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1. Úvod 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi, v skratke CRM, je tu už od čias, kedy k evidencii, 

správe a kontrole zákazníka stačilo pero a papier. S vývojom ICT/IT a príchodom nového 

tisícročia sa tieto jednoduché metódy vytratili a spoločnosti začali využívať komplexné IS 

k získavaniu, riadeniu a udržovaniu zákazníkov. Hlavným cieľom CRM je udržiavať stálych 

zákazníkov a uspokojovať ich potreby. Filozofia udržania zákazníka sa v porovnaní 

s nákladmi na získanie nových zákazníkov javí ako menej nákladný spôsob udržiavania 

príjmov. Správnym postupom udržiavania stáleho zákazníka môže v budúcnosti priniesť 

vysoký výnos s minimálnymi nákladmi.  

Je mylné sa domnievať, že CRM je iba pre veľké firmy s veľkým množstvom 

zákazníkov. Tento systém používajú aj malé a stredné firmy, kde spokojnosť zákazníka 

prináša nemalé zisky. V súčasnosti trh ponúka množstvo CRM systémov, ktoré sa robia na 

mieru alebo sa dajú kúpiť za prijateľnú cenu už hotové riešenia. Kvalita CRM systému sa 

nedá hodnotiť jeho vysokou cenou a zložitou štruktúrou, ale predovšetkým podnikovou 

stratégiou a prístupom k danej problematike. CRM ako IS je iba nástrojom, ktorý napomáha 

podnikovej stratégii, ale tiež môže spoločnosť ohroziť.  

Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť, naprogramovať a implementovať 

jednoduchý CRM systém, ktorý bude spĺňať predpoklady aplikácie na správu a riadenie 

zákazníkov pre spoločnosť Idealine Solutions s.r.o.. Aplikácia bude zvyšovať efektívnosť 

práce medzi zamestnancami a hlavne medzi zamestnancom a zákazníkom. Ďalej má nahradiť 

predchádzajúci IS, ktorý pri narastajúcom počte zákazníkov nebol schopný efektívne 

spracúvať a on-line zdieľať dáta v rámci spoločnosti.  

 Moja bakalárska práca sa člení do niekoľkých kapitol. Na začiatku teoreticky 

spracúvam celú problematiku o CRM a Cloud computing,  poznatky neskôr využívam pri 

návrhu a realizácií CRM. V ďalších častiach rozoberám analýzu súčasného stavu podniku 

Idealine Solutions s.r.o., ich súčasného CRM systému a jeho nedostatky. Ďalej  navrhujem IS 

pomocou UML. Tento návrh sa spracuje a naprogramuje v prostredí Zoho Creator, ktorý by 

mal spĺňať požiadavky zadávateľa na implementáciu. Na konci sa venujem zhodnoteniu 

celého návrhu.     
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2. Metodologické východiska, vymedzenie pojmov 

2.1 CRM systém  

Snaha získavať a udržiavať zákazníkov je v dvadsiatom prvom storočí jedným 

z hlavných aspektov ako vo firme maximalizovať zisk. Nástrojom pre riadenie vzťahov so 

zákazníkmi (CRM – Customer Relationship Management) pomáha spoločnostiam poznávať, 

obsluhovať a riadiť zákazníkov efektívnejšie ako bolo tomu v minulosti. Pokiaľ sa firma 

rozhodne pre integráciu CRM, mala by zvoliť vhodnú technickú podporu tohto procesu. Ďalej 

je vhodné toto zvolené riešenie integrovať s existujúcim IS.  

CRM môžeme tiež definovať ako metódy a spôsoby chovania k zákazníkovi. Ide hlavne 

o stratégiu na uspokojenie zákazníka. Väčšina manažérov sa domnieva, že CRM zaisťuje 

nápravu vzťahov s ich zákazníkmi. 

Z technického hľadiska je CRM súbor SW a HW technológií a nástrojov, ktoré 

napomáhajú pri poznávaní zákazníkov, utužovaní vzťahov a zvýšeniu záujmu o ďalšie 

produkty a služby. Využíva k tomu dostupné technológie existujúcich systémov, z ktorých 

čerpá dáta.[2]   

2.1.1 Vývoj CRM  

Počiatkom minulého storočia a rastom hromadnej výroby sa začal používať hromadný 

marketing. Najskôr to boli inzeráty, neskôr reklama v rozhlasoch a v televíznych programoch. 

Takéto tempo výroby a jej prislúchajúce tempo marketingu znížili náklady na výrobu 

a marketing a rozšírili povedomie o spoločnosti a výrobku k zákazníkovi. Avšak spoločnosti 

zaplatili tým, že stratili znalosť požiadaviek a očakávaní každého zákazníka v porovnaní 

s veľkým množstvom zákazníkov.  

Prostredníctvom takejto reklamy nebolo možné viesť dialóg s množstvom bezmenných 

zákazníkov. Do šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia neboli k dispozícií efektívne 

nástroje výpočtovej techniky, potrebné pri spracovaní údajov o veľkom množstve zákazníkov. 

S vývojom IS/ICT  v sedemdesiatych rokoch sa dostali na trh nástroje pre údržbu a sledovanie 

databázy zákazníkov. V týchto databázach sa zhromažďovali údaje o marketingových 

kampaniach a prieskumoch spokojnosti zákazníka podľa ktorých, sa neskôr určovali stratégie 

predaja. Získavanie dát fungovalo pomocou masového rozosielania dotazníkov poštou. 

Ďalším problémom boli vysoké náklady na inzerciu a služby agentúr, ktoré zisťovali 



3 

 

informácie o zákazníkoch. Dôležité predovšetkým bolo, že spoločnosti už poznali základné 

údaje o zákazníkoch, no neboli schopné poskytnúť skutočne aktuálne znalosti o zákazníkovi.  

V druhej polovici deväťdesiatych rokov sa používal internet ako nástroj na dialóg so 

zákazníkmi. Tento prístup ku komunikácií so zákazníkom priniesol razantné zníženie 

nákladov na získavanie informácií o zákazníkoch a taktiež zrýchlenie ich získavania. Tento 

dialóg poskytuje možnosť, že na výmenou za špecifické služby a zľavy bude zákazník 

ochotný poskytnúť informácie o sebe a svojom spôsobe nákupu. 

Od osemdesiatich rokov sa manažéri radili o jednotlivých produktoch podniku, ich 

vlastnostiach, ale menej času zostalo na diskusiu o jednotlivých obchodných prípadoch. 

V takomto prípade zostal čas iba na kľúčových zákazníkov, všetky ostatné podniky 

obsluhovali ako splývajúcu masu. Takéto prípady začali pracovníci obsluhovať iba v prípade 

sťažností, negatívnych referencií, stratou zákazníka.[2]  

2.1.2 Podniková kultúra ako základom CRM 

V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť s rozličným prístupom k CRM. Je to tým, že každá 

spoločnosť má svojich zákazníkov, a tak každá spoločnosť používa vlastné špecifikované 

CRM. Podľa skúseností z deväťdesiatych rokov sa dá usúdiť skoro každý podnik:  

- Chápe zákazníka ako zdroj k svojej existencií. 

- Svoje procesy CRM považuje za jedinečné, tým že jeho CRM odráža špecifikácie 

spoločnosti: 

o  trh v ktorom pôsobí, 

o  typ a množstvo zákazníkov, 

o  typ a množstvo obchodných kanálov, 

o  procesná a technická podpora, ktorú spoločnosť poskytuje pri osobnom jednaní so 

zákazníkom. 

- Zákaznícke dáta zhromažďuje a udržuje:  

o  potrebuje lepšie nástroje pre ich zber, analýzu a zobrazenie pre oddelenia 

obchodu, výroby, marketingu, 

o  dáta sú udržiavané iba v niektorých oddeleniach a chýba jeden pohľad vnímania 

zákazníka. 
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Od čias, kedy sa pomocou internetu začali rozširovať informácie o produktoch 

a službách sa prirodzene zmenila informovanosť zákazníka. Riadiaci pracovníci sú preto 

nútený prehodnocovať potenciál svojich zákazníkov v novom prostredí. Ide teda znovu 

o transformáciu podniku. [2] 

 

2.1.3 Aplikačná architektúra CRM  

V IS a technológiách sa architektúra používa k vyjadreniu základného konceptu rôznych 

oblastí jeho riešení, respektíve vyjadreniu pohľadov na ich riešenie.  

V IS spoločnosti sa môžeme stretnúť s mnohými druhmi architektúr, preto treba dbať na 

rozlišovanie oblastí, na ktorú sa daná architektúra vzťahuje. Okrem rozlíšenia oblastí je nutné 

poznať a pochopiť vzťahy architektúr, čo je podstatne zložitejšie. V praxi rozlišujeme tieto 

základné druhy architektúr:  

- Architektúra informačných služieb, t.j. štruktúra poskytovaných služieb a ich vzájomných 

vzťahov. Poskytujú sa napr. informačné služby interným pracovníkom alebo externým 

zákazníkom a partnerom, ich obsahová náplň, obchodné podmienky, organizačné 

zaistenie a podobne.  

- Aplikačná architektúra informačného systému predstavujúca prehľad aplikácií a úloh, ich 

usporiadanie a základné vzťahy. 

-  Technologická architektúra  reprezentujúca usporiadanie širokého spektra informačných a 

komunikačných technológii, t.j. softwarových a technických prostriedkov. 

- Architektúra riadenia IS/ICT definuje jednotlivé oblasti riadenia IS/ICT a ich vzájomné 

vzťahy.  

Návrh CRM by mal kvalitne zhodnocovať informácie o zákazníkoch, ktoré by mali byť 

základom znalostného kapitálu. Tieto informácie by mali vypovedať o stave, úspešnosti 

produktu a služieb, mali by pomôcť sa približovať k ideálnemu stavu, tak ako ho popisujú 

TQM. V dôsledku toho by úvahy o aplikačnej architektúre CRM mali vždy zahŕňať 

skutočnosť, že sa jedná o technológiu, ktorá sa venuje čo najrýchlejšiemu zisteniu potrieb 

zákazníkov. Toto všetko by malo byť vždy o niečo lepšie než má konkurencia.   
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Aplikačná architektúra CRM má tri základné časti, a to časť operačnú, analytickú 

a kooperatívnu, tak ako ilustruje obrázok.[2]  

Operačná časť Analytická časť

Kooperatívna časť

Back-Office

Front-Office

Mobile-Office

Interakcia
so

zákazníkom

Zdedené aplikácie, ERP

Rozhranie - integrácia

Podpora pre: 
- marketing, 
- obchod, 
- služby

Predaj cez mobil, podpora
 služieb u zákazníka

fax,TV, telefon, kiosky, e-mail, osobný kontakt, www

Datový sklad

DB

znalosti

trh zákazník

prieskum
    trhu

riadenie
kampaní

 

Obrázok 1: Aplikačná architektúra CRM[2] 

2.1.4 Operačná časť  CRM 

Operatívna časť aplikačnej architektúry CRM sa predovšetkým zameriava na riadenie 

podnikových procesov, ktoré sa týkajú marketingu, obchodu a servisných činností. Jej 

hlavnou povinnosťou je efektívne zaistiť existujúce procesy. 

- Podpora predajných aktivít SFA (Sales Force Automation) – nástroj riadenia kontaktov, 

podpora predajnej činnosti, ako napr. riadenie obchodných prípadov, predpovedanie 

obratu. 

- Podpora marketingových aktivít EMA (Enterprise Marketing Automation) – segmentácia, 

vytváranie marketingového plánu, sledovanie významných obchodných prípadov, analýza 

trendov a ďalšia funkcionalita využívajúca analytickú časť CRM. 

-  Podpora servisných aktivít CSS (Customer Service and Support) – organizácia servisu, 

podpora servisných zásahov u zákazníka, informácie o produktoch a ich opravách, 

integrácia s obchodnými a marketingovými aplikáciami.[2]  
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SFA   

V súčasnej ponuke SFA sa posunulo vnímanie od manažérskeho prehľadu o činnostiach 

obchodníka k zvýšeniu ich produktivity. Mobilné technológie, internet, dátová synchronizácia 

sú nástroje, ktoré dokážu poskytnúť obchodníkom konfiguráciu produktu a vloženie 

objednávky produktu pomocou aplikácie SFA priamo z miesta pôsobenia u zákazníka. Ďalej 

sú zmienené nástroje Mobile-Office. V SFA ide tiež o to, aby sa obchodníkom ubralo čo 

najviac administratívnych úloh tak, že ak raz vložím danú informáciu do systému bude ma 

táto informácia o obchodnom prípade sprevádzať celým priebehom. Podpora predaja v SFA 

smeruje k tomu, aby obchodníci informácie vkladali do systému čo najskôr a umožnili tak 

prístup celému tímu. Obchodníci, ktorí nevidia CRM ako stratu času, prípadne ako systém na 

kontrolu si myslia, že im umožní sa zbaviť väčšej časti administratívy a v tom dôsledku im 

dovoľuje stráviť viac času so zákazníkom. Kľúčové technológie uvádza tabuľka 1.[2] 

Kľúčové technológie SFA Skupiny funkcionality radené k aplikáciám SFA 

Synchronizácia dát 

Mobilné technológie 

Bezdrátový internet 

 

Riadenie obchodného prípadu 

Konfigurátory, zadávanie objednávok 

Riadenie kontaktov so zákazníkmi  

Riadenie príležitostí  

Riadenie predaja 

Generovanie ponuky 

Cenové ponuky, objednávky 

Výkazy obchodných činností 

Riadenie Obchodníkov 

Metodiky obchodnej činnosti 

Alokácia teritória a obchodníkov 

Tabuľka 1:  Kľúčové technológie SFA[2] 

EMA   

V súčasnosti najviac využívajú aplikácie EMA analyticky založené marketingové 

kampane. Pre analýzu EMA využíva dátové sklady, ktoré sa nachádzajú v analytickej časti 

CRM (viď. Obrázok 1 ) Tieto nástroje nám hľadajú vzťahy v obchodnom styku so 

zákazníkom, čím obchodníkovi pomáha pri nastavení ponuky produktu efektívnejšie.  

Tie najdokonalejšie aplikácie EMA, ktoré sú určené na podporu vzťahu so zákazníkom 

v prostredí internetu obsahujú umelú inteligenciu, ktorá reaguje na odozvy zákazníka 
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a dokáže upravovať ponuku priebežne tak, aby vyhovovala zákazníkovi. Kľúčové technológie 

ilustruje tabuľka 2. 

Kľúčové technológie 

EMA Skupiny funkcionality radené k aplikáciám EMA 

Analytické metódy 

Dátové sklady 

Knowledge Management 

 

Vytvorenie a plánovanie kampaní 

Ohlásenie a štart kampaní 

Nástroje na monitorovanie priebehu kampaní  

CI (Customer Intelligenc) 

Extrakcia a podporné funkcie analýzy CI 

Generovanie potenciálnych zákazníkov 

Priamy marketing založený na povolení cieľových zákazníkov  

Riadenie zodpovednosti 

Segmentácia a integrácia kampaní  

Encyklopédia produktov a služieb  

Workflow 

Tabuľka 2: Kľúčové technológie EMA [2] 

CSS   

Pre súčasných obchodníkov je internet nástroj, ktorý priniesol nové príležitosti. 

Umožňuje efektívne obsluhovať zákazníka, ponúkať svoje služby 24 hodín 7 dní v týždni 

a redukovať náklady. Obchodník je schopný uzatvárať obchody bez fyzického kontaktu so 

zákazníkom.  

Podstatné ale je, že so znižovaním nákladov úmerne rastie aj kvalita obsluhy, tým aj 

rastie spokojnosť zákazníka. Ďalej je možné, aby si zákazník vybral komunikačný kanál, 

ktorý mu bude vyhovovať, tým dostane rýchlejšie požadovanú informáciu. Kľúčové 

technológie uvádza tabuľka 3 
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Kľúčové technológie 

CSS 

Skupiny funkcionality radené k aplikáciám CSS 

Mobilné telefóny 

Bezdátový internet 

Dostupnosť náhradných dielov 

Rezervácia náhradných dielov  

Kalendár preventívnych servisných prehliadok 

Zdieľanie informácií v reálnom čase 

Dispečerské plány nasadenie servisných pracovníkov 

Tabuľka 3: Kľúčové technológie CSS[2] 

2.1.5 Analytická časť CRM 

V tejto časti CRM (viď. Obrázok 1) sa využívajú dáta, ktoré sa týkajú zákazníka a tiež 

informácie, ktoré sme získali z operatívnej časti CRM. Predpokladom pre využitie dát pre 

CRM je centralizovať informácie o zákazníkoch. V súčasnosti už nie je efektívne a možné 

držať dáta v jednotlivých pobočkách firiem. Iba dôsledná centralizácia informácií vedie ku 

zlepšeniu chodu procesov v CRM.  

V analytickej časti sa používajú nástroje Bussines Inteligencie k analýze dát, ktoré sme 

získali v CRM a to s cieľom dosiahnuť pochopenia zákazníka. Obecne sa využíva kombinácia 

zákazníckych dát z rôznych systémov k poznaniu všetkých vzťahov so zákazníkmi. Toto 

úsilie sa vynakladá k tomu, aby obchodník sa priblížil k poznaniu preferencií svojho 

zákazníka, efektívnejšiemu marketingu,  efektívnejším obchodným činnostiam a samozrejme 

k maximalizácií svojho zisku pri čo najmenších nákladoch. [2] 

2.1.6 Kooperatívna časť CRM a kontaktné centrum 

Zaisťuje komunikáciu so zákazníkom a taktiež s okolím organizácie. Typickým 

príkladom je spolupráca s obchodnými partnermi, kde je možné využiť celý potenciál, ktorý 

nám ponúka kooperatívna časť CRM. V tomto prípade dochádza k zdieľaniu dát medzi 

partnermi. Zdrojom dát už nie sú iba databáze IS, ale i ďaľšie zdroje ako napríklad informácie 

z web aplikácií, kontaktných centier, rôznych prieskumov a podobne.  

Technológie kooperatívneho CRM majú úspech aj v oblasti marketingu. Príkladom 

môže byť aj služba internetovej samoobsluhy, kedy po prislúchajúcej úprave web stránky si 

zákazník dokáže vyhľadať odpovede na otázky v rámci obsluhy, menších opráv alebo 

informácií obecne. Do kooperatívnej časti CRM radíme:  
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- Aplikácie Mobile-Office.  

- Podporu komunikácie cez CRM.  

- Nástroj určený k riadeniu kontaktných centier. 

Dôvodom zriadenia kontaktných centier je snaha o komunikáciu so zákazníkom 

individuálnym spôsobom a to prostredníctvom všetkých kanálov. Cieľom investície do CRM 

v rámci kontaktných centier je vybudovanie IS, ktorý bude napomáhať pri osobnej 

komunikácií operátora so zákazníkom [2] 

Kľúčové technológie kontaktných centier Funkcionalita kontaktného centra  

- Automatická distribúcia 

prichádzajúcich hovorov 

 

- Integrácia počítačovej a telefónnej 

technológie 

 

- Automaticky odpovedajúci systém 

bez účasti agenta 

 

- Realizácia hlasového spojenia 

v prostredí internetu 

 

- Diskusné kluby na internete 

 

- Informačná samoobsluha na 

internete  

 

Riadenie alokácie servisných pracovníkov 

Kontrola kvality servisných služieb 

Riadenie prichádzajúcich hovorov 

Sledovanie odchádzajúcich hovorov 

Alokácia oprávnení 

Riadenie eskalácie 

Záznamy o servisnom zásahu  

Monitorovanie servisných zásahov 

Zber objednávok, predbežná ponuka 

Meranie výkonu  

Riadenie servisného zásahu 

Riadenie požiadaviek na servis 

Výkazy servisných činností 

Riadenie opráv v záručnej lehote 

Workflow 

Tabuľka 4: Kľúčové technológie kontaktných centier [2] 

2.1.7 Doporučený postup koncepcie tvorby CRM:  

1. Definovať kľúčové aspekty rozvoja obchodných aktivít firmy a uviesť ich do poradia podľa 

priority. 

2. Vytvoriť zoznam aktivít riadenia vzťahov so zákazníkmi, na ktoré by bolo vhodné sa 

sústrediť.  

3. Otestovať ako v skutočnosti funguje zber a využitie informácií o zákazníkoch.  
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4. Voľba technologických nástrojov (predovšetkým IS) pre podporu procesu CRM. [3] 

2.1.8 Internet a e-CRM 

Internet v dnešnej dobe predstavuje komunikačnú sieť, ktorá mení veľa firemných 

činností a prístup k zákazníkovi, ale tiež ovplyvňuje ich chovanie a preferencie. Tieto 

technológie poskytujú zákazníkom súkromie, čo zvyšuje ich ochotu na to, aby poskytli svoje 

informácie. Na druhej strane tu chýba osobný kontakt s dodávateľom, čo môže v zákazníkovi 

vyvolať obchodné jednanie a následne môže bez ťažkého svedomia prejsť ku konkurencii.  

Organizácie, ktoré pri obnove CRM sa sústredili iba na e-CRM, tým mohli získať 

nasledujúce výhody:  

- Nižšie náklady na transakcie.  

- Väčšia flexibilita ponuky produktov. 

- Zaistenie ľahkého prístupu ku celosvetovému trhu.  

- Internet sa stal ako komunikačný kanál veľmi vyhľadávaným prostriedkom. 

- Nové možnosti komunikácie so zákazníkom. 

- Neskôr sa však ukázalo, že výhody, ktoré malo e-CRM boli iba dočasné. Tieto výhody sa 

skončili, keď spoločnosti využívajúce klasické CRM začali používať aj e-CRM. [2] 

2.1.9 ASP v oblasti CRM  

Popri funkčnosti, ktorý má daný IS/ICT je dôležité myslieť aj na spôsob ako 

prevádzkovať daný IS. V súčasnej dobe nemusíme disponovať kvalitným HW vybavením, 

aby sme mohli prevádzkovať náročné aplikácie. O toto všetko sa postará poskytovateľ a nám 

sa dostaví  ihneď hotové riešenie.  

ASP (Application Service Provider ) je revolučná cesta k prevádzke IS. Hlavnou 

myšlienkou je oddeliť vlastníctvo IS od jeho využívania. Poskytovateľ ASP má na starosti 

správu IS a ponúka možnosť využívať riešenia, ktoré vlastní a prevádzkuje.  

Využívanie prináša nasledujúce výhody:  

- Okamžité využívanie hotového systému (možnosť skúšobnej lehoty). 

- Užívateľ nemusí zamestnávať špecialistov v obore IT, celú podporu získava so službou 

ASP.  
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- Poskytovateľ rozkladá svoje náklady medzi viacerých zákazníkov, vďaka čomu môže 

dosiahnuť nižších nákladov v porovnaní s tým ako keby si užívateľ prevádzkoval IS sám 

na vlastné náklady a zodpovednosť. 

- Výhodou môže byť rovnomerné rozloženie nákladov (spôsobov ako poskytovateľ účtuje 

náklady môže byť viacero napr. mesačne, štvrťročne, alebo ročne, prípadne po dohode 

iným spôsobom).  

- prístup je možný odkiaľkoľvek. [2] 

Pri inovácií ASP ponúka internetové riešenia, ktoré pre určité spoločnosti môžu byť 

prínosné, umožňujú:  

- Jednoduché úspory procesov CRM - užívateľ nemusí chcieť využívať celý rozsah 

aplikácií, tak sa môže dohodnúť na zúžení aplikačných schopností.  

- Podpora integrácie rôznych subjektov, to je užívateľov, jeho zákazníkov a obchodných 

partnerov. 

- Prístup k informáciám o zákazníkoch, produktoch a obchodných partneroch z rôznych 

miest a typov zariadení. 

- Prístup cez internet, mobil[2]. 

2.2 Zoho on-line kancelária  

Zoho Office Suite (Zoho kancelárska súprava) je on-line kancelária, ktorá pozostáva 

z množstva on-line aplikácií ako je textový editor, tabuľkový procesor, prezentácia, databázy 

a mnoho ďalších. Celý balík je tvorený v prostredí Ajax
1
 čo prináša užívateľovi pocit, ako by 

pracoval na desktopovej aplikácii. 

Svetlo sveta uzrelo Zoho v roku 2005, od kedy ponúka a rozširuje svoje aplikácie, ktoré 

sú postavené na architektúre SaaS
2
, čo ho vlastne priraďuje do skupiny aplikácií Cloud 

computing. Prístup k aplikáciám je možný iba cez internetový prehliadač.  

Prehľad aplikácií od spoločnosti Zoho:  

Writer - klasický textový editor, podobné produkty Word.  

                                                 
1
 Ajax alebo Asynchronous JavaScript and XML je technológia, ktorá je založená na  javascriptu,  umožňuje 

zasielať HTTP požiadavky bez toho, aby musela načítať znovu stránku. Ku komunikácií s PHP skriptom môže 

využívať jazyka XML.[6] 
2
 SaaS - Software as a Service je to architektúra, ktorá ponúka hotové riešenia tak, aby k zákazníkovi sa dostalo 

hotové riešenie bez akýchkoľvek problémov s inštaláciou celého systému. [13] 
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Sheet - tabuľkový procesor, podobné produkty Excelu a Calc. 

Show - program na prezentácie, podobné produkty Powerpoint a Impress. 

Meeting – aplikácia na konferenciu.  

Notebook - poznámkový blok, podobný produktu OneNote. 

DB & Reports – tvorenie grafom a tabuliek. 

Planner - kalendár, podobné v Outlooku a Thunderbirdu (Lightning) nebo Sunbirdu. 

Projects - správa projektov, výmena súborov, kalendár. 

Creator - databázový nástroj. 

Wiki - klasická Wiki aplikácia s WYSIWYG stránkový editor. 

Chat - chatovacia aplikácia s možnosťou implementácie na vlastných stránkach. 

Mail - groupware aplikácie, integrujúci Writer, Sheet a Show, obdoba Microsoft 

Exchange. 

Business – kombinácia väčšiny aplikací Zoho [8]. 

2.2.1 Zoho Creator  

Pokiaľ by ste chceli vytvoriť databázu v prostredí Zoho, môžete použiť jeho databázovú 

aplikáciu, ktorá sa dá prirovnať k aplikácií Microsoft Accessu s tým rozdielom, že práca 

v Zoho Creator je on-line. Zoho Creator môžeme opísať ako jednoduchú, intuitívnu aplikáciu, 

ktorá je bohatá na svoje schopnosti i napriek tomu, že základná verzia je zadarmo. Aplikáciu 

môžeme zaradiť do skupinu PaaS.  

Všeobecné prednosti Zoho Creatoru :  

1. Nie je nutná infraštruktúra – pokiaľ chcete používať Zoho Creator, nemusíte mať 

starosti o technické prostriedky, stačí ak vytvoríte vašu databázu a môžete ihneď spustiť 

jej prevádzku. Zoho sa postará o celú bezpečnosť, pohotovosť vašej databázovej aplikácie, 

zálohu a aktualizáciu. Tým užívateľovi pripadá viac času a prostriedkov na jeho 

podnikateľskú činnosť.  

2. Nízke náklady a bezplatná základná verzia – Zoho Creator je pay-as-you-go služba, čo 

v skratke znamená, že platíš iba to, čo minieš. Platba môže prebiehať podľa uváženia 

zákazníka (mesačne, štvrťročne, ročne). Cena za prevádzku sa pohybuje od 5$ za mesiac. 
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Taktiež je možné využívať bezplatnú verziu, ktorá je obmedzená počtom užívateľov 

a objemom dát.  

3. Neobmedzený prístup – prístup k aplikácii je možný odkiaľkoľvek, dokonca aj 

z mobilného telefónu. Všetko čo potrebujete je internetový prehliadač a pripojenie 

k internetu. Členovia tímu a klienti majú k dispozícií real-time dáta kedykoľvek potrebujú. 

4. Databáza bez komplikácií – Pri tvorení databázy v Zoho Creatore sa uživateľ nestretne 

s klasickými problémami pri tvorbe, modifikácii tabuliek, ďalej pri riešení problémov 

s úložným priestorom, dostupnosťou a bezpečnosťou. Administrátorovi ponúka flexibilné 

podmienky pri zmenách, ktoré sa môžu riešiť počas používania aplikácie bez toho, aby 

bol užívateľ obmedzený pri používaní aplikácie. 

5. Zabezpečenie databázy – Zoho poskytuje vysoko bezpečnú a dostupnú infraštruktúru. 

Všetky informácie a aplikácie sú uložené na serveroch spoločnosti Zoho, ktoré sú 

monitorované 24 hodín denne. Ďalej sa využíva bezpečnostné šifrovanie SSL [7]. 

Vlastnosti Zoho Creatoru     

Návrh formulára    

Zoho Creator poskytuje jednoduchý prostriedok pri navrhovaní formulárov. Takzvané 

„Drag and Drop“(vid. Obrázok2) rozhranie nám intuitívne pomáha pri navrhovaní 

formuláru, skriptu a business logiky. Toto intuitívne prostredie nevyžaduje predchádzajúcu 

znalosť nejakého programovacie jazyka.  

 

Obrázok 2: Drag and Drop  
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Pri návrhu formulára je k dispozícií 20 dátových typov, viď tabuľka 5  

Názov Popis 

Single Line Text Jednoriadkové textové pole 

Multi Line Text Viacriadkové textové pole 

Email 
Pole pre vkladanie e-mailu, ktoré pri zadávaní automaticky vyhodnotí 

správne zadaný e-mail. 

Number Číslo bez desatinných miest (podobné Integru) 

Decimal Číslo s desatinnými miestami 

Currency Číslo ktoré reprezentuje cenu v určitej mene 

Percentage Percentá 

Dropdown Roletka s možnosťou jedného výberu v množine hodnôt 

Radio Možnosť výberu jedného z výberu 

Checkbox Zaškrtávacie políčka 

Multiselect Roletka s možnosťou výberu viacerých hodnôt 

Date Dátum 

Date and Time Dátum a čas 

Lookup 

Tento dátový typ vytvára vzťah medzi dvoma formulármi (ich hodnotami 

v tabuľke). Ak vytvoríte vzťah medzi dvoma formulármi jeden z nich je 

„master“ a druhý „details“ formulár.(Používa sa pri potrebe importu dát 

z inej tabuľky niečo ako relačný vzťah v relačných databázach) 

Formula Používa sa pri výpočte určitých hodnôt (napr. výpočet DPH z ceny) 

Decision checkbox Dátový typ ktorý je buď „true“ alebo „false“ 

Image Dátový typ pre obrázky 

Field Upload Pole, na ktoré môže užívateľ nahrať dátový súbor (dokument, obrázok,...) 

URL Dátový typ pre vkladanie URL adresy 

Add Notes Poznámka, ktorá môže okomentovať používanie daného formuláru. 

Tabuľka 5: Dátové typy Zoho Creatoru [14] 

V prostredí Zoho Creatoru je možné vytvárať dva druhy formulárov.: 

Klasický formulár - Prvý z troch možných typov formulárov je klasický formulár. Pri 

jeho vytvorení sa automaticky vytvorí tabuľka kam sa ukladajú zaznamenané údaje podľa 

dátových typov, ktoré sú v tabuľke vytvorené. Pomocou tohto formulára môžeme tabuľku 

napĺňať hodnotami. 

Stateless formulár - Je to podobný klasickému formuláru s tým rozdielom, že pri jeho 

vytvorení sa nevytvorí tabuľka.  
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Zhromažďovanie dát     

V aplikácii je možné napĺňať dáta viacerými spôsobmi. Hlavným klasickým  spôsobom 

je pomocou existujúcich formulárov vo vytvorenej databázy. Ďalej je možné vyvesiť formulár 

na vašu internetovú stránku, z ktorej môže užívateľ vyplniť dáta. Zoho Creator umožňuje 

vkladať dáta zo súborov (.xls, .cls, .tsv) a tiež je možné importovať dáta z Microsoft Accessu 

(.mdb) s pomocou prídavného modelu.    

Možnosti zobrazovania dát      

V aplikácii sú možné dva typy zobrazenia informácií:  

Pomocou predefinovaných nástrojov na zobrazovanie ako je tabuľka, grid, sumárne 

výsledky, kalendáru a grafov. Pri použití kalendáru sa zoraďujú údaje podľa dátumu, ktorý 

mu určíte. V aplikácií je pripravených 15 druhov grafov na použitie.   

Druhov možnosťou je si vytvoriť dynamickú HTML stránku. Pri tvorbe dynamickej 

stránky si výstup dát môžete prispôsobiť vlastným požiadavkám a graficky prispôsobiť. 

Pohľad vytvoríte spojením HTML kódu s Delug skriptom
3
, pomocou ktorého tvoríme 

dynamické prvky v stránke a spájame s databázou.   

Zdieľanie a spolupráca  

Na  súkromnej aplikácií môžeme pracovať s viacerými užívateľmi tým, že 

špecifikujeme ich e-mail, s ktorým sa budú môcť pripojiť k aplikácii. Na spoluprácu sú 

definované 3 úrovne. Máme Aplikačnú úroveň, ktorá dovoľuje úplné zdieľanie databázovej 

aplikácie. Druhou v poradí je Page/Tab úroveň, ktorá umožňuje prístup k všetkým 

formulárom a pohľadom. Posledná je Form/View úroveň. Umožňuje viac kontrolovať 

zdieľanie tým, že môžeme prideliť aké formuláre a pohľady užívateľ môže vidieť.  

Je možné určiť každému užívateľovi jeho privilégia v rámci aplikácie pri vkladaní, 

zmene a mazaní dát. Základné nastavenie pri zdieľaní nie je možné vkladať, upravovať 

a mazať dáta, možný je iba náhľad na dáta. [14]  

2.3 Objektový prístup (UML) 

UML (Unified Modeling Language, unifikovaný modelovací jazyk) je jazyk pre 

vizuálne modelovanie systémov. Aj keď je najčastejšie spájaný s modelovaním objektovo 

orientovaných softvérových systémov a má širšie využitie, ako by sa mohlo zdať. UML bol 

                                                 
3
 Delug skrip –  názov programového kódu, ktorý používame v Zoho Creator. [14] 



16 

 

navrhnutý, aby spojil najlepšie postupy modelovacích technik a softvérového inžinierstva. 

Navrhnutý je tak, aby ho mohli implementovať všetky nástroje CASE
4
. Diagramy UML sú 

zrozumiteľné aj pre bežných ľudí a dokonca ich vedia interpretovať aj programy CASE. 

Samotný jazyk UML poskytuje iba nástroje na zostavenie modelov, neponúka žiadne druhy 

metód na modelovanie.  

UP (Unifield process) je metodikou. Táto metodika nám radí v tom napr. akých 

pracovníkov máme využiť, aké činnosti vykonať a aké produkty vyrobiť, aby sme dokázali 

zostaviť funkčný softvérový systém. Jazyk UML nie je viazaný na žiadnu špecifickú 

metodiku alebo životný cyklus. UP využíva jazyk UML ako nástroj pre vizualizáciu modelov. 

[1] 

Prečo unifikovaný?     

Unifikácia UML jazyka neplynie iba z historických merítok. Jazyk UML sa snaží 

o unifikáciu rôznych domén.  

Vývojový cyklus - UML ponúka vizuálnu syntaxu pre modelovanie počas celého vývoja 

softvérového projektu.  

Aplikačné domény - UML bolo vytvorené ako nástroj pre modelovanie akéhokoľvek 

projektu.  

Implementačné jazyky a platformy - UML je nezávislé na akomkoľvek  

programovacom jazyku a platforme. Má prirodzenú podporu objektovo orientovaných 

jazykov ako je Smalltalk, Java, C# a podobné. 

Vývojové procesy - aj keď metodika UP je pravdepodobne najviac uprednostňovaná 

metodikou objektovo orientovaných systémov, UML môže podporovať ďalšie osnovy tvorby 

softvéru.  

Vlastné interné pojmy -  jazyk UML sa snaží o vnútornú jednoznačnosť 

prostredníctvom malej množiny interných pojmov.  

Štruktúra jazyka UML  

Funkčnosť jazyka UML pochopíme, ak preskúmame jeho štruktúru. Štruktúra jazyka 

UML obsahuje tieto súčasti:  

Stavebné bloky – poznáme tri stavebné bloky:  

                                                 
4
 CASE – computer-aided software enginering 
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- Predmety, ktoré delíme na:  

Štruktúrne abstrakcie – čo sú podstatné mená modelu UML, ako sú triedy, rozhranie, 

spolupráca, prípad užitia, aktívna trieda, uzol. 

Chovanie – čo sú slovesá modelu UML, napr. interakcia, stav.  

Zoskupovanie – balíky, ktoré používame k zoskupovaniu významovo súvisejúcich 

prvkov modelu do súdržných jednotiek.  

Poznámky – anotácie 

- Relácie, ktoré nám ukážu na modeli, aký je vzťah medzi dvoma predmetmi. Môžu to byť:  

Asociácie – popis množiny spojení medzi objekty. 

Závislosť – zmena v určitom predmete ovplyvňuje význam závislého predmetu.  

Zobecnenie – Jeden element je špecifikáciou iného elementu.  

Realizácia – relácie medzi klasifikátormi.  

- Diagramy. Celkovo existuje 9 typov diagramov a môžeme ich rozdeliť na tie, ktoré 

modelujú statickú štruktúru systému (tzv. statický model ) sú nimi: 

o Diagram tried.  

o Diagram komponentov.  

o Diagram nasadenia.  

Druhou množinou sú tie, ktoré modelujú dynamicky štruktúru systému (tzv. dynamický 

model) sú nimi:  

o Objektový diagram. 

o Diagram prípadu užitia (Use Case ). 

o Sekvenčný diagram. 

o Diagram spolupráce. 

o Stavový diagram.  

o Diagram aktivít.  

Spoločné mechanizmy – všeobecné spôsoby, ktorými dosiahnete špecifických cieľov. 

Architektúra – pohľad na architektúru navrhovaného systému.[1] 
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2.3.1 Modelovanie prípadu užitia (Use Case)  

Prípad užitia je jednou z foriem inžinierstva požiadaviek. Je jedným zo spôsobov 

získavania a dokumentovania požiadaviek. Modelovanie prípadu užitia sa skladá 

z nasledujúcich aktivít :  

- Nájdením hraníc systému.  

- Vyhľadanie účastníkov.  

- Nájdením prípadu užitia. 

- Špecifikáciou prípadu užitia.  

- Tvorbou scenárov. 

Výstupom aktivít je model prípadu užitia. Tento model obsahuje štyri komponenty:  

- Účastníci – sú to roly pridelené osobám alebo predmetom používajúci daný systém.  

- Prípad užitia – činnosť, ktorou môžu účastníci so systémom vykonávať.  

- Relácie – zmysluplné vzťahy medzi účastníkmi a prípadmi užitia.  

- Hranice systému – Ohraničenie zobrazené okolo prípadu užitia, ktoré je vyznačeným 

územím alebo hranicami modelovaného systému.  
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3. Analýza súčasného stavu 

3.1 Charakteristika firmy 

Názov firmy: Idealine Solutions s.r.o. 

súd: Krajský soud v Ostravě spisová 

značka: C 31063 

IČ: 27838021 

obchodní firma: Idealine Solutions s.r.o. 

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

sídlo: Výstavní 1928/9, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava 

stav subjektu: aktívny subjekt 

dátum zápisu: 17.3.2008 

Predmet podnikania:  

- sprostredkovanie obchodu a služieb,  

- poskytovanie softwaru a poradenstvo v oblasti hardware a software spracovania dát, 

- služby databánk, 

- správa sietí, 

- činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov,  

- reklamná činnosť a marketing, 

- usporiadanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií súčasne aj lektorskej 

činnosti. 

Spoločnosť Idealine Solutions s.r.o.  má tri pobočky v Českej republike a to v Prahe, 

Ostrave a v Novom Jičíne. Všetci pracovníci pracujú z domova, a preto neexistuje fyzické 

miesto spoločnosti, na ktorom by sa mohli zamestnanci stretávať, riešiť pracovné problémy 

a obsluhovať zákazníkov.  K dispozícii majú akurát jednu fyzickú adresu, kde sa doručuje 

pošta. V dôsledku tejto skutočnosti, spoločnosť využíva komunikáciu cez internet pomocou 

rôznych komunikačných nástrojov ako je chat, bezplatné on-line telefonovanie, 

videokonferencie a zdieľanie on-line dokumentov. Na jednej strane spoločnosť tieto 
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prostriedky využíva ako prostriedok nevyhnutný pre prácu a komunikáciu, tak na druhej 

strane tieto prostriedky implementuje a vyvíja ako alternatívu ku klasickým kanceláriám. 

Spomedzi všetkých činností spoločnosti prinášajú najväčší prínos poriadenie webinárov, 

tvorením on-line databázových aplikácií a práci z domova.  

3.2 Súčasný stav CRM v  spoločnosti 

Spoločnosť používa dva typy CRM súčasne, aby vykompenzovalo nedostatky oboch 

systémov. Prvý systém je od spoločnosti AB Anderson, produkt s názvom, abaCRM 

a druhým podporným CRM, ktorý vynahrádza spoločnosti nedostatky v oblasti on-line 

zdieľania dát je od spoločnosti Google s názvom Google docs, v ktorom využíva tabuľkový 

editor.   

3.2.1 Popis produktu abaCRM  

Táto databázová aplikácia bola vytvorená v prostredí MS Access 2000 spoločnosťou 

AB Anderson, produkt je šíriteľný za úplatu po zakúpení licencie na daný produkt. Zákazník 

je oprávnený robiť v systéme akékoľvek zmeny, ktoré uzná za vhodné. Spoločnosť AB 

Anderson tento produkt vytvorila pre uspokojenie svojich potrieb riadenia zákazníkov, 

postupom času sa rozhodla ho predávať za desatinu najnižšej ceny CRM na trhu, aby mohla 

ponúknuť jednoduchý CRM aj pre malé spoločnosti. Aplikáciu je možné spustiť iba, ak je na 

pracovnej stanici nainštalovaný MS Access 2000 alebo vyšší. V aplikácii sú realizovateľné 

tieto operácie a funkcie: [5] 

- Evidencia dát o zákazníkoch, 

- adresa, 

- telefón, e-mail, 

- činnosť, 

- odkiaľ sa o nás dozvedeli, 

- aktuálny stav, 

- obrat, 

- počet zamestnancov, 

- poznámka atď. 
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Evidencia všetkých kontaktných osôb  

- meno 

- pozícia v spoločnosti, 

- kontaktné údaje – telefón, e-mail, 

- do akej skupiny kontaktnej osoby patrí, 

- aké záujmy má osoba, 

- aké výročia sa viažu k osobe  ( narodeniny, sviatky atď.), 

- pole pre poznámku, kam je možné uložiť akúkoľvek informáciu o osobe atď. 

Evidencia všetkých kontaktov so zákazníkmi ( všetky schôdzky, telefonáty, prezentácie, 

ponuky atď.)  

- aký obchodný prípad sa jedná, 

- kontaktnej osobe, s ktorou kontakt sa uskutočnil, 

- kto z našich pracovníkov kontakt uskutočnil, 

- kedy sa kontakt uskutočnil, 

- aký bol výsledok kontaktu, 

- ak je nutné zákazníka znovu kontaktovať a kedy atď. 

Obrázok 3: Ukážka formuláru aplikácie abaCRM 
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Výkazy: 

- prehľad všetkých kontaktov s vybraným zákazníkom, 

- prehľad všetkých zákazníkov, ktorých je treba znovu kontaktovať, 

- prehľad všetkých kontaktov v rámci jedného obchodného prípadu, 

- prehľad všetkých kontaktov s jednou kontaktnou osobou, 

Prehľad všetkých kontaktov nášho konkrétneho zamestnanca za minulý mesiac je 

možné robiť jednoduché triedenie a filtrovanie dát podľa akéhokoľvek vloženého poľa, napr.: 

- všetci potenciálny zákazníci, 

- všetci zákazníci vykonávajúci určitú činnosť ( výrobné firmy, obchodné a pod.), 

- všetci zákazníci oslovení direkt marketingovou akcií, 

- všetci zákazníci z určitého mesta, 

- všetci zákazníci od písmena „C“, 

- všetci zákazníci typu s.r.o., 

- všetci zákazníci s počtom zamestnancov medzi 10 – 20, 

- všetci zákazníci s obratom medzi 20-50 mil. Kč, 

- všetky kontakty, ktoré uskutočnil náš pracovník XY, 

- všetky kontakty s kontaktnou osobou AB, 

- všetky kontakty prevedené určitý deň a mnoho ďalších, 

pre mierne pokročilých užívateľov MS Access ( nutná základná znalosť tvorby dotazov 

v databáze) nebude problém zistiť napr.: 

- ktorý zákazníci od nás dostali ponuku minulý mesiac, 

- ktorý pracovníci našich zákazníkov radi robia nejaký koníček, 

- s ktorou kontaktnou osobou zákazníka dochádza najčastejšie k neúspešnému jednaniu, 

- ktorý náš pracovník je pri jednaní so zákazníkmi najúspešnejší, 

- ktorý náš pracovník je najaktívnejší pri hľadaní nových kontaktov. 
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abaCRM v štandardnej verzii neumožňuje: 

- priamu podporu hromadného mailingu, SMS marketingu a pod. ( nie je možné z abaCRM 

priamo,  

- prístup do abaCRM cez internet, 

- prepojenie na informačný,  

- nastavenie prístupových  práv, 

- pripojenie obrázku či iného objektu ( súboru) k zákazníkovi[5]. 

Plnenie systému dátami 

V aplikácii abaCRM je dôležité dodržať principiálny postup pri inicializácií dát. Pri 

nedodržaní môže nastať problém (pokiaľ by sa najskôr inicializoval kontakt a až potom, 

kontakt v systému zostane, ale nepriradí sa k zákazníkovi, ktoré vložíte neskôr).  

Postup inicializácie dát:  

- Založenie zákazníka.  

- Založenie kontaktnej osoby, výročie sa musí vkladať vždy až po založení kontaktnej 

osoby (v systéme musí byť aspoň meno kontaktnej osoby). 

Zhodnotenie abaCRM 

Výhody Nevýhody 

 Cena – najlacnejší 

produkt na trhu  Neumožňuje prístup do systému cez Internet 

 Neumožňuje prepojenie na informačný systém 

 Nutnosť vlastniť MS Access 2000 alebo novší 

 Bez prístupových práv (voľne prístupný na danom PC) 

 Nezabezpečený systém 

 Pri vyhľadávaní nesmiete prepisovať názvy položiek, 

v tom prípade sa bez upozornenia prepíše hodnota. 

 Nie je zabezpečená integrita dát (napr. pri zmene názvu 

spoločnosti sa musí tento názov prepísať u všetkých 

Kontaktov s rovnakým názvom spoločnosti ) 

Tabuľka 6: Výhody, nevýhody abaCRM 
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3.2.2 Google docs tabuľkový editor (spreadsheets) 

Spoločnosť Idealine Solutions s.r.o. využíva webovú aplikáciu od spoločnosti Google 

ako pomocný prostriedok pre zdieľanie informácií v oblasti CRM. Ako už vieme, spoločnosť 

sa zaoberá prácou z domova, a takisto celý personál pracuje z miesta svojho bydliska. Preto 

bolo dôležité sprístupniť základné informácie všetkým zamestnancom súčasne, bez prácneho 

preposielania súboru (.mdb) s CRM. Ďalším dôvodom pre prácu s Google docs bolo 

zachovanie integrity dát a ich nezameniteľnosť.  

Google docs sú po web aplikácii G-mail najvýraznejším predstaviteľom aplikácii od 

Google. Je určená k editovaniu textových dokumentov ako samostatne, tak aj v kolektíve. 

Používať ho môžeme zadarmo a bez akejkoľvek inštalácie prostredníctvom internetu 

a webového prehliadača. Taktiež je možné  službu využívať offline, v tom prípade aplikácia 

stráca svoje schopnosti využívajúce on-line pripojenie. [10][11]  

Dokument, ktorý si vytvorila spoločnosť Idealine Solutions s.r.o. obsahuje 4 zošity, na 

ktorých sa nachádzajú základné informácie : 

Prijaté požiadavky: 

- Číslo požiadavku. 

- Špecifikácie požiadavku. 

- Dátum prijatia. 

- Požiadavku prijal. 

- Stav. 

- Posunuté komu.  

- Meno Priezvisko.  

- Firma. 

- Atď. 

Zákazníci: 

- Číslo požiadavku.  

- Služba.  

- Názov firmy. 
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- Kontakt na zodpovednú osobu.  

- Všeobecné e-mail, telefón. 

Objednávky : 

- Číslo objednávky.  

- Číslo požiadavku. 

- Špecifikácie. 

- Fakturačné údaje.  

- Zodpovedná osoba.  

- Termín zahájenia.  

- Termín ukončenia. 

- Poznámka. 

Platby: 

- Číslo faktúry. 

- Číslo objednávky. 

- Meno zákazníka.  

- Výška platby.  

- Platobná disciplína.  
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Obrázok  2: Ukážka tabuľkového editora Google docs, zošit prijaté požiadavky 

Zhodnotenie Google docs  

 

Výhody Nevýhody 

 Informácie sú zdieľané on-line pre 

všetkých zaregistrovaných 

 Možná práca offline 

 Možná paralelná práca s dátami 

 Chat pre komunitu pracujúcu na 

editore 

 Kvalitné internetové pripojenie 

 V režimu offline strata funkcii na zdieľanie 

 Vysoký predpoklad chybovosti pri dopĺňaní 

údajov 

 Úlohy nie sú automatizované(údaj sa musí 

viackrát doplňovať ručne ) 

 Nie je možné načítať potrebné dáta z 

(.mdb) súboru 

Tabuľka 7: Výhody, nevýhody Google docs 
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4. Návrh nového CRM systému  

V návrhu CRM pre spoločnosť Idealine Solutions s.r.o. sa držím klasickej koncepcie 

CRM, ktorá sa konzultovala s vedením firmy, aby vyhovovala požiadavkám spoločnosti. IS 

najprv namodelujeme pomocou UML diagramu Use Case, ktorý nám identifikuje základné 

prípady užitia v spoločnosti. Tieto prípady užitia nám vymedzia rozsah IS a minimálne 

požiadavky. Po navrhnutí IS v UML načrtnem návrh a tvorbu celého IS.   

4.1 Návrh CRM pomocou Use Case 

Analýza slovného obsahu prípadu (riadenie vzťahov so zákazníkmi) 

Potenciálny zákazník kontaktuje spoločnosť ohľadne záujmu o produkty spoločnosti. 

Užívateľ zistí, či zákazník už nie je evidovaný v IS. Ak nie je, vytvorí nového potenciálneho 

zákazníka a vyplní všetky náležitosti s tým spojené, poprípade zákazníka modifikuje. Ďalej 

ak v IS nie je evidovaná firma, pre ktorú pracuje, tak užívateľ v rámci vytvárania nového 

potenciálneho zákazníka vytvorí aj firmu. V prípade, že chceme so zákazníkom 

spolupracovať je nutné ho konvertovať, a tým sa aj zaktivuje firma. Popri vytvorení 

potenciálneho zákazníka sa vytvorí aj kontakt s jeho údajmi, s ktorým potom budeme 

pracovať v IS.  

Pri vzniku novej potenciálnej zákazky zistíme, či je potenciálny zákazník 

konvertovaný, ak nie je, tak ho konvertujeme. Ak je konvertovaný môžeme vytvoriť novú 

zákazku, ktorá bude mať niekoľko stavov (dopyt, ponuka, objednávka, realizácia, ukončená). 

Tieto stavy priebežne dopĺňame podľa stavu zákazky, až kým potenciálnu zákazku 

nedokončíme.  

Užívateľ každú komunikáciu so zákazníkom eviduje v Aktivitách. Každú aktivitu 

priradíme určitému zamestnancovi (užívateľovi). Ak by sme chceli pridať nového 

zamestnanca, musíme vytvoriť kontakt, ktorému nastavíme zamestnanec na true a tiež musí 

mať vytvorený užívateľský účet, s ktorým sa prihlási do IS. Tento užívateľský účet mu vytvorí 

administrátor IS. Administrátor prideľuje užívateľské práva a má prístup do celého IS. 

Pokiaľ aktivita súvisí s existujúcou zákazkou priradíme ju. Aktivity môžeme predávať iným 

zamestnancom pokiaľ nie sú ešte ukončené.  

Užívateľ môže pridať do svojho IS nový produkt, ktorý môže potom priraďovať 

jednotlivým zákazkám.  
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Dáta, ktoré sú v IS potom spoločnosť identifikuje a analyzuje a používa pre svoje 

ďalšie rozhodovanie v obchodnej činnosti. Spoločnosť požaduje jednu analytickú zostavu 

ako úvodnú stránku IS, kde budú vypočítané štatistiky potenciálnych zákazníkov, 

otvorených/ukončených aktivít, zákaziek, množstvo ponúkaného a predaného tovaru. Ďalej 

ostatné zostavy budú klasickým výstupom príslušného formulára.  

Na základe slovného obsahu prípadu som zostavil nasledujúcu tabuľku, ktorá by mala 

identifikovať všetkých prípadných kandidátov na aktéra ich požiadavky a ciele. 

Kandidáti 

Aktéri – Podstatné mená  Use Case – slovesá a slovesné spojenia 

Spoločnosť  Predaj produktov a maximalizácia zisku 

Zákazník  Kontaktuje spoločnosť ohľadne záujmu o produkty  

Zistí sa či už zákazník je evidovaný v IS  

Ak nie je evidovaný zákazník vytvorí sa nový potenciálny zákazník 

a doplnia sa všetky náležitosti s tým spojené. 

Konvertovanie potenciálneho zákazníka pri prípadnej spolupráci  

Zákazka  Vznik novej potenciálnej zákazky s potenciálnym zákazníkom, pokiaľ 

zákazník konvertovaný alebo vytvorené 

Zistenie či je zákazník konvertovaný alebo vytvorené 

Zákazku dopĺňame priebežne o stav a tomu aj príslušné hodnoty 

Aktivita Vytváranie nových aktivít so zákazníkom 

Priradenie aktivity užívateľovi  

Pokiaľ aktivita súvisí s existujúcou zákazkou priradíme ju aktivite  

Predanie aktivít medzi užívateľmi, pokiaľ aktivita ešte nemá stav 

ukončená  

Produkt  Pridanie nového produktu do IS  

Výber produktu v potenciálnej zákazke  

IS Evidencia zákazníkov 

Evidencia kontaktov  
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Evidencia firiem  

Evidencia aktivít  

Evidencia zákaziek 

Evidencia produktov 

Užívateľ Vytvára modifikuje v IS zákazníkov 

Vytvára modifikuje v IS produkty 

Vytvára modifikuje v IS aktivity 

Vytvára modifikuje v IS zákazky 

Vytvára modifikuje v IS firmy 

Vytvára modifikuje v IS kontaktov 

Administrátor  Spravuje užívateľov a ich užívateľské práva  

Vytvára nových užívateľov 

Analytická zostava Kde sú vypočítané štatistiky potenciálny zákazníkov, 

otvorených/ukončených aktivít, zákaziek, množstvo ponúkaného 

a predaného tovaru 

Ostané zostavy V týchto zostavách budú zobrazované dáta, ktoré boli vyplnené 

v príslušnom formulári  

Tabuľka 8: Kandidáti 

Rozsah návrhu  

Tabuľka vstupne výstupného zoznamu  

Rozsah návrhu som premietol do vstupne výstupného zoznamu. Zoznam nám určuje 

činnosti, ktoré patria a nepatria do rozsahu návrhu.  

Téma Vstup Výstup 

Zákazník poskytuje informácie o sebe a o spoločnosti, v ktorej 

pracuje  
Vstup  

Zákazník poskytuje informácie o zákazke a produktoch, ktoré 

požaduje 
Vstup  

Zákazník požaduje vyriadenie jeho zákazky v stanovenom 

termíne  
 Výstup 
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Spoločnosť požaduje uhradenie zákazky do stanoveného 

termínu  
 Výstup 

Užívateľ vkladá a modifikuje informácie o zákazkách 

a náležitosti s ňou spojené do IS  
Vstup  

Získané informácie sú výstupom zostáv IS   Výstup 

Administratíva účtov v IS  Vstup  

Tabuľka 9: Tabuľka vstupne výstupného zoznamu 

Katalóg užívateľských požiadavkou  

Katalóg užívateľských požiadaviek obsahuje požiadavky podporujúce IS. Zahrňuje 

zoznam užívateľských cieľov, ktoré bude IS podporovať.  

Aktér Požiadavky Priorita 

Spoločnosť  Predaj produktov a maximalizácia zisku 1 

Zákazník Kontaktuje spoločnosť ohľadne záujmu o produkty  1 

Zistí sa či už zákazník je evidovaný v IS  1 

Ak nie je evidovaný zákazník vytvorí sa nový potenciálny 

zákazník a doplnia sa všetky náležitosti s tým spojené. 

1 

Konvertovanie potenciálneho zákazníka pri prípadnej spolupráci  2 

IS Evidencia (zákazníkov, zákaziek, kontaktov, produktov, aktivít) 1 

Užívatelia Vytvára, modifikuje v IS (zákazníkov, zákaziek, kontaktov, 

produktov, aktivít) 

1 

Administrátor  Spravuje užívateľov a ich užívateľské práva  2 

Vytvára nových užívateľov 2 

Analytická zostava Kde sú vypočítané štatistiky potenciálny zákazníkov, 

otvorených/ukončených aktivít, zákaziek, množstvo ponúkaného 

a predaného tovaru 

2 

Zákazka Vznik novej potenciálnej zákazky s potenciálnym zákazníkom, 

pokiaľ zákazník konvertovaný alebo vytvorené 

1 

Zistenie či je zákazník konvertovaný alebo vytvorený 2 

 Zákazku dopĺňame priebežne o stav a tomu aj príslušné hodnoty 2 

Tabuľka 10: Katalóg užívateľských požiadavkou 
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Zámer prípadu užitia  

V tejto tabuľke stručne popisujem prípady užitia a ich zámer. Tento spôsob popisu 

prípadu užitia nám odhaľuje najprácnejšie prípady užitia.  

Aktér Požiadavka (cieľ) Zámer 

Spoločnosť Príma dopyt po produktoch  Maximalizácia zisku, 

zväčšovanie a udržiavanie počtu 

zákazníkov 

Zákazník Kontaktuje spoločnosť ohľadne záujmu 

o produkty  

Záujem o produkty spoločnosti 

Zistí sa či už zákazník je evidovaný v IS  Rozpoznanie zákazníka a tým aj 

následný postup pri vybavení 

zákazky 

Ak nie je evidovaný zákazník vytvorí sa nový 

potenciálny zákazník a doplnia sa všetky 

náležitosti s tým spojené. 

Inicializácia nového zákazníka 

v IS a zhodnotenie jeho záujmu 

o produkt.  

Konvertovanie potenciálneho zákazníka pri 

prípadnej spolupráci  

Konvertovanie zákazníka 

a z aktivovanie spoločnosti 

pokiaľ nie je aktívna 

IS Evidencia (zákazníkov, zákaziek, kontaktov, 

produktov, aktivít) 

Zhromažďovanie informácii do 

IS. Ošetrenie pri zadávaní 

vstupných údajov 

Užívatelia Vytvára, modifikuje v IS (zákazníkov, zákaziek, 

kontaktov, produktov, aktivít) 

Správa informácii v IS a ich 

kontrola analýza  

Administrátor  Spravuje užívateľov a ich užívateľské práva  Riadenie užívateľov a nastavenie 

práv v IS  

Vytvára nových užívateľov Vytváranie nových užívateľov 

Analytická 

zostava 

Kde sú vypočítané štatistiky potenciálnych 

zákazníkov, otvorených/ukončených aktivít, 

zákaziek, množstvo ponúkaného a predaného 

tovaru 

Informovanie užívateľov 

pomocou analýz a štatistík.  

Zákazka Vznik novej potenciálnej zákazky Založenie novej zákazky pre 
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s potenciálnym zákazníkom, pokiaľ zákazník 

konvertovaný alebo vytvorené 

potenciálneho zákazníka a jeho 

firmu.  

 Zistenie či je zákazník konvertovaný alebo 

vytvorený 

Zisti či je zákazník 

konvertovaný, ak nie je treba ho 

konvertovať 

 Zákazku dopĺňame priebežne o stav a tomu aj 

príslušné hodnoty 

Priebežne dopĺňame informácie 

o stave zákazky.  

Tabuľka 11: Tabuľka zámeru prípadu užitia 

Identifikácia aktérov 

Tabuľka identifikácie a špecifikácie aktérov 

Účastníci sa určitým spôsobom podieľajú na prípade užitia, ale nikdy nekomunikujú 

priamo so systémom. Primárnemu aktérovi  prípadu užitia systém poskytuje službu. Väčšinou 

spúšťa prípad užitia. Pomocný aktér poskytuje systému službu. Vyvíjaný systém je sám 

o sebe aktérom.  

 Účastník Primárny aktér Pomocný aktér Vyvíjaný systém 

Zákazník  X   

Spoločnosť X    

IS    X 

Užívateľ X X X  

Administrátor   X  

Analytická zostava    X 

Zákazka    X 

Tabuľka 12: Tabuľka identifikácie a špecifikácie aktérov 
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Tabuľka profilu aktérov 

Iba vytvorenie zoznamu aktérov nestačí, aby sme vedeli aké vlastnosti budú mať 

užívatelia. Preto sa vytvára tabuľka profilov aktérov. Táto tabuľka lepšie vystihuje to, ako 

bude plniť potreby konečných užívateľov 

Meno aktéra Profil: Kvalifikácia a schopnosti 

Zákazník Je osoba, ktorá má dopyt po produktoch spoločnosti. Má možnosť si vybrať 

z viacerých konkurujúcich firiem. Môže nastať problém pri komunikácii so 

zákazníkom, alebo pri úrade zákazky.     

Užívateľ Je osoba poučená o schopnostiach systému, zabezpečuje komunikáciu so 

zákazníkom. Informácie vkladá do systému, aby boli dostupné všetkým 

užívateľom.  

Tabuľka 13: Tabuľka profilu aktérov 
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Riadenie vzťahov so 

zákazníkmi

Zákazník

Užívateľ

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Analytická a ostatné zostavy (IS)

Administrátor

Registrácia nových užívateľov

IS

 

Obrázok 4: Diagram Use Case 
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Scenáre prípadu užitia  

Identifikácia: UC1 

Názov: Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

Primárny aktér: účastník 

Rozsah: IS 

Úroveň: užívateľský ciel 

Účastníci a záujmy: 

 Užívateľ – Mať kvalitný IS na riadenie vzťahov so zákazníkmi a vybavovanie ich 

zákaziek. Prístup možný odkiaľkoľvek v rámci internetu.   

 Zákazník  – mať bezproblémovo vybavenú zákazku 

 IS – prevádzky schopný  

Vstupné podmienky: Zákazník má záujem o produkty spoločnosti a následné vybavenie 

zákazky do stanoveného termínu. Spoločnosť zistí v IS, či zákazník s nimi už niekedy 

nekomunikoval a prevedie príslušné operácie pre vybavenie zákazky.  

Minimálne záruky: Spoločnosť si vedie informácie o zákazníkoch pre budúcu možnú 

komunikáciu so zákazníkom a pre jednoduchšie vybavenie zákazky. IS je v prevádzke. 

Zákazník včas a v plnej výške uhradí zákazku.   

Záruky úspechu: Spoločnosť má nového potenciálneho zákazníka, ktorý má prípadný 

záujem o produkty spoločnosti. Pri vážnom záujme užívateľ skonvertuje zákazníka a vytvorí 

novú zákazku. Dáta sa bezpečne uložia. Po vybavení zákazky v riadnom čase firma získa od 

zákazníka peniaze.   

Spúšťač: Nový potenciálny zákazník 

Hlavný úspešný scenár : 

1. Potenciálny zákazník kontaktuje spoločnosť so záujmom o ich produkt (produkty). 

2. Užívateľ vytvorí nového potenciálneho zákazníka a eviduje nový Kontakt.  

3. Zákazník predá informácie o sebe a zákazke poprípade o firme, v ktorej pracuje. 

4. Užívateľ vytvorí novú Spoločnosť v databáze.  

5. Spoločnosť eviduje informácie o zákazníkovi a vytvorí novú zákazku v IS. 

6. V rámci vybavovania zákazky užívateľ eviduje aktivity so zákazníkom v IS.   

7. Spoločnosť rieši zákazku a postupne dopĺňa informácie do IS. 

8. Zákazník uhradí dohodnutú sumu do stanoveného termínu.  

Rozšírenie: 

1a: Zákazník stratí záujem o produkty spoločnosti. 
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 1a1: spoločnosť nastaví stav potenciálneho zákazníka na „nezáujem“ 

2a: Užívateľ neeviduje nového potenciálneho, lebo nepozná presné informácie o ňom.  

 2a1: je nutné dodatočne kontaktovať zákazníka 

 2a2: zákazníka musíme odmietnuť z dôvodu nedostatku informácii o zákazníkovi.  

3a: Zákazník nepodal všetky potrebné údaje k vytvoreniu novej zákazky. 

 3a1: je nutné dodatočne kontaktovať zákazníka a upresniť informácie o zákazke.  

 3a2: zákazku musíme odmietnuť z dôvodu nedostatku informácii o vytvorení novej 

zákazky 

4a: Nie je možné vytvoriť novú spoločnosť, lebo nepoznáme potrebné informácie.  

 4a1: je nutné dodatočne kontaktovať zákazníka a upresniť informácie o spoločnosti pre 

ktorú pracuje  

4b: Spoločnosť už existuje v databáze.  

 4b1: zákazníkovi priradíme už existujúcu spoločnosť.  

5a: IS nefunguje 

 5a1: nefunguje internetové spojenie 

 5a2: nejde prúd a nejde zapnúť počítač 

 5a3: nefunkčnosť IS zo strany poskytovateľa  

 5a4: nemožnosť prihlásenia do IS stratou alebo zabudnutím prihlasovacieho mena a 

hesla.  

6a: Užívateľ neeviduje žiadne aktivity so zákazníkom.  

 6a1: nie je nutné evidovať žiadne aktivity so zákazníkom  

7a: Zastavenie zákazky. 

 7a1: zákazník zastavil proces vybavovania zákazky (zákazník musí uhradiť penále)  

 7a2: spoločnosť zastavila proces vybavovania zákazky z interných príčin (spoločnosť 

musí odškodniť zákazníka) 

 7a3: nefunkčnosť IS  

8a: Zákazník neuhradí sumu za zákazku do stanoveného termínu. 

 8a1: je rozdiel medzi dohodnutým termínom úhrady a skutočne uhradeným termínom  

8b: Zákazník neuhradí sumu za zákazku vôbec. 

 8b1: zákazníkovi chýbajú finančné prostriedky 

 8b2: zákazník už nemá záujem o produkty spoločnosti 

 8b3: spoločnosť vymáha neuhradenú zákazku súdnou cestou.  
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Identifikácia: UC2 

Názov: Analytické a ostané zostavy (IS) 

Primárny aktér: účastník 

Rozsah: IS 

Úroveň: užívateľský cieľ 

Účastníci a záujmy: 

 Užívateľ – Mať kvalitný IS na riadenie vzťahov so zákazníkmi a vybavovanie ich 

zákaziek. Prístup možný odkiaľkoľvek v rámci internetu.   

 IS – prevádzky schopný  

Vstupné podmienky: Užívatelia zadávali do IS informácie, ktoré sú ako výstupom 

v zostavách v IS. Informácie sa ďalej spracúvajú v preddefinovanej analytickej zostave, 

v ktorej sú zaznamenané štatistiky vzťahov so zákazníkmi.  

Minimálne záruky: Výstup informácií v zostavách. IS je funkčný a má správne nastavené 

podmienky v analytickej aj v ostaných zostavách. 

Záruky úspechu: Spoločnosť dostane výstupy v podobe zostáv a štatistiky v analytickej 

zostave.  

Spúšťač: Užívateľ vyžaduje zostavu. 

Hlavný úspešný scenár : 

1. Užívatelia vložili do IS všetky dáta. 

2. IS je schopný fungovať a primať požiadavky na zostavu.  

3. IS požiadavku spracuje a predá užívateľovi usporiadané dáta.  

4. Užívateľ využije zostavu pre svoje ďalšie rozhodovanie. 

Rozšírenie: 

1a: Užívateľ nezadal potrebné dáta do IS. 

 1a1: užívateľ nepozná dáta.  

 1a2: užívateľ ich zabudol doplniť 

 1a3: užívateľ zadal zlé dáta. 

2a: IS nefunguje. 

 2a1: nefunguje internetové spojenie 

 2a2: nejde prúd a nejde zapnúť počítač 

 2a3: nefunkčnosť IS zo strany poskytovateľa  

 2a4: nemožnosť prihlásenia do IS stratou alebo zabudnutím prihlasovacieho mena a 

hesla.  
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2b : IS nie je schopný primať požiadavky od užívateľa.  

 2b1: IS nereaguje na požiadavky užívateľa 

 2b2: IS zlyhal počas požiadavky na zostavu od užívateľa.   

3a: zostava bez dát  

 3a1: IS neposkytol žiadne dáta v zostave 

 3a2: chýbajú dáta na vytvorenie zostavy (zostava je prázdna) 

   

4a: Užívateľ nepoužije zostavu pre ďalšie rozhodovanie. 

 4a1: informácie v zostave sú nepravdivé a zavádzajúce.   

 

Identifikácia: UC3 

Názov: Registrácia nových užívateľov 

Primárny aktér: účastník 

Rozsah: IS 

Úroveň: užívateľský cieľ 

Účastníci a záujmy: 

 Užívateľ – Mať prístup do IS pomocou nového užívateľského mena a hesla.    

 Administrátor  – mať prístup k administrácii IS. 

 IS – prevádzky schopný.  

Vstupné podmienky: Spoločnosť zamestnala nového zamestnanca a má záujem o vytvorenie 

nového užívateľského účtu, aby bol zamestnanec (užívateľ) samostatný pri práci s IS a mohol 

riešiť vzťahy so zákazníkmi a vybavovať ich zákazky.  

Minimálne záruky: Spoločnosť zamestná nového zamestnanca a vyžaduje jeho samostatnosť 

v rámci IS. IS je v prevádzke. Nastavenie účtu a možnosti práce s informáciami daného 

užívateľa. 

Záruky úspechu: Úspešné vytvorenie nového užívateľského účtu pre užívateľa a pridanie do 

IS nového zamestnanca.  

Spúšťač: Zamestnanie nového zamestnanca. 

Hlavný úspešný scenár : 

1. Spoločnosť príjme nového zamestnanca. 

2. Administrátor vytvorí nový užívateľský účet a heslo pre prácu v IS. 

3. Administrátor pridá do IS nového zamestnanca, ku ktorému sa budú viazať firemné procesy 

v rámci IS.  
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4. Užívateľ sa prihlási do IS a pracuje v ňom. 

Rozšírenie: 

1a: Spoločnosť zruší prijatie nového zamestnanca. 

2a: Administrátor nevytvorí nový užívateľský účet. 

 2a1: stratil svoje prihlasovacie meno a heslo (systém nemôže spravovať).  

 2a2: IS nefunguje  

 2a3: nefunguje internetové pripojenie. 

3a: Administrátor nepridal do IS nového zamestnanca  

 3a1: užívateľ nemôže na svoje meno pripisovať firemné procesy  

4a: Užívateľ sa neprihlási do IS. 

 4a1: užívateľ zabudol alebo stratil svoje užívateľské meno a heslo (musí požiadať 

administrátora o jeho obnovenie) 

4b: Spoločnosť zrušila pracovnú zmluvu so zamestnancom (užívateľom) 

  4b1: Administrátor odstráni užívateľský účet. 

 4b2: Administrátor vymaže Zamestnanca z IS.  

 

Zhodnotenie komplexnosti riešenia pomocou matice RTM 

Matica RTM je nástroj, ktorý nám zistí celistvosť projektu. Zistí nám, či existuje 

požiadavka, ktorá nie je spojená so žiadnym prípadom užitia a zároveň či existuje prípad 

užitia, ku ktorému nie je pridelená žiadna požiadavka. 

 

 UC1 UC2 UC3 

UP1 X   

UP2 X   

UP3  X  

UP4  X  

UP5   X 

UP6   X 

Tabuľka 14: Matica RTM 
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UC1 (Užívateľský ciel) Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

UC2 Analytická a ostané zostavy  

UC3 Registrácia nových užívateľov 

 

UP1 (Užívateľská požiadavka) Spoločnosť - Predaj produktov a maximalizácia zisku 

UP2 Zákazník - Záujem o produkty spoločnosti  

UP3 IS - Evidencia (zákazníkov, zákaziek, kontaktov, produktov, aktivít) 

UP4 Užívateľ - Analýza stavu zákazníkov 

UP5 Administrátor - Spravuje užívateľov a ich užívateľské práva  

UP6 Administrátor - Vytvára nových užívateľov 

4.2 Návrh a tvorba CRM v prostredí Zoho Creator 

Po namodelovaní CRM pomocou diagramu prípadu užitia sme dostali rozsah 

pôsobnosti aplikácie, ktorá nám udala smer vývoja aplikácie. Vymedzili sme užívateľov, 

ktorý budú priamo či nepriamo pôsobiť na chod aplikácie a ich právomoci.  

 Po konzultácii so spoločnosťou Idealine Solutions sme sa dohodli, že aplikácia bude 

vytvorená ako databázová aplikácia v prostredí Zoho Creator. Toto vývojové prostredie spĺňa 

všetky požiadavky spoločnosti na daný systém. Jednou z hlavných podmienok bolo, aby 

aplikácia bola zdieľaná on-line, bez závislosti na prostredie prostredníctvom internetového 

prehliadača.  

Môj návrh začal vytvorením databázovej štruktúry, ktorú som konzultoval so 

spoločnosťou Idealine Solutions s.r.o.. Čiže sme definovali vzťahy tabuliek a dátové typy 

v tabuľkách, ktoré poskytuje Zoho Creator. Databázová aplikácia Zoho Creator nie je 

relačnou databázou, vzťahy medzi tabuľkami definujeme pomocou dátového typu „Lookup“, 

ktorý nám určuje vzťahy medzi objektmi. Vzťahy tabuliek sú definované v  diagrame.  (vid. 

Obrázok 6 )        
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Potenciálny zákazník

ID(Number)

Jméno přiležitosti (Single Line)

Vlastník(Lookup)

Stav(Dropdown)

Šance(%)

Popis příležitosti(Multi Line)

Datum posledního kontaktu(Date time)

Poznámka (Multi Line)

Konverotovaný(Chack box)

Kontakty

ID

Vlastník (Lookup)

Jméno(Single line)

Príjmení (Single line)

Titul (Single line)

Společnost(Lookup)

Funkce(Single line)

E-mail(Single line)

Mobil(Number)

Poznámka(Multi line)

Dátum narodenia(Date time)

Adresa(Multi line)

Zdroj kontaktu(Dropdown)

Náš zamestnanec(Cack box)

Spoločnosť

ID

Názov spoločnosti(Single Line)

Vlastník(Lookup)

Typ spoločnosti(Dropdown)

Internetová stránka(Single line)

Počet Zamestncou(Number)

Obor podnikania(Single line)

Číslo účtu (Single line)

IČO(Single line)

DIČ(Single line)

Adresa(Multi line)

Aktivný(Chack box)

Potenciální zákazka

ID(Number)

Vlastník(Lookup)

Kontaktní osoba(Lookup)

Názov(Single line)

Spoločnosť(Lookup)

Produkt(Multi select)

Celková cena(Currency)

Stav(Dropdown)

Vznik poptavky(Dropdown)

Datum nabidky(Date time)

Začátek(Date time)

Plánovaný konec(Date time)

Vyplácená provize(Currency)

Datum vystavení faktury(Date time)

Splatnost v dnech(Number)

Datum zaplacení(Date time)

Skutečný konec(Date time)

Prekročení termínu(Number)

Produkt

ID

Názov produktu(Single line)

Dodavateľ(Single line)

Cena(Currency)

Marže(Currency)

Sadzba DPH(Dropdown)

Aktivni(Chackbox)

Poznámka(Multi line)

Produkt - Zákazka

IDProduktu(Lookup)

IDZázkazky(Lookup)

Množstvo(Number)

Aktivity

Vlastník (Lookup)

Suvisejúca zákazka(Lookup)

Kontaktní osoba(Lookup)

Názov aktivity(Single line)

Typ aktivity(Dropdown)

Dátum (Date time)

Stav (Dropdown)

Výsledok aktivity(Single line)

Navazujúci úkol (Chackbox)

 

Obrázok 5: Diagram vzťahov tabuliek 

 

Aby som mohol v prostredí Zoho Creator vytvoriť databázu musel som sa v prvom rade 

zaregistrovať. V mojom prípade som využil bezplatnú registráciu, čím som získal všetky 

nástroje Zoho s obmedzenou dátovou kapacitou a prístup k aplikácií je obmedzený na 

maximálny počet dvoch ľudí. Po registrácii a prihláseniu som vytvoril novú databázovú 

aplikáciu s názvom CRM systém a vzhľad aplikácie som upravil podľa požiadaviek Idealine 

Solutions s.r.o.. V Zoho Creator je k dispozícií množstvo variant upravenia vzhľadu aplikácie, 

dokonca je možné si vytvoriť vlastnú tému. Pre moju aplikáciu som použil tému s názvom 

„Clasic“ v modrej farbe, layout som použil s názvom „Tab“, ktorý sa pre účely tejto aplikácia 

hodia. Potom ako som vyriešil vzhľad a rozloženie menu a celej aplikácie bolo nutné vytvoriť 

navigačné menu. V každej sekcii v menu sa nachádzajú ako formuláre, tak aj vytvorené 

pohľady k danému formuláru.  
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Menu sa skladá z častí logicky usporiadanej postupnosti:  

- Hlavná stránka – kde sa nachádzajú analytická zostava (pohľad) s názvom Dashboard. 

- Potenciálny zákazník – táto sekcia obsahuje Stateless formulár New Potenciálni 

zákazník a dva pohľady (Potenciálni zákazníci, Konvertovaný potenciálni zákazníci). 

- Kontakty – sekcia obsahuje formulár New Kontakt a dva pohľady (Zamestnanci, 

Kontakty). 

- Spoločnosti – v tejto selekcii sa nachádza formulár New Spoločnosť a pohľady 

(Spoločnosť, Aktívna Spoločnosť). 

- Produkty – obsahuje formulár New Produkt a pohľad Produkty. 

- Aktivity – obsahujú formulár New Aktivita a pohľad Aktivity. 

- Zákazky – obsahuje formuláre New Potenciálna zákazka, Produkt - Zákazka a pohľad 

Potenciálna zákazka. 

- Hide – táto sekcia obsahuje všetky formuláre a pohľady, ktoré by sa nemali zobrazovať 

užívateľovi. 

Potom ako bola aplikácia formálne upravená a pripravená som začal vytvárať formuláre 

a im príslušné pohľady. Prvý formulár, ktorý som vytvoril bol formulár s názvom  Kontakty. 

Na tento formulár sa odkazujú formuláre (Spoločnosť, Potenciálny zákazník, Potenciálna 

zákazka, Aktivity) pomocou dátového typu lookup. Vo formulári Kontakty sa nachádzajú 

všetky evidované osoby v CRM. Tým myslím aj zamestnancov aj potenciálnych zákazníkov. 

Vo formulári ich odlišujem pomocou „checkboxu“ s názvom Náš zamestnanec. V prípade ak 

je kontakt zamestnancom musí byť Náš zamestnanec nastavený na true. Ak sa bude chcieť iný 

formulár odkazovať na formulár Kontakty, konkrétne zamestnancov, musí do podmienky 

uviesť „Náš Zamestnanec == true“. Táto podmienka nám dofiltruje všetkých zamestnancov 

z formuláru Kontakty. Pre formulár Kontakty som vytvoril dva pohľady. Jeden pre 

zamestnancov, druhý pre zákazníkov.  

Druhý formulár som vytvoril s názvom Spoločnosti, podľa definovaného diagramu (vid. 

Obrázok 5). Vo formulári bolo dôležité zabezpečiť, aby sa nevyskytovala duplicita 

v záznamoch v políčku s názvom Názov Spoločnosti, a aby túto chybu oznámilo užívateľovi. 

Vo formulári som vytvoril checkbox s názvom aktívny, ktoré odlišuje aktívne spoločnosti od 

neaktívnych. Spoločnosť sa stane automaticky aktívna v tom prípade, ak potenciálny zákazník 
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pracujúci pre danú spoločnosť sa konvertuje. Pre tento formulár som vytvoril dva pohľady, 

jeden pre aktívne spoločnosti, druhý pre neaktívne.  

Ďalším formulár som vytvoril s názvom Potenciálni zákazníci. V tomto formulári sa 

zaznamenáva prvý kontakt so zákazníkom, kde je vidieť kto spolupracuje so zákazníkom, 

o čo má zákazník záujem, približný odhad pokračovania komunikácie a podobne (vid. Príloha 

1). Tento formulár ale priamo nevytvára potenciálneho zákazníka, tento formulár bude skrytý 

pre užívateľa sekcii Hide. V tomto prípade bolo nutné vytvoriť Stateless formulár s názvom 

New Potenciálny zákazník, ktorého úlohou je pri založení nového potenciálneho zákazníka 

súčasne vytvoriť, nový kontakt a v prípade ak neexistuje spoločnosť vytvoriť aj novú 

spoločnosť.  Tento formulár, ktorý nám vytvára nového potenciálneho zákazníka, kontakt, 

prípadne spoločnosť preposiela vložené údaje spomínaným formulárom pomocou funkcie add 

record. Do formulára Potenciálny zákazník preposiela všetky údaje. Do formulára kontakty 

ukladá (meno, názov Spoločnosti a vlastníka kontaktu). Ak sa spoločnosť, pre ktorú 

potenciálny zákazník pracuje nenachádza medzi existujúcimi spoločnosťami, užívateľ môže 

zadať názov novej spoločnosti. Ak by bolo vyplnené aj pole existujúca spoločnosť, tento údaj 

sa vymaže pri vložení údaju do poľa nová spoločnosť(vid. Príloha 2), prípadne naopak. Túto 

akciu nám zabezpečí funkcia set variable. Funkcia nastaví pole na prázdny reťazec, respektíve 

na „-Select-“ ak nastavujeme zoznam, pomocou zápisu „ Existujici Společnost = “-Select-“; “. 

Ďalej je formulár ošetrený funkciou If , ktorá vytvorí novú spoločnosť, ak pole nová 

spoločnosť nie je prázdne. V tomto prípade sa do formuláru spoločnosti uloží nová 

spoločnosť s názvom spoločnosti a menom vlastníka. Pri editácií potenciálneho zákazníka 

a zmene zákazníka na konvertovaného sa nastaví spoločnosť na aktívnu pokiaľ už aktívna nie 

je. Pomocou funkcie fetch records porovnáme názov spoločnosti vo formulári Spoločnosti 

a Potenciálny zákazník, aby bolo jasné ktorej spoločnosti meníme údaje. V podmienke 

zistíme, či je spoločnosť aktívna a zmeníme ju na aktívnu.  

Druhou logickou časťou aplikácie je riadenie aktivít a zákaziek so zákazníkmi. V tejto 

časti aplikácie bude užívateľ najviac pracovať najmä vo formulároch a pohľadoch týkajúcich 

sa aktivít a zákaziek. V prvom rade bolo treba vytvoriť formulár New Produkt, ktorý sme 

vytvorili podľa definovaného diagramu (vid. Obrázok 5). Súčasne sa vytvorila aj zostava 

Produkty. Na tento formulár sa budú odkazovať formuláre (Potenciálna zákazka a Produkt -  

Zákazka).  

Následne som vytvoril spomínaný formulár Potenciálna zákazka. Hlavnou úlohou pri 

tvorbe formulára bolo logické usporiadanie formulára a skrytie nepotrebných polí. Každá 
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potenciálna zákazka sa čelní na päť stavov (poptávka, nabídka, objednávka, realizace, 

ukončeno), ktoré sa časom menia závislosti od aktuálneho stavu. Jednotlivým stavom 

prislúchajú polia, ktoré pri tomto stave je dôležité vyplniť, zbytočné polia sú schované, aby 

sprehľadnili formulár. Počiatočným stavom je „poptávka“. Pokiaľ je nastavený tento stav, vo 

formulári sa zobrazujú iba potrebné polia (Vlastník, Společnost, Název zakázky, 

Produkt/Produkty, Celková cena, Stav, Vznik poptávky, Vyplaceno komu).  Pri zmene stavu na 

„nabídka“ formulár automaticky zobrazí pole Datum nabídky. Ak užívateľ zmení stav na 

„realizace“ pribudnú potrebné polia pre doplnenie informácií ako sú (začátek, předpokládaný 

konec, datum vystavení faktury, splatnost v dnech, vyplácená provize). Konečný stav 

„ukončeno“ nám pridá poslednú položku skutočný koniec, z ktorej sa počíta prekročenie 

termínu v dňoch.  

Potom ako som vytvoril formuláre (Produkt a Potenciálni zákazka) som mohol vytvoriť 

formulár Produkt-Zakázka. Formulár som vložil do sekcie Hide a užívateľ má k dispozícii iba 

pohľad Produkt-Zakázka. Hodnoty sa dopĺňajú automaticky pri vytvorení novej zákazky. Pre 

každý produkt vybraný zo zoznamu produktov sa vytvorí nový záznam vo formulári Produkt 

zákazka, kde každému vybranému produktu prislúcha jeden vybraný produkt s množstvom 

jedna. Množstvo je možné zväčšiť podľa potreby. Aby nám formulár Potenciální zakázka 

automatický vkladal hodnoty do formulára Pordukt-Zákazka použil som cyklus for, ktorý 

prejde celý zoznam produktov a označené položky po jednom ukladá do formulára.  

Ako posledný som vytvoril formulár Aktivity, kde užívatelia budú zaznamenávať rôzne 

druhy aktivít so zákazníkmi a ich priebeh. Formulár je vytvorený podľa definovaného 

diagramu (vid. Obrázok 5). Hlavný problémom bolo vyriešiť predávanie aktivít medzi 

užívateľmi a ich naviazanie na nadväzujúcu úlohu. Každá aktivita má svoj stav (odloženo, 

probíhá, předáno, ukončeno). Ak užívateľ nastaví stav na „předáno“ vo formulári sa zobrazí 

pole Předáno komu (vid Príloha 3), kde môže užívateľ predať aktivitu inému vlastníkovi. Ak 

stav aktivity nastavíme na „ukončeno“ je možné vytvoriť novú aktivitu, ktorá bude na ňu 

nadväzovať tým že Navazující úkol nastavíme na „true“. Po potvrdení sa nám vytvorí nová 

aktivita, ktorá bude mať spoločného vlastníka, súvisiacu zákazku a kontaktnú osobu. 

Jedno z prijaní spoločnosti Idealine Solutions s.r.o. bolo vytvorenie zostavy so 

štatistikami na prehľadné informovanie o stave dát v aplikácií. Spoločnosť definovala čo sa 

má v zostave nachádzať, mojou úlohou to bolo vložiť do aplikácie.  
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Zoznam definovaných štatistík v zostave:  

- štatistiky potenciálnych zákazníkov 

o počet nových potenciálnych zákazníkov pre aktuálny mesiac, 

o počet nových konvertovaných potenciálnych zákazníkov pre aktuálny mesiac, 

o celkový počet potenciálnych zákazníkov, 

o počet potenciálnych zákazníkov podľa vlastníka, 

o počet potenciálnych zákazníkov podľa zdroja. 

- štatistiky aktivít 

o počet otvorených (neukončených)/ukončených aktivít, 

o  otvorené (neukončené)/ukončené aktivity podľa vlastníka. 

- štatistiky zákaziek  

o počet zákaziek po termíne, 

o zákazky po termíne podľa vlastníka, 

o počet zákaziek podľa stavu zákazky. 

- štatistiky produktov 

o počet predaných ks podľa produktu,  

o celkový objem predaja. 

Zostavu som nazval Dashboard a v menu sa nachádza pod sekciou Hlavní. Na 

vytvorenie zostavy som použil nástroj, ktorý ponúka Zoho Creator, takzvaný HTML View, čo 

je vlastne dynamická stránka, v ktorej sa používa HTML kód a Delug skript, ktorý vkladáme 

do značiek „<% %>“ (vid. Príloha 4). Stránku môžem upravovať a prispôsobovať pomocou 

CSS(vid. Príloha 5). Okrem spomínaných štatistík som pridal do Dashboard popis aplikácie, 

jej názov a zoznam najpoužívanejších odkazov na formuláre a zostavy(vid. Príloha 6) 

4.3 Postup implementácie (zavedenie systému do firmy) 

Spoločnosti Idealine Solutions s.r.o. som predal uložený script s obsahom aplikácie 

CRM. Aplikáciu si pridali na svoj účet Zoho Creator a začali ju používať. Väčšie množstvo 
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dát si skopírovali z predchádzajúceho CRM. Aplikáciu testovali a zatiaľ sa nenašli žiadne 

chyby.  

5. Zhodnotenie navrhovaného riešenia 

Po implementácií CRM má spoločnosť k dispozícii jednoduchú aplikáciu pre podporu 

vzťahov so zákazníkmi. Oproti predchádzajúcemu stavu má možnosť súbežne a on-line 

evidovať zákazníkov, spoločnosti, zákazky, riešiť aktivity so zákazníkom odkiaľkoľvek 

užívateľ potrebuje. Aplikácia ďalej poskytuje prehľad štatistík v rámci dát, ktoré aplikácia 

obsahuje pre lepšie zhodnotenie celkovej situácie spoločnosti a jej vzťahov so zákazníkmi.  
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6. Záver 

Cieľom mojej práce bolo navrhnúť, naprogramovať a implementovať jednoduchý CRM 

systém pre spoločnosť Idealine Solutions s.r.o. tak, aby zvýšila efektívnosť práce medzi 

užívateľmi a vzťahu užívateľa so zákazníkom. Predtým, ako som aplikáciu vytvoril, som 

analyzoval súčasný stav spoločnosti, aby som pochopil lepšie ich požiadavky a vylepšil 

nedostatky.   

Za pomoci spoločnosti som vymedzil užívateľské požiadavky a vytvoril diagram Use 

Case, ktorý bol základom pre môj návrh aplikácie a definoval som ním aktérov, požiadavky, 

ciele a ich vzťahy. Ďalej som definoval tabuľky a vzťahy medzi nimi tak, aby vyhovovali 

logike CRM systému a spoločnosti.  

Aplikáciu som vytvoril v prostredí Zoho Creatoru, ktorý vyhovuje požiadavkám 

spoločnosti najmä v tom, že aplikáciu je možné zdieľať on-line a paralelne pristupovať 

k dátam, ich meniť, mazať a pridávať. Pri tvorbe som sa držal definovaných tabuliek, vzťahov 

medzi nimi a diagramom Use Case. Aplikáciu som upravil tak, aby vyhovovala z hľadiska 

vzhľadu i z hľadiska logického usporiadania jednotlivých položiek, tabuliek a formulárov. Pri 

tvorbe aplikácie mi vzniklo viacero problémov, ktoré som konzultoval so spoločnosťou, aby 

som dosiahol najlepšie riešenie pre spoločnosť.  

Moje stanovené ciele pokladám za splnené z toho dôvodu, že aplikácia je už 

v prevádzke a doposiaľ nevznikli žiadne problémy, ktoré by narušili chod aplikácie.  Do 

budúcnosti je možné aplikáciu rozšíriť o ďalšie funkcionality, najmä čo sa týka analýzy 

vzťahov so zákazníkmi pre lepšie vyhodnotenie situácie v spoločnosti.   
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Zoznam skratiek  

ASP – Application service provider  

C# - programovací jazyk  

CASE – Computer aided software enginery  

CI – Customer intelligence 

CRM – Customer relationship management  

CSS – kaskádové štýly  

CSS – Customer service and supports 

e-CRM – elektronické CRM  

EMA – Enterprise marketing automatic  

HW – hardvér   

ICT/IT – informačné komunikačné technológie a informačné technológie 

IČ – identifikačné číslo 

IS – informačný systém  

IS/ICT – informačný systém a informačné komunikačné technológie 

IT – informačné technológie 

RTM – Real time matrix 

SFA – Sales force automation 

s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným  

SW – softvér  

TQM – Total quality management 

UC – Use Case  

UML – Unified Modeling Language  

UP – Unified process 

URL – Uniform resource locator  
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Zhrnutie  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť CRM systém pre spoločnosť Idealine 

Solutions s.r.o.. Pred návrhom a tvorbou IS som preštudoval patričnú literatúru, aby som 

pochopil daný problém. Ďalej som zanalyzoval súčasný stav podniku pre lepšie pochopenie 

nedostatkov a ich riešenie v návrhu.  

Pred samotnou tvorbou som konzultoval so spoločnosťou prípady užitia daného 

systému, ktorý som analyzoval pomocou UML a diagramu USE CASE. Samotný návrh som 

realizoval v prostredí Zoho Creator, ktorý vyhovoval podmienkam spoločnosti. Celý priebeh 

tvorby  IS som konzultoval so spoločnosťou, aby som mohol dynamicky reagovať na 

pripomienky, a tým vyhovel ich požiadavkám.  

Hlavným prínosom CRM pre spoločnosť Idealine Solutions s.r.o. je uľahčenie práce pre 

zamestnancov, sprehľadnenie informácií o zákazníkoch a ich vzťahov so spoločnosťou, 

zdieľanie informácií on-line. Tieto prínosy by mali spoločnosti do budúcnosti vylepšiť ich 

vzťahy so zákazníkmi.   

Résumé 

The goal of my bachelor work was to design CRM system for a company named 

Idealine Solutions s.r.o.. Before the design and creation of IS I have studied the due literature, 

so that I could understand the given problem. Further I have analyzed the current state of the 

company for better understanding of insufficiencies and their solution in the design.  

Before the very own creation, I have consulted with the company cases of use of the 

given system that I analyzed with the help of UML and the diagram USE CASE. The very 

own proposal, I created in the Zoho Creator environment that met the requirements of the 

company. The whole course of the creation of IS was consulted with the company, so that I 

could dynamically react on the suggestions and thus comply with the requirements. 

The major contribution of CRM for the company Idealine Solutions s.r.o. is to make the 

work easier for its employees, clarification of information about customers and their 

relationship with the company, sharing of information on-line. These contributions should 

improve the relationships with its customers into the future.        


