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POVZETEK
Podjetja se v tem času, ko so finančna sredstva pomembna in je potrebno z njimi
upravljati racionalno, vedno bolj odločajo za zunanje izvajanje storitev, tudi za rešitve za
upravljanje managementa odnosov s strankami (angl. Customer Relationship
Management), ki so finančno ugodnejše in hkrati nudijo vse potrebne funkcionalnosti.
Zunanje izvajanje ima svoje prednosti, predvsem v tem, da specializirani dobavitelji
določene aktivnosti opravijo hitreje, ceneje in bolje kot organizacija sama. Samo
zunanje izvajanje pa brez informacijske podpore ne bi bilo mogoče. Zato se je kaj hitro
oblikovalo tudi zunanje izvajanje informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT), ki je
veliko podjetjem pokrilo njihovo vrzel na oddelku informatike. Eden vodilnih trendov na
področju IT in zunanjega izvajanja storitev pa je zagotovo računalništvo v oblaku, ki
med drugim podjetjem omogoča dostop do programskih rešitev in hranjenja podatkov
preko spletnega brskalnika kadarkoli in kjerkoli.
Z vedno večjim poudarkom na pomembnosti stranke za podjetje so se izoblikovale
CRM-rešitve, ki podjetju omogočajo celovit pogled nad stranko in analizo njenih
aktivnosti. Podjetja želijo imeti celovit pregled nad stranko, pri tem pa gledajo na to, da
je rešitev finančno ugodna, dostopna, hitro uvedena in z veliko funkcionalnostmi. S tem
razlogom so ponudniki začeli oblikovati CRM-rešitve v oblaku, ki nudijo vse potrebne
funkcije za analizo strank, so preko spletnega brskalnika vedno na voljo, sama uvedba
pa je hitra in brez dodatne strojne opreme na sami lokaciji podjetja.
Ko se podjetje odloča za uvedbo CRM-rešitve, pa je kljub temu da oblačne CRM-rešitve
ponujajo veliko prednosti, potrebno dobro razmisliti, za katero možnost se odločiti. Pri
klasični uvedbi, to pomeni, da je programska oprema nameščena na lokaciji podjetja, je
čas uvedbe daljši, sama rešitev pa ponuja več funkcionalnosti in oblikovanja. Medtem
pa oblačna rešitev, ko so programska oprema in podatki shranjeni nekje na oddaljenem
strežniku, nudi možnost takojšnje uporabe z nižjimi stroški zagona.
Na trgu je veliko tako svetovnih korporacij kot malih domačih ponudnikov CRM-rešitev,
zato imajo podjetja težko nalogo že pri sami izbiri ponudnika nove rešitve, ki naj bi se
čim bolje prilagajala obstoječim poslovnim procesom v podjetju. Primera klasične CRMrešitve sta Microsoft Dynamics CRM in SAP CRM, ki sta rešitvi dveh svetovnih
ponudnikov ter omogočata uvedbo na lokaciji podjetja. Salesforce CRM je oblačna
rešitev, ki je hkrati tudi vodilna na trgu CRM-rešitev, medtem ko je CRM.Point oblačna
rešitev domačega ponudnika. Uvedba teh rešitev poteka na dva različna načina, ki pa
sta si z določenih vidikov tudi podobna.
Ključne besede: računalništvo v oblaku, CRM-rešitev, uvajanje, metodologija uvedbe,
Microsoft Dynamics CRM, SAP CRM, Salesforce CRM, CRM.Point.

ABSTRACT
In this time, when financial resources are important and necessary to manage it
rationally, companies increasingly decide for outsourcing services also for Customer
Relationship Management solutions that are financially favorable and at the same time
provide all the required functionality.
Outsourcing has its advantages especially that specialized suppliers of certain activities
carried out faster, cheaper and better than the organization itself. Just outsource it
without IT support would not be possible. Therefore, the outsourcing of information
technology has been quickly formed, which has covered many businesses their gap in
the IT department. One of the leading trends in the IT industry and outsourcing is
certainly cloud computing, which among other things, allows businesses to access
software and data storage via a web browser anytime and anywhere.
With an increasing emphasis on the importance of customers for the company they
were formed CRM solutions enabling the company to a comprehensive view of the
customer and the analysis of its activities. Companies wish to have a comprehensive
view of the customer and look for the solution that is financially advantageous,
affordable, quickly implemented and with a lot of functionalities. For this reason,
providers started to take shape CRM cloud solution, providing all necessary functions
for analyzing customers via the web browser always available, the imposition is quick
without additional hardware at the location of the company.
When a company decides to implement a CRM solution it, despite the fact that cloud
CRM solutions offer many advantages, should be carefully weighed for which possibility
to decide. In the traditional implementation, this means that the software is installed
at the site of the company; the introduction of long-time single solution offers more
functionality and design. While cloud solution where software and data are stored
somewhere on a remote server, provides the possibility of immediate use of lower-cost
start-up.
There is a huge number, both - global corporations and small local providers of CRM
solutions in the market, therefore companies have a difficult task in the choice of
providers of this new solution, which is to make the best adapted to existing business
processes in the company. Traditional CRM solutions, for example, Microsoft Dynamics
CRM and the SAP CRM, are two global solutions which are capable to implementation
at the business location. Salesforce CRM is cloud solution, which is also the market
leader in CRM solutions, while the CRM.Point cloud solution is solution of home
provider. The implementation of these solutions is carried out in two different ways,
but they are in some respects more similar.
Keywords: Cloud Computing, CRM solution, implementation, implementation
methodology, Microsoft Dynamics CRM, SAP CRM, Salesforce CRM, CRM.Point.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V času vedno večje konkurence se morajo podjetja zavedati, kako pomembne so zanje
zadovoljne stranke, ki se rade vračajo. Da lahko zadovoljimo strankine potrebe, kot si
le-ta želi, pa je pomembno, da imamo v podjetju dobro programsko rešitev, ki omogoča
celovit pregled nad strankami in njihovimi potrebami. Glede na potrebe, ki jih imajo
podjetja za dobro poslovanje s strankami, je tako na domačem kot na tujem trgu vse
večja izbira med ponudniki CRM-rešitev (angl. Customer Relationship Management).
Tudi same CRM-rešitve se med seboj vedno bolj razlikujejo in se skušajo čim bolj
približati uporabnikom tako z vidika funkcionalnosti kot z vidika enostavnosti uporabe.
Z uvedbo dobre CRM-rešitve v podjetje in njeno optimalno uporabo si lahko
zmanjšamo stroške ter pohitrimo in poenostavimo delo. Na trgu imamo veliko
ponudnikov tovrstnih CRM-rešitev, ki nam same sisteme prilagodijo glede na potrebe,
ki jih imamo. Za to je pred uvedbo takšnega sistema potreben razmislek, kaj podjetje
potrebuje ter kaj mu ponudnik ponudi za določeno ceno in v določenem časovnem
okvirju. Dobro se je potrebno informirati tudi o tem, kakšna je podpora po prodaji in
kakšne so možnosti nadgradnje.
Podjetje se lahko pri izbiranju CRM-rešitve odloča glede na način uvedbe in hrambe
podatkov. Na voljo ima možnost uvedbe klasične CRM-rešitve, kar pomeni, da uvajalec
pride k stranki in CRM-rešitev namesti na računalnike uporabnikov ter hrambo
podatkov locira na strežniško infrastrukturo v samem podjetju. V primeru, da se
podjetje odloči za oblačno CRM-rešitev ne potrebuje svoje strežniške infrastrukture,
ampak se v program vpiše preko spletnega brskalnika, sami podatki pa so shranjeni na
stražnikih na ponudnikovi lokaciji. V tem magistrskem delu smo zato natančneje
raziskali različne CRM-rešitve in njihove metodologije uvedbe ter naredili primerjalno
analizo.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen
Namen magistrskega dela je teoretično raziskati in primerjati različne CRM-rešitve in
njihove metodologije uvedbe ter na podlagi ugotovitev narediti primerjalno analizo.
Cilji
Cilji, ki jih želimo skozi raziskavo doseči, so:




preučiti relevantno literaturo s področja zunanjega izvajanja;
opredeliti zunanje izvajanje in predstaviti oblike zunanjega izvajanja ter jih
pojasniti;
pregledati relevantno literaturo, ki se nanaša na CRM-rešitve;
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opredeliti CRM-rešitve, pojasniti njihove značilnosti, razvoj, arhitekturo,
raziskati, kdo so ponudniki CRM-rešitev ter kako poteka njihova uvedba;
podati in raziskati primere CRM-rešitev, jih predstaviti in pojasniti metodologijo
uvedbe;
izdelati primerjalno analizo izbranih primerov CRM-rešitev.

Hipoteze
H1: Uvedba klasične CRM-rešitve predstavlja večji strošek za podjetje kot uvedba
oblačne CRM-rešitve.
H2: Uvedba oblačne CRM-rešitve je hitrejša kot uvedba klasične CRM-rešitve.
H3: Klasična CRM-rešitev ponuja podjetju več funkcionalnosti kot oblačna CRM-rešitev.
H4: Metodologiji uvedbe oblačne CRM-rešitve in klasične CRM-rešitve se med seboj
razlikujeta v fazi analize.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavke
V magistrskem delu predpostavljamo, da ima odločanje o nakupu in izbiri CRM-rešitve
velik pomen za podjetje. Predpostavljamo tudi, da se CRM-rešitve in njihove
metodologije uvedbe med seboj razlikujejo. Predvidevamo, da bomo našli dovolj
literature, s katero bomo to področje raziskali, ter da nam bo v pomoč znanje o CRMrešitvah, ki smo ga dobili tekom študija.
Omejitve
Tekom magistrskega dela se bomo omejili na razpoložljivo domačo in tujo literaturo,
katero smo pridobili s pomočjo knjig, člankov, revij in svetovnega spleta. Omejili se
bomo na določen obseg magistrskega dela in analiziranje štirih izbranih CRM-rešitev.
Omejitev za samo raziskavo pa bo predstavljalo slabše poznavanje določenih CRMrešitev in njihovih metodologij ter omejen dostop do posameznih informacij.

1.4 Metode raziskovanja
V magistrskem delu bomo uporabili sekundarne vire, kot so domača in tuja strokovna
literatura, študijska literatura, članki, revije ter članki s svetovnega spleta. Uporabljene
podatke bomo preučili in smiselno razdelili po predvidenih poglavjih. Zadnje poglavje
pa bomo namenili za izdelavo primerjalne analize na podlagi preučene literature.
Magistrsko delo bo temeljilo na deskriptivnem načinu posredovanja podatkov in
informacij, pridobljenih iz različne literature in virov. Pri tem bomo uporabili različne
metode, te so:


metoda deskripcije za opisovanje teorij in pojmov ter ugotovljenih dejstev;
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metoda klasifikacije za definiranje pojmov;
metoda analize za preučevanje štirih CRM-rešitev;
metoda kompilacije za povezovanje stališč različnih avtorjev v zvezi z izbranim
raziskovalnim problemom ter oblikovanje novih stališč;
metoda komparacije za primerjanje CRM-rešitev na podlagi že znanih podatkov
in informacij ter za oblikovanje novih sklepov, ugotovitev in spoznanj.
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2 ZUNANJE IZVAJANJE
2.1 Opredelitev zunanjega izvajanja
Zunanje izvajanje Allweyer s soavtorji (v Kavčič, 2007) opredeljuje kot sestav, ki združuje
besede zunaj (angl. outside), vir (angl. resource) in uporabljanje (angl. using). V
slovenščini so v uporabi tudi izrazi zunanja oskrba, najem storitev, izločanje dejavnosti
in drugi.
Odločitev podjetja za zunanje izvajanje dejavnosti ima lahko strateški pomen, in sicer
tako za podjetje, ki dejavnost prevzema kot tudi za tisto, ki jo prenese. Da je zunanje
izvajanje postalo v večini podjetij v Sloveniji stalna praksa, kažejo podatki raziskave,
izvedene v Sloveniji. Podjetja se vedno pogosteje odločajo za prenos pomožnih
dejavnosti na nivoju podjetja (Kavčič, 2007).
Zunanje izvajanje dejavnosti lahko opredelimo kot posebno sodelovalno strategijo
organizacij. Podjetje se odloči zaupati nekatere dejavnosti v izvedbo zunanjim
izvajalcem, čeprav bi jih zmogla opravljati tudi sama, pri tem pa bolj ali manj ohranja
svoje osnovne zmožnosti (Kavčič, 2007).
Ob začetkih zunanjega izvajanja so se podjetja odločala predvsem za zunanje izvajanje
podpornih aktivnosti, nato pa jih je spoznanje, da pogosto specializirani dobavitelji
opravijo isto aktivnost ceneje, hitreje in bolje od organizacije same, privedlo do tega, da
se vedno bolj odločajo tudi za predajo temeljnih aktivnosti v zunanje izvajanje (Brcar,
2011).
Zunanje izvajanje je pojavna oblika mednarodne menjave storitev, ki ne bi bila mogoča
brez podpore informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Za zunanje izvajanje velja,
da presega sektor storitev, saj obsega storitvene funkcije, v katerem koli podjetju ne
oziraje se na sektor (Stare, 2006).
Greaver (1999) opredeli zunanje izvajanje kot pogodbeni proces, s katerim nekatere
organizacijske aktivnosti in pravice odločanja organizacije prenesejo na zunanje
izvajalce. Govorimo o ponavljajočih se aktivnostih, ki so bile določene v pogodbi, zato
lahko rečemo, da zunanje izvajanje prerašča uporabo zunanjih svetovalcev. V večini
primerov zunanjega izvajanja pride tudi do prenosa delovnih sredstev in pravic
odločanja in ne samo do prenosa aktivnosti in delovnih procesov.
Splošno gledano lahko zunanje izvajanje razumemo kot strategijo poslovanja, pri kateri
podjetje zaradi različnih razlogov (naj pogosteje so to stroškovni razlogi) odda zunanjim
izvajalcem v opravljanje določene delovne procese oziroma storitve, z namenom
osredotočanja na svoje temeljne dejavnosti in ključne naloge (Stanimirović & Vintar,
2011).
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2.2 Oblike zunanjega izvajanja
Na splošno gledano svetovalna organizacija Capgemini (2005) loči med tremi tipi
zunanjega izvajanja v odvisnosti od treh skupin učinkov, ki jih organizacija želi doseči.
Prvi tip je tradicionalna oz. konvencionalna oblika, drugi tip je zunanje izvajanje za
reševanje problemov, tretji tip pa je transformacijska oblika zunanjega izvajanja. Vsi
trije tipi so ponazorjeni na sliki 1 (Bradač, 2009).
Slika 1: Trije tipi oblik zunanjega izvajanja

Vir: (Bradač, 2009).

Temeljni učinek tradicionalne oz. konvencionalne oblike zunanjega izvajanja je
zniževanje stroškov in osredotočanje na ključna vprašanja. Vloga partnerja zunanjega
izvajanja je zagotoviti funkcijsko podporo. Pristopi, ki jih pri tem uporabljajo, pa so
standardizirane storitve, transakcije temeljijo na plačilu pristojbine za uporabljene
storitve in ozka merila ter obseg storitev. Tipične prednosti te oblike zunanjega
izvajanja storitev so: znižanje stroškov, dostop do najboljših praks, izboljšanje kariernih
možnosti, izboljšana osredotočenost managementa, konstantna stopnja servisiranja in
razdeljeno finančno tveganje (Linder, Jacobson, Breitfelder D. & Arnold, 2001).
Drugi tip zunanjega izvajanja je zunanje izvajanje za reševanje problemov, nekateri
avtorji pa ga poimenujejo tudi kot sodelovalni tip, katerega temeljni učinek je izboljšati
operativno uspešnost. Partnerska vloga tega tipa je obnoviti in voditi nestrateške
procese. Fleksibilne prilagojene storitve, temelji na outputu in deljenju dobička ter
prilagajanje storitev glede na spreminjajoče se poslovne potrebe so pristopi te oblike
zunanjega izvajanja. Prednosti tovrstnega sodelovanja je več, med drugim znižanje
stroškov do 50 %, dostop do konkurenčnih znanj, visoka stopnja servisiranja, deljenje
operativnih tveganj itd. (Linder, Jacobson, Breitfelder D. & Arnold, 2001).
Razvoj sposobnosti je temeljni učinek transformacijskega tipa zunanjega izvajanja.
Glavni partnerski cilj je sodelovanje pri preoblikovanju poslovanja, katerega želijo
doseči z radikalnimi spremembami poslovanja, z deljenjem tveganja finančne strukture
in pospešeno dostavo. Poleg prednosti, ki se pojavijo pri sodelovalnem tipu, se tukaj
priključi še dostop do kritičnih znanj (Linder, Jacobson, Breitfelder D. & Arnold, 2001).
V podjetju lahko ločimo zunanje izvajanje glede na določene aktivnosti po sektorjih v
podjetjih, kot so zunanje izvajanje informatike, marketinga, računovodstva itd. V
nadaljevanju se bomo osredotočili na oblike zunanjega izvajanja informacijske
tehnologije (v nadaljevanju IT) v podjetju.
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Informatika ima v organizacijah pomembno ali ključno vlogo za zagotavljanje
konkurenčnosti, v nekaterih primerih pa za organizacijo predstavlja tudi konkurenčno
prednost. V preteklosti je bilo veliko nasprotnikov zunanjega izvajanja IT, danes pa je leta predmet korenitih organizacijskih sprememb v podjetju (Brcar, 2011).
IT je zaradi uporabnosti znotraj vseh podsistemov v podjetju ter neotipljivosti surovin,
ki vstopajo v informacijski proces, zelo specifična za preučevanje in jo je težko
načrtovati. Vrednotenje projektov in odločanje za zunanje izvajanje IT terja poseben
pristop zaradi vprašanja o uspešnosti in učinkovitosti IT za organizacijo (Stanimirović &
Vintar, 2011).
Zunanje izvajanje IT lahko ločimo na računalništvo v oblaku (angl. Cloud Computing) in
IT-gostovanje (angl. IT Hosting), zato bomo v naslednjih dveh podpoglavjih oba pojma
podrobneje opredelili.

2.3 Računalništvo v oblaku
Tehnologija za računalništvom v oblaku je evolucijska, revolucionarna pa je njena
uporaba. Za uporabnike je samoumevno, da morajo biti na voljo določeni podatki,
programi ali viri, ki jih v danem trenutku potrebujejo, kot je samoumevna elektrika v
vtičnici. S hitrim prilagajanjem pametnih naprav (npr. pametni telefon, dlančnik,
tablični računalnik) se veča tudi potreba po njihovi dosegljivosti in neodvisnosti. Eden
vodilnih trendov v IT-industriji je prav gotovo računalništvo v oblaku. Sprožilec za
nastanek in razvoj računalništva v oblaku pa je tudi tehnologija virtualizacije, njen
uspeh in razširitev ter uspešno povečanje učinkovitosti omrežij (Höllwarth, 2012).
2.3.1 Opredelitev računalništva v oblaku
Izraz »oblak« se v besedni zvezi »Cloud Computing« uporablja za ponazarjanje
interneta in izhaja iz simbola oblaka, ki ga največkrat uporabimo v skicah/diagramih, ko
želimo ponazoriti globalno omrežje. Oblak je tudi dobra abstrakcija za zapleteno
infrastrukturo, ki se skriva nekje zadaj, nam pa je dostopna skozi enostavnejše in
prijaznejše vmesnike (Mesojedec, 2009).
Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (angl. National Institute of Standards
and Technology – NIST) podaja mnenje, da je računalništvo v oblaku model, ki, glede na
potrebo stranke, kadarkoli in kjerkoli preko internetnega omrežja omogoča priročen
dostop do sklopa nastavljivih skupnih računalniških virov (npr. do omrežij, pomnilniških
sistemov, strežnikov, aplikacij in storitev), ki so na razpolago hitro z minimalno
interakcijo ponudnika ali minimalnimi stroški upravljanja (Mell & Grance, 2011).
Računalništvo v oblaku lahko razumemo kot obdelavo, uporabo podatkov in
shranjevanje le-teh na oddaljenih računalnikih, do katerih imamo omogočen dostop
preko interneta. Uporabniki lahko na zahtevo razpolagajo s skoraj neomejenimi
računalniškimi zmogljivostmi, za zadovoljitev potreb pa ne potrebujejo večjih
kapitalskih naložb. Računalništvo v oblaku lahko močno zniža izdatke uporabnikov za IT
in hkrati omogoči razvoj številnih novih storitev. Na tehnologiji računalništva v oblaku
lahko temeljijo storitve, kot so spletna elektronska pošta ali družabna omrežja. Za
poklicne uporabnike IT pa pomeni računalništvo v oblaku veliko prožnost pri potrebnih
6

računalniških zmogljivostih, npr. če se določena storitev pogosteje uporablja, se ji lahko
zelo preprosto doda več zmogljivosti (Evropska komisija, 2012).
Na računalništvo v oblaku lahko gledamo kot na ogromen bazen za shranjevanje virov
in računalništva. Uporabniki pa lahko do tega bazena dostopajo od kjerkoli in kadarkoli,
ko morajo zadovoljiti potrebo po podatkih. Pri uporabljanju računalništva v oblaku
potrošniki ne rabijo razumeti podrobnosti, ki se odvijajo za zaslonom (Bai, 2015).
Za računalništvo v oblaku lahko rečemo, da je le-to slog računalništva, pri katerem so
pogosto virtualizirana in dinamično razširljiva računalniška sredstva na voljo za
uporabnike kot storitev preko interneta. Zanje je značilna samopostrežba,
avtomatizacija in elastičnost zagotavljanja potrebnih virov (Gemini, 2014−2015a).
Höllwarth (2012) navaja naslednje ključne značilnosti računalništva v oblaku:








Vir je virtualen. Uporabniku je skrita fizična izvedba storitve, kar pa izvajalcu
omogoča, da lahko storitev optimizira glede na učinkovitost in standardizacijo.
Sposobnost biti stranka. V okolju virov v skupni rabi so določeni viri namenjeni
več uporabnikom, zato se morajo uporabljati mehanizmi za zaščito in izolacijo
vsakega uporabnika, kar omogoča ponudniku, da izkoristi različne načine
delovanja.
Plačljivost glede na porabo. Uporabnik plačuje samo za tiste vire, ki jih
dejansko uporablja.
Uporabnik ima nadzor nad uporabo. Vire lahko naroči uporabnik sam, sama
uporaba pa se omogoči samodejno brez posredovanja ponudnika storitve.
Elastičnost. Storitve se prilagodijo hitro in spontano, glede na spremembe
obremenitve, uporabnik pa ima občutek, da so viri neskončni.
Programski nadzor. Uporabnik lahko nastavi vire, jih upravlja in uporablja s
pomočjo vmesnikov za programiranje. Zato lahko uporabnik upravlja uporabo
aplikacije na dinamičen način, ponudniku pa je omogočena avtomatizacija
upravljanja virov.

Računalništvo v oblaku je s tehnološkega vidika vsak način upravljanja in zagotavljanja
storitev IT, ki ima večino ali vse naslednje lastnosti (Mell & Grance, 2011):




Združevanje virov. Viri, kot so procesor, pomnilnik, hramba podatkov, aplikacije
itd. so združeni v enotno celoto, v kateri posameznih virov ne ločimo glede na
namen in jih uporabljajo vsi informacijski procesi. V večini uporabniki storitev v
oblaku nimamo podatkov o tem, na katerem fizičnem viru se izvaja določen
proces ali kje se nahajajo naši podatki.
Neomejen dostop. Preko standardnih omrežij so vsi viri na voljo in preko
standardnih protokolov preprosto dosegljivi širokemu naboru uporabnikov in
uporabniških naprav.
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Samopostrežba na zahtevo. Brez potrebe po udeležbi osebja, ki oblak upravlja,
si lahko uporabnik storitve v oblaku sam ustvari vire, ki jih v danem trenutku
potrebuje.
Hitra elastičnost. Uporabnik lahko hitro pridobi nove vire, ko jih potrebuje,
oziroma vrne neporabljene vire oblaku. Razpoložljive vire uporabnik pogosto
občuti kot neomejene.
Merjenje storitev. V oblaku je vsa poraba virov merjena, uporabnikom pa jo je
moč zaračunati. Večinoma je znesek odvisen od uporabe, so pa mogoči tudi
pavšalni poslovni modeli.

2.3.2 Modeli storitev računalništva v oblaku
Računalništvo v oblaku sestavljajo trije modeli storitev, ki so ponazorjeni na naslednji
sliki. Prvi nivo predstavlja infrastruktura kot storitev (angl. Infrastructure as a Service –
IaaS), na drugem nivoju je platforma kot storitev (angl. Platform as a Service – PaaS) ter
na tretjem nivoju programska oprema kot storitev (angl. Software as a Service – SaaS).
V nadaljevanju tega poglavja bomo predstavili vse tri modele storitev računalništva v
oblaku.
Slika 2: Modeli storitev računalništva v oblaku

Vir: (QArea, 2015).

Infrastruktura kot storitev (IaaS)
Najosnovnejša oblika računalništva v oblaku je infrastruktura v oblaku. Infrastruktura
kot storitev se nanaša na računalniško infrastrukturo, pogosto ponujeno z uporabo
virtualiziranih virov, kot so pomnilnik, diskovno polje, procesorski čas. V to kategorijo
sodijo hramba, strežniki, omrežje ali infrastruktura kot storitev, katerih uporabniki so
sistemski administratorji (Informacijski pooblaščenec, 2012) (Gemini, 2014−2015b).
IaaS uporabniku zagotavlja procesiranje, shrambo, omrežje in druge temeljne
računalniške vire, ki omogočajo postavitev in izvajanje poljubne programske opreme,
vključno z operacijskimi sistemi in aplikacijami. Uporabnik ne nadzira ali upravlja
infrastrukture oblaka, ampak ima nadzor nad operacijskimi sistemi, shrambo,
postavljenimi aplikacijami in omejen nadzor nad določenimi mrežnimi komponentami
(npr. požarni zid) (Mell & Grance, 2011).
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Uporabnik lahko na podlagi naročila najame vrsto IT, kot na primer prostor, klimatsko
napravo, omrežje, strežnik, operacijski sistem in spremljanje delovanja. Na tej
infrastrukturi lahko uveljavlja svoje okolje porabe. Temelje za oblak so postavile
najpomembnejše osnovne tehnologije virtualizacije in velike pasovne širine omrežij.
Osnovo za komercialno privlačnost tega modela sta omogočanje uporabe in
avtomatizacija standardiziranih storitev (Höllwarth, 2012).
Ključne značilnosti infrastrukture kot storitve so: virtualizacija, avtomatizacija in
orkestracija, elastičnost in skalabilnost, samopostrežba, večnajemniški model, merjenje
storitev, konsolidacija itd. Pomembnejši ponudniki IaaS so: VMware, Oracle, IBM,
Microsoft, KVM, Open Stack, Amazon (Gemini, 2014−2015b).
Platforma kot storitev (PaaS)
Nivo platforma v oblaku posreduje določeno platformo, ki omogoča delovanje
programske opreme. Platforma kot storitev že vključuje osnovne dodatne
funkcionalnosti, običajno v obliki programskega vmesnika API (angl. Application
Programming Interface – API), ki jih uporabnik kot platformo uporablja pri razvoju in
uporabi lastnih informacijskih rešitev. V to kategorijo med drugim sodi okolje za razvoj
aplikacij ali platforma kot storitev, katerih uporabniki so razvijalci (Informacijski
pooblaščenec, 2012) (Gemini, 2014−2015b).
Uporabnik ima možnost, da na infrastrukturi oblaka postavi aplikacijo, ki je bila razvita v
programskih jezikih in orodjih, ki jih ponudnik podpira. Uporabnik nadzira postavljene
aplikacije in nastavitve okolja, v katerem gostuje aplikacija in ne upravlja ali nadzira
infrastrukture oblaka, kamor spadajo strežniki, omrežje, operacijski sistemi in shramba
(Mell & Grance, 2011).
PaaS temelji na sredstvih infrastrukture in je pogosto označena kot »Middleware«
(vmesno programje). Med vmesno programje spadajo vsa potrebna okolja z
izvedbenimi časi, zbirke podatkov, orodja, aplikacije, spletne storitve, komponente, ki
so standardizirana osnova za uporabo aplikacij in jih je možno modularno sestaviti.
Tovrstne ponudbe omogočajo uporabnikom oblaka, da lahko sami sestavljajo ali
uveljavljajo individualno programsko opremo (Höllwarth, 2012).
Med ključne karakteristike prištevamo: samopostrežbo, avtomatizirano upravljanje in
spremljanje, skalabilnost, centraliziran nadzor, varovana platforma ter dostop, merjenje
in zaračunavanje porabe, visoka razpoložljivost aplikacij ter podatkov itd. Vidnejši
ponudniki PaaS so: Google (App Engine), Microsoft (Azure Services Platform), IBM
PaaS, Amazon (Amazon's Web Servuces – AWS) (Gemini, 2014−2015b).
Programska oprema kot storitev (SaaS)
Programska oprema kot storitev zagotavlja celotno infrastrukturo, vključno s
programsko opremo in nastavitvami za njeno delovanje. V to skupino spadajo
funkcionalnosti poslovnih aplikacij ali programska oprema kot storitev, katere
uporabniki so končni poslovni uporabniki (Informacijski pooblaščenec, 2012) (Gemini,
2014−2015b).
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Uporabnik lahko uporablja ponudnikove aplikacije, ki tečejo na infrastrukturi oblaka.
Aplikacije so, preko uporabniškega vmesnika odjemalca, dostopne na različnih
odjemalcih, kot je na primer spletni brskalnik (primer take aplikacije je Googlova
spletna pošta – Gmail). Uporabnik ne uporablja ali nadzira infrastrukture oblaka, kakor
tudi ne posameznih aplikacij z izjemo določenih uporabniško opredeljenih nastavitev
(Mell & Grance, 2011).
Aplikativna raven je storitev v oblaku, ki se trenutno najpogosteje ponuja in o kateri se
največ govori. Prodajni model SaaS je na trgu že dolgo, vendar je bil šele s časom
sprejet v model servisnih ravni. Računalništvo v oblaku je kot storitev izpolnjeno takrat,
ko je na voljo več strankam in je elastično fleksibilna storitev, ko je ponudbo mogoče
nadgraditi, sočasno pa mora ustrezno podpirati tudi druge atribute računalništva v
oblaku. Programsko opremo uporabnik uporablja po porabi oziroma modelu »Pay as
you go«, pri tem pa mu ni treba skrbeti za temeljne tehnologije. Uporabnik ima
običajno pregled nad vsemi komponentami, ki so vštete v ceno (Höllwarth, 2012).
Med največje prednosti tega pristopa spada zaračunavanje glede na uporabo aplikacij.
Tovrstne aplikacije v računalniškem oblaku prinašajo nove načine delovanja, kar se kaže
v večji stopnji integracije v primerjavi s klasičnimi aplikacijami. Primeri vidnejših SaaS
ponudnikov so: Salesforce.com, Microsoft (Office 365), Google Apps (vključno z Gmail)
(Gemini, 2014−2015b).
2.3.3 Tipi računalništva v oblaku
Oblake ločimo glede na lastništvo, stroške, vodenje in nadzor, razširljivost, učinkovitost
delovanja itd. V tem poglavju bomo predstavili in podrobneje opisali osnovne tipe
oblakov, ti so: zasebni, javni, hibridni in oblak skupnosti. Prvi trije tipi računalništva v
oblaku so ponazorjeni na naslednji sliki.
Slika 3: Primer tipov računalniških oblakov

Vir: (Zakrajšek, 2011).

Zasebni oblak
Babcock (v Zakrajšek, 2011) navaja, da je infrastruktura zasebnih oblakov vzpostavljena
in vodena samo za eno organizacijo, ki pa jo lahko upravlja organizacija sama ali pa se
odloči za zunanje izvajanje. Infrastruktura oblaka je lahko locirana v podjetju ali na
drugi lokaciji. Ko bo organizacija prišli do spoznanja, da ji njeni viri ne omogočajo
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nadaljnjega razvoja zasebnega oblaka in bi zato v primerjavi s konkurenti začela
izgubljati, bo primorana najeti del virov pri drugem zunanjem oblaku.
Zasebni oblak zagotavlja oblačne storitve znotraj zaprtega omrežja, na primer znotraj
intraneta organizacije. So ločeni viri, neodvisni od lokacije in so, glede vprašanj o
varnosti, pravu in dostopnosti, bolj podobni tradicionalni IT. Upravljanje in izvajanje se
odvija znotraj podjetja ali celotne organizacije. Zasebni oblaki omogočajo samostojne
prilagoditve ter na področju varnosti in skladnosti izravnajo slabosti javnega oblaka,
niso pa tako učinkovito nadgradljivi. Zasebni oblak ima slabost, da vnaprej plačanih
stroškov investicije ni mogoče v celoti spremeniti v stroške izvedbe, saj mora podjetje
vnaprej nabaviti in sestaviti komponente za zasebni oblak, ki jih pri obremenitvah ni
mogoče nadgraditi. Z uporabo zasebnega oblaka pa podjetje še vedno lahko veliko
prihrani, saj na končni učinek vplivajo prednosti, kot so: samopostrežba, avtomatizacija,
visoka stopnja izkoriščenosti skupnih virov, virtualizacija, fleksibilnost itd. (Höllwarth,
2012).
Javni oblak
Javni računalniški oblak je namenjen odprti uporabi javnosti, lastnik pa je lahko kdorkoli
(podjetje, akademska skupnost, država ali kombinacija teh). Obstaja v prostorih
ponudnika oblaka (Mell & Grance, 2011). Pri javnem oblaku se medsebojno povežejo
hibridni oblaki, tako nastane en oblak, s katerega bodo organizacije koristile tiste vire,
ki jih bodo v določenem trenutku potrebovale in kolikor jih bodo potrebovale (v
Zakrajšek, 2011).
Ponudnik javnega oblaka je običajno tretja oseba, ki zagotavlja storitev v oblaku preko
interneta. Javne storitve v oblaku se prodajajo na zahtevo običajno na minuto ali uro.
Kupci tovrstnih storitev plačajo samo za cikle, skladiščenje ali pasovno širino, ki jo
porabijo (Rouse, Cloud computing, 2010−2016).
Javni oblak se nahaja zunaj podjetja ali v gostujočem okolju. Nudi izbiro storitev na
spremenljivi osnovi plačila v odvisnosti od uporabe. Storitve so na voljo vsakomur, vse
pomembne aplikacije podjetja pa so zunaj njegovega požarnega zidu. Storitve so
velikokrat ponujene v obliki naročnine (lastnik opreme torej dobavitelj, opremo
upravlja). Podjetje, ki bo uporabnik storitve, najame opremo, med uporabniki pa ni
organizacijske povezave. Ena iz med pomembnejših lastnosti javnega oblaka je, da
uporabnik nima nikakršnega vpliva na to, kdo vse še uporablja te storitve ponudnika.
Viri in infrastruktura v javnem oblaku, ki so namenjeni konkretni storitvi, niso nikakor
povezani z uporabnikom. Večinoma so ponudniki IT, lastniki in izvajalci javnega oblaka,
pojavljajo pa se tudi ponudniki, ki ponujajo kot storitve v oblaku storitve, ki so
pomembne za njihovo lastno podjetje (Höllwarth, 2012).
Hibridni oblak
Kompozicijo zasebnega in javnega računalniškega oblaka imenujemo hibridni oblak.
Takšen oblak je kombinacija uporabe javnega in zasebnega oblaka, ki sta med seboj
povezana s standardizirano tehnologijo ali enako tehnologijo, ki omogoča medsebojni
prenos podatkov in aplikacij (Mell & Grance, 2011).
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Babcock (v Zakrajšek, 2011) pravi, da so hibridni oblaki tisti, kjer določen oblak ali le del
njegovih zmogljivosti uporablja več organizacij, na način, da zapolni pomanjkljivosti
zasebnega oblaka. Javni oblaki se medsebojno povežejo v hibridni oblak, kar pomeni,
da bo obstajal en oblak, s katerega bodo podjetja koristila tiste vire, ki jih bodo
trenutno potrebovali in kolikor jih bodo potrebovali.
S hibridnim oblakom se pri določenih zahtevah v podjetju lažje najde rešitev. Glede na
posamezne varnostne zahteve so aplikacije lahko znotraj ali zunaj požarnega zidu. Na
tovrsten način se izpolnijo varnostne zahteve, hkrati pa se uporabi učinke nadgradnje in
izkoristi možnosti za prihranek. Večina analitikov predpostavlja, da se bodo v
prihodnosti uporabljale ravno implementacije v hibridnem oblaku, saj bodo podjetja
lahko svoje storitve naročala tako iz zasebnega kot javnega oblaka, glede na prednost in
občutljivost zadeve. Za uspešnost rešitev v hibridnem oblaku sta pomembna dva
dejavnika, in sicer pregledna integracija različnih servisnih komponent (tako, da končni
uporabnik ne bo zaznal razlike ali prehodov med posameznimi moduli ali ugotovil virov)
ter celotna integracija posameznih komponent (da je možno v celoti in konsistentno
implementirati zlasti upravljanje rešitve) (Höllwarth, 2012).
Oblak skupnosti
Infrastruktura oblaka skupnosti je skupna več organizacijam in podpira specifično
skupnost, ki ima skupno zanimanje, na primer poslanstvo, varnostne predpise, politiko
in zahteve glede skladnosti. Upravljajo ga lahko organizacije, ki si ga delijo ali pa tretje
osebe. Obstaja lahko na lokaciji ali izven nje (Mell & Grance, 2011).
Na trgu je vedno več ponudnikov oblakov skupnosti. V takšne storitve se prijavimo z
eno skupno prijavo in nato imamo na voljo individualno izmenjavo podatkov med
izbranimi storitvami v oblaku. Storitve so pogosto prilagojene potrebam posameznih
skupin uporabnikov, kot so na primer davčni svetovalci, trgovci itd. (Höllwarth, 2012).

2.4 Gostovanje pri ponudniku storitev (Spletno gostovanje)
Ugodna rešitev zmanjšanja stroškov ter delovnih ur za upravljanje lastne IT, ki nudi
storitve strankam podjetja, je namestitev ali najem strojne opreme v urejenem okolju
zunanjega izvajalca. Z možnostjo najema kapacitet ter opreme v podatkovnem centru
se lahko bistveno poveča skalabilnost potenciala izvajanja storitev končnim strankam
(S & T Slovenija d. d., 2014).
Spletno gostovanje je storitev zakupa prostora na strežniku. Strežniški prostor je
namenjen shranjevanju datotek in podatkovnih baz, ki sestavljajo spletne strani in
aplikacije, prav tako pa tudi shranjevanju e-pošte (Neoserv, 2003−2016).
Gre za prostor na spletu, bolj natančno na strežniku oziroma računalniku, ki je z
internetom ves čas povezan. Na ta način je lahko ves čas dostopna tudi spletna stran,
shranjena na tem strežniku (Spletnogostovanje.net, 2015).
Gostovanje ali spletno gostovanje (poznano tudi kot angl. hosting, Web site hosting,
Web hosting) je dejavnost, ki služi kot namestitev in vzdrževanje ene ali več spletnih
strani. Pri gostovanju pa je bolj kot računalniški prostor, ki je predviden za datoteke
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spletnih mest, pomembna hitra povezava z internetom. Večina ponudnikov storitev
gostovanja ponuja možnost povezave na sistemske linije telekomunikacijskega nosilca.
Uporaba gostovanja številnim podjetjem omogoča, da si delijo stroške hitre internetne
povezave, ki jo potrebujejo za shranjevanje datotek (Rouse, Cloud computing,
2010−2016).
Spletno gostovanje omogoča ustvaritev lastne prisotnosti na internetu po standardnih
načinih komunikacije, kot so spletne strani in elektronska pošta. Najemniki spletnega
gostovanja po izredno nizkih cenah sobivajo na strežniku z drugimi uporabniki, skrb
zanj pa je prepuščena sistemskemu administratorju. Kljub temu imajo uporabniki, če
želijo, možnost samostojnega upravljanja z vsemi svojimi sredstvi preko nadzorne
plošče (Optimus IT, 2016).
Poznamo več vrst gostovanja spletnih strani. Najbolj priljubljeno je deljeno gostovanje,
saj je tudi najcenejše. Za naprednejše oziroma zahtevnejše uporabnike je primernejša
oblika VPS-gostovanje (kratica VPS pomeni virtualni zasebni strežnik (angl. Virtual
private server)) ali morda celo najem namenskega strežnika (Spletnogostovanje.net,
2015).
Klasično oziroma deljeno spletno gostovanje predstavlja daleč najboljšo izbiro za večino
naročnikov. Gre namreč za cenovno ugodno rešitev, saj na enem strežniku gostujejo
spletne strani več naročnikov. Ker so paketi posameznih naročnikov programsko
povsem ločeni, je odzivnost spletnih strani izjemno hitra, seveda pa k temu
pripomorejo tudi sodobni in zmogljivi strežniki z vgrajenimi SSD1 diskovnimi enotami
(Neoserv, 2003−2016).
Virtualni strežnik ima podobne zmogljivosti in uporabnost kot fizični strežnik. VPSgostovanje je primerno za naprednejše uporabnike in takrat, ko podjetje za svoje
projekte potrebuje več moči in nadzora, pri tem pa lahko uporabnik izbira med
različnimi operacijskimi sistemi (Hosterdam, 2010−2016).
Portali, spletne trgovine, skupnosti in drugi projekti, ki za svoje delovanje
potrebujejo več kapacitet, kot jih lahko dobijo v klasičnih tipih gostovanja, so zreli
za namenski strežnik (angl. Dedicated Server). Namenski strežnik daje
uporabniku 24ur/7dni možnost nadzora in zajamčeno delovanje ter je idealen za
kritične aplikacije. Pri tovrstnih strežnikih ni potrebno deliti strežniških kapacitet z
drugimi uporabniki, kot je to potrebno pri spletnem gostovanju. Celotna strojna
oprema je namenjena najemniku, ki lahko izkoristi vse njene potenciale (Super strežnik,
2010).
Gostovanje za nadaljnjo prodajo (angl. Reseller) je namenjeno zahtevnejšim
uporabnikom, predvsem agencijam, ki svojim strankam izdelujejo spletne strani. Z
zakupom tovrstnega načina gostovanja lahko podjetje ustvarjajo lastne pakete
gostovanja in jih po lastnih cenah prodajajo svojim naročnikom. Ker gre za gostovanje
za nadaljnjo prodajo, ta oblika storitve omogoča ustvarjanje dobička (Neoserv,
2003−2016).
1

SSD (angl. Solid-State Drive) je naprava za shranjevanje informacij oz. bolj sposoben naslednik trdih
diskov.
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2.5 Poslovni modeli
O poslovnih modelih več diskutiramo, kot jih razumemo, saj obstaja veliko govora o
tem, kako splet spreminja tradicionalne poslovne modele, vendar je malo jasnih
dokazov o tem. Poslovni model je način poslovanja, ki omogoča podjetju, da ustvarja
dovolj prihodkov in se na ta način samo vzdržuje. Nekateri poslovni modeli so dokaj
preprosti. Podjetja proizvajajo izdelke ali storitve in jih nato prodajo strankam, če gre
vse po načrtih, prihodki od prodaje presegajo stroške delovanja in lahko družba
realizira dobiček. Drugi modeli so lahko tudi bolj zapleteni (Rappa, 2010).
Poslovni model nam pokaže, kako podjetje deluje s svojimi aktivnostmi prodajanja in
kupovanja dobrin ter storitev z namenom zaslužiti denar. Definicija, ki govori o
prodajanju in kupovanju, ne obsega vseh lastnosti poslovnega modela in jo je zaradi
tega potrebno razširiti. Poslovni model bi lahko natančneje opisali kot način osnovnega
delovanja podjetja ali njegova poslovna logika (Osterwalder, 2004).
Poslovni model je konceptualno orodje, ki je skupek predmetov, konceptov in njihovih
odnosov, katerih cilj je izraziti poslovno logiko določenega podjetja. Potrebno je
upoštevati, kateri pojmi in odnosi so tisti, ki omogočajo poenostavljen opis in
predstavitev tega, kar je vrednost za stranke, kako se to naredi in kakšne so finančne
posledice le-tega (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005).
Avtorje, ki pišejo o poslovnih modelih, bi bilo mogoče razvrstiti v tri različne skupine, ki
so lahko, ni pa nujno hierarhično povezane med seboj (Osterwalder, Pigneur & Tucci,
2005):





avtorji, ki so mnenja, da je katerokoli podjetje mogoče imenovati poslovni model;
avtorji, ki razdeljujejo poslovne modele na več tipov. V posamezno skupino
poslovnega modela pa spada skupina podjetij, ki imajo določene skupne
značilnosti;
avtorji, ki med poslovne modele štejejo različne vidike ali pojmovanja določenega
resničnega podjetja.

Omenjene skupine se torej začenjajo s preprostimi definicijami, nadaljujejo z
naštevanjem elementov in preidejo do natančnega opredeljevanja, povezovanja in
zasnove posameznih elementov.
2.5.1 Poslovni modeli v podjetju
Poslovni model je koncept logike zaslužka v podjetju. Model lahko funkcionira kot
nekakšna konceptualna povezava, v trikotniku med poslovno strategijo, IT in poslovno
organizacijo, kot je prikazano na sliki v nadaljevanju.2 Iz spodnje slike lahko razberemo,
da poslovna strategija, IT in poslovna organizacija vplivajo na podjetje z različnih zornih
kotov in na različnih poslovnih nivojih. Na glavne tri dejavnike podjetja, ki sestavljajo
trikotnik, vplivajo tudi zunanji dejavniki. Najpomembnejši izmed večjih zunanjih vplivov,
ki jih lahko vidimo tudi na spodnji sliki, so socialno okolje, konkurenčni pritisk, pravno
2

Pod poglavje povzeto po (Osterwalder, 2004).
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okolje, povpraševanje kupcev in tehnološke spremembe. Ostali dejavniki, ki prav tako
močno vplivajo na delovanje podjetja, so še na primer: zadovoljstvo delavcev, dobava
proizvodov itd. Vloga managerja v vsakem podjetju je zasnova poslovnega modela, ki
bo prilagojen na zunanje vplive, kar pomeni, da je pripravljen na različne možne
scenarije, ki bi se v prihodnosti lahko zgodili.
Slika 4: Umestitev poslovnega modela v podjetju

Vir: (Osterwalder, 2004).

Strategija in poslovni model
Prvi element v zgornjem trikotniku je poslovna strategija. Poslovni model govori o
sorodnih stvareh kot poslovna strategija. Razlika med njima je v tem, da poslovni model
govori o tem na drugem poslovnem nivoju. Osterwalder (2004) razume poslovni model
kot uvedbo strategije v konceptualni načrt osnovne logike podjetja o pridobivanju
denarja. Lahko rečemo, da sta vizija in strategija podjetja pretvorjeni v odnose do
kupcev, vrednostni predlog in vrednostne mreže.
Organizacija in poslovni model
Drugi element trikotnika, ki ponazarja umestitev poslovnega modela v podjetje, je
poslovna organizacija. Enako kot pri strategiji in poslovnem modelu, poslovna
organizacija govori o podobni problematiki, ampak k temu pristopa z drugega zornega
kota. Poslovna organizacija govori o materialnih konceptih poslovnega modela, se pravi
o oddelkih v podjetju, o strukturi podjetja in vseh procesih, ki se v podjetju dogajajo.
Tega ne smemo zamenjati s poslovnim modelom, saj ta predstavlja logiko podjetja, na
kakšen način zaslužiti denar kot skupek konceptov. Kljub temu sta poslovni model in
poslovna organizacija močno povezana.
V devetdesetih letih, ko se je pojavil internet in so podjetja poslovne modele prilagajala
novemu poslovanju, so se začele odvijati spremembe. Podjetja so začela uporabljati
različne pristope za prodajo preko spleta. Nekatera podjetja so se odločila za odpiranje
novih oddelkov in s tem zaposlovala nove kadre, spet druga so spremenila zadolžitve
svojih zaposlenih v IT-oddelku, tretja pa so ustanavljala popolnoma nova podjetja, ki so
bila v večinski lasti prvega podjetja.
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Do optimizirane poslovne organizacije vodi dobro poznavanje infrastrukture
poslovnega modela. Z natančnim definiranjem infrastrukturnih pogledov v poslovnem
modelu, kot je na primer dobavna veriga in različna partnerstva ter povezave, ki jih
podjetje ohranja, omogoča veliko lažje odgovore na vprašanja, povezana s procesi, kot
so vprašanja o zunanjem izvajanju poslovnih procesov.
IT in poslovni model
Zadnji element v trikotniku je IT, v katerega spada vsa informacijska in komunikacijska
tehnologija v podjetju. To vključuje tako strojno opremo, kot so: računalniki, mobilni
telefoni, dlančniki, strežniki kot tudi programsko opremo, kot so: spletne strani,
informacijski sistemi za upravljanje ter razne aplikacije. Povezava med poslovnim
modelom in IT je zelo močna, saj omogoča veliko inovativnih poslovnih modelov.
Včasih je povezava med poslovnim modelom in IT zelo očitna, sploh v primeru spletnih
trgovin. Le-te ne bi obstajale, če jim internet ne bi pomagal dostopati do kupcev in
prodaje. Velikokrat pa ta povezava ni tako očitna in se pokaže šele takrat, ko podjetje
spremeni ključne dejavnike. Bodisi zmanjša komunikacijske stroške, kar pa posredno
vpliva na poslovni model.
Splošno gledano je zelo pomembno, da vprašamo zaposlene, ki delujejo na IT-področju,
na kakšen način lahko vplivajo s spremembami na IT-področju k izboljšavam
poslovnega modela v podjetju. Prav tako velja tudi obratno, da bi se morali zaposleni
na področju poslovnih modelov vprašati, kako bi lahko s spremembami v poslovnem
modelu vplivali na izboljšave na tehnološkem področju.
Okolje in poslovni model
Zgoraj našteti in opredeljeni trije elementi vplivajo na poslovni model znotraj podjetja,
nanj pa vplivajo tudi zunanji pritiski. Poslovni model je tako nenehno izpostavljen
zunanjim pritiskom, ki povzročajo stalno prilagajanje in spreminjanje poslovnega
modela. Izpostavljenih je le nekaj dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo na
poslovni model podjetja. Te dejavnike delimo v pet večjih skupin, te so: socialno okolje,
konkurenčni pritisk, pravno okolje, povpraševanje kupcev in tehnološke spremembe.
Socialno okolje ima v določenih primerih vpliv na poslovni model. Za primer lahko
vzamemo poslovni model podjetja, ki temelji na nizkih produkcijskih stroških in deluje v
razvijajočih se državah, kjer nimajo zaščitenih delavcev. V javnosti se lahko pojavijo
slike, kako ravnajo velika uspešna podjetja s svojimi zaposlenimi in na tak način lahko,
na podlagi globalnih etičnih vrednot, podjetje izgubi svoj ugled.
Konkurenčni pritiski so večji pritiski na poslovni model, ki izhajajo s strani konkurence.
Podjetje, ki uvede uspešne novosti v panogi, lahko s to potezo pritegne več
konkurenčnih kupcev in s tem izvaja pritisk na konkurenčna podjetja. V primeru, da so
novosti zelo uspešne in konkurenčno podjetje ne naredi nič v smeri ohranjanja oziroma
pridobivanja kupcev, se lahko zgodi, da podjetje ostane brez kupcev in posledično tudi
propade. Tak scenarij se ne more zgoditi v vseh panogah.
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Prav tako lahko na spremembo poslovnega modela vpliva pravno okolje. V primeru, ko
se zakon v določeni državi spremeni, se mora temu prilagoditi tudi poslovni model
podjetja. V primeru, da podjetje ne more v skladu s sprejetim zakonom spremeniti
svojega poslovnega modela, mora prenehati poslovati.
Povpraševanje kupcev je eden izmed pomembnejših vplivov, na katere se mora
podjetje prilagoditi. Nekateri izmed primerov, kako lahko kupci vplivajo na podjetje, so:
spremembe v navadah potrošnikov, povečanju dohodka in modne spremembe. Eden
izmed zanimivejših primerov, ki ponazarja spremembe poslovnega modela zaradi
povpraševanja kupcev v praksi, pa je prehod iz stacionarnih telefonov na mobilne
telefone.
Tehnološke spremembe. Tehnologija je zelo hitro spreminjajoči se dejavnik, ki se vedno
bolj uporablja v različnih organizacijah. To je eden izmed vzrokov, da tehnološke
spremembe pritiskajo na managerje, tako da le-ti prilagodijo in preoblikujejo
podjetniško logiko, da bi na najučinkovitejši način uporabili te tehnološke spremembe.
Z rastjo interneta so podjetja začela koristiti nove mrežno zasnovane povezave.
Zmanjšanje stroškov komunikacije in koordinacije je podjetjem omogočilo večjo
učinkovitost. Tehnološke spremembe so ene večjih sil, ki imajo vpliv na spremembe v
poslovnem modelu, v nekaterih primerih pa lahko povzročijo tudi popolno
preoblikovanje poslovnega modela.
2.5.2 Poslovni modeli zunanjega izvajanja
Ko želijo podjetja, katerih glavna dejavnost je zunanje izvajanje, delovati uspešno na
svojem področju, morajo pri tem razviti svoj lasten poslovni model, ki dosega najboljše
učinke poslovanja. Saj še tako dober izdelek ali storitev podjetju ne koristi veliko, brez
dobro zasnovanega poslovnega modela. Zato je potrebno vse elemente poslovnega
modela smiselno sestaviti v celoto in pri tem upoštevati njihovo medsebojno
povezanost.
Vsak dober poslovni model naj bi imel naslednje lastnosti (Borštnik, 2014):







učinkovito upravljanje z denarnimi sredstvi,
hitri rezultati,
enostavnost,
neodvisnost od konkurence,
prilagojenost potrošnikom,
razmeroma visoke marže pri prodaji produktov/storitev.

Lapajne (2013) navaja, po metodologiji Business model generation (BMG), devet
osnovnih elementov poslovnega modela. Ta metodologija omogoča podjetju, da na
enostaven in pregleden način oblikuje svoj poslovni model.
V nadaljevanju bomo navedli zgoraj omenjene elemente metodologije, jih pojasnili in
na podlagi tega poskusili oblikovati poslovni model za ponudnika zunanjega izvajanja
IT-storitev.
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1. Segmenti kupcev oz. uporabnikov: Podjetje zanima, kdo so njegovi kupci in
uporabniki, kakšne so njihove potrebe, pričakovanja in bolečine. Uporabniki
zunanjega izvajanja IT-storitev so tako posamezniki kot podjetja, vendar se bomo
osredotočili na podjetja, ki za poslovanje predstavljajo večji doprinos. Uporabnik
ima potrebo po zmanjšanju stroškov v IT-oddelku (nakup strojne in programske
opreme), zagotoviti dovolj strežniškega prostora za nemoteno delo v podjetju, 24urni nemoten dostop do podatkov itd. Pri tem pa pričakuje, da so podatki varno
shranjeni, vedno na voljo, plačilo glede na uporabo storitve oz. po predhodnem
dogovoru o mesečnem znesku.
2. Ponudba vrednosti: Kakšne storitve/izdelke ponudimo kupcem/uporabnikom in
kako te storitve/izdelki izpolnjujejo pričakovanja kupcev/uporabnikov.
Uporabnikom, ki zaupajo izvajanje IT-storitev v roke zunanjega izvajalca, ponudimo
kvalitetne in cenovno ugodne storitve, ki predstavlja konkurenčno prednost za
podjetje. Pričakovanja jim izpolnimo tako, da se na podlagi predhodne analize, kaj
uporabnik potrebuje, pripravimo in prilagodimo storitve glede na njihove potrebe.
3. Kanali: Na kakšen način bomo svoji skupini uporabnikov »dostavljali« in promovirali
produkte/storitve, s katerimi kanali bomo storitve/izdelke zaračunavali in kako se
bodo zbirale povratne informacije. Uporabniki zunanjega izvajanja bodo do ITstoritev dostopali preko internetne povezave, katero jim lahko preko lokalnih
telekomunikacijski ponudnikov zagotovimo tudi mi kot ponudnik zunanjega
izvajanja. Storitev promoviramo preko kanalov, ki jih naši ciljni kupci spremljajo, kot
so internetne strani, poslovni časopisi, prostori in dvorane, kjer imajo podjetja
konference ter izobraževanja itd. Najboljši način zbiranja povratnih informacij je
ustno spraševanje uporabnikov IT-storitev zunanjega izvajanja, anketni vprašalniki s
ključnimi vprašanji o zadovoljstvu s storitvijo.
4. Odnosi: Katere vrste odnosov pričakujejo/zahtevajo odjemalci, sam namen
učinkovitega upravljanja odnosov je pridobivanje novih, ohranjanje obstoječih in
nadgradnja poslovanja z obstoječimi uporabniki. Odjemalci zunanjega izvajanja IT
storitev pričakujejo dolgotrajen odnos z nadgrajevanjem poslovanja. Odnos na
obeh straneh mora biti korekten in povezovalen že zaradi samega načina
sodelovanja. V začetni fazi so prioriteta za podjetje pridobivanje novih uporabnikov
s časom razvoja pa je potreben poudarek na obstoječih uporabnikih in
nadgrajevanjem storitev zanje.
5. Prihodkovni kanali: Kakšno vrednost so odjemalci pripravljeni plačati ter kako in
kakšen način zaračunavanja bo podjetje izbralo. Uporabniki so pripravljeni plačati
vrednost, ki je primerljiva glede na ceno, ki jo ponujajo konkurenčni ponudniki v
odvisnosti od tega, kaj za tisto ceno dobijo pri enem ali drugem. Ponudniki
zunanjega izvajanja IT-storitev se odločajo za način zaračunavanja storitev glede na
porabo, kar je ena izmed smotrnih odločitev in jo uporabniki dobro sprejemajo.
6. Ključni viri: V ta element spadajo viri, ki jih podjetje potrebuje za delovanje
poslovnega modela, kot so človeški, fizični, intelektualni in finančni viri. Za uspešno
izvajanje IT-storitev za ponudnike je potrebna dobra programska in strojna oprema;
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človeški viri s primerno izobrazbo, razumevanjem področja dela, z dobrimi
komunikacijskimi sposobnostmi in pripravljenostjo za timsko delo; finančni viri, ki
zagotovijo zagon podjetja in omogočajo izvedbo prvih projektov.
7. Ključne aktivnosti: Te aktivnosti je potrebno izvajati z viri podjetja, če želimo, da
naš poslovni model deluje. Ključna aktivnost podjetja, ki prodaja zunanje izvajanje
IT-storitev, je razvijanje programske opreme in skrb za nadomeščanje in nadgradnjo
strojne opreme. Ena izmed pomembnejših aktivnosti je tudi skrb za nemoteno
delovanje uporabnikovih zakupljenih virov.
8. Ključni partnerji: Vprašati se moramo, kateri so ključni partnerji na strani
dobavitelja, distribucijskih in prodajnih kanalov ter ključnih virov, ki podjetju
omogočajo učinkovitejše poslovanje, nižje tveganje, nižje stroške itd. Partnerji so za
ponudnika IT-storitev velikega pomena predvsem ključni viri, kot so
uporabniki/podjetja in partnerji na strani distribucijskih ter prodajnih kanalov.
9. Stroški: Kateri stroške se pojavijo pri izvajanju poslovnega modela. Kateri so fiksni in
kateri spremenljivi. Fiksni strošek za podjetje, ki ima poslovne prostore v najemu, je
definitivno meseča najemnina, sledijo razne dajatve, plače zaposlenih in njihova
nadomestila. Variabilni stroški ponudnika IT-storitev pa so elektrika, ogrevanje,
klima za hlajenje strežniških sob, pisarniški material, nagrade za zaposlene itd.
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3 CRM-REŠITVE
3.1 Opredelitev CRM-rešitev
Za podjetje je ključnega pomena ugotovitev, da je potrebno vzpostaviti kakovostne
odnose s strankami, ki so osnova za dvostransko dolgoročno in koristno poslovno
sodelovanje. CRM-rešitev je orodje, ki lahko podjetju pomaga ob spoznanju, da je cena
pridobivanja novih strank dosti višja od cene zadržanja obstoječe stranke, tako da lahko
na podlagi zbranih podatkov podjetje sprejme odločitev o tem, v katero stranko bo še
naprej vlagal sredstva. S kakovostnim upravljanjem odnosov s strankami pa lahko
podjetje pridobi tudi na konkurenčni prednosti, saj so stranke v takšnem primeru manj
dovzetne za ponudbo konkurence (Oblikovanje.com, 2016a)
Dyche (2002) navaja, da so CRM-rešitve infrastruktura, ki omogoča podjetjem
povečanje vrednosti strank s pravilnimi sredstvi, s katerimi stranke motivirajo, da
dejansko ostanejo zveste podjetju in pri njih ponovijo nakup. Hkrati CRM-rešitve
pomagajo podjetjem dobro spoznati in poznati stranke ter jim na ta način omogočiti
lažjo odločitev o tem, katere stranke in zakaj obdržati in katerim strankam ne nameniti
preveč sredstev ter jih pustiti, da odidejo.
Ena od opredelitev CRM-rešitve pravi, da je CRM-rešitev sklop programske opreme, ki
pomaga organizaciji ugotoviti potrebe in želje svojih strank z upravljanjem, sledenjem,
shranjevanjem in organiziranjem vseh interakcij, ki nastanejo med stranko in podjetjem
(Aptean, 2015).
Najpogosteje jih opredelimo kot orodja za upravljanje odnosov podjetja s svojimi
strankami, poslovnimi partnerji in prodajnimi pričakovanji. Vključujejo uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij za organizacijo ter sinhronizacijo in avtomatizacijo
poslovnih procesov podjetja. CRM-rešitve izstopajo v uporabi za namene prodajnih
aktivnosti v organizaciji, vendar jih lahko uporabljamo še za namene nudenja storitev
strankam, trženja in tehnične podpore. Torej lahko podamo sklep, da je glavni namen
tovrstnih rešitev najti in pridobiti nove stranke, obdržati in vzdrževati obstoječe stranke
ter pri tem zmanjšati stroške trženja (Računalniške novice, 2011).
Z CRM-rešitvijo lahko povežemo e-poštno dopisništvo, opravila in dokumente, ki
potekajo med podjetjem in stranko, dogovore s sestankov oz. preko telefonskih klicev
ter jih tako uredimo in združimo v eno bazo, v kateri so zajeta vsa sporočila, opomniki
in komentarji, ki so bili prej zabeleženi na listih, v beležkah in različnih dokumentih na
različnih računalnikih. To je osnova, ki jo nudijo CRM-rešitve, ki so primerne za vsako
podjetje, ki zaradi povečanja obsega strank in zaposlenih izgublja jasen pregled nad
delom s strankami. CRM-rešitve so namenjene tudi reševanju zahtevnejših nalog, kot
so ugotavljanje navad kupcev, poslovno obveščanje, načrtovanje poslovnih trendov v
prihodnosti itd. (Pauletič in drugi, 2013).
Glavni cilj CRM-rešitev je v tem, da vsaka posamezna stranka dobi občutek, da ima s
podjetjem razmerje ena na ena. Učinkovit sistem daje podjetju možnost, da pokaže
svojim strankam: da jih pozna in prepozna; jih razume; da vedeti, da mu ni vseeno za
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njihova potrebe, vprašanja in skrbi; jim želi dostaviti storitve in produkte, ki jih najbolj
potrebuje in bodo le-te cenile njihovo poslovanje (Innovation Pei, 2016).

3.2 Značilnosti CRM-rešitev
Dobro zasnovani CRM vsebuje značilnosti, kot so (Zeng, Wen & Yen, 2003):








Upravljanje odnosov: Glavne značilnosti so takojšen odgovor na vsako zahtevo
strank, neposredna komunikacija s strankami kadarkoli in kjerkoli in poseben
center za pomoč strankam, katerega naloga je, da ponuja odgovore na
vprašanja strank.
»Salesforce« avtomatizacija: Funkcije vključujejo avtomatizacijo pri analizah za
pospeševanje prodaje, avtomatično sledenje zgodovini nakupov strank, ki služi
kot pomoč za ponovno prodajo oziroma za prodajo v prihodnosti in usklajenost
prodaje, marketinga, klicnih centrov ter maloprodajnih mest za realizacijo
»Salesforce« avtomatizacije.
Uporaba tehnologij: Vključuje omogočanje novih tehnologij in znanj, ki imajo
doprinos k vrednosti, uporabo tehnologij, ki omogočajo prikaz podatkov o
strankah v realnem času in uporabo tehnologije skladiščenja podatkov, ki služijo
za zbiranje informacij o transakcijah, ti podatki pa se združijo s CRM-rešitvijo,
preko tega pa so zagotovljeni ključni kazalniki uspešnosti.
Upravljanje priložnosti: Glavni lastnosti sta prilagodljivost pri upravljanju v
primeru nepričakovane rasti in povpraševanja ter dober model za napoved, ki
povezuje zgodovino prodaje in načrtovano prodajo.

CRM-rešitve bi težko definirali brez podanih ključnih značilnosti oz. prednosti, ki jih
predstavljajo za organizacijo. Značilnosti so naslednje (Aptean, 2015):









upravljanje kontaktnih informacij stranke,
v centralni bazi organizirane interakcije s strankami,
beleženje navad, želja kupcev in akcij,
merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij,
zagotovitev takojšnjih meritev,
upravljanje strankinih zahtev o storitvi,
sledenje panožnim trendom in
ustvarjanje kupcu prilagojenih izkušenj.

Integrirane CRM-rešitve lahko vsebujejo (Innovation Pei, 2016):






centralno bazo podatkov, ki je dostopna vsem zaposlenim, da si lahko ogledajo
in posodobijo podatke strank;
možna analiza podatkov o strankah, vključno z delitvijo odjemalcev in
potencialnih kupcev;
stranka ima možnost samopostrežbe, kjer lahko kupci z uporabo spleta in gesla
samostojno izvedejo naročilo;
prepoznavanje in sledenje potencialnim kupcem;
poročila, ustvarjena iz najnovejših informacij, vključno z napovedovanjem
prihodkov in analize trendov.
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3.3 Razvoj CRM-rešitev
V preteklosti je bila uporaba CRM-rešitev v organizaciji prej izjema kot pravilo, saj šele
danes razvita informacijska tehnologija (podatkovne baze, informacijski sistemi,
internet, elektronska pošta ipd.) omogoča udejanjenje CRM-rešitve v organizacijah po
sprejemljivi ceni (Iršič, 2011).
Ko govorimo o tehnološkem vidiku storitev za stranko, je zgodovina CRM-rešitev res
kratka. Čeprav marketinške kampanje in strategije segajo daleč nazaj, se večina
uporabnikov zanese na splošna sredstva, da bi z njimi pritegnili potencialne kupce in jih
ohranili kot zveste stranke (Wingard, 2016).
CRM-rešitve niso bile vedno samostojna programska oprema, na katero se dandanes
zanaša toliko podjetij. V zadnjih štirih desetletjih so se CRM-rešitve razvile iz različnih
drugih poslovnih programov. Sama CRM-industrija pa je doživela morje sprememb in
pretresov, ki bi lahko iztirili celoten koncept (CRM Switch Staff, 2013).
Programi CRM-rešitev so bili najprej enodimenzionalni in so se uporabljali za
arhiviranje kartic s podatki strank. Danes je informacijska tehnologija tovrstne
programske opreme revolucionarna, vendar je njihov osnovni cilj še vedno isti, in sicer
uporaba podatkov o strankah za ustvarjanje prodaje (CompareCamp, 2015).
V razvoju CRM-rešitev lahko do danes postavimo pet mejnikov, ti so (CompareCamp,
2015):






izdelki podjetij,
spletne rešitve,
gostovanje tehnologij v oblaku,
aplikacije socialnih medijev,
mobilne tehnologije.

1970. leta − leta neodvisnih velikih sistemov. Leta 1970 so bili samostojni sistemi
uporabljeni za prodajo, avtomatizacijo in podatkovne datoteke o strankah. Sistemi so se
v večini uporabljali za digitalizacijo ročnih datotek, enostavnejše in hitrejše iskanje ter
za prihranek pri prostoru za shranjevanje. Relacijske baze podatkov programske
opreme so bile uporabljene za ustvarjanje baze podatkov o strankah ter za upravljanje
le-teh podatkov (CompareCamp, 2015).
1980. leta – digitalna baza marketinških podatkov. CRM-rešitve so se pojavile leta
1980 z začetnim poimenovanjem marketinške baze podatkov. Te baze podatkov niso
tako zapletene, kot so današnje dobro razvite CRM-rešitve. Zaposleni v organizaciji, ki
so bili zadolženi za servis, so imeli možnost vzpostavitve stika s strankami podjetja.
Kljub temu da so bile baze podatkov koristne, pa niso imela ravno brezhibnih procesov
in informacij v obstoječi bazi podatkov (Wingard, 2016).
1990. leta – leta rojstva kratice CRM in začetek spletnega CRM-ja. V 90ih letih je bil
viden velik napredek na področju managementa odnosov s strankami. Podjetja so
začela opažati, kakšne prednosti lahko zanje predstavljajo zbrane informacije o
strankah in njihovih nakupih (Wingard, 2016). Avtomatizirana baza podatkov je v
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kombinaciji z upravljanjem stikov podjetjem zagotovila več koristnih informacij za
stranke. Avtomatizirana prodaja se je skupaj z upravljanjem stikov razvila do te ravni, da
je bila zelo podobna CRM-rešitvam, vendar so se uporabljali še številni drugi izrazi. Ob
koncu leta 1995 pa je zmagal izraz CRM in je dobila CRM-industrija ime. Zadnja polovica
desetletja je prinesla CRM-industriji velike spremembe, saj so kot ponudniki tovrstnih
sistemov na trg vstopili ponudniki celovitih informacijskih rešitev – ERP (angl.
Enterprise Resource Planning). Skoraj na konstantni osnovi se je CRM-rešitvam
dodajalo vedno več marketinških, prodajnih in servisnih aplikacij. Konec 90ih let so
CRM-rešitve pridobile visoke vrednosti in so se utrdile na trgu. Uporaba interneta,
ekstraneta in intraneta je ponudnikom e-CRM-ja omogočila, da so strankam ponudili
CRM na ravni medorganizacijskega sodelovanja. 90. so se končala s prvencem prvega
prodajalca programske opreme kot storitve (SaaS) (CRM Switch Staff, 2013).
Leto 2000 – CRM-rešitve v oblaku. Odprtokodni sistem je omogočil podjetjem, da
lahko uporabljajo CRM veliko ceneje v primerjavi s stroški za aplikacije na lokaciji.
Kasneje so začeli razvijati CRM v oblaku, hkrati pa so podjetja začela ponujati tudi
možnost najema strežnikov, kar je za podjetje predstavljalo prihranek denarja. Leta
2007 se je pojavil ponudnik aplikacij Salesforce.com, ki je uporabnikom ponudil
možnost spletne CRM-rešitve po meri za določene poslovne zahteve (CompareCamp,
2015).
Sedanjost – popolnoma razvite CRM-rešitve. Danes so CRM-rešitve dosegle svoj polni
potencial, ki omogoča podjetjem, da povečajo svoje potenciale kot tudi boljše
doseganje storitev za stranko. Na voljo so naprednejša orodja in inovacije, ki
omogočajo prilagajanje programske opreme za namestitev v določeno podjetje.
Razvijalci CRM programske opreme ponujajo varno shranjevanje in odpiranje velikih
količin podatkov. CRM-rešitve so najbolj koristne za podjetja, katerih uspeh je močno
odvisen od tehnologije ali storitev za stranke (Wingard, 2016).

3.4 Arhitektura CRM-rešitev
Če želi biti CRM-rešitev uspešna, mora biti sestavljena tako, da upravlja uporabnikov
celotni življenjski cikel. Značilnosti takšnih rešitev pa so naslednje (Oblikovanje.com,
CRM-ravnanje odnosov s strankami, 2016a):









baza podatkov je enotna in stalno osvežena,
mobilen dostop do podatkov od koderkoli,
lahko se definirajo pravice posameznega uporabnika in nivoji dostopa,
zasnova je večuporabniška,
podatki so standardizirani in omogočajo izvoz za druge namene (za Microsoft
Outlook, Excel, Access ipd.),
module in funkcionalnosti se lahko dodatno integrira glede na potrebe
uporabnika,
za upravljanje s podatki ni potrebnega posebnega znanja,
omogoča preglednost in nadzor nad poslovanjem.
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Arhitekturo CRM-rešitev lahko razdelimo v tri širše kategorije, ki so prikazane na
naslednji sliki. Te kategorije pa so (Expertmarket, 2016):




sodelovalna,
operativna in
analitična.
Slika 5: Arhitektura CRM-rešitev

Vir: (Hočevar, 2007).

Sodelovalni (kolaborativni) CRM omogoča podjetju uporabo tehnologij za
komuniciranje s strankami. Podjetje lahko s strankami vzpostavlja stik osebno, preko
elektronske pošte, komunikacije po telefonu, jih obvešča preko spletnega portala
oziroma preko spletnih strani podjetja. Te možnosti olajšajo sodelovanje s strankami,
izboljšajo komuniciranje in povezanost ter usklajenost informacij o strankah tudi
znotraj podjetja (Midden, 2001). Odnose s stranko je mogoče gojiti na podlagi
predvidenih podatkov, ki dokazujejo nakupovalne navade stranke, vedenje, kaj je
stranki všeč in česa ne marajo, v katerem časovnem okvirju je največja verjetnost za
nakup in koliko v povprečju porabijo. Podjetja uporabljajo te informacije za
zagotavljanje okrepljenih storitev za stranko, navzkrižno prodajo in ciljno usmerjeno
ukvarjanje s segmentom baze strank (Expertmarket, 2016).
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Operativni CRM se nanaša na izvajanje in podporo k strankam usmerjenih procesov. Za
to kategorijo je značilna prenova avtomatizacije oziroma informatizacija poslovnih
procesov, predvsem tistih področij, ki so namenjena sodelovanju s strankami (podpora
prodaji, marketingu in storitvene aktivnosti za podporo strankam). Vključuje tudi
namestitev klicnega centra in spletnega portala. Ključnega pomena pri upravljanju te
ravni CRM-ja je vzpostavitev povezanosti vseh sistemov znotraj podjetja (Midden,
2001). Operativni CRM omogoča brezhibno in učinkovito komunikacijo s strankami
preko različnih virov. Obsega podporo trženju (načrtovanje, izvajanje in spremljanje
trženjskih akcij), prodaji (vključujoč upravljanje priložnosti, potreb, pritožb strank in
pripravo ponudb) ter sodelovanju in pomoči strankam (lahko preko kontaktnega centra
ali spletnega mesta) (SRC, 2016). Podatki se zbirajo in hranijo v bazi podatkov in so dan
za dnem pripravljeni za uporabo v postopkih, kot so vodenje računov strank, poleg
splošnega strateškega načrtovanja. Uporaba tovrstnih podatkov omogoča prilagoditev
poslovanja glede na pristop do stranke (Expertmarket, 2016).
Analitični CRM je namenjen izvršnemu managementu, kjer se podjetja ukvarjajo s
potezami za doseganje korenitega vpogleda v potrebe in želje strank, z razumevanjem
njihovega vedenja ter za napovedovanje njihovih namer. Osnova analitičnega področja
je podatkovno skladišče, katero podjetju služi za pridobivanje koristnih informacij s
pomočjo analitičnih orodij (Midden, 2001). Analitični CRM združuje te podatke z
namenom identifikacije najpomembnejših strank, delitev strank, prepoznave vzorcev
obnašanja, napovedi bodočega ravnanja in priprave naslednje najboljše ponudbe, pa
tudi upravljanja tveganj, zaznave prevar itd. (SRC, 2016). Analitičen CRM je poglaviten
za obojestransko maksimiranje vrednosti tako podjetja za stranke in stranke za
podjetje. Vključevanje analitičnega CRM-ja v podjetje je potrebno, saj je z njegovo
pomočjo mogoče neprestano izboljševati odnose s strankami (Midden, 2001). Ta del
arhitekture je neprecenljiv tudi za ugotavljanje sprememb v industriji kot celoti, kar
podjetju omogoča ohranjanje okretnosti in hitrega odziva na spreminjajoče zahteve
trga. Ključnega pomena je povezovanje podatkov in njihova uporaba na način, ki koristi
ne le podjetju, temveč tudi kupcu, dobavitelju in delovni sili (Expertmarket, 2016).
Na sliki 6 imamo prikazano arhitekturo CRM-rešitve glede na področja poslovanja, ki jih
sistem pokriva s svojimi funkcionalnostmi. CRM-rešitev pokriva naslednja štiri področja
poslovanja (Expertmarket, 2016):





prodaja (dodelitev potencialne stranke, kvalificiranje potencialne stranke,
sprememba potencialne stranke, sledenje priložnostim);
naročila (zagotavljanje produktov, izdelava računov);
podpora (upravljanje primerov, izvajanje izobraževanj, zagotavljanje storitev,
razvoj baze znanja);
marketing (vodenje kampanj, ustvarjanje priložnosti, oblikovanje baze
podatkov).
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Slika 6: Arhitektura CRM-rešitev glede na področje poslovanja

Vir: (Expertmarket, 2016).

3.5 Ponudniki CRM-rešitev
CRM-rešitve se tesno povezujejo s poslovanjem podjetja, zato so tudi kategorizirane na
enak način, kot ločujemo podjetja med seboj, glede na dejavnost in velikost. Najvišje se
nahajajo korporativne CRM-rešitve, ki so namenjene podjetjem z več kot 1.000
zaposlenimi. Nižje so CRM-rešitve, namenjene za srednja in mala podjetja, kjer je več
ponudnikov, same rešitve pa so bolj standardizirane. Poleg celovitih CRM-rešitev pa se
pojavlja vedno več specializiranih orodij, ki pokrivajo le posamezne procese, kot so:
avtomatizacija prodaje na terenu, rešitve za klicne centre in podporo strankam itd.
(Djurdjič, 2010).
Glede na pričakovanja je ponudba na področju CRM-rešitev zelo pestra in raznolika,
tako velikih globalnih ponudnikov kot manjših domačih rešitev. Zato bomo v
nadaljevanju predstavili oba trga CRM-rešitev.
3.5.1 Domači ponudniki CRM-rešitev
Kljub temu da je na domačem trgu veliko ponudnikov tujih CRM-rešitev, se razvijajo
tudi slovenske rešitve, ki se sicer ne morejo primerjati s svetovno konkurenco, vendar
kljub temu predstavljajo dodatno možnost izbire slovenskim podjetjem. V tabeli, ki
sledi, so podani nekateri slovenski ponudniki in njihove CRM-rešitve ter podatek o tem,
ali je rešitev domača ali tuja.
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Tabela 1: Ponudniki CRM-rešitev na domačem trgu
Ponudnik
Intera
KOPA
Oblikovanje.com
Triglif
Stroka produkt
S&T Slovenija
Oracle Slovenija
SAP Slovenija
Adacta

CRM-rešitev
Intrix CRM
KOPA CRM; CRMPoint
CRM Mobile Systems
Triglif CRM
Maximizer CRM
Infor CRM
Oracle Siebel CRM
mySAP CRM
Microsoft Dynamics CRM

Razvoj
domača rešitev
domača rešitev
domača rešitev
domača rešitev
tuja rešitev
tuja rešitev
tuja rešitev
tuja rešitev
tuja rešitev

Vir: spletne strani ponudnikov.

3.5.2 Tuji ponudniki CRM-rešitev
Gartnerjeva analiza trga CRM-rešitev je pokazala, da top pet ponudnikov CRM-rešitev
predstavlja 45 % celotnega svetovnega trga v letu 2015. Teh pet ponudnikov je:
Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft in Adobe, njihovi tržni deleži pa so predstavljeni v
naslednjem grafu. Salesforce prevladuje v letu 2015 in tako zaseda prvo mesto z 19,7odstotnim tržnim deležem, na drugem mestu mu sledi SAP s skoraj enkrat manjšim
tržnim deležem, in sicer z 10,2-odstotnim tržnim deležem. Na tretjem mestu je podjetje
Oracle, in sicer s 7,8 %, ki mu s 4,3 % na četrtem mestu sledi Microsoft. Kot peti vidnejši
ponudnik CRM-rešitev pa je s 3,6 % podjetje Adobe. Da je svetovni trg ponudnikov
CRM-rešitev vedno večji pa kaže podatek o 54,4-odstotnem tržnem deležu vseh ostalih
ponudnikov CRM-rešitev skupaj (Columbus, 2016).
Graf 1: Svetovni tržni delež ponudnikov CRM-rešitev

Vir: (Columbus, 2016).
V naslednji tabeli so prikazani zgoraj našteti največji svetovni ponudniki, njihove CRMrešitve in prihodek (v milijonih dolarjev) v letu 2015.
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Tabela 2: Največji svetovni ponudniki CRM-rešitev
Ponudnik
Salesforce
SAP
Oracle
Microsoft
Adobe

CRM-rešitev
Salesforce.com
SAP CRM
Oracle Siebel CRM
Microsoft Dynamics CRM
Adobe Marketing Cloud CRM

Prihodek 2015
5.170,9
2.684,4
2.046,5
1.141,5
936,8

Vir: (Columbus, 2016) in spletne strani ponudnikov.

3.6 Uvajanje CRM-rešitev
Uvedba CRM-rešitve je strategija, ki se začne v vrhu podjetja in ne gre samo za to, da se
kupi potrebna programska oprema rešitve, izobrazi informatike in tržnike ter se nato
pričakujejo rezultati. Najprej je potrebno spremeniti miselnost zaposlenih in pogled na
stranke podjetja. Nato pa moramo poiskati CRM-rešitev, ki se prilagodi poslovanju
podjetja (Oblikovanje.com, 2016b).
3.6.1 Splošno o uvedbi CRM-rešitev
V tem podpoglavju bomo poskušali pojasniti in predstaviti uvedbo CRM-rešitve s strani
podjetja, ki je kupec te rešitve. Pri tem bomo podali izzive, na katere mora biti podjetje
pozorno, na kaj se morajo osredotočiti in nasvete za uspešno uvedbo.
Ne glede na to, ali se je podjetje že odločilo za ponudnika CRM-rešitve ali ne, je dobro,
da se predhodno pripravi na organizacijske izzive, s katerimi se lahko sreča tekom
projekta uvedbe. Izzive predstavljajo naslednja vprašanja (Graue, 2015):





Kakšna sredstva vključuje projekt?
Ali so potrebne organizacijske spremembe?
Kakšni so cilji ali koristi, ki jih od CRM-rešitve pričakujete?
Želite CRM-rešitev v oblaku ali na strežniku?

Ko se v podjetje uvede nov informacijski sistem, mora biti celotna organizacija
sinhronizirana. Biti mora kombinacija službenih smernic in osebne vpletenosti. Dober
vodja projekta je bistvenega pomena in pot do uspeha je ob dobrem notranjem
komuniciranju. CRM-rešitev ni samo tehnologija, ampak hkrati tudi strategija in
filozofija (Graue, 2015).
Podali bomo sedem dejstev, na katera morajo biti podjetja osredotočena, ko uvajajo
CRM-rešitev (Graue, 2015):




Podpora v najvišjem managementu: Sliši se jasno, da podjetje, ki zajema vse
dele organizacije, potrebuje top odločanje, ampak če želimo navdihniti in graditi
verodostojnost, je najvišje vodstvo ključnega pomena. Peljejo mnenje in kulturo
v organizaciji, zato njihovo predčasno prilagajanje daje sinergijski učinek na
celotno organizacijo.
Vodja projekta: Je najpomembnejša oseba pri uvajanju nove CRM-rešitve, saj
ima nalogo vodenja projekta. Ni potrebno, da je to nekdo od vodstva
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posameznega podjetja, ampak nekdo, ki dela z navdušenjem, strastjo in se
osredotoči na vsak detajl, pri tem pa mora biti pozorna, da se izvedejo vsi koraki
in izpolnijo zastavljeni cilji.
Super uporabnik: Odgovorna CRM-oseba ni isto kot vodja projekta. To je oseba,
ki je v podjetju dodeljena kot super uporabnik novega sistema. Super uporabnik
se želi naučiti vse o novi rešitvi, hkrati pa hodi na izobraževanja in nudi pomoč
ostalim uporabnikom v podjetju, ki imajo težave.
Zagon s pokom: Interni marketing je včasih podcenjen, vendar je pri uvedbi
CRM-rešitve pomemben, saj je potrebno nov sistem prodati sodelavcem.
Potrebno je z malimi sredstvi ustvariti vzdušje in označiti začetek delovanja
novega sistema, lahko s člankom na intranetu, plakati, posebnimi majicami ob
zagonu itd.
Notranje smernice: CRM-rešitev je dobra toliko, kolikor so dobri podatki, zbrani
v njej. Bistveno je, da so določene smernice, na primer o vključevanju novih
podatkov, napisane, lahko tudi objavljene na intranetu podjetja.
Usposabljanje: Nekateri uporabniki lahko nov sistem začnejo uporabljati takoj,
spet drugi so skeptični o novem načinu dela. Vodja projekta mora imeti zato
strategijo za obe skupini uporabnikov. Za usposabljanje lahko izkoristimo učenje
s strani prodajalca ali pa s stani super uporabnika, če je bil določen.
Strategija: Ko se uvaja CRM-rešitev, mora celotna organizacija ponovno
razmisliti o rutini in vsak posameznik mora spremeniti svoj vzorec dela. To je
izziv, ki zahteva strategijo za spopadanje z negativnim odnosom na vseh ravneh
v organizaciji.

Sušnik (2010) navaja devet nasvetov za uspešno uvedbo CRM-rešitve, ti so:










uvedba CRM-rešitve ni samo IT-projekt, še manj pa projekt uvajanja programske
opreme;
na prvem mestu ne smejo biti funkcionalnosti;
uporabnike je potrebno pripraviti na spremembe;
uporabite splošno koristne prakse uvedbe IT-rešitev (sponzorstvo uprave,
upravljanje saboterjev, dodeljevanje avtoritete, upravljanje pričakovanj);
opredeliti morate jasne in merljive kriterije uspeha;
vsak uporabnik CRM-rešitve naj opravi ustrezno izobraževanje (projektna
skupina pa naj to naredi še pred uvedbo);
v primeru, da projekt prekorači načrtovana sredstva, ne črtajte sredstev,
namenjenih za izobraževanje;
od ponudnikov zahtevajte več kot samo tehnično rešitev;
pred samo uvedbo optimizirajte procese v podjetju.

Trije najpogostejši razlogi za neuspeh CRM-projekta po mnenju Sušnika (2010) so:




ne dovolj jasno opredeljeni cilji, zato ni možno opredeliti, ali so cilje dosegli ali
ne;
podjetja gledajo na CRM-rešitev kot na IT, namesto kot na poslovni projekt;
podjetja avtomatizirajo neurejene poslovne procese.
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Splošno bi lahko rekli, da uvajanje CRM-rešitev v podjetje temelji na naslednjem
konceptu (Oblikovanje.com, 2016b):











določiti je potrebno cilje, želje, izhodišča in možnosti;
razčleniti celoten problem na zaokrožene in smiselne celote;
strategijo za doseganje ciljev pripraviti na krovni ravni;
s poslovnega vidika vsake posamezne enote določiti cilje in želene
funkcionalnosti;
narediti SWOT-analizo 3 obstoječega dela in posameznih procesov;
s strani podjetja, izvajalca ter želja zaposlenih pripraviti alternativne predloge
možnih rešitev problema;
pregledati možne rešitve in izbrati najboljše alternative;
pripraviti pilotski prototip za posamezno celoto;
testiranje uporabe v praksi in ugotavljanje pomanjkljivosti;
popravki in dograjevanje končne verzije posameznih rešitev.

3.6.2 Metodologije uvedbe CRM-rešitev
Vsak ponudnik CRM-rešitve ima svoj način uvajanja rešitve v podjetje oz. metodologijo
uvedbe, ki je odvisna od velikosti podjetja, kamor se uvaja rešitev in načina dostopanja
do rešitve. V nadaljevanju bomo predstavili splošno metodologijo uvedbe CRM-rešitve,
imenovano CRM-Iris projekt, ki jo navaja Chalmeta (2006).4
Kot rezultat študije trenutnega odnosa do managementa odnosov s strankami se pojavi
ugotovitev, da je za uspešno uvedbo potrebna celovita metodologija, ki se začne z
opredelitvijo strategije podjetja, načrtovanjem, analizo ključnih prednosti in slabosti,
informacijsko tehnologijo in finančnim nadzorom. Cilj projekta »Metodologija CRMIris« je bil razviti in potrditi uradno metodologijo za usmerjanje procesov razvoja in
izvajanja CRM-rešitev.
Metodologija CRM-Iris projekt je sestavljena iz naslednjih točk:




Vodenje projekta in predpogoji: Pred začetkom projekta je potrebno
ozaveščanje vodstva, ki opredeljujejo zastavljene cilje in vizijo o tem, kar želimo
doseči, ustanovitev odbora, uradno imenovanje koordinatorja in razvoj,
odobritev načrta projekta in notranje razširjanje. Medtem ko se projekt izvaja,
pa je potrebno nadzorovati čas uvedbe, spremljati odpor uporabnikov proti
spremembam, motiviranje zaposlenih, merjenje stopnje sodelovanja in oceniti
rezultate.
Opredelitev organizacijskega okvira podjetja: Je korak, v katerem je vedno
izhodišče analiza ciljev, poslanstva, vizije in strategije podjetja ter njegova
kultura, kamor spadata politika in vrednote. Pri zasnovi CRM-Iris metodologije
so bile razvite primerne predloge za identifikacijo vizije, poslanstva,
organizacijske strategije in ciljev podjetja, po zasnovi tradicionalnega pristopa.

3

SWOT-analiza (angl. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis) je analiza prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti za podjetje.
4
Metodologija povzeta po (Chalmeta, 2006).
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Opredelitev strategije stranke: Ustvarjanje učinkovitega CRM-ja za podjetje
pomeni, da mora korenito spremeniti svoje vedenje in določiti prave strategije
zanj. Zato mora podjetje v tem koraku opredeliti, kdo so njegove stranke, ki
lahko imajo kakršen koli vpliv na podjetje, analizirati dobičkonosnost kupcev in
opredeliti cilje strank.
Oblikovanje in ovrednotenje CRM-rešitve: Pri oblikovanju sistema kazalnikov za
merjenje CRM-rešitve se je potrebno osredotočiti na: opredelitev ustreznih
kriterijev merjenja; preprečevanje okvar in določitev dimenzij kakovosti;
ovrednotenje stranke, sistem mora biti usmerjen v zadovoljstvo strank podjetja
in se mora izogibati uvajanju dragocenih sredstev, ki za stranko niso pomembna;
primerjavo z vodilnimi konkurenti; merjenje »ne-strank«.
Načrt postopka: V tem koraku gre za preoblikovanje poslovnih procesov k
strankam usmerjenih organizacij (marketing, prodaja, po-prodaja) z namenom
doseči cilje, ki so predhodno definirani. Cilj preoblikovanja procesov je izkoristiti
možnosti nove CRM-rešitve. Za gradnjo novega načrta postopka je potrebno
analizirati sedanje stanje (angl. AS-IS) poslovnih procesov in na podlagi CRMrešitve oblikovati nove poslovne procese (angl. TO-BE).
Organizacija in upravljanje s človeškimi viri: Ljudje v podjetju so ključ do
končne CRM-strategije, saj določajo njen uspeh ali neuspeh in se jih ne sme
zanemarjati. Zato je bistvenega pomena, da se jih seznani s projektom in se z
njimi pogovori o strahovih, dvomih in skrbeh glede nove CRM-rešitve, preden se
začne izvajati. Predvsem pa je potrebno uporabnike usposobiti za uporabo nove
CRM-rešitve.
Izgradnja CRM-rešitve: Avtomatizirana CRM-rešitev je bistvenega pomena za
ohranjanje najnovejših evidenc podatkov o strankah, nakupih, pritožbah,
prošnjah in o stiku strank s podjetjem. Ključ za oblikovanje CRM-rešitve je
inteligentno povezovanje tehnoloških in funkcionalnih komponent, ki
omogočajo povezavo med pisarnami prodaje, marketinga in servisa strank s
pisarnami financ, logistike, skladišča, računovodstva, človeških virov itd. CRMrešitev je v projektu Iris izražena na štirih glavnih področjih, operativni CRM,
analitični CRM, strateški CRM in e-CRM.
Izvajanje: Je naslednja faza metodologije CRM-Iris in zadeva celoten plan
kakovosti, ki je sestavljen iz izvajanja nadzora prehoda iz starega (angl. AS-IS)
sistema na nov (angl. TO-BE) sistem. Kratkoročni prednostni projekti morajo biti
izvedeni. To pa vključuje spreminjanje stališč tako vodstva kot delavcev, ki
morajo opredeliti nove delovne naloge in sprejeti preoblikovanje
organizacijskega diagrama podjetja. Za uspešen rezultat uvedbe morajo vsi v
družbi poznati svoje funkcije, ki so jim bile dodeljene ter vedeti, kaj in kako to
storiti. Razviti je potrebno komunikacijski načrt, ki zajema celotno vizijo projekta
in oblikovati delovne skupine. Sistem za neprekinjeno izboljševanje mora biti
izdelan tako, da je omogočeno prihodnje izvajanje projektov za izboljšanje,
razvrščeno kot srednje in dolgoročno izvajanje, ter da se podjetje prilagodi na
spremembe v svojem delovnem okolju. Ko so ti projekti zaključeni, je uvedba
CRM-rešitve končana.
Spremljanje: Med izvajanjem projekta je ključnega pomena spremljanje
kazalnikov, ki so bili opredeljeni v začetni fazi projekta in sprejemanje ukrepov
kot posledica neskladij, ki se lahko pojavijo tekom projekta. Orodje za
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spremljanje projekta so nadzorne plošče različnih vrst in podatkov. Potreben je
tudi postopek zagotavljanja kakovosti, da se preveri, ali so bile želene
spremembe učinkovito izvedene.
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4 PRIMERI UVEDB CRM-REŠITEV
To poglavje je namenjeno predstavitvi štirih primerov CRM-rešitev tako z vidika same
rešitve kot z vidika metodologije uvedbe v podjetje. Za primerjavo smo izbrali dve
klasični CRM-rešitvi, to sta Microsoft Dynamics CRM in SAP CRM ter dve oblačni CRMrešitvi, ki sta Salesforce CRM in CRM.Point. V nadaljevanju je vsako podpoglavje
namenjeno analizi eni od zgoraj naštetih CRM-rešitev.

4.1 Microsoft Dynamics CRM
Podjetje Microsoft ponuja tako CRM-rešitev na lokaciji kot v oblaku. Microsoft
Dynamics CRM je prvi primer klasične CRM-rešitve, ki smo ga izbrali za nadaljnjo
primerjavo. To pomeni, da imamo programsko opremo rešitve implementirano na
strežniško infrastrukturo v podjetju. V nadaljevanju bomo opisali program in
metodologijo, po kateri ponudnik uvede rešitev v podjetje stranke.
4.1.1 O programu
Microsoft Dynamics CRM je poslovna rešitev za upravljanje odnosov s strankami, ki z
družabnimi vpogledi, poslovnim obveščanjem in upravljanjem oglaševalskih akcij v
oblaku, lokalno ali s kombinacijo obojega spodbuja učinkovitost prodaje in trženja
(Microsoft, 2016a).
Microsoft Dynamics CRM ponuja strankam, partnerjem, neodvisnim ponudnikom
programske opreme in sistemskim uvajalcem zmogljivo platformo za gradnjo linij
poslovnih aplikacij. Te aplikacije pa se pogosto omenja kot razširjene aplikacije CRM
(XRM aplikacije), ki spodbujajo odnos za sledenje zmogljivosti, ki presegajo tipično
upravljanje odnosov s strankami. Microsoft Dynamics CRM je rešitev, ki dobro pokriva
različne panoge, tudi prodajo na drobno, storitvene dejavnosti, proizvodnjo,
distribucijo, finančne storitve in javni sektor (Microsoft, 2016b).
Z CRM-rešitvijo Microsoft Dynamics CRM se lahko podatki izmenjujejo na enostaven
način z vsemi ljudmi preko več kanalov in tako omogočijo, da ima vsakdo v podjetju
popolno sliko o tem, kaj kupci želijo in potrebujejo. CRM-rešitev lahko deluje s
programi, ki jih zaposleni že znajo uporabljati (Microsoft, 2016c).
Microsoft Dynamics CRM je popolnoma integriran z ostalimi Microsoftovimi orodji, kot
so Microsoft Office, Microsoft SharePoint, Lync in poslovno-informacijski sistem
Microsoft Dynamics NAV. Prav tako je podprt dostop preko danes že nepogrešljivih
mobilnih naprav (BS.si, 2016).
Microsoft Dynamics CRM podjetju zagotavlja izbiro, saj nudi širok nabor možnosti, tako
z vidika arhitekture implementacije rešitve kot z licenčnega vidika. Širok nabor
možnosti je bil oblikovan tako, da ima podjetje na voljo kar najbolj prilagodljivo rešitev,
ki bo ustrezala poslovnim potrebam danes in se v prihodnosti razvijala skupaj s
podjetjem. Na ta način lahko podjetja (Innito, 2016):
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sprotno prilagajajo sistem Microsoft Dynamics CRM svojim potrebam in
zahtevam trga,
širijo sistem Microsoft Dynamics CRM in njegovo arhitekturo skladno z rastjo
podjetja,
izkoristijo obstoječe naložbe v prilagojene rešitve izven sistema, kar omogoča
možnost tesne integracije z drugimi sistemi,
dosežejo konkurenčno prednost z uvedbo in izkoriščanjem prilagojenih
(vertikalnih) rešitev za različne industrijske panoge v okviru rešitve Microsoft
Dynamics CRM ali pa rešitev, ki so z njo integrirane.

Microsoft Dynamics CRM je rešitev, ki podjetju ponuja (Tend, 2016):





skrajšan čas uvajanje rešitve, saj jo je možno prilagoditi in integrirati z
obstoječimi rešitvami,
manj napora pri izobraževanju uporabnikov, saj temelji na že poznanih
aplikacijah (Microsoft Outlook),
manj sprememb v poslovnem procesu, saj ga je možno optimalno prilagodi že
obstoječim postopkom,
manj stroškov za vzdrževanje, saj učinkovito deluje tudi na enostavni strojni
opremi.

Z moduli Prodaja, Marketing in Servis (Podpora strankam) predstavlja Microsoft
Dynamics CRM zmogljivo, prilagodljivo ter cenovno dostopno rešitev, ki zagotavlja
dosledne in merljive izboljšave v vseh poslovnih procesih tako, da podjetju omogoča
tesnejši odnos s strankami ter višjo raven storilnosti in dobičkonosnosti (Innito, 2016).
Z rešitvijo Microsoft Dynamics CRM se lahko razvijejo novi načini komuniciranja s
strankami, prodajni zastopniki pa se tako osredotočijo na svoj cilj in hitreje povečajo
prodajo. Na sliki 7 je prikazana nadzorna plošča prodajnih dejavnosti v Microsoft
Dynamics CRM, sam modul Prodaja pa vključujejo naslednje funkcije (Microsoft,
2016a):






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

S storitvijo Microsoft Dynamics CRM lahko organizacija pridobi stranke za celo življenje
tako, da jim ponudi ustrezne, prilagojene storitve – vedno in preko vseh kanalov. Svojim
posrednikom ponudi vse, kar potrebujejo za zagotavljanje najboljših storitev za stranke.
Na sliki 8 je zajet managerjev pogled modula Servis (Podpora strankam), katerega
funkcije so naslednje (Microsoft, 2016a):





storitev preko več kanalov,
enotno središče za storitve,
upravljanje primerov na ravni podjetja,
zbirka znanja.
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Slika 7: Nadzorna plošča prodaje v Microsoft Dynamics CRM

Vir: (Crm SoftwareBlog, 2016).

Slika 8: Managerjev pogled Servisa rešitve Microsoft Dynamics CRM

Vir: (Atum.com, 2014).
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Modul Marketing, rešitve Microsoft Dynamics CRM, omogoča naslednje funkcije, ki so
prikazane na sliki 9 kot posnetek pogovornega okna izvedbe marketinga (Adacta.si,
2011):





segmentacijo obstoječih in potencialnih kupcev,
ustvarjanje in izvajanje marketinških kampanj,
izdelava poročil po meri,
spremljanje uspešnosti marketinga.
Slika 9: Pogovorno okno izvedbe marketinga v Microsoft Dynamics CRM

Vir: (Softwareadvice, 2016a).

Za kratek pregled CRM-rešitve MS Dynamics CRM smo izdelali tabelo 3, kamor smo
vnesli podatke, ki smo jih tekom poglavja podali, ter dodali še nekatere, ki so
pomembni za nadaljnjo primerjavo CRM-rešitev.
4.1.2 Metodologija uvedbe
Metodologija uvedbe, ki jo uporablja in zagotavlja podjetje Microsoft za svoje produkte
(Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV), se imenuje Microsoft Dynamics
Sure Step. Vključuje disciplino projektnega vodenja, na terenu testirane najboljše
prakse in uporabniku prijazna orodja, ki so v pomoč pri razvoju, selitvi, konfiguraciji in
nadgradnji Microsoft Dynamics izdelkov. Metodologija je na voljo Microsoftovim
partnerjem, saj s tem zmanjšajo tveganje in jih vodijo skozi naloge, povezane z uvedbo
in konfiguracijo Microsoftovih rešitev (Microsoft, 2016d).
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Tabela 3: Karakteristike rešitve Microsoft Dynamics CRM
Karakteristike
operacijski sistem
mobilna združljivost
velikost ciljne stranke

panoga ciljne stranke

uvedba
čas uvajanja

funkcionalnosti

zaračunavanje storitev
cena
pogodbeni pogoji

Microsoft Dynamics CRM
Apple OSX, Windows, Linux, Mac OS, AIX, Solaris, Unix, IBM
OS/400, Web browser
da
podjetja z od 1 do 50 zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000 zaposlenih
podjetja z več kot 1.000 zaposlenih
bančništvo in finance
vlada in javna uprava
internet in telekomunikacije
proizvodnja in inženiring
maloprodaja
zdravstvo
strokovne službe in izobraževanje
na lokacijo podjetja
Prenos podatkov in integracija nista potrebna: 1−4 tedne.
Potrebne so večje prilagoditve, migracije in integracije
podatkov: 5−10 tednov.
avtomatizacija prodaje
avtomatizacija načrtovanja trženja
socialno sodelovanje
storitve za stranko (klicni center, terenske storitve)
analitika
Pristojbina za trajno dovoljenje se plača vnaprej za vsakega
uporabnika.
Microsoft Dynamics CRM 2013: od 79$ do 4.922$
Microsoft Dynamics CRM 2015: od 99$ do 6.249$
Uporabniki vnaprej podpišejo trajno licenčno pogodbo o lasti
programske opreme v trajno uporabo.

Vir: (Softwareadvice, 2016a), (Softwareinsider, 2016), (Tend, 2016), (FMT Consultants, 2016a) in (FMT
Consultants, 2016b).

Microsoft Dynamics Sure Step metodologija je sestavljena iz šestih glavnih faz in dveh
faz, ki nastopita po uvedbi CRM-rešitve in sta prav tako pomembni. Na naslednji sliki je
prikazana shema celotne metodologije, njene faze uvedbe pa so naslednje in so
pojasnjene v nadaljevanju (Sternad & Bobek, Metodologija Sure Step, 2010) (Sternad &
Bobek, 2007):









diagnoza,
analiza,
načrtovanje,
razvoj,
namestitev,
uporaba,
optimizacija in
nadgradnja.
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Slika 10: Metodologija uvedbe Microsoft Dynamics Sure Step

Vir: (Sternad & Bobek, 2010/2011).

Vsaka izmed naslednjih faz se začne z aktivnostmi načrtovanja, ki so: pregled rezultatov
prejšnje faze, določitev virov, določitev terminskega plana aktivnosti faze in določitev
odgovornosti za odobritve, ki se pojavijo tekom faze.
1. Diagnoza: Je prva faza uvedbe CRM-rešitve, ki jo lahko smatramo kot predfazo
same uvedbe. Namen faze diagnoza je zbrati informacije za določitev obsega
projekta in priprava ponudbe projekta uvedbe za stranko, na osnovi katere se
stranka odloči ali sprejme ali zavrne ponudbo. Gre predvsem za ugotovitev, s
čim se strankino podjetje ukvarja, kaj želi z novo CRM-rešitvijo pridobiti in kaj
jim lahko podjetje ponudnika ponudi, kako se bo njihovo poslovanje izboljšalo.
Pripravi in oblikuje se ponudba, glede na dobljene rezultate in potrebe. Ta faza
vključuje šest opravil, in sicer: pregled dokumentov zahtev za informacije in
ponudbo; analiza ključnih podatkov; ocenitev nadgradnje, praznin in rešitev
zanje; priprava ponudbe; določitev načina licenciranja in storitev ter priprava
začetka projekta.
2. Analiza: Je uradni začetek projekta uvedbe in je bolj poglobljena analiza kot v
fazi diagnoze, na koncu te faze bo stranka razumela razsežnosti uvedbe (stroški
projekta, rezultati in mejniki). V tem koraku sodeluje tudi zaposlen na strani
stranke, da se naredi čim boljši pregled trenutnega stanja v podjetju. Faza
vključuje tri opravila in en mejnik, ki so pregled obstoječih poslovnih procesov
(angl. AS-IS) in bodočih poslovnih procesov (angl. TO-BE), določitev in priprava
funkcijskih zahtev, opis izboljšanih poslovnih procesov ter podpis stranke.
3. Načrtovanje: V tretji fazi, ki se navezuje na predhodno, se izdelajo načrtovanja
za celotno uvedbo CRM-rešitve od samega poteka uvedbe ter do razdelitve
odgovornosti za posamezni del uvedbe. Ko se definirajo viri in se določijo cilji,
pa lahko ponudnik začne izdelovati načrt migracije podatkov in testiranja, kjer
je pomembno predvsem to, kdaj bomo podatke prenesli na nov sistem, kako in
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kateri podatki so najpomembnejši, kako bomo poskrbeli, da se podatki med
prenosom ne izgubijo in podobno. V tem delu se ugotovi, ali je potrebna nova
in boljša infrastruktura, ter kako in kdaj se bo izvedel prehod v produkcijo.
Hkrati pa se začne izdelovati načrt osnovnega učenja uporabnikov nove CRMrešitve, da ponudnik uporabnike čim prej seznani z novim programom in
načinom dela. Fazo sestavljajo aktivnosti načrtovanja, načrt migracije
podatkov, načrtovanje tehničnih in splošnih specifikacij ter management
ponudbe.
4. Razvoj: V fazi razvoja imajo delo predvsem razvijalci −informatiki − na strani
ponudnika CRM-rešitve, ki morajo v prejšnji fazi načrtovana opravila razviti in
spraviti v stanje delovanja. Gre za razvoj kostumizacij, integracij in prenosa
podatkov. Rezultat faze so končna in testirana namestitev, konfiguracije,
kostumizacije, poročila, integracije in vsi programi za prenos podatkov. Vsaka
razvita komponenta je testirana in potrjena, glede na funkcijske zahteve,
določitve načrtovanja in testne kriterije. Razvojne aktivnosti te faze, kot so
posamezne lastnosti, uvedba in prenos podatkov, se lahko izvajajo sočasno.
Del, kjer je potrebno ustvariti načrt, kako bo potekalo učenje uporabnikov in
napisati uporabniška navodila, niso nujno naloga informatikov, ampak oseb, ki
skrbijo za svetovanje in podporo uporabnikom. Aktivnosti te faze so:
planiranje, nastavitve delovnega okolja, razvoj in testiranje kupca ter njegovo
sprejetje.
5. Namestitev: Je faza, v kateri podjetje namesti stranki v prejšnji fazi razvito
CRM-rešitev. Je najobsežnejša faza, saj zahteva veliko dela in predvsem
natančnosti pri pripravi, ker je to tudi zadnja faza, preden se CRM-rešitev
zažene v živo. V tej fazi so vključene naslednje aktivnosti: planiranje, hitra
uvedba, nastavitev okolja, testiranje in zagon v živo. Potrebno pa je izpeljati
tudi vse delavnice, pri katerih imajo ključni uporabniki prednost, vendar se
kljub temu ostalih uporabnikov ne sme zapostaviti.
6. Uporaba: Faza uporabe je namenjena predvsem spremljanju, kako CRMrešitev deluje v podjetju. Hkrati pa se nudi podpora uporabnikom na delovnem
mestu. V veliki večini so svetovalci prvih nekaj dni na voljo kar v podjetju
samem. V fazi uporabe se pojavi še mejnik, in sicer podpis prevzemne
pogodbe, kjer se hkrati kupcu predlaga še možnosti zagotavljanja nadaljnje
podpore in vzdrževanja CRM-rešitve. Aktivnosti so zaključek projekta, podpis
prevzemne pogodbe, pregled projekta, podpora po zagonu v živo, nadaljnja
podpora in možnost vzdrževalne pogodbe.
Faza optimizacije je prva faza, ki nastopi po uvedbi CRM-rešitve v živo in zrcali celoten
proces uvedbe, saj zajema večino enakih aktivnosti in opravil. Ta faza zmanjšuje riziko
in poveča splošno zadovoljstvo strank, saj je njen namen pregledati obstoječo uvedeno
CRM-rešitev in jo prilagoditi za dosego čim boljše učinkovitosti rešitve. Aktivnosti, ki jih
vključuje ta faza, so: analiziranje, načrtovanje, določitev optimizacije, namestitev
optimizacije in delovanje.
Faza nadgradnje je zadnja faza, katere namen je nadgradnja uvedene CRM-rešitve z
novejšo različico. Faza je sestavljena iz več podobnih aktivnosti, ki so potekale skozi
celoten projekt uvedbe. V analizi te faze se ugotovijo potrebe po nadgradnji. Aktivnosti
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faze so analiza, načrtovanje, nastavitev nadgradnje, testiranje, zagon v živo in
delovanje.

4.2 SAP CRM
SAP CRM je programska rešitev za odnose s strankami, ki je lahko na lokaciji stranke,
torej klasična oblika CRM-rešitve ali pa oblačna CRM-rešitev, in sicer SAP CRM Cloud.
Odločili smo se, da v nadaljevanju tega poglavja predstavimo klasično obliko SAP CRM
in njegovo metodologijo uvedbe.
4.2.1 O programu
SAP Business Suite je zbirka poslovnih aplikacij, ki omogočajo podjetju ravnanje s
celotno vrednostno verigo znotraj podjetja in njegovimi partnerji. Tudi SAP CRM je del
SAP Business Suite in lahko izvede povezovanje prilagojenih poslovnih procesov z
drugimi SAP in ne SAP-sistemi ter tako pomaga doseči CRM-strategijo v podjetju (Guru,
2016a).
SAP CRM pomaga stranki razviti trajne odnose s svojimi strankami, doseči več uspešnih
poslov in strankam zagotoviti pomoč, ko jo le-te potrebujejo. Z uvedbo varnih in veliko
številčnih funkcij SAP CRM podpira prodajo, marketinške storitve in storitve servisa.
SAP CRM-rešitev postavlja stranke v središče poslovanja podjetja in tako omogoča
zaposlenim, z brezšivnimi procesi, bogata spoznanja o strankah, ki jih lahko prenesejo
dosledno in prilagojene stranki na vse stične točke. SAP CRM omogoča (SAP, 2016a):







povečanje prodaje preko digitalnih kanalov,
sodelovanje s strankami kadarkoli, kjerkoli in na katerikoli napravi na enaki
platformi,
biti korak pred povpraševanjem z uporabo SAP HANA5 za analizo podatkov v
realnem času,
povečanje učinkovitosti prodajne ekipe s pomočjo preprostega uporabniškega
vmesnika, ki je prilagojen njihovim potrebam,
izjemne storitve za stranko, saj delavcem na terenu omogoča dostop do
podatkov na daljavo v realnem času,
uporabo najboljše rešitve v svojem razredu, ki temelji na globalnem svetovnem
znanju v 25 panogah.

SAP CRM je enostaven za IT z vidika dosledne, zanesljive in optimalne uporabniške
izkušnje. Aplikacija kot taka je robustna in enostavna za povezovanje, razširitev in
razvoj. Zmogljivost s tehničnega vidika, ki jih omogoča SAP CRM, so naslednje (SAP,
2016b):




5

objektivno usmerjeno programiranje,
SAP CRM je enostavno povezljiv s SAP ERP,
podatkovni model, ki zmanjšuje velikost tabele in zahtevnost ter tako omogoča
hitrejše sistemske odzive in lažje upravljanje podatkov,

SAP HANA je SAP-jeva najnovejša platforma naslednje generacije (Actual, 2016).
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uporabniški vmesnik, dostopen preko spletnega brskalnika,
mobilni dostop do podatkov strank.

SAP CRM je del SAP Business Suite, namenjen za upravljanje odnosov s strankami.
Podpira vsa poslovna področja, ki so usmerjena k strankam, kot so trženje, prodaja in
storitve. Sistem je uveden za različne interakcije s strankami preko različnih kanalov
bodisi interneta ali mobilnih naprav (ročne naprave kot so prenosni računalnik, mobilni
telefon …). CRM-analitika je sestavni del SAP CRM, ki omogoča podjetju zbrati vse
potrebne informacije o različnih ključnih dejavnikih stranke ter to zbirko znanja
analizirati in vključiti v poslovne procese ter strateško odločanje (Guru, 2016a).
Če podjetje želi pridobiti prednost, mora svoji prodajni ekipi zagotoviti vpogled v
potrebe in želje strank, zgodovino nakupov, trendov izdelkov in cen v realnem času. S
prodajnimi zmogljivostmi v SAP CRM lahko zagotavljajo skladne ponudbe, naročila,
pogodbe in cene vseh kanalov z eno samo CRM-rešitvijo in prodajno platformo. Z
neopazno povezavo z obstoječo programsko opremo SAP lahko izboljšajo sprejemanje
uporabnikov, zmanjšajo stroške in poenostavijo postopke. Dostop do informacij o
okoliščinah v celotnem prodajnem postopku je v realnem času s hitrejšim učinkom
(SAP, 2016c).
Podjetja lahko izbirajo enega ali več načinov izvajanja prodaje, ki jih ponuja SAP CRM, ti
načini so: telefonska, podjetna, spletna in terenska prodaja. Na sliki 11 je zaslonska
slika modula Prodaje rešitve SAP CRM, katera zagotavlja naslednje interakcije v prodaji
(Guru, 2016a):







upravljanje z naročili strank, ponudbe in pogodbe,
vodenje računov in pogodb,
upravljanje priložnosti in analiza prodajnih postopkov,
upravljanje aktivnosti,
naročila in spodbude,
načrtovanje prodaje in analitika.

Podjetja se srečujejo s potrebo po tem, da presežejo visoka pričakovanja kupcev, ki
želijo osebne storitve. SAP CRM-modul Storitev podpira vse vidike, povezane z
obdelavo naročila storitve, ki se začne z odzivom na strankino začetno preiskavo in vse
do potrditve in zaračunavanja storitev stranki. V nadaljevanju je na sliki 12 prikazana
nadzorna plošča SAP CRM-Storitev, katere modul je sestavljen iz naslednjih interakcij
(Guru, 2016a):








zahteve za storitev, nalog storitve in administracija o pogodbah,
upravljanje pritožb,
vodenje primerov,
nameščena baza upravljanja,
upravljanje in stopnjevanje poteka dela,
upravljanje delovne sile,
načrtovanje storitev in analitika.
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Slika 11: SAP CRM-modul Prodaje

Vir: (Bernardini, 2012).

Slika 12: Nadzorna plošča zahteve za storitev v SAP CRM

Vir: (Repone.net, 2016).

42

Ker je dandanes na kupcu osredotočen svet, je potrebno razlikovati svoje podjetje in
zagotoviti prave izdelke, bolje in hitreje od konkurence. SAP CRM zagotavlja marketing z
eno, enotno platformo za upravljanje vseh svojih marketinških aktivnosti, vključno z
upravljanjem blagovne znamke, segmenti in seznami upravljanja in vodenje kampanj.
Omogoča nadzor in vpogled v vse tržne procese podjetja ter vključevanje trženjskih
funkcij z izvedbenimi programi za bolj učinkovito vodenje kampanj (SAP, 2016d).
SAP CRM zagotavlja obsežne marketinške funkcij na uporabniku prijaznem in
prilagodljivem vmesniku. Te funkcije so (Guru, 2016a):







načrtovanje marketinga,
vodenje akcij,
vodenje upravljanja,
e-marketing,
analitika trga,
segmentacija kupcev.

Na sliki 13 je Marketing modul CRM-rešitve SAP CRM, ki je glavni modul te rešitve,
poleg modulov Prodaja in Storitve.
Slika 13: Marketing modul SAP CRM

Vir: (Guru, 2016b).

V tabeli v nadaljevanju so zajete karakteristike rešitve SAP CRM, ki smo jih pridobili
tekom pregleda same rešitve. Ti podatki so pomembni za izvedbo primerjave CRMrešitev v naslednjem poglavju.
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Tabela 4: Karakteristike rešitve SAP CRM
Karakteristike
operacijski sistem
mobilna združljivost
velikost ciljne stranke
panoga ciljne stranke
uvedba
čas uvajanja

funkcionalnosti

zaračunavanje storitev
cena
pogodbeni pogoji

SAP CRM
Apple OSX, Windows, Linux, Mac OS, Web browser
da
podjetja z od 1 do 50 zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000 zaposlenih
podjetja z več kot 1.000 zaposlenih
25 različnih panog
na lokacijo podjetja
rešitev, pripravljena na uporabo temelječa na primerih
dobrih praks: v osmih tednih
podpora prodaji
pokritje marketinških aktivnosti
storitve servisa
analitika
uporabniški vmesnik za potrebe klicnega centra
Ne ponuja samostojnega CRM-sistema, zato je potrebno
doplačati tudi za SAP ERP-sistem (cena posledično višja).
/
Uporabniki vnaprej podpišejo trajno licenčno pogodbo o
lasti programske opreme v trajno uporabo.

Vir: (Softwareinsider, 2016), (SAP, 2016a) in (Glavina & Podgornik, 2013).

4.2.2 Metodologija uvedbe
ASAP je kratica za angleški izraz Accelerated Strategy, Alignment and Planning
Methodology. V nadaljevanju bomo uporabljali izraz ASAP-metodologija. Je
metodologija, ki vključuje ljudi, procese in preizkušene tehnologije pri upravljanju dela
in delovnih procesov. ASAP-metodologija pomaga organizacijam v mnogih pogledih v
poenostavitvi zapletenih vprašanj v organizaciji. Nekatere pomembnejše značilnosti
SAP ASAP-metodologije so naslednje (Simplilearn, 2012):









odpira možnosti poslovanja za izdelke in storitve,
zagotavlja učinkovite strateške odločitve,
zagotavlja zadovoljstvo strank,
poveča vrednost za kupca,
na novo opredeli poslovne procese,
organizira delovne procese,
definira informacije na strukturiran način,
ocenjuje poslovna tveganja.

Na naslednji sliki je prikazana ASAP-metodologija uvedbe SAP-rešitev, ki jo sestavlja
naslednjih 5 korakov in so pojasnjeni v nadaljevanju:6

6

priprava projekta,

Povzeto po (Rojec Spindler, 2013), (Sternad in drugi, 2007) in (Palacios in drugi, 2007).
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business blueprint,
realizacija,
končna priprava,
zagon v živo.
Slika 14: ASAP-metodologija uvedbe SAP-rešitev

Vir: (Simplilearn, 2012).

1. Priprava projekta je prva faza, ki se začne s planiranjem projekta, to pomeni,
da se izoblikuje projektni tim in se določi, katere odgovornosti mora sprejeti
vsak, vključen v projekt. Določiti je potrebno poslovno okolje in obseg
projekta. Vedeti moramo, katere funkcionalnosti v podjetju želimo pokriti z
novo CRM-rešitvijo.
2. Business Blueprint je najdaljša faza uvajanja, saj je v tej fazi potrebno narediti
popis poslovnih procesov v podjetju in jih dokumentirati. Po tem popisu je
potrebno na novo oblikovati poslovne procese, glede na analizo poslovanja,
intervjuje in princip najboljših praks ter določiti cilje in obseg dela, kar
zabeležimo v Business Blueprint dokumentu. Tekom faze nastajajo poročila o
spremembah in optimizacija poslovnih procesov, ki jih morajo potrditi tako
uporabniki kot vodje. Člani projektne skupine in ključni uporabniki gredo na
dodatna izobraževanja, da se spoznajo z rešitvijo, ki se uvaja v podjetje. V tej
fazi je potrebno opredeliti tudi podatkovne in sistemske vmesnike ter določiti
programsko in strojno opremo. Na koncu te faze je potrebno potrditi Business
Blueprint dokument, da se lahko nadaljuje proces uvajanja.
3. V fazi realizacije se predstavi poslovanje in postopkovne zahteve, ki so bili
definirani v dokumentu Business Blueprint. Programerji začnejo izdelovati
vmesnike in nastavljati sistem glede na predhodna določila. Pomemben oz.
najpomembnejši korak te faze je čiščenje matičnih podatkov (kupci,
dobavitelji, materiali) in prenos le-teh v bazo novega sistema. Začne se tudi s
testiranjem in analiziranjem sistema.
4. Končna priprava je faza, v kateri potekajo končne priprave za zagon sistema v
živo. Sistem je bolj ali manj nastavljen glede na Business Blueprint, matični
podatki so nastavljeni in preneseni v produkcijski sistem, zato se v tej fazi
kakršna koli dodatna sprememba pretehta s strani stranke in uvajalca. Naredi
se integracijski test, to je prvi dokument, ki ga uvajalec naredi za stranko. Skozi
celotno fazo poteka učenje ključnih uporabnikov, ki nadaljujejo z učenjem
ostalih uporabnikov. V zadnjem delu te faze se začne tudi prenos dinamičnih
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podatkov. Pred samim zagonom v živo pa je potrebna pridobitev potrditve s
strani vodstva.
5. Zagon v živo je zadnja faza, pred katero je potrebno preveriti, če je prenos
podatkov končan, so vsi vmesniki narejeni in procesi podprti, je bil test celote
uspešen, so izdelana vsa kritična poslovna poročila itd. Poskrbeti je potrebno
za dobro podporo uporabnikom in jim dodeliti uporabniška imena in pravice.
Po zadnjem pregledu dobimo končno potrditev o zaključku projekta in lahko
izvedemo zagon v živo. Po zagonu je potrebno načrtovati izboljšave sistema, ki
zajemajo popravke in prilagoditve.

4.3 Salesforce CRM
Salesforce CRM je oblačna rešitev, ki je trenutno vodilna med oblačnimi rešitvami na
svetu kot tudi v samem vrhu, gledano na splošno na CRM-rešitve. V nadaljevanju bomo
predstavili rešitev in njeno uvedbo.
4.3.1 O programu
Sistem ponuja širok nabor CRM-aplikacij za male, srednje velike in velike poslovne
organizacije s poudarkom na prodaji in podpori. Salesforce ponuja vertikalne rešitve
samo za segmente upravljanja premoženja in finančne storitve, njegov partner
(AppExchangea) pa ponuja široko paleto drugih industrijsko specifičnih rešitev.
Aplikacije so zgrajene na platformi Force.com s sodobno arhitekturo, ki omogoča večjo
fleksibilnost in razširljivost za organizacije vseh velikosti (Softwareadvice, 2016b).
V oblaku zgrajena Salesforce CRM-rešitev prinaša sistem, ki povezuje kupce, zaposlene,
partnerje in celo izdelke brez težav, ki prihajajo s tradicionalno programsko in strojno
opremo. To pomeni, da se lahko podjetje izključno osredotoči na svojo osnovno
dejavnost in raste ter tekmuje s svojo konkurenco (Salesforce, 2016a).
Salesforce CRM deluje v oblaku, kar pomeni, da so vsi podatki podjetja shranjeni na
strežniku, računalniki pa ne izgubljajo prostora z veliko količino podatkov in
uporabnikov v omrežju. Za odpravljanje težav, ki nastanejo, vedno poskrbi Salesforce IToddelek, ki je vedno na vrhu za stranke (TopTenReviews, 2016a).
Zasnova Salesforce CRM je zelo čista, enostavna za navigacijo in privlačna. Ne zajema
preveč zavihkov, podatkovnih polj ali neurejenega besedila. Namesto pogleda v oknu
ponudi samo informacije, ki jih v danem trenutku potrebujete za določeno nalogo z
dodatnim zavihkom na vrhu, da je preklapljanje med nalogami čim bolj enostavno
(TopTenReviews, 2016a).
Rešitev Salesforce CRM sestavljajo prodajni oblak, storitven oblak, marketing v oblaku,
skupnost v oblaku in analitika. Ideja uspeha stranke je, da z avtomatizacijo in
povezovanjem različnih oddelkov, kot so prodaja, storitve za stranko in trženje,
učinkovito sodeluje za rast podjetja. Vsak sestavni del platforme služi za avtomatizacijo
ročnih procesov in izboljšanje uporabniške izkušnje. Programska oprema v oblaku je
dostopna na daljavo preko mobilne aplikacije Salesforce, katera funkcija je privlačna
predvsem za prodajnike na terenu (TopTenReviews, 2016b).
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Salesforce aplikacija ima zmogljivosti, ki vključujejo upravljanje prodaje, avtomatizacijo
marketinga, upravljanje odnosov s strankami in storitve za stranko. Na ta način
organizaciji omogočajo (Softwareadvice, 2016b):





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

S prodajnim oblakom lahko hitreje rastejo računi podjetja, hitreje se najdejo nove
stranke, ki pa se lahko obravnavajo bližje in hitreje od koder koli. Prodajni oblak
omogoča (Salesforce, 2016b):






upravljanje stikov,
upravljanje priložnosti,
spremljanje toka dela in ključnih informacij o strankah,
sodelovanje s strankami,
ustvarjanje ponudb in izboljšanje napredovanja.

Na sliki 15 je prikazana nadzorna plošča rešitve Salesforce CRM za izvršnega prodajnika.
Slika 15: Nadzorna plošča za izvršnega prodajnika v Salesforce CRM

Vir: (Softwareadvice, 2016a).

Oblak storitev za stranko nudi možnost, da so stranke podjetja zadovoljne, pri tem pa
podjetje samo privarčuje s hitrimi in pravimi odgovori stranki. Aplikacija omogoča
(Salesforce, 2016c):





hitrejše reševanje primerov,
hitrejše funkcije samopostrežbe za stranko,
prilagojeno skrb za vsako stranko posebej,
zagotavljanje podpore kjer koli.
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Na naslednji sliki je prikazano pogovorno okno reševanja primerov v Salesforce CRM.
Slika 16: Reševanje primera v Salesforce CRM

Vir: (Softwareadvice, 2016a).

Salesforce CRM s svojim modulom Marketing nudi strankam prilagojene izkušnje po
vseh kanalih oglaševanja, kot so: e-pošta, mobilno oglaševanje, socialno oglaševanje in
oglaševanje na spletu (Salesforce, 2016d). Na naslednji sliki je prikazana nadzorna
plošča izvršnega marketinga v Salesforce CRM.
Slika 17: Nadzorna plošča za izvršni marketing v Salesforce CRM

Vir: (PCmag, 2016).
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V tabeli 5 so zajete karakteristike rešitve Salesforce CRM, ki smo jih pridobili tekom
analiziranje same rešitve.
Tabela 5: Karakteristike rešitve Salesforce CRM
Karakteristike
Operacijski sistem
Mobilna združljivost
velikost ciljne stranke

panoga ciljne stranke

uvedba
čas uvajanja

funkcionalnosti

zaračunavanje storitev
cena
pogodbeni pogoji

Salesforce CRM
Apple OSX, Windows, Linux
da
podjetja z od 1 do 50 zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000 zaposlenih
podjetja z več kot 1.000 zaposlenih
avtomobilizem
bančništvo in finance
izobraževanje
vlada in javna uprava
informacijska tehnologija
internet in telekomunikacija
proizvodnja in inženiring
mediji in zabava
zdravstvo
neprofitne organizacije
maloprodaja
v oblaku
začetek uporabe takoj
avtomatizacija marketinga
avtomatizacija prodaje
podpora strankam
klicni center
upravljanje kanalov
upravljanje priložnosti
Mesečna naročnina se plača za vsako prijavo uporabnika.
Se giblje od 25$ do 300$ oseba/mesec, glede na želene
funkcionalnosti.
Najpopularnejša oblika za 150$ uporabnik/mesec.
Zahteva se celoletna pogodba in se vsako leto obnavlja.

Vir: (Softwareadvice, 2016a), (Softwareinsider, 2016) in (Salesforce, 2016e).

4.3.2 Metodologija uvedbe
Vsaka ponudnik ima prilagojeno metodologijo uvajanja CRM-rešitev. V prejšnjih dveh
primerih smo predstavili metodologijo Microsoft Dynamics Sure Step in ASAP
metodologijo, ki sta metodologiji za uvajanje CRM-rešitev na lokaciji podjetja. V
primeru Salesforce CRM pa bomo predstavili Salesforce metodologijo uvajanja njihove
oblačne CRM rešitve.7

7

Metodologija uvedbe rešitve Salesforce CRM povzeta po (Salesforce, 2013).
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Uvedba poteka v naslednjih štirih korakih, ki so prikazani na sliki 18:





priprava in analiza
nastavitve Salesforce CRM,
vključitev,
razširitev.
Slika 18: Metodologija uvedbe rešitve Salesforce CRM

Vir: (SlideShare, 2013).
Ena izmed najboljših naložb, ki jih podjetje lahko naredi za uspeh Salesforce CRMrešitve, je jasno zasnovan plan, ki ga je potrebno narediti v prvem koraku priprave.
Načrt bo pomagal komunicirati z vsemi vključenimi, poskrbel bo, da se stvari zgodijo v
pravem zaporedju, da se opredeli ključne vire in v mislih obdrži jasen končni datum
uvedbe. V koraku priprave je potrebno naredite plan za uspešen zagon Salesforce CRM
rešitve v naslednjih korakih:










sestaviti svojo ekipo,
določiti vizijo podjetja,
opredeliti cilje in postaviti prioritetne cilje,
razviti svoj načrt uvajanja,
določiti ključne vidike svojih procesov in izdelati diagram procesov,
izdelati zemljevid procesov do funkcij Salesforce CRM,
določiti, katera poročila so potrebna,
usposabljanje skrbnika,
sodelovanje s končnimi uporabniki.

V drugem koraku nastavitve Salesforce CRM se srečamo z nadaljnjimi koraki, ki
opisujejo ključna področja za začetek vzpostavitve rešitve Salesforce CRM, ki pa
vključuje:





osebno izkaznico podjetja,
dostop uporabnikov in dovoljenja,
prilagajanje,
dodajanje uporabnikov,
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priprava in uvoz podatkov.

V tretjem koraku vključitev je čas osredotočanja na usposabljanje uporabnikov in zagon
v živo. V tem koraku je potrebno narediti naslednje aktivnosti:










razviti strategijo za usposabljanje,
razumeti uporabnike,
zagotoviti ustrezno vsebino,
ponuditi razpoložljivo vsebino,
zagon v živo,
spodbujanje uporabnikov za sprejem nove rešitve,
nudenje podpore uporabnikom,
merjenje sprejetja,
spodbujanje sprejetja.

Ko je podjetje »gor« in teče s Salesforce CRM-rešitvijo, je pripravljeno za naslednji
korak razširitev. V tem koraku sledijo naslednje možnosti:





uvedba dodatne funkcionalnosti,
upravljanje kakovosti podatkov,
pridružitev skupnosti in
delo z javnostjo.

4.4 CRM.Point
KOPA računalniški inženiring, d. d., je slovenski ponudnik informacijskih rešitev s
sedežem v Slovenj Gradcu. V ponudbi podjetja imajo tako klasično obliko CRM-rešitve,
imenovano KOPA CRM kot tudi oblačno CRM rešitev − CRM.Point. V nadaljevanju smo
se osredotočili na analiziranje rešitve CRM.Point, ki je v našo primerjavo vključena kot
četrta CRM-rešitev in kot druga oblačna CRM-rešitev.
Podjetje samo morda ni tako znano na tržišču kot predhodna podjetja Microsoft, SAP in
Salesforce, katerih produkte smo analizirali. Zato bomo na tem mestu nekaj besed
namenili podjetju KOPA računalniški inženiring, d. d.
Podjetje KOPA, d. d., je že več kot petintrideset let med vodilnimi pri uvajanju celovitih
rešitev informacijskih sistemov v slovenska proizvodna podjetja. Zagotavljajo celovite
rešitve za vse segmente poslovanja, od temeljne informacijske infrastrukture do
odločanja na najvišji ravni. Standardne rešitve in dobre prakse prilagodijo zahtevam
strankinih poslovnih procesov in jim tako zgradijo vrhunsko informacijsko podporo brez
naložb v rešitve drugih proizvajalcev. Na cenovno ugoden način povežejo poslovne
procese v enovit organizem, ki se hitro prilagaja spremembam v poslovanju (KOPA, d.
d., 2016a).
Sistemi, ki jih podjetje ponuja, so naslednji (ibid.):



uravnoteženo poslovno odločanje KOPA BI,
upravljanje s poslovnimi viri KOPA ERP,
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obvladovanje logističnih procesov KOPA LOGISTIKA,
upravljanje odnosov s strankami KOPA CRM,
urejeno poslovanje UREJENO.DOK,
obvladovanje kadrov KOPA HRM,
obvladovanje dokumentov in postopkov KOPA OdiP,
upravljanje storitev KOPA SM,
upravljanje poslovnih sredstev KOPA EAM,
upravljanje IT-sredstev KOPA TAMIT,
načrtovanje, izvedba in vzdrževanje visoko razpoložljive IT-infrastrukture,
nadzor in upravljanje IS,
zaščita in varovanje podatkov.

4.4.1 O programu
Urejeno.DOK je ime KOPA-produkta, ki podjetjem nudi rešitve za hitro, preprosto in
kakovostno podporo za različna poslovna področja in procese. V ta sklop rešitev poleg
rešitve CRM.Point spadajo še Projektna prodaja, Elektronske pogodbe in Obvladovanje
dokumentov in procesov – KOPA Odip (KOPA d.d., 2016b).
Vse več podjetij ugotavlja, da so uveljavljene rešitve za upravljanje odnosov s strankami
prezahtevne in da z njimi ne dosežejo želenega učinka. CRMPoint je enostavna in
učinkovita rešitev, ki temelji na zmogljivostih portala SharePoint Online ter na Kopinih
dobrih praksah informacijske podpore trženju in prodaji (KOPA, d. d., 2016c).
CRM.Point je oblačna aplikacija, ki deluje znotraj storitve Office 365, in je namenjena
podjetjem, ki želijo poenostaviti vodenje trženjsko-prodajnih dejavnosti. Osnovna
izvedenka CRM.Point nadgrajuje evidenco strank in poslovnih stikov z zmožnostmi za
vodenje interakcij, opravil in poslovnih priložnosti ter za obvladovanje dokumentacije in
zapiskov v povezavi s strankami. Na tak način podjetja lažje obvladujejo komunikacijo s
strankami in povečajo učinkovitost prodajnega lijaka. Ker je aplikacija povezana z
ostalimi naprednimi zmožnostmi Office 365 za delo s poslovnimi vsebinami in
sodelovanje, podjetje bistveno izboljša vse ravni podpore poslovanja s strankami
(KOPA, d. d., 2016c).
CRM.Point ohranja vse, kar imajo veliki in nudi veliko fleksibilnost in agilnost, ki jo imajo
manjši. Značilnosti rešitve CRM.Point so naslednje (Ocepek, 2015):









enostavna, ni potrebnega veliko učenja, z uporabo lahko stranka začne takoj;
v njej se zbirajo samo informacije, ki dvignejo učinkovitost v prodaji in podatke,
s katerimi vemo, kaj bomo delali;
celotna slika podjetja in stranke na enem mestu (podatek se vnese samo enkrat
in se sinhronizira z ostalimi orodji (Microsoft Outlook, koledar, ERP itd.);
zajema vso zgodovino stranke;
je vezni člen med vsemi sistemi v uporabi, v katerih so podatki o strankah;
je oblačna aplikacija, do katere je omogočen dostop od kjerkoli in kadarkoli
preko računalnika, tablice, telefona;
omogoča predvidevanje in napovedovanje ter tako pomaga pri odločanju;
fleksibilne funkcionalnosti za aktivnosti nad strankami.
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Najbolj uporabne aktivnosti so (ibid.):




marketing (pošiljanje vabil, čestitk, akcije ki generirajo večjo prodajo –
spremljanje odzivov nad akcijami),
projektna prodaja (orodje za prodajnike za izdelavo ponudb po predlogah,
podpira tudi večjezičnost, možnost sodelovanja več ljudi, glede statusa ponudbe
se lahko spremlja prodajni lijak in dela napovedi za naprej),
mobilna evidenca dela (modul, ki je aktualen za vse na terenu – točen
stroškovni pregled nad delom na terenu, možnost dobrega razporejanja in
povečanje učinkovitosti, popoln pregled nad terenskimi delavci, kje in kdaj so
ter na katerem projektu delajo).

Osnovno različico rešitve CRM.Point je možno nadgraditi z dodatnimi moduli, s
katerimi si podjetja zagotovijo podporo procesom, kot so: marketing, projektna prodaja
ter nudenje servisnih storitev. Prednost takšne zasnove je, da omogoča postopno
uvedbo in zagotavlja, da podjetja postopoma zgradijo celovito podporo poslovanju s
strankami, od pridobivanja poslovnih priložnosti in vodenja poslov, do zaključka
prodaje in obvladovanja poprodajnih storitev (KOPA, d. d., 2016c).
Na sliki 19 je prikazano pogovorno okno kartice stranke v CRM.Point, do katerih je
omogočen dostop preko klika na posamezno podjetje, ki uporabnika zanima. Sistem za
upravljanje strank ni pripomoček, ki bi bil uporaben samo za prodajalce, ampak
predstavlja učinkovito orodje za organiziranost dela in večjo učinkovitost zaposlenih, z
doslednim beleženjem aktivnosti pa lahko sebi olajšamo planiranje aktivnosti,
marketingu pripravo seznamov in vodenje aktivnosti, vodstvu pa omogočimo pregled
nad zasedenostjo zaposlenih (Fornazarič, 2016).
V večini podjetij dodeljevanje opravil in zadolžitev sodelavcem še vedno poteka preko
e-pošte. To pa ni preveč učinkovito, saj so ta sporočila »razmetana« med številnimi epoštnimi sporočili. Sistem za upravljanje strank CRM.Point vključuje tudi seznam
opravil. S tem je dodeljevanje in pregled nad opravili veliko enostavnejše in bolj
pregledno. Opravila pa lahko povežemo tudi z določenim podjetjem, stikom ali
priložnostjo. Primer seznama opravil je prikazan na sliki 20 (ibid.).
Marketing rešitve CRM.Point učinkovito pokrije najpogostejše marketinške dejavnosti,
funkcionalnosti, ki jih pokriva, so izbrane preko izkušenj, pridobljenih s strani uvajalca in
strani strank, hkrati pa je modul preprost za uporabo, razumljiv in obvladljiv. Namen
modula Marketing v rešitvi CRM.Point je (KOPA d.d., 2016d):




izdelava marketinških akcij,
izpeljava marketinških akcij in
spremljanje odziva marketinških akcij.

Na sliki 21 je prikazano pogovorno okno izdelave nove marketinške akcije v rešitvi
CRM.Point.
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Slika 19: Kartica stranke v CRM.Point

Vir: (Fornazarič, 2016).

Slika 20: Seznam opravil v rešitvi CRM.Point

Vir: (Fornazarič, 2016).
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Slika 21: Marketinška akcija v CRM.Point

Vir: (Fornazarič, 2016).
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Tabela 6 prikazuje karakteristike rešitve CRM.Point, katere podatke smo zajeli tekom
analiziranja same rešitve.
Tabela 6: Karakteristike rešitve CRM.Point
Karakteristike
operacijski sistem
mobilna združljivost

CRM.Point
Windows, Linux
da
podjetja z od 1 do 50 zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000 zaposlenih
podjetja z več kot 1.000 zaposlenih
bančništvo in finance
izobraževanje
vlada in javna uprava
informacijska tehnologija
proizvodnja in inženiring
zdravstvo
neprofitne organizacije
oblačna
pričetek dela takoj
zajemanje informacij o strankah
pokritje marketinških aktivnosti
spremljanje opravil
projektna prodaja
servisna opravila
/
/
/

velikost ciljne stranke

panoga ciljne stranke

uvedba
čas uvajanja

funkcionalnosti

zaračunavanje storitev
cena
pogodbeni pogoji

Vir: (KOPA, d. d., 2016c), (KOPA, d. d., 2016e).

4.4.2 Metodologija uvedbe
Pri uvedbi oblačne CRM-rešitve je sama uvedba na strani stranke, ki se odloči za takšno
rešitev.8 V nadaljevanju bomo predstavili Kopino metodologijo uvedbe z vidika stranke
− uvajalke. Metodologija uvedbe, ki jo uporablja podjetje KOPA, d. d., za uvajanje
klasičnih rešitev je zasnovana na malenkost poenostavljeni SURE STEP-metodologiji z
dodanimi dobrimi praksami. Sama metodologija je prikazana na naslednji sliki in
vključuje šest faz:






8

diagnoza,
analiza,
načrtovanje,
razvoj,
implementacija in
produkcija.

Poglavje povzeto po (KOPA, d. d., 2016e).
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Tem šestim fazam sledita še dve, pri katerih se aktivno vključi sam ponudnik oblačne
rešitve, in sicer:



vzdrževanje in
podpora.
Slika 22: Metodologija uvedbe CRM.Point

Vir: (KOPA, d. d., 2016e).

Diagnoza je del prodajnega procesa, na podlagi katere nastane koncept rešitve
(dokument), ki ga stranka potrdi in na podlagi tega nastane ponudba. Pri uvedbi rešitve
CRM.Point se ta korak izpusti, saj je rešitev oblačno dostopna, kar pomeni, da jo
uporabnik sam uvede oz. zažene preko spletnega brskalnika. Zato je faza diagnoze v
tem primeru na strani stranke, saj mora le-ta ugotoviti, ali je rešitev primerna za njeno
poslovanje.
V fazi projekta je najprej faza analize, s katero se dopolni koncept, sestavljen v
predhodni fazi, in doda odstopanja. Tudi ta korak je v rokah stranke, ker se mora
stranka poglobiti v funkcionalnosti rešitve CRM.Point in ugotoviti, ali ji rešitev ponuja,
kar želi doseči z uvedbo.
Naslednja faza je načrtovanje uvedbe, ki načeloma pri oblačnih rešitvah ni obsežna. V
tej fazi stranka naveže stik s ponudnikom CRM-rešitve, v tem primeru s podjetjem
Kopa, d. d., kjer se dogovorita za pogoje najema, plačevanje in začetek uporabe
CRM.Point rešitve. Stranka mora načrtovati poslovne procese in prenos podatkov v
bazo podatkov nove CRM-rešitve.
Razvoj in dograditev sledita, če se podjetji v fazi načrtovanja dogovorita za dograditev
določenih funkcionalnosti, ki jih sicer oblačna različica prvotno ne ponuja, jih je pa
možno prilagoditi in uvesti.
Implementacija je faza, v kateri se klasična rešitev uvede na lokacijo v podjetju. Pri
oblačnih rešitvah takšna uvedba ni potrebna, saj je vsa programska oprema na voljo
preko spletnega brskalnika, do katerega je mogoč dostop od koder koli in kadar koli. V
tej fazi gre za aktiviranje uporabniškega imena, s katerim uporabnik dostopa do
CRM.Point rešitve in za prenos podatkov poslovanja v oblak.
Delovanje v produkciji je zadnja faza, ko so podatki nameščeni in lahko uporabniki
nemoteno pričnejo z delom v novi rešitvi.
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Temu sledita še fazi vzdrževanje in podpora, ki ju ima podjetje KOPA, d. d., sklenjeno z
večino strank. Pri oblačnih rešitvah, kot je CRM.Point, imajo ponudniki v tej fazi ključno
vlogo, saj morajo skrbeti za programsko rešitev, da nemoteno deluje kadar koli in kjer
koli. Hkrati pa je potrebna tudi podpora uporabnikom, ko naletijo na težave ali ko
določene zadeve ne znajo rešiti sami.
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5 PRIMERJALNA ANALIZA UVEDB CRM-REŠITEV
V zadnjem poglavju bomo analizirali in primerjali podatke, ki smo jih pridobili skozi
raziskovanje področja CRM-rešitev, tako z vidika samih CRM-rešitev kot z vidika uvedbe
le-teh v podjetje.

5.1 Primerjava CRM-rešitev
CRM-rešitve se med seboj razlikujejo po več kriterijih, zato smo se odločili, da najprej
analiziramo in primerjamo oba primera klasične CRM-rešitve, to sta Microsoft
Dynamics CRM in SAP CRM, nato oba primera oblačne CRM-rešitve, to sta Salesforce
CRM in CRM.Point., ter na koncu izdelamo še primerjavo med klasičnima in oblačnima
rešitvama.
Microsoft Dynamics CRM vs. SAP CRM
Če se najprej osredotočimo na vizualno podobo klasičnih rešitev, lahko vidimo, da ima
rešitev Microsoft Dynamics CRM navigacijsko okno modulov zgoraj vodoravno s
padajočim menijem vsakega modula. Rešitev SAP CRM pa ima navigacijsko okno na
levem robu navpično, kjer se s klikom na želen modul pojavijo izbirne možnosti samega
modula. Oba vmesnika sta zasnovana v prijaznih pastelno-modrih barvah in ponujata
različne poglede kot so grafi, tabele, poročila itd.
Glede na zbrane podatke v naslednji tabeli pa lahko vidimo, da sta si rešitvi tudi z vidika
podanih karakteristik zelo podobni. Skupni operacijski sistemi naprav, na katere sta
rešitvi lahko nameščeni, so: Apple OSX, Windows, Linux, Mac OS in Web browser,
medtem ko Microsoft Dynamics CRM ponuja še možnost namestitve na AIX, Solaris,
Unix, IBM OS/400. Obe rešitvi sta združljivi z mobilnimi napravami, kot so telefoni,
dlančniki, tablice itd. Prav tako sta na voljo za mala, srednja in velika podjetja različnih
panog, kot so: bančništvo in finance, vlada in javna uprava, internet in
telekomunikacije, proizvodnja in inženiring, maloprodaja, zdravstvo, strokovne službe in
izobraževanje. SAP v tej kategoriji zmaga s prilagojenostjo za 25 različnih panog.
Funkcionalnosti, ki jih nudita obe rešitvi, so naslednje: podpora in avtomatizacija
prodaje, pokritje marketinških aktivnosti ali načrtovanje trženja, servisne in
sodelovalne storitve, analitika in možnost klicnega centra. Microsoft svoje storitve
CRM-rešitve zaračunava vnaprej za trajno delovanje za vsakega uporabnika, med tem,
ko SAP ne ponuja samostojnega CRM sistema in je zato potrebno doplačilo za SAP ERP
sistem, kar pa posledično dvigne ceno, če ni v podjetju že predhodno uveden SAP ERPsistem.
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Tabela 7: Primerjava karakteristik Microsoft Dynamics CRM vs. SAP CRM
Karakteristike
operacijski
sistem

Microsoft Dynamics CRM
Apple OSX, Windows,
Linux, Mac OS, AIX, Solaris,
Unix, IBM OS/400, Web
browser

mobilna
združljivost

velikost ciljne
stranke

panoga ciljne
stranke

funkcionalnosti

zaračunavanje
storitev

SAP CRM
Apple OSX, Windows, Linux,
Mac OS, Web browser

da

da

podjetja z od 1 do 50
zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000
zaposlenih
podjetja z več kot 1.000
zaposlenih
bančništvo in finance
vlada in javna uprava
internet in
telekomunikacije
proizvodnja in inženiring
maloprodaja
zdravstvo
strokovne službe in
izobraževanje
avtomatizacija prodaje
avtomatizacija načrtovanja
trženja
socialno sodelovanje
storitve za stranko (klicni
center, terenske storitve)
analitika

podjetja z od 1 do 50
zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000
zaposlenih
podjetja z več kot 1.000
zaposlenih

Pristojbina za trajno
dovoljenje se plača vnaprej
za vsakega uporabnika.

25 različnih panog

podpora prodaji
pokritje marketinških aktivnosti
storitve servisa
analitika
uporabniški vmesnik za
potrebe klicnega centra
Ne ponuja samostojnega CRMsistema, zato je potrebno
doplačati tudi za SAP ERPsistem (cena posledično višja).

Salesforce CRM vs. CRM.Point
Obe oblačni CRM-rešitvi imata podobno vizualno podobo. Salesforce je modro obarvan
z moduli v navigacijski vrstici, ki se nahaja vodoravno zgoraj na vrhu pogovornega okna.
Tudi CRM.Point je obarvan z modro-sivo, s tem da je modra barva manj intenzivna.
Okno za navigacijo med moduli pa se nahaja navpično na levem robu pogovornega
okna. Obe rešitvi ponujata možnost pregleda preko nadzornih plošč, kjer so hkrati
prikazani grafi, tabele, poročila, ki jih v določenem trenutku uporabnik potrebuje.
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V naslednji tabeli so predstavljeni podatki, ki smo jih lahko pridobili tekom preučevanja
CRM-rešitev in jih bomo na tem mestu primerjali. Tako Salesforce CRM kot CRM.Point
sta kompatibilna z operacijskim sistemom Windows in Linux, medtem ko je prvi še s
sistemom Apple OSX. Obe rešitvi omogočata mobilno združljivost, ki uporabniku olajša
predvsem delo na terenu. Velikost ciljne stranke ni omejena, saj lahko obe rešitvi
uporablja podjetje tako z enim zaposlenim kot podjetje z več kot 1000 zaposlenimi.
Tako Salesforce CRM kot CRM.Point sta na razpolago več različnim panogam in sta
prilagojena za specifične potrebe uporabnikov. Salesforce omogoča naslednje
funkcionalnosti: avtomatizacijo marketinga in prodaje, podporo strankam, klicni center,
upravljanje kanalov in priložnosti, medtem ko CRM.Point ponuja zajemanje informacij o
stranki, marketinške aktivnosti, spremljanje opravil, projektno prodajo in servisna
opravila. Zaračunavanje storitev, ki jih ponuja Salesforce, preko svoje CRM-rešitve,
poteka preko mesečnega plačila za vsako prijavo uporabnika. Za CRM.Point podatka o
zaračunavanju ni bilo mogoče najti.
Tabela 8: Primerjava karakteristik Salesforce CRM vs. CRM.Point
Karakteristike
operacijski
sistem
mobilna
združljivost

velikost ciljne
stranke

panoga ciljne
stranke

funkcionalnosti

zaračunavanje
storitev

Salesforce CRM

CRM.Point

Apple OSX, Windows, Linux

Windows, Linux

da

da

podjetja z od 1 do 50
zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000
zaposlenih
podjetja z več kot 1.000
zaposlenih
avtomobilizem
bančništvo in finance
izobraževanje
vlada in javna uprava
informacijska tehnologija
internet in telekomunikacija
proizvodnja in inženiring
mediji in zabava
zdravstvo
neprofitne organizacije
maloprodaja
avtomatizacija marketinga
avtomatizacija prodaje
podpora strankam
klicni center
upravljanje kanalov
upravljanje priložnosti
Mesečna naročnina se plača za
vsako prijavo uporabnika.

podjetja z od 1 do 50
zaposlenih
podjetja z od 51 do 1.000
zaposlenih
podjetja z več kot 1.000
zaposlenih
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bančništvo in finance
izobraževanje
vlada in javna uprava
informacijska tehnologija
proizvodnja in inženiring
zdravstvo
neprofitne organizacije

zajemanje informacij o
strankah
pokritje marketinških aktivnosti
spremljanje opravil
projektna prodaja
servisna opravila
/

Klasične CRM-rešitve vs. oblačne CRM-rešitve
Glede na zgoraj navedene podatke lahko povzamemo naslednje ugotovitve v primerjavi
klasične CRM-rešitve in oblačne CRM-rešitve:








klasične CRM-rešitve so prilagojene za več operacijskih sistemov kot oblačne
rešitve, saj slednje ne potrebujejo nikakršnih namestitev na operacijski sistem
za svoje delovanje;
obe obliki CRM-rešitev imata podprto mobilno združljivost za dostopanje do
podatkov preko mobilnih naprav;
velikost ciljne stranke pri naših izbranih primerih ni nikjer omejena;
klasične CRM-rešitve so razvite in prilagojene za več različnih panog ciljne
stranke kot oblačne CRM-rešitve, vzrok za to je tudi ta, da so slednje manj časa
na trgu ponudbe;
funkcionalnosti, ki jih zajemajo ene in druge rešitve, so v osnovi enake, vendar
drugače poimenovane. Razlika je ta, da se lahko aktivnosti vsakega modula pri
klasični CRM-rešitvi dodajajo, preoblikujejo in spreminjajo glede na potrebe
uporabnika, pri oblačnih CRM-rešitvah pa mora uporabnik sprejeti aktivnosti, ki
so prednastavljene;
razlika med obema oblikama se pokaže predvsem pri načinu zaračunavanja za
storitve, saj za oblačne storitve uporabnik plača mesečno naročnino na prijavo,
uporabnik pri klasični rešitvi pa plača pristojbino za vsakega uporabnika vnaprej.

5.2 Primerjava metodologij uvedb CRM-rešitev
V tem podpoglavju bomo primerjali obe metodologiji klasične uvedbe CRM-rešitve z
obema metodologijama uvedbe oblačne CRM-rešitve, ki smo jih analizirali tekom
magistrskega dela. Klasični metodologiji sta Microsoft Dynamics Sure Step
metodologija in ASAP-metodologija, oblačni pa Salesforce metodologija in Kopina
poenostavljena Microsoft Dynamics Sure Step metodologija z dodanimi dobrimi
praksami uvedb.
V naslednjih dveh tabelah sta primerjani metodologiji klasičnih rešitev med seboj ter
metodologiji oblačnih rešitev. Vidimo lahko, da se klasični metodologiji med seboj
razlikujeta v številu faz oziroma korakov uvedbe ter v poimenovanju le-teh. Vsebinsko si
metodologiji nista različni, ampak ima ASAP-metodologija enake aktivnosti, strnjene v
pet korakov v primerjavi z Microsoft Dynamics Sure Step metodologijo, ki ima osem
korakov. Metodologiji oblačnih CRM-rešitev se med sabo bolj razlikujeta, saj je zaradi
pomanjkanja podatkov Kopina metodologija slabše analizirana. Salesforce metodologija
je zato v tem primeru bolj podrobno pojasnjena in opredeljena ter bi jo lahko posplošili
kot metodologijo za uvedbo oblačnih rešitev.

62

Tabela 9: Microsoft Dynamics Sure Step metodologija vs. ASAP-metodologija
Microsoft Dynamics Sure Step
metodologija
Diagnoza: kot predfaza uvedbe, saj se v tem
koraku analizira stranko in pripravi ponudbo
za stranko.

ASAP-metodologija
Priprava projekta: planiranje projekta in
določitev funkcionalnosti.
Business Blueprint: popis poslovnih
procesov, njihova optimizacija, izobraževanje
uporabnikov, opredelitev podatkovnih in
sistemskih vmesnikov, potrditev dokumenta
Bussines Blueprint.
Realizacija: predstavitev poslovnih zahtev,
izdelovanje vmesnikov in nastavljanje
sistemov, čiščenje matičnih podatkov in
prenos v novo bazo, testiranje sistema.
Končna priprava: izvedba integracijskega
testa, učenje končnih uporabnikov, prenos
dinamičnih podatkov.

Analiza: uradni začetek projekta uvedbe, kjer
se analizira stanje poslovnih procesov v
podjetju in se oblikuje bodoče poslovne
procese.
Načrtovanje: na podlagi predhodne analize
se izdela načrt celotne uvedbe.
Razvoj: načrtovana opravila spraviti v
delovanje.
Namestitev: podjetje namesti stranki v
prejšnji fazi razvito CRM-rešitev, izvedejo se
vse delavnice za usposabljanje končnih
uporabnikov rešitve.
Uporaba: faza je namenjena spremljanju
delovanja rešitve v podjetju in podpisu
prevzemne pogodbe.
Optimizacija: namenjena izboljšanju
učinkovitosti.
Nadgradnja: namenjena nadgradnji rešitve.

Zagon v živo: preverjanje prenosa podatkov,
vmesnikov in procesov, dodelitev
uporabniških pravic, izvedba zagona v živo.

Po zagonu je potrebno načrtovanje izboljšav,
popravkov in prilagoditev.

63

Tabela 10: Salesforce metodologija vs. Kopina metodologija uvedbe
Salesforce metodologija
Priprava: jasno zasnovan plan, razviti načrt
uvajanja, izdelava diagrama procesov,
določitev potrebnih poročil, usposabljanje
skrbnika, sodelovanje s končnimi
uporabniki.
Nastavitve Salesforce CRM: nastavitve
osebne izkaznice podjetja, dostop in
dovoljenja uporabnikom, prilagajanje in
dodajanje uporabnikov, priprava in uvoz
podatkov.

Kopina metodologija uvedbe
Diagnoza: je na strani stranke, ki mora
ugotoviti primernost rešitve za njen način
poslovanja.

Analiza: stranka se prilagodi
funkcionalnostim, ki jih ponuja CRMrešitev.

Vključitev: razvoj strategije za
usposabljanje, zagotovitev vsebine, zagon v
živo, spodbujanje in nudenje podpore
uporabnikom, merjenje in spodbujanje
sprejetja.

Razširitev: uvedba dodatnih
funkcionalnosti, upravljanje kakovosti
podatkov, pridružitev skupnosti in delo z
javnostjo.

Načrtovanje: poslovnih procesov in prenos
podatkov, dogovor o najemu in plačevanju.
Razvoj: sledi, če stranka želi določene
nadgraditve, ki jih oblačna CRM-rešitev v
startu ne ponuja.
Implementacija: dodelitev uporabniškega
imena in pravic ter prenos podatkov.
Produkcija: podatki so nameščeni, sledi
zagon v živo.
Vzdrževanje: je na strani ponudnika, ki
mora skrbeti za ne moteno delovanje
oblačne rešitve.
Podpora: uporabnikom, ob srečanju s
težavami.

5.3 Primerjava med klasično in oblačno uvedbo CRM-rešitev
Na podlagi primerjave v prejšnjih dveh podpoglavjih lahko na tem mestu podamo
splošne smernice o uvedbi klasičnih in oblačnih CRM-rešitev v podjetje. V nadaljevanju
pa smo izdelali tudi tabelo, v kateri so prikazane vse štiri primerjane CRM-rešitve ter
njihov način uvedbe, čas uvajanja, cene in pogodbeni pogoji. Vidimo lahko, da sta dve
rešitvi, uvedeni na lokacijo v različnih časovnih okvirjih uvajanja, glede na potrebne
prilagoditve sistema in dve rešitvi, uvedeni v oblak z možnostjo takojšnjega pričetka
dela. Cene uvedbe smo pridobili samo za eno klasično rešitev Microsoft Dynamics CRM
in eno oblačno Salesforce CRM-rešitev. Iz teh dveh cen lahko vidimo, da je klasična
uvedba cenovno dražja, vendar dolgoročno gledano tudi oblačna uvedba ni tako
poceni, saj če se mesečni izdatki seštevajo, kaj kmalu pridemo do iste cene kot pri
klasični uvedbi. Razlika je le v tem, da ni potrebno enkrat odšteti tako visokega zneska.
Pri pogodbenih pogojih pa lahko vidimo, da se pri klasičnih CRM-rešitvah podpišejo
trajne licenčne pogodbe o trajni lasti rešitve, medtem ko se pri oblačni Salesforce CRMrešitvi podpiše celoletna pogodba, ki se letno obnavlja. Za rešitev CRM-Point podatka o
pogodbenih pogojih nismo dobili.
64

Tabela 11: Klasična uvedba vs. oblačna uvedba
Karakteristike
uvedba

čas uvajanja

cena

pogodbeni
pogoji

Microsoft
Dynamics CRM
na lokacijo
podjetja
Prenos podatkov in
integracija nista
potrebna: 1−4
tedne.
Potrebne so večje
prilagoditve,
migracije in
integracije
podatkov: 5−10
tednov
Microsoft
Dynamics CRM
2013: od 79$ do
4.922$
Microsoft
Dynamics CRM
2015: od 99$ do
6.249$
Uporabniki vnaprej
podpišejo trajno
licenčno pogodbo
o lasti programske
opreme v trajno
uporabo.

SAP CRM

Salesforce CRM

CRM.Point

na lokacijo
podjetja

oblačna

oblačna

rešitev,
pripravljena na
uporabo,
temelječa na
primerih dobrih
praks: 8 tednov

začetek uporabe
takoj

pričetek dela
takoj

/

Se giblje od 25$
do 300$
oseba/mesec,
glede na želene
funkcionalnosti,
najpopularnejša
oblika za 150$
uporabnik/mesec.

/

Uporabniki
vnaprej
podpišejo trajno
licenčno
pogodbo o lasti
programske
opreme v trajno
uporabo.

Zahteva se
celoletna
pogodba in se
vsako leto
obnavlja.

/
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6 SKLEP
Podjetja se srečajo s pomembno odločitvijo za samo poslovanje podjetja, ko se odločijo
za rešitev, ki jim bo pomagala spremljati stranko skozi celotno obdobje. To časovno
pomeni od takrat, ko je stranka šele potencialna stranka, pa vse do takrat, ko preneha
biti stranka določenega podjetja. Z željo po zbiranju teh pomembnih podatkov in
ohranitvi stranke se pojavi vprašanje, koliko je podjetje sploh pripravljeno storiti in
spremeniti. Saj sama CRM-rešitev ni samo programska oprema, za katero se podjetje
odloči, temveč tudi celotna strategija podjetja. Odločitev za uvedbo CRM-rešitve mora
biti sprejeta na vseh ravneh v podjetju, saj je lahko le-tako uspešno uvedena v podjetje
in deluje nemoteno ter podjetju prinaša koristi.
Trg CRM-rešitev ima zelo pestro ponudbo različnih CRM-rešitev, tako domačih kot tujih
ponudnikov. Same rešitve pa se med seboj razlikujejo glede na funkcionalnosti, ceno,
način uvedbe, primernost za posamezno panogo podjetja, velikost ciljne stranke itd.
Zato je bistvenega pomena, da podjetje pred izbiro ponudnika CRM-rešitve dobro
preuči vse prej naštete kriterije, glede na svoje potrebe, in način poslovanja. Pri tem pa
ne sme pozabiti na ključne uporabnike, ki so eden izmed ključnih dejavnikov tega, ali
uvedba CRM-rešitve uspe ali ne.
Skozi magistrsko nalogo smo preučili zunanje izvajanje, s katerim mora biti organizacija
seznanjena, ko se odloča za CRM-rešitev, saj je ena od možnosti izbire CRM-rešitev v
oblaku. Kar pomeni, da je dostop do storitev omogočen preko spletnega brskalnika,
podatki pa so shranjeni na strežnikih na oddaljenih lokacijah. Pomembno je tudi, da
ima podjetje splošno znanje o CRM-rešitvah in tako ve, kaj sploh pričakovati.
Zato smo v naši nalogi analizirali dve klasični CRM-rešitvi, in sicer Microsoft Dynamics
CRM ter SAP CRM, ter dve oblačni CRM-rešitvi Salesforce CRM in CRM.Point. Preučili
smo tako same rešitve kot način njihove uvedbe in na koncu pridobljene podatke
analizirali ter podali splošne ugotovitve. S samo primerjavo in raziskavo pa smo
sprejeli/delno sprejeli/zavrnili hipoteze, ki smo jih postavili na začetku nastajanja tega
dela.
Hipoteze, ki smo jih preverjali, so podane v nadaljevanju, kjer bomo hkrati opredelili,
na podlagi česa smo določeno hipotezo sprejeli/delno sprejeli/zavrnili.
H1: »Uvedba klasične CRM-rešitve predstavlja večji strošek za podjetje kot uvedba
oblačne CRM-rešitve.« Prvo hipotezo sprejmemo. Sama uvedba klasične CRM-rešitve
podjetju na začetku predstavlja večji strošek, ki ga je potrebno plačati enkrat, potem se
doplačuje samo še za razne optimizacije in nadgradnje. Medtem ko mora organizacija
pri oblačnih rešitvah mesečno odštevati zneske uporabe in tako dolgoročno gledano
sama rešitev ni poceni.
H2: »Uvedba oblačne CRM-rešitve je hitrejša kot uvedba klasične CRM-rešitve.« Drugo
hipotezo sprejmemo. Skozi metodologiji uvedbe klasične CRM-rešitve smo spoznali, da
je čas, ki ga porabimo za uvedbo tovrstne rešitve dokaj dolg. CRM-rešitve v oblaku pa
lahko podjetje začne uporabljati takoj, ko se registrira na spletni strani ponudnika. Pri
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klasičnih rešitvah je sam postopek dlje trajajoč, ker je vse funkcionalnosti potrebno
nastaviti za točno določeno stranko, medtem ko so pri oblačnih rešitvah
funkcionalnosti, glede na panogo, predhodno nastavljene.
H3: »Klasična CRM-rešitev ponuja podjetju več funkcionalnosti kot oblačna CRMrešitev.« Hipotezo tri prav tako sprejmemo. V osnovi so CRM-rešitve zasnovane tako, da
podjetju nudijo pregled nad strankami, omogočajo avtomatiziran marketing, nadzor
nad prodajo in nudenje poprodajnih aktivnosti servisa za stranke. Hkrati pa ponudijo še
funkcijo analitike, ki omogoča različnim oddelkom v podjetju različne nadzorne plošče s
podatki, ki so pomembni za ključnega uporabnika tovrstne rešitve. Klasične CRMrešitve podjetju ponudijo več funkcionalnosti s tega vidika, ker so nastavljene in
prilagojene točno za določeno organizacijo, za njene poslovne procese in želje, ki jih
ima. Oblačne rešitve pa so naprej pripravljene in podjetju omogočajo uporabo tistih
funkcionalnosti, ki so jih razvijalci CRM-rešitve nastavili glede na dobre prakse iz
preteklosti.
H4: »Metodologiji uvedbe oblačne CRM-rešitve in klasične CRM-rešitve se med seboj
razlikujeta v fazi analize.« Tudi to hipotezo sprejmemo. Uvedba klasične CRM-rešitve
poteka po ustaljenih metodologijah uvedbe, ki imajo točno določene korake. Pri
oblačnih CRM-rešitvah ne gre za enako metodologijo kot pri klasičnih rešitvah, saj je ta
izključno na strani podjetja, ki rešitev uvede v podjetje, medtem ko je pri klasični
uvedbi bolj aktivna stran uvajalca rešitve, seveda ob sodelovanju z vodstvom in
ključnimi uporabniki. Hipotezo lahko sprejmemo, saj je pri klasični uvedbi faza analize
izključno na strani uvajalca, ki mora popisati poslovne procese podjetja in jih prilagoditi
glede na funkcionalnosti, ki jih rešitev ponuja. Pri oblačni uvedbi CRM-rešitve pa je ta
faza izključno na strani podjetja, ki želi uvesti CRM-rešitev, saj mora samo preučiti
funkcionalnosti rešitve in poslovne procese v podjetju ter ugotoviti, v kolikšni meri se
oboje ujema, ter koliko so pripravljeni v podjetju poslovne procese spreminjati za
dosego funkcionalnosti, ki jih rešitev nudi.
Skozi nalogo smo spoznali, da se CRM-rešitve med sabo bistveno ne razlikujejo, saj
nudijo v osnovi enake funkcionalnosti. Razlike se pojavijo v načinu uvedbe,
metodologiji uvedbe in dostopnosti do CRM-rešitve. Ponudniki tovrstnih rešitev
poznajo svoje prednosti in jih poskušajo postaviti v ospredje, saj le na ta način izstopajo
iz množice. Hkrati pa se tudi prilagajajo na potrebe strank in tako oblikujejo rešitve, po
katerih je večje povpraševanje oz. so trenutno popularne in bolj dostopne. To lahko
vidimo tudi preko naših izbranih ponudnikov, ki smo jih analizirali, saj imajo trije od
štirih ponudnikov CRM-rešitev na voljo tako klasično kot oblačno CRM-rešitev, razen
enega ponudnika, ki ponuja samo oblačno CRM-rešitev. Iz tega lahko sklepamo, da je
zanimanje s strani podjetij za uvedbo oblačne CRM-rešitve vedno večje. Same oblačne
CRM-rešitve pa nudijo zadosti in vedno več funkcionalnosti, ki jih podjetja potrebujejo
za spremljanje in vodenje strank v organizaciji. Lahko bi rekli, da bodo v prihodnosti
oblačne CRM-rešitve v celoti nadomestile klasične CRM-rešitve, pri tem pa bo sam
koncept rešitev ostal nespremenjen.
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