjemalcem in aritmetično sredino deležev stroškov za izvajanje podpore
odjemalcem v prihodkih podjetja, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem

Med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in
deležem stroškov za izvajanje podpore odjemalcem v prihodkih podjetja
obstaja povezava.
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Ali obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na področju podpore
prodaji in deležem stroškov za izvajanje podpore prodaji v prihodkih
podjetja?
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
cor.test(𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾4,onedata$CRM8)
Pearson's product-moment correlation
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
data: (𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾1
∗ 𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎$𝑀𝐾4 and onedata$CRM8
t = 2,3787, df = 5, p-value = 0,06327
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval: −0,05416445 0,95672672
sample estimates: cor 0,728613
Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,729, kar pomeni močno korelacijo med
številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in aritmetično sredino
deležev stroškov za izvajanje podpore prodaji v prihodkih podjetja, ki izvajajo
določeno število aktivnosti CRM na področju podpore prodaji. Ker je vrednost
p > 0,05, lahko s 5 % tveganjem trdimo, da korelacija ni statistično značilna.
Rezultat grafično prikazujemo na sliki 38.
Slika 38: Korelacija med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji
in aritmetično sredino deležev stroškov za izvajanje podpore prodaji v prihodkih
podjetja, ki izvajajo določeno število aktivnosti CRM na področju podpore
prodaji

Med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in deležem
stroškov za izvajanje osebne podpore prodaji v prihodkih podjetja obstaja
povezava.
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5.7 Primerjava in obrazložitev rezultatov
V raziskavi smo iz vira spletne baze poslovnih subjektov v Sloveniji pridobili
podatke za 500 po poslovnih prihodkih v letu 2014 največjih podjetjih iz
predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, ki predstavljajo našo statistično množico.
Za vsako izmed podjetij smo pridobili podatke o ustvarjenih poslovnih prihodkih
v letih 2010–2014 in čistih dobičkih ali izgubah, ustvarjenih v letih 2010−2014.
To nam je omogočilo izračunati dobičkonosnost ali nedobičkonosnost v
navedenem obdobju. Dobičkonosnih podjetij v omenjenem obdobju je bilo 398,
kar predstavlja podmnožico vseh podjetij statistične množice.
Izvedli smo zbiranje podatkov z uporabo vprašalnika in pridobili informacije o
uporabi CRM, področjih uporabe CRM in izvajanju aktivnosti CRM, ki smo jih
prej prepoznali s fokusno skupino. Hkrati smo z uporabo vprašalnika pridobili
informacije o deležu stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih
podjetja. Na vprašalnik je odgovorilo 97 podjetij, od tega 94 podjetij, ki so v letih
2010−2014 ustvarila skupen dobiček in predstavljajo dobičkonosna podjetja.
Zapišemo lahko, da je na vprašalnik odgovorilo 23,6 % dobičkonosnih podjetij in
predstavljajo vzorec raziskave.
S hipotezo H1 smo potrdili, da obstaja povezava med uporabo CRM in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Hkrati smo
ugotovili, da je vzorec podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, statistično
reprezentativen in lahko na njegovi osnovi sklepamo na podmnožico 398 po
prihodkih podjetja v letu 2014 največjih slovenskih podjetij iz predelovalnih
dejavnosti, ki so v letih 2010−2014 kumulativno ustvarila dobiček. Povzamemo
lahko, da je uporaba CRM pripomogla k uspešnosti podjetij, ki jo izražamo z
dobičkonosnostjo.
V nadaljevanju smo ugotovili, da ni pomembno samo, da podjetje uporablja
CRM, ampak da ga uporablja na čim več področjih uporabe CRM. Pri
preverjanju hipoteze H2 smo ugotovili, da obstaja povezava med številom
področij uporabe CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih
dejavnosti. Stopnja povezanosti oziroma pozitivne korelacije je zelo visoka, kar
pomeni, da dobičkonosnost podjetja raste ob dodajanju področij uporabe, ki so
osebna prodaja, podpora odjemalcem in podpora prodaji. Na osnovi teh
ugotovitev lahko povzamemo, da se ob uporabi CRM na vseh treh področjih ta
dopolnjujejo, delujejo sinergijsko in zagotavljajo celovito upravljanje odnosov z
odjemalci.
S potrditvijo hipoteze H31, da obstaja povezava med številom aktivnosti CRM
na področju osebne prodaje in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti, lahko zaključimo, da je osebna prodaja pomembno
področje CRM v cilju doseganja dobičkonosnosti podjetja. Pomembno je na
področju podjetij iz predelovalnih dejavnosti, ki nastopajo na medpodjetniškem
trgu. Na medpodjetniškem trgu se odločitve o začetku sodelovanja in nakupnih
odločitvah pogosto sprejemajo na osnovi osebnih prodajnih stikov med
prodajnikom in nabavnikom. Če je stik učinkovit, saj je podprt z izvajanjem niza
CRM-aktivnosti na področju osebne prodaje, ta gradi dolgoročni medsebojni
odnos, prinaša vrednost za odjemalce in dobiček za podjetje.
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S potrditvijo hipoteze H32, da obstaja povezava med številom aktivnosti CRM
na področju podpore odjemalcem in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti, lahko zaključimo, da je ob osebni prodaji odjemalcem
pomemben dober servis. Dober servis na področju podjetij iz predelovalnih
dejavnosti, ki delujejo na medpodjetniškem trgu, v največji meri pomeni
operativni del izvedbe naročil. Med najpogostejšimi aktivnostmi, ki jih izvajajo
podjetja, ki uporabljajo CRM, so sprejem in potrjevanje naročil, menedžment
naročil v podjetju, odprema in fakturiranje, logistika in transport, menedžment
zalog, menedžment pritožb in reklamacij, kar pomeni, da odjemalci na
medpodjetniškem trgu pričakujejo zanesljivost dobavitelja. Osebna prodaja in
odločitev za nakup sta pomembna, vendar mora prodajni proces spremljati
odlična izvedba. Podjetja, ki ne uporabljajo CRM, imajo pogosto te
najpogostejše aktivnosti uvedene kot del informacijskega sistema ERP.
Povezanost odjemalcev s podjetjem tudi, ko niso v neposrednem osebnem
stiku s prodajalcem, odjemalci pozitivno zaznavajo kot višjo vrednost za
odjemalce, ki so jo pripravljeni plačati. Za podjetje to pomeni osnovo za
dobičkonosnost.
Hipoteze H33, da med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in
dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti obstaja
povezava, nismo potrdili. Delež podjetij, ki so odgovorila, da uporabljajo CRM
na področju podpore prodaji, je znašal zgolj 37 % med podjetji, ki uporabljajo
CRM. To pomeni, da uporaba CRM na področju podpore prodaji ni pogosta v
podjetjih iz predelovalnih dejavnosti, ki delujejo na medpodjetniškem trgu. Velik
delež podjetij, ki ne uporablja CRM na področju podpore prodaji in so hkrati
dobičkonosna, kaže, da je dobičkonosnost pri podjetjih iz predelovalnih
dejavnosti bolj povezana s področjem osebne prodaje in področjem podpore
odjemalcem. Dodamo lahko, da so uporabo CRM na področju podpore prodaji
navedla podjetja, ki proizvajajo izdelke za osebno ali domačo uporabo. Ta s
pomočjo informacijsko podprtih in avtomatiziranih aktivnosti ustvarjajo
povpraševanje pri končnih uporabnikih. Zanimivo je, da če podjetja uporabljajo
CRM na področju podpore prodaji, potem ga uporabljajo pri skoraj vseh
aktivnostih CRM na področju podpore prodaji, saj je povprečje števila aktivnosti
CRM na področju podpore prodaji, ki ga izvajajo, 8,3 od 10.
Pri preverjanju hipoteze H4, ali obstaja povezava med deležem stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti in dobičkonosnostjo podjetij, smo ugotovili, da
takšna povezava ne obstaja. Povzamemo lahko, da raven deleža stroškov v
prihodkih podjetja, ki jih podjetje namenja za marketinške aktivnosti, še ne
zagotavlja dobičkonosnosti podjetja. S tem se izpostavi predvsem vprašanje
učinkovitosti porabljanja denarja, namenjenega marketinškim aktivnostim.
Ob preverjanju hipoteze H5, ali obstaja povezava med uporabo CRM in
deležem stroškom za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja, te
najprej nismo mogli niti potrditi niti zavreči. Da bi razumeli odnos, smo raziskavo
nadaljevali z raziskovanjem področij uporabe CRM in izvajanjem aktivnosti
CRM ter ugotavljanjem povezav z deležem stroškom za izvajanje marketinških
aktivnosti v prihodkih podjetja ali celo z deležem stroškom za izvajanje
posameznega področja CRM v prihodkih podjetja.
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Najprej smo preverjali hipotezo H6, ali obstaja povezava med številom področij
uporabe CRM in deležem stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v
prihodkih podjetja, in povezavo potrdili.
Nato smo nadaljevali z raziskovanjem povezanosti števila aktivnosti CRM na
posameznem področju CRM in deležem stroškov v prihodkih podjetja za
izvajanje aktivnosti na posameznem področju CRM.
Med številom aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in deležem stroškov
za izvajanje osebne prodaje v prihodkih podjetja ne obstaja povezava.
Povzamemo lahko, da število aktivnosti na področju osebne prodaje ni
povezano z deležem stroškov za namen. Število aktivnosti izvajanja na
področju osebne prodaje temelji na pravih ljudeh, ki so v neposrednem stiku z
odjemalci in se zavedajo pomena celovitega odnosa z odjemalci. Visoki stroški,
namenjeni osebni prodaji, še ne prinesejo velikega števila izvajanja aktivnosti
CRM na področju osebne prodaje. Spomnimo, da smo potrdili, da je število
aktivnosti CRM povezano z dobičkonosnostjo podjetij v predelovalnih
dejavnostih, kar pomeni, da je področje CRM osebna prodaja zelo pomembno.
Pri razvoju področja osebne prodaje v podjetjih iz predelovalnih dejavnosti velja
slediti, da je ključna predvsem kakovost prodajnega osebja, ki razume celovitost
upravljanja odnosov z odjemalci.
Med številom aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in deležem
stroškov za izvajanje podpore odjemalcem v prihodkih podjetja obstaja
povezava. Spomnimo, da obstaja povezava med številom izvajanja aktivnosti
CRM na področju podpore odjemalcem in dobičkonosnostjo podjetja.
Povzamemo lahko, da dober servis odjemalcem, ki poteka v velikem številu
aktivnosti, pomeni visok delež stroškov za izvajanje aktivnosti podpore
odjemalcem, ki pa so upravičeni, saj so pozitivno povezani z dobičkonosnostjo
podjetja.
Med številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in deležem stroškov
za izvajanje podpore prodaji v prihodkih podjetja obstaja povezava. Spomnimo,
da ne obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na področju podpore
prodaji in dobičkonosnostjo podjetja iz predelovalnih dejavnosti. Povzamemo
lahko, da je visok delež stroškov za izvajanje aktivnosti podpore prodaji, kot na
primer marketinški dogodki, oglaševanje, marketinške kampanje, programi
povečanja lojalnosti kupcev in spletne aktivnosti, potreben za izvajanje velikega
števila aktivnosti CRM na področju podpore prodaji. To so stroškovno
intenzivnejše aktivnosti, ki vključujejo zunanje izvajalce, tudi zakup medijskega
prostora. Število aktivnosti CRM na področju podpore prodaji ni povezano z
dobičkonosnostjo podjetij, zato je v podjetjih iz predelovalnih dejavnosti treba pri
aktivnostih podpore prodaji veliko pozornost nameniti preudarnosti pri stroških.
Glede povezanosti med številom področij uporabe CRM in deležem stroškov za
izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja in ugotovljenih dveh
področjih, kjer je število aktivnosti CRM povezano z deležem stroškov za
izvajanje aktivnosti na posameznem področju CRM, lahko povzamemo, da
obstaja povezava med uporabo CRM in deležem stroškom za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja, zato potrdimo hipotezo H4.
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6 SKLEP
Podjetja v današnjem poslovnem svetu stremijo k temu, da so v središču
njihove pozornosti dobičkonosni odjemalci, ki za podjetje predstavljajo
ekonomsko vrednost. Učinkovit in celovit CRM v podjetjih predstavlja ključen
del strategije k odjemalcem usmerjenega podjetja. Povezava med CRM in
dobičkonosnostjo podjetij predstavlja raziskovalni problem, ki so se ga lotevali
avtorji v svojih raziskavah. Dobičkonosnost podjetij je tudi v Sloveniji cilj
njihovega poslovanja, zato je bilo smiselno raziskati, ali je uporaba CRM
povezana z njihovo dobičkonosnostjo. Zanimalo nas je stanje na področju CRM
v slovenskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti. Slednja smo izbrali zato, ker
so po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije večinski predstavniki
slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva in tekmujejo na globalnem
trgu. Rezultati raziskave so tako postavljeni v mednarodni kontekst in uporabni
za morebitne primerjave.
V teoretičnem delu raziskave smo na osnovi proučevanja razpoložljive literature
predstavili področje CRM kot koncept, in sicer kot kombinacijo ljudi, procesov in
tehnologije, ki zagotavlja usmerjenost k odjemalcem. Na osnovi proučitve
zgodovinskega razvoja CRM in definicij CRM smo predstavili definicijo CRM
kot: »CRM je osnovna poslovna strategija, ki povezuje interne poslovne
procese in funkcije v podjetju ter vse zunanje povezave podjetja za ustvarjanje
in zagotavljanje vrednosti ciljnim dobičkonosnim odjemalcem. Temelji na
kakovostnih podatkih o odjemalcih in je omogočena z informacijsko
tehnologijo.« Raziskava pokaže na več delov CRM, in sicer na strateški CRM,
analitični CRM, operativni CRM in sodelovalni CRM. CRM smo opredelili z
različnih vidikov upravljanja in izpostavili, da je temelj CRM vključitev v
strateško raven upravljanja in da je ključna celovitost upravljanja CRM.
Načrtovanje in uvedba CRM zahtevata niz premišljenih korakov oziroma faz. V
raziskavi smo proučili ugotovitve avtorjev o številu faz in vsebinah, ki zajemajo
analizo, strukturiranje, uvedbo in ocenjevanje uspešnosti CRM-projekta,
vključno z informacijsko tehnologijo. V raziskavi smo izpostavili štiri faze
načrtovanja in izbire informacijske podpore CRM: oblikovanje CRM-strategije,
zasnovo CRM-projektov, pregled in opredelitev potrebnih sprememb poslovnih
procesov in podatkov ter izbiro informacijske tehnologije CRM. Znotraj vsake
izmed faz smo podali potrebne korake za izvedbo posamezne faze načrtovanja
in izbire informacijske podpore CRM. V nadaljevanju smo predstavili tri faze
uvedbe in upravljanja informacijske podpore CRM: razvoj CRM, predajo in
uvajanje CRM ter merjenje uspešnosti projekta CRM. Znotraj vsake izmed faz
smo ponovno podali potrebne korake za izvedbo posamezne faze uvedbe in
upravljanja informacijske podpore CRM. Sklepamo lahko, da je strukturiranost
načrtovanja in uvedbe CRM ključna za uspešnost delovanja CRM v podjetju.
Na osnovi proučene literature s področja marketinga in CRM, še posebej v
proizvodnih podjetjih, smo v raziskavi izpostavili pomembnost analitičnega
CRM, ki deluje na področju shranjevanja in analiziranja podatkov o odjemalcih,
in pomembnost operativnega CRM, ki deluje na področju avtomatizacije
aktivnosti, povezanih s stiki z odjemalci.
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Na področju analitičnega CRM smo v raziskavi podali tri faze vzpostavitve in
izvajanja analitičnega CRM: vzpostavitev podatkovne baze o odjemalcih za
potrebe CRM, skladiščenje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM in
analiziranje podatkov o odjemalcih za potrebe CRM. V raziskavi smo na osnovi
proučene literature podali tudi konkretne korake za uvedbo podatkovnih baz in
izvajanje skladiščenja podatkov ter analiziranja podatkov v posameznih fazah
odnosov z odjemalci.
Na področju operativnega CRM smo v raziskavi opredelili tri področja CRM v
podjetjih, ki delujejo na medpodjetniškem trgu: osebna prodaja, podpora
odjemalcem in podpora prodaji. Za vsako področje smo proučili literaturo in
podali aktivnosti, ki jih avtorji navajajo, da se podprte z informacijsko tehnologijo
izvajajo na posameznem področju. Podane aktivnosti, na katere smo sklepali v
teoretičnem delu raziskave, so bile osnova za kasnejšo empirično raziskavo in
delo s fokusno skupino. Fokusna skupina je v kvalitativnem empiričnem delu
raziskave podala 10 aktivnosti CRM, ki so po njihovem mnenju
najpomembnejše za izvajanje na posameznem področju uporabe CRM.
V raziskavi smo raziskovali opredelitve uspešnosti poslovanja podjetja kakor
tudi merjenje uspešnosti poslovanja podjetja. Ugotovili smo, da obstaja niz
raziskav, ki uporabo CRM povezujejo z različnimi kazalniki uspešnosti
poslovanja podjetja, Hkrati smo navedli tiste raziskave, ki analizirajo uporabo
CRM in dobičkonosnost podjetja, ki je razmerje med ustvarjenim čistim
dobičkom in poslovnimi prihodki ter predstavlja kazalnik za merjenje uspešnosti
podjetja.
V empiričnem delu raziskave sta nas zanimala stanje na področju uporabe
CRM in povezanost uporabe CRM z dobičkonosnostjo v slovenskih podjetjih iz
predelovalnih dejavnosti. V empirični raziskavi smo izhajali iz podatkov o skupni
dobičkonosnosti 500 po poslovnih prihodkih v letu 2014 največjih podjetij iz
predelovalnih dejavnosti, ki je razmerje med vsoto čistih dobičkov in izgub in
poslovnimi prihodki podjetja. Ugotovili smo, da je med njimi 398 podjetij, ki v
letih 2010−2014 niso imela skupne izgube, torej so v tem obdobju izkazovala
čisti dobiček in so predstavljala podmnožico dobičkonosnih podjetij.
V empiričnem delu raziskave smo izvedli zbiranje podatkov z uporabo visoko
strukturiranega spletnega vprašalnika in pridobili informacije o uporabi CRM,
področjih uporabe CRM in izvajanju aktivnosti CRM, ki smo jih prej prepoznali s
fokusno skupino. Hkrati smo pridobili informacije o deležu stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja. Vprašalnik je izpolnilo 97 podjetij,
od tega 94 podjetij, ki so v letih 2010−2014 ustvarila skupen dobiček in
predstavljajo dobičkonosna podjetja.
V raziskavi smo potrdili osnovno hipotezo, da obstaja povezava med uporabo
CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Hkrati
smo ugotovili, da je vzorec podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, statistično
reprezentativen in lahko na njegovi osnovi sklepamo na podmnožico 398
dobičkonosnih podjetij iz predelovalnih dejavnosti.
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V raziskavi smo potrdili, da obstaja povezava med številom področij uporabe
CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih dejavnosti.
Potrdili smo, da obstaja povezava med številom aktivnosti CRM na področju
osebne prodaje in dobičkonosnostjo podjetij ter povezava med številom
aktivnosti CRM na področju podpore odjemalcem in dobičkonosnostjo podjetij.
Hkrati nismo potrdili obstoja povezave med številom aktivnosti CRM na
področju podpore prodaji in dobičkonosnostjo podjetij. Sklepamo, da so
aktivnosti CRM na področju osebne prodaje in aktivnosti CRM na področju
podpore odjemalcem tiste aktivnosti, ki na medpodjetniškem trgu gradijo
dolgoročne odnose z odjemalci, prinašajo več vrednosti za odjemalce in
dobiček za podjetje.
V raziskavi nismo potrdili obstoja povezave med deležem stroškov za izvajanje
marketinških aktivnosti in dobičkonosnostjo podjetij. Ugotovili smo, da raven
deleža stroškov v prihodkih podjetja, ki jih podjetje namenja za marketinške
aktivnosti, še ne zagotavlja dobičkonosnosti podjetja.
V raziskavi smo potrdili da obstaja povezava med uporabo CRM in deležem
stroškom za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja. Potrdili smo
tudi, da obstaja povezava med številom področij uporabe CRM in deležem
stroškov za izvajanje marketinških aktivnosti v prihodkih podjetja.
V raziskavi smo ugotovili, da število aktivnosti na področju osebne prodaje ni
povezano z deležem stroškov za ta namen, zato pri razvoju področja osebne
prodaje v podjetjih iz predelovalnih dejavnosti velja slediti, da je ključna
predvsem kakovost prodajnega osebja, ki razume celovitost upravljanja
odnosov z odjemalci. Ugotovili smo, da med številom aktivnosti CRM na
področju podpore odjemalcem in deležem stroškov za izvajanje podpore
odjemalcem v prihodkih podjetja obstaja povezava. Zaključimo lahko, da dober
servis odjemalcem, ki poteka v velikem številu aktivnosti, pomeni visok delež
stroškov za izvajanje aktivnosti podpore odjemalcem, ki pa so upravičeni, saj so
pozitivno povezani z dobičkonosnostjo podjetja. Ugotovili smo tudi, da med
številom aktivnosti CRM na področju podpore prodaji in deležem stroškov za
izvajanje podpore prodaji v prihodkih podjetja obstaja povezava. Število
aktivnosti CRM na področju podpore prodaji ni povezano z dobičkonosnostjo
podjetij, zato je v podjetjih iz predelovalnih dejavnosti treba pri aktivnostih
podpore prodaji veliko pozornost nameniti preudarnosti pri stroških.
V raziskavi smo obravnavali stanje na področju uporabe CRM in povezanost
med uporabo CRM in dobičkonosnostjo slovenskih podjetij iz predelovalnih
dejavnosti. S tem je ostalo odprto področje raziskovanja povezanosti med
podjetji iz ostalih dejavnosti kakor tudi povezanosti med uporabo CRM in
drugimi kazalniki poslovanja podjetja, kar napotuje na nove raziskovalne teme.
Zadnje raziskave s področja CRM med kazalnike uspešnosti podjetja uvrščajo
tudi področje trajnostnega razvoja, na katerem bo moral temeljiti prihodnji razvoj
človeštva. Področje trajnostnega razvoja in njegovega razumevanja v povezavi
z odjemalci je vsekakor tema prihodnosti, ki bo dopolnjevala spoznanja s
področja CRM.
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Raziskava je bila omejena na področje Slovenije, zato so mednarodne
primerjave primerne za nadaljnje raziskovanje, kar bi tudi tej raziskavi dalo
dodaten pomen.
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