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1. Úvod 

Vzhledem ke stále rostoucí konkurenci na trhu se firmy snaţí minimalizovat své 

náklady a zároveň poskytnout svým klientům a potencionálním zákazníkům co nejkvalitnější 

péči. Prostředkem k dosaţení těchto dvou cílu je nasazení informačních systémů typu CRM 

systémů (Customer Relationship Management), které podporují právě vztah se zákazníky. 

V současné době nasazuje tyto systémy stále větší počet organizací a tak roste i počet 

poskytovatelů a konkurence mezi nimi. Rostoucí nabídka systémů na trhu a zvyšující se 

nároky organizací nutí poskytovatele CRM systému k neustálému rozvíjení funkcí a 

inovacím. Mezi současné inovační trendy této oblasti informačních systémů patří například 

zpřístupnění aplikace přes mobilní telefon, implementace s ERP (Enterprise Resource 

Planning) systémy nebo jinými informačními systémy, vyuţívání nástrojů Business 

Inteligence, automatizace procesů a další. 

Tato práce se zabývá inovací CRM systému BlueJet společnosti Compekon s.r.o.. 

S úmyslem nabídky lepších sluţeb a vyšší konkurenceschopnosti se vedení společnosti 

rozhodlo o rozšíření aplikace o nový modul – servis a podpora. Tento modul by měl 

uţivatelům systému umoţnit efektivní řízení všech servisních poţadavků. Cílem práce je na 

základě analýzy dat a teoretických znalostí definovat doporučení pro vývoj modulu servis a 

podpora v rámci aplikace BlueJet web CRM.  
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2. Teoretická východiska 

2.1. CRM systémy 

CRM je zkratkou z anglického Customer Relationship Management, coţ ve 

volném překladu znamená řízení vztahů se zákazníky. Tvrdíková (2008) definuje CRM jako 

formu a způsob chování organizace ve vztahu k zákazníkovi; jde tedy o strategii zaměřenou 

na uspokojování potřeb zákazníka. Švec (2009) popisuje CRM takto: 

 

CRM systém slouţí jako prostředek k dosaţení zisku a zlepšení pozice společnosti. 

Jeho smyslem je podpora vztahu se zákazníkem, především vytváření strategie péče o 

současné zákazníky. Na základě získaných dat mohou být prostřednictvím CRM odhaleny 

různé problémy, částečně také předpovězeny a preventivně řešeny.  

CRM je systém, ve kterém máme moţnost sledovat a řídit chod  společnosti, 

kontrolovat, jak si vedou prodeje, jak si stojí aktuálně rozpracované projekty. Současně jsou 

pod kontrolou veškeré objednávky a faktury, které do firmy přišly nebo z ní odešly, a můţeme 

sledovat jejich stav. CRM nám poskytují přehled o všech konkurentech, spolupracovnících 

nebo zákaznících společnosti, spolu s  historií komunikace. V systému lze také plánovat 

schůzky nebo úkoly, přiřazovat k nim pracovníky a následně sledovat plnění jednotlivých 

úkolů.  

 

Zjednodušeně lze říci, ţe CRM je: (Tvrdíková 2008) 

o Správa informací o zákazníkovi (identifikace a práce s těmito údaji) 

o Rozhodování o klientech 

- Analýza chování klientů v minulosti 

- Analýza výnosnosti klientů 

- Analýza náklonnosti klientů ke spotřebě 

o Řízení interakcí se zákazníky (zajištění funkčnosti celého systému) 
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2.2. Servis a podpora 

Servis a podporu lze definovat  jako oblast sluţeb poskytovanou zákazníkům v rámci 

nabízených produktů nebo sluţeb. V dnešní době je jiţ nutným standardem firem a nástrojem, 

který ovlivňuje rozhodnutí potencionálních zákazníků a udrţuje obchodní vztah se stávajícími 

zákazníky. 

Následující text vychází z mezinárodně uznávaného standardu pro řízení IT sluţeb -  

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
1
 a z popisu helpdesk aplikací 

nabízených na českém trhu (např. Sprinx, Proxio, Unipex, Rexuest Tracker)
2
. 

 

 

Obrázek 2.1: Servis a podpora podle standardu ITIL 

 

V současné době jsou stále více preferovány právě ty aplikace na podporu správy 

servisu a podpory, které odpovídají jiţ zmíněnému standardu ITIL. Tato kapitola se proto 

zabývá popisem struktury servis managementu podle tohoto standardu. Celá struktura se dělí 

na několik oblastí, jejichţ vzájemné vztahy jsou znázorněny výše na obrázku 2.1 a funkce pak 

                                                 
1
 Jsou to technologie a zkušenosti slouţící k optimálnímu poskytování a vyuţívání sluţeb IT oddělení, směřující 

k uspokojení poţadavků uţivatelů a potřeb organizací. Tyto „best practicies“ byly připraveny jiţ v 80. letech 

organizacemi veřejné správy ve Velké Británii, ale od té doby byly samozřejmě několikrát doplněny a upraveny 

tak, aby splňovaly nejnovější kritéria a reflektovaly nové technologie (Ondráček 2009). 
 

2
 http://www.sprinx.cz/sprinx-helpdesk/, http://www.proxio.cz/pages/helpdesk.php, http://www.unipex.cz/c656-

cz-o-systemu-helpdesk, http://www.petrtucek.cz/helpdesk/ 

http://www.sprinx.cz/sprinx-helpdesk/
http://www.proxio.cz/pages/helpdesk.php
http://www.unipex.cz/c656-cz-o-systemu-helpdesk
http://www.unipex.cz/c656-cz-o-systemu-helpdesk
http://www.petrtucek.cz/helpdesk/
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popsány v následujících třech podkapitolách. Informace uvedené v těchto podkapitolách jsou 

čerpány z Osiatis (2007). 

2.2.1. Servisní oddělení (Service Desk) 

Firmy, zákazníci nebo uţivatelé mohou své servisní ţádosti sdělovat několika různými 

způsoby (telefonicky, e-mailem, osobně, prostřednictvím webového rozhraní), stejně tak 

mohou být různými způsoby řešena kontaktního centra firem. Osiatis (2007) popisuje tři 

základní formy, které se liší šířkou a hloubkou poskytovaných sluţeb:  

o Call Centrum – úkolem pracovníků Call Centra je vyřídit velké mnoţství telefonátů 

a přesměrovat zákazníky na další úroveň podpory. 

o Helpdesk – pracovníci helpdesku pracují na první úrovni podpory a jejich úkolem je 

v nejrychlejším moţném čase řešit příchozí ţádosti zákazníků. 

o Service Desk – servisní oddělení je chápáno jako řídící centrum celé oblasti servisu 

a podpory, je styčným bodem zákazníků a uţivatelů s ostatními částmi Service 

Managementu. Jeho hlavním úkolem je poskytování první úrovně servisní podpory. 

V rámci role řídícího centra servisní oddělení: 

o Eviduje a monitoruje incidenty 

o Aplikuje nouzová řešení chyb ve spolupráci s Problem Managementem 

o Vyuţívá Configuration Management pro aktualizaci příslušných databází, především 

znalostní báze 

o Ve spolupráci s Change Managementem řídí poţadavky na změnu. 

Mezi hlavní funkce servisního oddělení v oblasti první úrovně podpory patří: 

o Příjem nových ţádostí 

o Ověřuje, zda je poţadovaný servis zahrnut v SLA smlouvách
3
 

o Sleduje cyklus poţadavku v případě eskalace na vyšší úrovně podpory 

o Identifikuje problémy 

o Po schválení řešení zákazníkem uzavírá vyřešené ţádosti 

 

Servisní oddělení zastává také významnou roli v oblasti rozvoje obchodu. Jelikoţ je 

v neustálém kontaktu s uţivateli a zákazníky, objevuje nové příleţitosti a moţnosti. Mezi 

                                                 
3
 SLA (Service Level Agreement) je smlouva, kterou se poskytovatel zaručí k odstranění případných vad nebo 

chyb ve sjednaném termínu (Osiatis 2007). 
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další výhody plynoucí z implementace tohoto oddělení patří např. sníţení nákladů na 

poskytování technické podpory, spokojenost zákazníků, centralizace informací a komunikace 

v rámci celého Service Managementu a moţnost vedení proaktivního servisu a podpory.  

Výše jiţ bylo zmíněno, ţe servisní oddělení (popřípadě helpdesk) pracuje se znalostní 

bází (Knowledge Base, KB), která obsahuje všechny informace důleţité pro flexibilní 

poskytování první úrovně podpory a případnou eskalaci nových ţádostí. Informace se týkají 

jiţ řešených incidentů, problémů nebo poţadavků, popisu dané chyby a jejího řešení, historie 

řešení a popřípadě interní nebo externí  komunikace. 

2.2.2. Incident management 

Osiatis (2007) uvádí, ţe účelem Incident Managementu je v co nejkratší době a co 

nejefektivněji vyřešit všechny příchozí incidenty. Na rozdíl od Problem Managementu je jeho 

úkolem pouze rychlé obnovení sluţby nebo funkce produktu, nezabývá se analýzou příčin 

dané chyby. 

Následující obrázek znázorňuje postup řešení incidentů. 

 

Obrázek 2.2: Správa incidentů 

První úroveň podpory při řešení incidentů poskytuje servisní oddělení, které nový 

incident zaznamená (vytvoří tzv. ticket), klasifikuje podle typu a priority a pak porovná s daty 

ve znalostní bázi. Pokud popis daného incidentu odpovídá některému ze záznamů, servisní 
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oddělení se pokusí tento incident vyřešit podle uvedeného popisu. Jestliţe ale řešená chyba 

neodpovídá ţádnému záznamu ve znalostní bázi, postupuje incident k řešení na druhou 

úroveň podpory, kterou zajišťují pracovníci odpovědní za daný produkt. Firma můţe v rámci 

Incident Management poskytovat i více úrovní podpory, kde by řešiteli mohli být různí 

specialisté, vývojáři nebo externí specialisté. Řešení incidentu je uloţeno k danému ticketu a 

pracovníci první úrovně podpory mohou kontaktovat zadavatele. Pokud zadavatel souhlasí 

s řešením, můţe být incident uzavřen a tím se stane součástí znalostní báze.  

2.2.3. Problem Management a Change Management 

Úkolem pracovníků Problem Managementu je identifikovat a řešit chyby v systému, 

důkladně analyzovat klíčové příčiny selhání, a podporovat tak maximální stabilitu funkčnosti 

nabízených produktů nebo sluţeb. Problem Management má reaktivní a proaktivní charakter. 

Z hlediska proaktivního monitoruje opakující se nebo podobné incidenty a hledá jejich 

systémové příčiny. 

Problémy procházejí podobným procesem jako incidenty. Po analýze, odhalení a 

identifikaci příčiny problému je ale navíc odeslán poţadavek na změnu s moţným řešením 

problému. Tyto poţadavky řeší Change Management, který odpovídá za obnovení funkcí 

produktu. Po vyřešení se tato informace uloţí k danému problému v databázi, servisní 

oddělení kontaktuje zadavatele problému a pokud je spokojením s daným řešením, můţe 

problém uzavřít. Uzavřené problémy jsou pak, stejně jako incidenty, součástí znalostní báze. 

2.2.4. Charakteristika českých helpdesk aplikací 

Na českém trhu je na výběr mnoho aplikací podporujících správu servisních sluţeb. 

Nabízeny jsou různé Open Source řešení, samotná helpdesk řešení nebo jsou tyto aplikace 

součástí větších informačních systémů. Funkce těchto helpdeskových aplikací odpovídají 

spíše charakteristice funkcí Service Desku podle ITIL, která je uvedena v předchozí kapitole 

(2.5.1. Servisní oddělení). 

Helpdeskové aplikace jsou ve většině případů nabízeny jako obecné nástroje, které 

poskytují efektivní řízení sluţeb poskytovaných zákazníkům v oblasti servisu a podpory. 

Slouţí ke sběru, správě a vyhodnocování řešení hlášených servisních chyb a poţadavků.  

Níţe jsou shrnuty hlavní funkce, které nabízejí helpdeskové aplikace na českém trhu: 
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o Centralizovaný sběr ţádostí 

o Vkládání ţádostí ve strukturované podobě 

o Klasifikace dle oblasti, typu, priority 

o Moţnost přidávání příloh k ţádosti 

o Sledování vývoje řešení poţadavku podle práv uţivatele k poţadavku 

o Oznamování zákazníkovi zvoleným způsobem postup vyřizování jeho 

poţadavku 

o Snadné vyhledávání ţádostí podle mnoha kritérií 

o Automatické sledování překročení poţadované doby řešení 

o Znalostní báze s moţností zpřístupnění její části na internet (jako FAQ
4
) 

o Moţnost přidávání interních nebo externích poznámek a komentářů k řešené 

ţádosti 

o Automatická tvorba manaţerských výstupů a statistik 

o Zpřístupnění části systému zákazníkům, kde mohou přímo zadávat nové 

ţádosti, sledovat a reagovat na průběh jejich řešení 

U ţádostí se během cyklu řešení mění předem definované stavy, u kterých je moţné 

zaznamenat čas nebo různé komentáře a odůvodnění. V helpdeskových aplikacích se 

pouţívají následující stavy – „nový“, „přijato“, „schvalováno“, „odmítnuto“, „přiděleno“, 

„řeší se“, „čeká se“, „hotovo“, „uzavřeno“. Stavy a vztahy mezi nimi (tzv. status flow) jsou 

definovány v kaţdém helpdesku odlišně podle rozsahu a účelu aplikace. 

                                                 
4
 Frequently Asked Questions, v překladu „často kladené dotazy“ 
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3. Metodická východiska 

3.1. Metodika tvorby informačního systému 

Metodika tvorby IS zahrnuje celkový pohled na proces vzniku a existence 

informačního systému ve formě tzv. „ţivotního cyklu“, dále rozpracování jednotlivých 

atributů všech fází (etap) tohoto cyklu a pouţívané dané metody, techniky a nástroje v rámci 

jednotlivých činností vývoje a provozu IS (Řepa 1999). 

 

Obrázek 3.1: Ţivotní cyklus informačního systému 

 

Podle Řepy (1999) je struktura  znázorněná v Obrázku 3.1 hlavním východiskem úvah 

o metodikách, od tohoto předpokladu se pak odvíjí veškerý obsah jednotlivých metodik. 

Smyslem metodik není detailní popis postupu vývoje, ale vystihnout proces vývoje IS od 

samého začátku aţ do úplného konce a popsat jeho podstatné aspekty. Metodika tedy nemusí 

být detailní, ale úplná.  

V rámci vybrané metodiky a daného úkolu existují dvě moţnosti, jak přistupovat 

k vývoji IS (Řepa 1999): 
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o Vodopádový - jednorázový průchod od první do poslední etapy  

o Přírůstkový – přírůstek je ucelená a relativně uzavřená část systému navrhovaná 

samostatně.  Má svůj vlastní ţivotní cyklus, který se mlţe prolínat s ţivotními cykly 

ostatních přírůstků.  

 

Cílem této práce je analýza a návrh servisu a podpory, který bude subsystémem jiţ 

fungující CRM aplikace – BlueJet web CRM. Přístup k vývoji aplikace BlueJet je tedy 

přírůstkový.  

3.1.1. Metodika MDIS 

Řepa (1999) popisuje několik metodik pro vývoj IS, patří mezi ně metodika MDIS, 

SDM, Euromethod nebo metodika SSADM. Ze zmíněných pouţiji pro svou práci metodiku 

MDIS, protoţe je základním a typickým postupem vývoje informačního systému. 

V následujícím textu bude metodika stručně charakterizována a budou blíţe popsány 

náleţitosti etap, kterých se tato práce týká. Účelem není dát striktní návod pro vývoj IS, ale 

pouze doporučení, které vedou k efektivnímu výsledku. 

Celý proces vývoje je rozdělen do jednotlivých etap (které jsou shodné s etapami na 

Obrázku 3.1.) a to z důvodu lepší kontroly, lepšího řízení a celého průběhu práce na vývoji IS 

(Řepa 1999). V rámci mé práce na vývoji subsystému servisu a podpory bude řešena druhá 

fáze - „úvodní studie systému“. Je nutné, aby této fázi předcházela fáze první – „informační 

strategie organizace“, proto je níţe popsána i její charakteristika. 

3.1.1.1. 1.etapa - Informační strategie organizace 

Řepa (1999) vymezuje obsah první etapy takto: 

Cílem této fáze je vytvořit plány vývoje nových a úprav stávajících IS tak, aby 

podporovaly strategické cíle a záměry organizace a aby byly vzájemně konzistentní. Účelem 

je pak stanovení cílů, záměrů a předpokladů pro vývoj nových informačních systémů (nebo 

subsystémů). Jde-li o vyvíjení aplikačního systému pro trh, je nutno v této fázi provést 

marketingový výzkum, zjistit nepokrytá místa na trhu a prozkoumat záměry konkurenčních 

podniků. 

 První etapou vývoje se zabýval obchodní manaţer firmy Compekon s.r.o., který zjistil 

nedostatky aplikace BlueJet ve srovnání s ostatními aplikacemi na trhu a stanovil několik 



  

- 12 - 

moţných inovací, které by podpořili konkurenceschopnost jejich CRM systému. Jednou 

z těchto inovací byl vývoj nového subsystému „servis a podpora“, který je tématem mé práce. 

3.1.1.2. 2.etapa - Úvodní studie systému 

Cílem druhé fáze je posoudit realizovatelnost jednoho vybraného systému 

(subsystému) a stanovit základní koncept systému, navrhnout alternativy řešení a vybrat 

nejlepší (Řepa 1999). Řepa (1999) uvádí, ţe účelem etapy je především: 

o diagnóza současného stavu informačního systému 

o kontakt mezi řešitelem a zákazníkem (uţivatelem) 

o stanovení přístupu k návrhu systému 

o zpracování předběţného návrhu systému 

o vytvoření plánů dalšího vývoje systému 

Předpokladem pro zahájení této fáze je zadání projektu zákazníkem (v tomto případě 

poskytovatelem systému), které by mělo být výsledkem etapy informační strategie (Řepa 

1999). 

K vypracování této etapy vývoje subsystému pouţiji metody analýzy dat, 

prostřednictvím kterých zjistím potřebné informace od poskytovatele systému a od uţivatelů. 

Pro předběţný návrh systému poţiji metodu grafického zobrazení algoritmu – vývojový 

diagram. Jednotlivé zvolené metody jsou popsány v následujících podkapitolách. 

3.2. Metody analýzy dat 

Analýza dat patří do rozsáhlé oblasti sociologického výzkumu definovaném jako 

cílevědomé, systematické a organizované získávání, zpracování a interpretace informací o 

sociální dimenzi objektivní reality (Kaluţa 2010). Kaluţa (2010) člení metody sociologického 

výzkumu do dvou základních oblastí: 

o Deduktivní metody – na těchto metodách je zaloţen kvantitativní výzkum, který 

vychází z teoretických poznatků souvisejících se zkoumanou problematikou.  

o Induktivní metody – tyto metody jsou převáţně základem kvalitativního výzkumu, 

který teorií nezačíná ale končí. 

V sociologickém výzkumu se pouţívají různé techniky získávání informací, mezi nejznámější 

patří (Kaluţa 2010): 

o Dotazování – zachycuje výpovědi respondentů na zkoumané skutečnosti 
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o Pozorování – zachycuje chování lidí v různých situacích, záměrné vnímaní 

vybraných jevů 

o Experiment – zkoumá realitu  v prostředí laboratorních nebo přirozených podmínek 

o Analýza věcných skutečností – zachycuje skutečnosti vzniklé spontánně nebo ty, 

které byly zadány jako úkol 

Jelikoţ budu při analýze dat vycházet z teoretických poznatků, pouţiji deduktivní 

metodu, tedy kvantitativní výzkum. Kaluţa (2010) uvádí, ţe kvantitativní výzkum vychází 

z tzv. objektivního paradigmatu, předpokladu, ţe objektivně existuje sociální realita, která je 

empiricky měřitelná. Tento výzkum slouţí pouze k zamítnutí nebo vyvrácení hypotéz, není 

tedy moţné zkoumat jevy, o kterých předem nemáme informace. 

K získání informací pouţiji techniku dotazování – individuální osobní rozhovor a 

dotazník.  

3.2.1. Rozhovor 

Rozhovor je ucelenou soustavou ústního jednání mezi tazatelem a respondentem 

s cílem získat pomocí otázek informace o zkoumané realitě a jejich souvislostech (Kaluţa 

2010). Výhodou této techniky je bezprostřední kontakt s respondentem, nevýhodou pak 

časová náročnost a vyšší finanční náklady. 

Kaluţa (2010) uvádí, ţe v rozhovoru lze pouţít tyto typy otázek: 

o Otevřené otázky – respondent odpovídá vlastními slovy 

o Uzavřené otázky – respondent vybírá z daných odpovědí, ty jsou buď alternativní 

nebo selektivní. 

Podle sledovaného cíle jsou rozhovory koncipovány buď jako standardizované (řízené) nebo 

nestandardizované (volné) (Kaluţa 2010).  

o Standardizovaný rozhovor obsahuje předem formulované otázky 

o Nestandardizovaný rozhovor představuje volnou komunikaci tazatele 

s respondentem na dané téma  

3.2.2. Dotazník 

Dotazník je anonymním způsobem sběru informací, při kterém tazatel není v přímém 

kontaktu s respondentem, respondent tedy odpovídá na předem formulované otázky (Kaluţa 
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2010). Při tvorbě dotazníku je nutné sledovat rozsah dotazníku a řazení otázek. Správné řazení 

otázek je důleţité ze dvou důvodů – zabrání, aby byl dotazník stereotypní a obtíţný. Měli  by 

se tedy střídat otázky jednoduché a sloţité, přitaţlivé nebo oblíbené s otázkami pracnými 

nebo náročnými. Rozsáhlejší dotazník je vhodné rozdělit do tematických bloků, dotazník tak 

získá jasnou a přehlednou strukturu. (Kaluţa 2010) 

Podle Kaluţi (2010) by měl dotazník začínat úvodem, ve kterém tazatel respondenta: 

o Osloví a poţádá o vyplnění dotazníku 

o Představí náplň dotazníku 

o Naznačí význam odpovědí, smysl celého dotazníku a přínos pro samotného 

respondenta 

o Sdělí stručné pokyny k vyplňování 

o Zmíní přibliţnou délku vyplňování 

o Poděkuje za čas, který bude vyplňování věnovat 

Dotazník končí závěrem, ve kterém tazatel opět poděkuje za čas strávený vyplňování. Závěr 

můţe také obsahovat pokyny ke způsobu odevzdání dotazníku (Kaluţa 2010) 

3.3. Grafické vyjádření algoritmu 

Algoritmus je přesným vyjádřením postupu řešení daného úlohy (Kaluţa et al. 2007). 

Pro jeho vyjádření lze pouţít několik forem zobrazení – slovní, matematickým zápisem, 

grafické, tabulkové, pseudokódem nebo programem. Nejpouţívanější a nejefektivnější 

formou je zobrazení grafické, které přehledně znázorňuje strukturu problému a poskytuje 

informace o postupu řešení. Výhodou je na rozdíl od zobrazení slovního moţnost prověření 

úplnosti a správnosti algoritmu.  

Mezi nejvíce pouţívané způsoby grafické formy vyjádření algoritmu patří vývojové 

diagramy a strukturní diagramy; další formou jsou například Chapinovy diagramy, N-S 

diagramy nebo kopenogramy; viz. Kaluţa et. al. (2007) 

V rámci řešení problematiky této práce jsem pro zobrazení algoritmu zpracování 

informací zvolila právě vývojový diagram, protoţe je efektivním a jednoduchým 

komunikačním nástrojem mezi analytikem a programátorem. Při konstrukci diagramů budu 

vycházet z popisu symbolů a základních struktur vývojových diagramů, které uvádí Kaluţa et. 

al. (2007). 
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4. Charakteristika BleuJet web CRM 

Následující charakteristika byla provedena na základě informací zjištěných na 

webových stránkách společnosti Compekon s.r.o. (www.bluejet.cz). Na této webové adrese se 

nachází základní popis aplikace BlueJet, který je shrnutý v následujícím textu. 

BlueJet web CRM je webová aplikace pro malé a střední firmy nabízená prostřednictvím 

konceptu SaaS (Software as a Service), který nuluje náklady na vlastnictví softwaru a nabízí 

komfortní přístup k aplikaci přes internet. Uţivatel tak platí pouze měsíční paušál za 

pouţívanou sluţbu.  

Smyslem systému BlueJet je jednoduchým způsobem klientům poskytnout sluţby a 

moţnosti, které komplexně podpoří jejich obchodní aktivity. Je charakterizován jako: 

 

Systém pro všechny, kteří si uvědomují, že čas obchodníků je drahý, že informace o 

zákaznících náleží firmě, že zákazníci jsou zdrojem jejich obživy, že CRM je pro obchodníka 

jako mobilní telefon, že dobré cílení marketingových kampaní je levnější a zvyšuje množství 

nových obchodů, …                

 

Primárně je aplikace zaměřena na udrţení současných zákazníků - podporuje 

komunikaci se zákazníkem a shromaţďuje informace o zákazníkovi, podle kterých lze 

zmapovat jeho preference, předvídat jeho zájem a na základě toho vytvořit odpovídající 

nabídky. BlueJet podporuje obchodní procesy, jednotlivé obchodníky firmy a poskytuje také 

jejich zpětnou kontrolu.  Řídí se heslem:  

 

Získání nového zákazníka stojí pětkrát až dvanáctkrát více než obsluha stávajícího 

klienta.                          

4.1. Moduly aplikace 

Společnost Compekon s.r.o. mi poskytla přístup do testovací verze systému BlueJet, 

který je zcela shodný s verzí poskytovanou klientům. Na základě práce s tímto systém mohu 

popsat jeho hlavní moduly, jejich funkce a vztahy mezi danými částmi systému.  

BlueJet se skládá z pěti modulů, které dále spravují jednotlivé oblasti vztahů nejen se 

zákazníky: 

http://www.bluejet.cz/
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- pracovní plocha (homepage, kalendář, aktivity, pošta, chat), 

- obchod (zájemci, příleţitosti, smlouvy, kontakty, obchodní vztahy),  

- prodej (nabídky, produkty, cenová pravidla) 

- marketing (distribuční seznamy, kampaně, podpisy) 

- sestavy (globální, osobní) 

 

Vztahy mezi jednotlivými moduly a jejich částmi jsou znázorněny v následujícím 

obrázku a následně níţe popsány. 

 

 

Obrázek 4.1: popis aplikace BlueJet web CRM 

 

AKTIVITY je evidence všech podstatných činností a jsou rozděleny na tyto typy: ‘schůzka‘ 

(záznam z jednání), ‘telefon‘,‘e-mail‘,‘úkol‘,‘dopis‘. Zodpovědným zapisováním klíčových 

aktivit docílíme toho, ţe je moţné získat přehled o stavu a vývoji, podpořit práci týmu, 

případně přijímat vhodná opatření.  

ZÁJEMCI, neboli evidence všech potenciálních zákazníků, eviduje osobu, firmu, předmět 

zájmu na jediném místě a v okamţiku, kdy zájemce reflektuje naše AKTIVITY (tedy projeví 

zájem o naše produkty či sluţby), generujeme z něj PŘÍLEŢITOST (případně i KONTAKT, 

OBCHODNÍ VZTAH). Tato evidence je udrţována, aby nezatěţovala  evidenci 

KONTAKTŮ či OBCHODNÍCH VZTAHŮ. Nad zájemci probíhají často KAMPANĚ.  



  

- 17 - 

KONTAKTY je přehledná evidence všech osob s moţností jejich zařazení do jednotlivých 

OBCHODNÍCH VZTAHŮ (firem). Ke kaţdému kontaktu je moţné evidovat aktivity, 

poznámky a další.  

OBCHODNÍ VZTAHY je přehledná evidence všech firem (zákazníků, partnerů, dodavatelů, 

konkurentů, ....) s moţností připojit jakékoli poznámky. Kaţdý obchodní vztah je zobrazen ve 

vazbě na KONTAKTY, PŘÍLEŢITOSTI, SMLOUVY, KAMPANĚ, ...  

SMLOUVY slouţí k evidování veškerých závazných dohod ve formě uzavřených smluv či 

dodatků s detailem o jejich platnosti s moţností upozornit před vypršením smlouvy. Veškeré 

přiloţené smlouvy (soubory) jsou nahrány a ukládány přímo v databázi.  

NABÍDKY představuje seznam veškerých nabídek, tak, aby bylo zřejmé, které nabídky 

(rozsah, produkty, poskytnuté slevy) jsou odesílány na zákazníky.  

CENOVÁ PRAVIDLA umoţňují vytvářet vlastní pravidla pro ovlivnění nákupních či 

prodejních cen tak, aby kaţdý uţivatel BlueJet mohl „kopírovat“ vlastní cenovou politiku. U 

kaţdého z pravidel je moţné určit datum platnosti, filtr (seznam) obchodních vztahů a filtr 

(seznam) produktů. Uţivatelé tak získávají všestranný nástroj pro stanovení příslušných slev a 

přiráţek.  

PRODUKTY je seznam veškerého nabízeného zboţí a sluţeb včetně doplňujících informací.  

DISTRIBUČNÍ SEZNAMY obsahují filtry a seznamy kontaktů, obchodních vztahů, 

příleţitostí, zájemců, ... tak, abychom mohli dle zvolené segmentace zákazníků vhodně 

směrovat své marketingové aktivity. Uţivatelé BlueJet tak mohou ve vazbě na marketingová 

data například rozesílat informační e-mail na všechny stávající klienty, kteří zakoupili daný 

produkt, ţe je k dispozici nové příslušenství, které významně prodluţuje jeho moţnosti.  

KAMPANĚ jsou hromadné marketingové akce zaměřené na vlastní distribuční seznamy, 

jejichţ účelem je podpora prodeje.  

SESTAVY slouţí pro hromadné přehledy nad jednotlivými evidencemi s moţností řazení a 

filtrování; jsou velmi variabilní nástroj, který ulehčuje celkový přehled nad obchodem. 

4.2. Popis současného stavu servisu a podpory 

Při práci s testovací verzí systému BleuJet web CRM jsem zjistila, ţe současná 

aplikace vůbec nenabízí uţivatelům sluţbu řízení servisních ţádostí. Tuto oblast sluţeb proto 

uţivatelé poskytují zákazníkům individuálně dle vlastních moţností a potřeb.  
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K dispozici je v aplikaci pouze podpora samotným uţivatelům systému (vztah poskytovatel – 

uţivatel). Skládá se ze dvou oblastí a to z nápovědy prostřednictvím videotutoriálů 

popisujících základní workflow
5
 a z moţnosti zasílání vlastních návrhů na změnu, které jsou  

kvalifikovány na ovládání, chybu nebo návrh. 

V rámci inovace by měl BlueJet poskytnout uţivatelům nový modul, který by řešil 

vztah uţivatel – zákazník v oblasti servisu a podpory. Uţivatelům by tak ulehčil práci 

s evidencí a implementací informací o daných zákaznících, produktech, smlouvách, atd. 

Výsledkem by také bylo posílení konkurenceschopnosti na trhu CRM, který se v současné 

době mohutně rozvíjí a nabízí stále nová řešení.  

                                                 
5
 Tvrdíková (2008): Workflow je automatizací celého procesu, během kterého jsou dokumenty, informace či 

úkoly předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních pravidel, případně 

automatizací části tohoto procesu. 
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5. Analýza dat 

5.1. Analýza potřeb poskytovatele systému 

Na základě předchozího popisu současného stavu systému a teoretických znalostí jsem 

za nejvhodnější způsob pro získání dat potřebných pro pozdější návrh zvolila analýzu dat 

prostřednictvím standardizovaného rozhovoru. Cílem tohoto rozhovoru je získat základní 

informace o představách poskytovatele systému na fungování servisu a podpory. Podle 

odpovědí pak bude sestavena základní charakteristika a návrh procesů v rámci servisu a 

podpory. Rozhovor bude proveden pouze s jedním respondentem a to se zástupcem 

společnosti Compekon s.r.o., který se zabývá vývojem a inovacemi systému BlueJet web 

CRM. 

5.1.1. Realizace rozhovoru 

Otázky obsaţené v tomto rozhovoru jsem seřadila od obecnějších k více konkrétním, 

tak aby na sebe obsahově navazovaly. Řekla bych, ţe otázky v daném sledu by měly být 

respondentovi srozumitelné a odpovědi by pak měly poskytnout co moţná nejvíce souvislý 

pohled respondenta na danou problematiku.  

Rozhovor bude proveden dne 26.2.2010 v Přerově v sídle společnosti Compekon. 

Respondentem bude obchodní manaţer firmy Compekon Ing. Eduard Zeman, který ve 

společnosti působí jako obchodní manaţer. Časový odhad délky rozhovoru je přibliţně 30 

minut.  

 

Program rozhovoru: 

o úvod 

o podstata projektu 

o struktura rozhovoru 

o přehled témat rozhovoru 

o shrnutí 

o dotazy respondenta 

o závěr 
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  V rámci úvodu se respondentovi představím a sdělím mu, proč chci daný rozhovor 

realizovat. Je také vhodné zjistit, kolik má respondent na rozhovor času. Dále mu přiblíţím 

podstatu projektu a to konkrétně co je hlavním řešeným tématem, účel a cíl rozhovoru a 

jaký přínos bude mít realizace tohoto rozhovoru. Zmíním se o struktuře rozhovoru, tedy o 

tom, ţe se jedná o standardizovaný rozhovor s otevřenými otázkami, kdy jsem u některých 

otázek zmínila také moţné odpovědi. V rozhovoru budou řešena následující témata: 

o důvod realizace modulu servis a podpora 

o účel a funkce modulu 

o organizace úrovní zákaznické podpory 

o přidělování priority 

o sledování stavů v ţivotním cyklu ţádosti 

o sledování reakčních časů 

Rozhovor bude realizován podle scénáře, který je uveden v příloze (příloha 1). Po 

zodpovězení všech otázek shrnu hlavní myšlenky respondenta, tím se přesvědčím o 

správném porozumění jeho odpovědím. V rámci shrnutí bude dám respondentovi prostor pro 

případné dotazy nebo připomínky k řešenému tématu. Velmi důleţitý je také závěr neboli 

shrnutí realizovaného rozhovoru a to pro další postup řešení a vyhodnocení výsledků 

rozhovoru.  

5.1.2. Odpovědi respondenta 

Rozhovor jsem realizovala dne 26.2.2010 v Přerově v sídle společnosti Compekon 

s.r.o.. Respondentem byl obchodní manaţer firmy Compekon Ing. Eduard Zeman. 

 

1. otázka  Proč je vhodné BlueJet rozšířit právě o modul servis a podpora? 

- Mámě několik návrhů na moţné inovace našeho systému. Pro rozšíření o modul 

servis a podpora jsme se rozhodli především na základě dotazů uţivatelů systému 

BlueJet i našich potencionálních klientů, které zajímá, zda systém řeší i tuto oblast 

vztahu se zákazníky. 

2. otázka Jak fungoval servis a podpora doposud? 

- Naši klienti řešili sluţbu servis a podpora individuálně, BlueJet tuto sluţbu 

neposkytoval vůbec. 

3. otázka Co bude servis řešit?  
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- Servis by měl řešit všechny tyto kategorie ţádostí. 

4. otázka Co uţivatelům poskytne nový modul? 

- Modul by měl především zajistit evidenci nových servisních ţádostí, jejich 

kategorizaci a specifikaci a přehled řešených ţádostí – znalostní bázi. Účelem 

zavedení tohoto modulu bude přehledné spravování poruch (incidentů a problémů) a 

poţadavků, které zabrání řešení jednoho stejného problému vícekrát a tím urychlí 

poskytování servisních sluţeb. 

5. otázka Kdo bude přijímat nové poţadavky?  

- Zákazníci se budou se svými ţádostmi obracet na helpdesk způsob, který si zvolí 

uţivatel systému, náš klient. 

6. otázka Z kolika úrovní se bude skládat servis?  

- BlueJet je určen spíše pro střední a menší firmy, proto by měl být servis řešen ve 

dvou úrovních. První úroveň podpory bude zákazníkům poskytovat helpdesk, druhé 

úrovni budou přiřazovány nové incidenty a problémy a bude se zabývat jejich 

řešením. 

7. otázka Co bude řešit helpdesk?  

- Helpdesk bude prostředníkem mezi zákazníky a řešiteli incidentů nebo problémů. 

Měl by vykonávat všechny zmiňované činnosti. 

8. otázka Jaké detaily budou k poţadavku přiděleny? 

- Ke kaţdé nové ţádosti se budou přiřazovat odpovídající detaily, aby řešitel věděl o 

jakého zákazníka jde, jakého produktu se incident nebo problém týká. Měla by být 

moţnost připojit odkaz na danou smlouvu, kontakt, obchodní vztah, příleţitost a 

produkt. Zájemce bych do těchto moţností nezahrnul. 

9. otázka Podle dopadu na chod systému a naléhavosti ze strany zákazníka budou 

poţadavkům přiřazovány různé priority. Jaké budou tyto stupně priority? 

- Ze zkušenosti z provozu vlastního servisu poskytovaného uţivatelům BlueJet, bych 

volil tři stupně priority a to kritická, závaţná a nízká. Priority by měly být 

přidělovány podle naléhavosti zákazníka na vyřešení problému a také podle dopadu 

na chod systému.  

10. otázka Který stupeň priority bude defaultní? 

- Jako defaultní hodnotu bych zvolil prioritu nízkou. A to proto, ţe pokud se u 

produktu vyskytne chyba, která jakýmkoli způsobem ohroţuje nebo znemoţňuje 

práci, tak zákazník  při komunikaci s helpdeskem tento dopad chyby jistě zmíní.  
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11. otázka Kdo bude poţadavku přiřazovat prioritu?  

- Nejlepší moţností je primární přiřazení priority zákazníkem, kdy následně helpdesk 

ţádost zhodnotí z hlediska závaţnosti v rámci funkčnosti produktu a také z hlediska 

dopadu na činnost zákazníka a popřípadě prioritu změní. Pokud zákazník trvá na 

vyšší hodnotě priority, musí podat průkazné odůvodnění. 

12. otázka Jakými stavy budou poţadavky procházet a kdo bůţe provádět změny na 

jednotlivé stavy? 

- S navrhovanými stavy souhlasím a ještě bych přidal stav „K UPŘESNĚNÍ“. Ten by 

byl pouţit, pokud helpdesk po přijetí poţadavku zjistí, ţe informace od zákazníka 

nebyli úplné, nebo chybí některé podstatné informace. Dále bych ke stavu „ŘEŠÍ 

SE“ přidal moţnost přidávání komentářů, která by byla vyuţita, pokud bude na 

řešení spolupracovat více pracovníků. 

13. otázka Budou incidenty a problémy procházet odlišným procesem řešení?   

- Jelikoţ jsme stanovili, ţe budou pouze dvě úrovně podpory, budou incidenty a 

poţadavky procházet stejným procesem. Rozdíl bude jen v tom, ţe problém bude 

hned přidělen k řešení druhé úrovni podpory na rozdíl od incidentu, kdy helpdesk 

prověří jestli nejde o jiţ dříve řešený incident a tedy jestli zná řešení na první úrovni 

podpory. 

14. otázka O jakých stavech v ţivotním cyklu incidentu / problému bude zadavatel 

informován? 

- Informoval bych zákazníka o stavu „přijato“, „k upřesnění“„čeká se“ a vyřešeno“. 

15. otázka Bude se u ţádosti sledovat čas, za který byla vyřízena? 

- Bylo by dobré sledovat čas u jednotlivých změn stavů v cyklu ţádosti a to z důvodu 

monitorování oblastí, které oblasti jsou nejvíce či nejméně časově náročné. 

Sledování času také ukáţe, kde u jednotlivých ţádostí došlo k časovým prodlevám, 

zda to byla chyba servisu nebo zákazníka (například helpdesk vrátí zákazníkovi 

ţádost se stavem „k upřesnění“, ale on na to bude reagovat aţ s delším časovým 

odstupem, coţ znatelně prodlouţí celkový čas řešení ţádosti). 

16. otázka Co bude uţivatele dále zajímat v oblasti servisu a podpory? 

- Většinu asi budou zajímat zmiňované reakční časy, protoţe je mají v garancích 

smluv (do kdy jsme začali řešit, kolik se vyřešilo za měsíc ţádostí úspěšně a kolik 

neúspěšně, kolik zákazníci v průměru čekají na řešení a dále také nákladovost - kolik 

práce (peněz) bylo k potřeba dořešení té které chyby). Z praxe vím, ţe firmy k 

prodanému stroji poskytují dva ruky garanční opravy zdarma a pochopitelně si 
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sledují, kolik to je v penězích (musí tam měnit materiál a ještě provádějí servis). 

Pokud je to placený servis, tak je zajímá to samé. Dále si myslím, ţe uţivatelé budou 

chtít informace například o tom, které produkty se nejvíce kazí. 

 

Pozorování: Respondent odpovídal na všechny otázky pohotově, nad odpověďmi se 

nezamýšlel. Bylo vidět, ţe problematiku zákaznické podpory a servisu ovládá a má jasné 

představy o jejím budoucím fungování v rámci aplikace BlueJet web CRM. 

5.1.3. Shrnutí rozhovoru 

Z provedeného rozhovoru jsem se dozvěděla základní poţadavky na fungování nového 

modulu servisu a podpory.  

Oblast servisu a podpory, pro kterou bude tento nový modul navrhnut, je určena pro 

střední a menší firmy, kde tuto problematiku budou řešit dvě organizační úrovně - dvě úrovně 

podpory a to helpdesk jako první úroveň a technická podpora jako druhá úroveň. Modul bude 

poskytovat uţivatelům systému přehledné spravování a řízení chyb a poţadavků nahlášených 

zákazníky a evidenci ukončených poţadavků, která bude tvořit znalostní bázi. Nové 

poţadavky budou zapisovány do systému a kategorizovány podle následujících kritérií: 

1. podle typu ţádosti 

o incident 

o problém 

o ţádost 

2. podle priority 

o nízká  

o závaţná 

o nízká 

Dále budou k poţadavkům přiřazovány související detaily (které určí o jakého jde 

zákazníka a u jakého produktu se vyskytla chyba) a objekt ţádosti, můţe být blíţe popsán a 

identifikován (odbornější popsání problému). Tyto činnosti bude vykonávat helpdesk, který 

bude prostředníkem mezi technickou podporou a zákazníkem. Kompletní nový incident bude 

dále srovnán se znalostní bází, aby nedošlo k duplicitnímu řešení, a pokud neodpovídá 

ţádnému záznamu, přidělí ho helpdesk druhé úrovni podpory. Pokud jde o známý incident, 

vyřeší ho helpdesk sám. Nové problémy a poţadavky budou po přijetí přidělovány hned 

druhé úrovni podpory.  
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Poţadavky budou během cyklu řešení procházet několika stavy, které budou 

zaznamenávány spolu s časem, kdy byl daný stav změněn a o některých bude také informován 

zákazník. 

5.2. Analýza potřeb uţivatelů 

V předešlé kapitole byla uvedena charakteristika servisu a podpory, který vyplýval 

z představ poskytovatele systému. Aby modul mohl nabídnout efektivní řešení, bylo by 

vhodné zjistit potřeby uţivatelů, kteří ho budou pouţívat. Pro tuto analýzu jsem jako metodu 

průzkumu zvolila dotazník, který bude určen pro současné uţivatele aplikace BleuJet. 

Prostřednictvím tohoto dotazníku zjistím co uţivatelé očekávají od nového modulu. 

Výsledkem dotazníku bude ucelená charakteristika funkcí modulu servis a podpora. 

5.2.1. Návrh dotazníku 

Cílem výzkumu je zjistit představy a poţadavky zaměstnanců firem pouţívajících 

BleuJet web CRM, na modul, který poskytne sluţbu řízení servisu a podpory pro zákazníky, 

dále jaké očekávají funkce a výstupy. Subjektem průzkumu budou současní uţivatelé CRM 

systému BleuJet, tedy zákazníci firmy Compekon s.r.o.. 

5.2.1.1. Co je třeba zjistit 

o Jakým způsobem zákazníci v současné době poskytují servis a podporu – kvůli 

zjištění, zda mají zkušenosti s pouţíváním nějaké aplikace, zda jiţ vedou evidenci 

řešených ţádostí nebo zatím nemají zkušenosti s touto formou poskytování servisu. 

o Co uţivatelé očekávají od nového modulu obecně a od jeho funkcí v oblastech: 

- vlastního řízení servisních ţádostí 

- podpory vztahu se zákazníkem 

- řízení kvality poskytovaných servisních sluţeb 

o Jaké statistické výstupy by uţivatelé vyuţili pro řízení svých servisních sluţeb. 

 

Většina otázek bude koncipována jako uzavřené s moţností výběru několika odpovědí 

a s prostorem pro vyjádření názoru respondenta. Částečná otevřenost otázky tak zajistí 

zmapování nových moţností vycházejících ze zkušeností uţivatelů. Dále bude pouţit typ 
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otázek škálovaných či otevřených a to u otázek týkajících se názoru respondenta na návrh 

procesu cyklu ţádosti.  

Celý dotazník bude rozdělen na tři tematické bloky, které zajistí přehlednou strukturu. 

První blok otázek bude zjišťovat základní očekávání uţivatelů od modulu servis a podpora, 

otázky druhého bloku se budou týkat návrhu procesů a třetí blok bude zjišťovat potřeby 

uţivatelů na manaţerské a statistické výstupy této oblasti poskytovaných sluţeb.  

Dotazník je k dispozici v příloze 2. 

5.2.2. Realizace výzkumu 

Dotazník jsem vytvořila pomocí jednoduché webové aplikace Survey a byl umístěn na 

server stylovyweb.cz. Pro tuhle moţnost realizace jsem se rozhodla především z důvodu 

usnadnění vyplňování respondentům a také kvůli přehlednosti řazení otázek (např. pokud je 

podmínkou pro realizaci otázky určitá odpověď z otázky předchozí, tak se daná otázka 

zobrazí jen při poţadované předešlé odpovědi). Důvodem také byla lepší vizuální podoba. 

 Dotazníky bude distribuovat firma Compekon s.r.o. prostřednictvím e-mailu 

vybraným klientům – současným uţivatelům systému BlueJet web CRM. Jedná se o 19 

respondentů.  

E-mail bude obsahovat hypertextový odkaz na dotazník a text, který vysvětlil, proč je 

výzkum realizován, jeho účel a pokyny k odeslání vyplněného dotazníku. Tento text bude 

obsahově podobný, jako text uvedený v úvodu dotazníku, ale jeho autorem bude zástupce 

firmy Compekon s.r.o.. To podle mého názoru zajistí větší důvěryhodnost v samotný výzkum 

a zdůrazní jeho důleţitost.  

5.2.3. Vyhodnocení výzkumu 

Dotazník byl rozeslán celkem dvaceti respondentům, z nichţ své odpovědi zpět zaslalo 

9. Následující text sumarizuje získané informace k jednotlivým otázkám. Výsledek je 

zobrazen většinou pomocí grafu s legendou, kde je u jednotlivých odpovědí uveden počet 

jejich označení. Závěry z provedeného výzkumu jsou pak shrnuty v další kapitole. 
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1. Jakým způsobem v současné době poskytuje vaše firma zákazníkům sluţbu servis a 

podpora? 

 Hot line / hot mail s evidencí žádostí 

(3) 

 Prostřednictvím samostatné helpdesk 

aplikace (4) 

 Hot line / hot mail bez evidence 

žádostí (1) 

 Jiné (1) 

 

 

 

 

Jeden respondent uvedl v odpovědi „Jiné“: Zákazník zavolá obchodnímu zástupci, nebo 

vedení společnosti a ti to pak řeší a vzájemně spolupracují mezi sebou a se zákazníkem. 

 

2. Co od modulu servis a podpora očekáváte? 

Respondenti zde mohli označit více odpovědí.  

 6x byly označeny odpovědi: 

- Monitoring řešení jednotlivých hlášených poruch nebo poţadavků 

- Usnadnění a zpřehlednění evidence 

- Rychlejší řešení poţadavků 

 5x byly označeny odpovědi: 

- Zefektivnění práce 

- Zamezení řešení duplicitních poţadavků 

- Sníţení nákladů na poskytování servisních sluţeb 

- Vytvoření centrální znalostní báze na základě řešených poţadavků 

- Zamezení zapomínání a ztrácení poţadavků 

 4x byly označeny odpovědi: 

- Statické přehledy o poruchovosti jednotlivých produktů 

- Kompletní zdokumentování kaţdého poţadavku 

- Uchování ţádostí, historie jejich řešení, komentářů 

- Spokojenější zákazníky 

 3x byly označeny odpovědi: 

- Zvýšení kvality poskytovaných servisních sluţeb 

graf 5.1: vyhodnocení otázky 1 
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- Statistické přehledy a vyhodnocení výkonnosti či vytíţenosti servisu a podpory 

 2x byla označeny odpověď: 

- Prevenci na základě informací o řešených poţadavcích 

 

3. Jaké by měly být hlavní funkcionality servisu v rámci helpdesku? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí 

 

 Zadávání jednotlivých požadavků dle 

typů a priorit ve strukturované podobě 

(8) 

 Možnost přidávání příloh k požadavkům 

(6) 

 Možnost vazby požadavků na daného 

zákazníka, produkt, obchodní vztah (8) 

 Přidělování požadavku odpovědným 

osobám k vyřešení (6) 

 Řešení známých incidentů – pomocí 

znalostní báze (7) 

 Jiné (0) 

 

 

4. Jaké by měly být hlavní funkcionality servisu v rámci druhé úrovně podpory? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí 

 

 Interní komentáře k průběhu řešení v 

rámci řešitelského týmu (7) 

 Externí komunikace řešitelů se zákazníkem  

(8) 

 Upozornění pracovníků druhé úrovně 

podpory o přidělení požadavku k vyřešení 

 Jiné (0) 

 

 

 

 

 

 

 

graf 5.2: vyhodnocení otázky 3 

graf 5.3: vyhodnocení otázky 4 



  

- 28 - 

5. Jaké by měly být hlavní funkcionality servisu všeobecně? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí 

 Automatická notifikace zákazníka o stavu 

jeho požadavku (8) 

 Přehled historie požadavků a reakčních dob 

(4) 

 Možnost filtrování a řazení přehledů 

záznamů podle libovolných kritérií (4) 

 Zadání a monitorování termínů pro 

vyřešení požadavku (4) 

 Jiné (0) 

 

 

 

 

6. Seřaďte způsoby zadávání poţadavků od nejvíce efektivního po nejméně efektivní. 

 

 obsluhujícím zaměstnancem na základě 

telefonického hovoru se zákazníkem (1) 

 obsluhujícím zaměstnancem na základě e-

mailu od zákazníka (2) 

 samotným zákazníkem prostřednictvím 

webového formuláře (6) 

 

 

 

 

7. Jaký typ komunikace se zákazníkem během řešení poţadavku je podle vás 

nejefektivnější? 

 sms zpráva (2) 

 e-mail (1) 

 webové rozhraní (4) 

 telefon (2) 

 

 

 

 

graf 5.4: vyhodnocení otázky 5 

graf 5.5: vyhodnocení otázky 6 

graf 5.6: vyhodnocení otázky 7 
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8. Co by mělo zákazníkovi poskytovat webové rozhraní pro řešení servisních záleţitostí? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

  Formulář pro zadávání nových žádostí (9) 

 Informace o změně stavu jeho žádosti (9) 

 Komentáře k změně stavu žádosti (6) 

 Kompletní historii řešení jeho jednotlivých 

žádostí 

 Jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Chcete mít znalostní bázi zpřístupněnou zákazníkům?  

 

 Jen nejčastěji řešené otázky – FAQ (7) 

 Jen určitá část (2) 

 Ne (0) 

 Ano, celá znalostní báze (0) 

 

 

 

 

 

 

10. Které údaje o řešení servisních poţadavků by měly být monitorovány (a dále 

kategorizovány)? 

Všichni respondenti označili všechny tři moţnosti, tedy: 

- Reakční doby 

- Statistika řešených poţadavků 

- Vynaloţené náklady na vyřešení 

 

 

graf 5.7: vyhodnocení otázky 8 

graf 5.8: vyhodnocení otázky 9 
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11. Sledovaní kterých reakčních dob je pro Vás důleţité? 

Respondenti přiřazovali jednotlivým odpovědím hodnoty od 1 do 5, přičemţ hodnotou 1 

označovali nejméně důleţité a hodnotou 5 nejvíce důleţité informace, k odpovědi se ale také 

nemuseli vyjadřovat vůbec. Níţe je uvedeno hodnocení odpovědí. 

 

 A - Doba mezi ohlášením poţadavku a jeho přijetím pracovníky helpdesku 

 

 Hodnota 4 (4x) 

 Hodnota 3 (2x) 

 Hodnota 5 (1x) 

 Žádná odpověď 

 

 

 

 B - Pokud byl nový poţadavku vrácen zákazníkovi k upřesnění údajů – jak dlouho se 

poţadavek zdrţel u zákazníka  

 

 

 Hodnota 3 (5x) 

 Hodnota 5 (3x) 

 

 

 

 

 

 C - Doba mezi přijetím poţadavku helpdeskem a předáním druhé úrovni podpory 

k řešení (během této doby helpdesk upřesňuje popis, doplňuje detaily, srovnává s dříve 

řešenými poţadavky)  

 

 Hodnota 3 (5x) 

 Hodnota 2 (1x) 

 Hodnota 5 (1x) 

 Žádná odpověď 

 

graf 5.9: vyhodnocení otázky 11 A) 

graf 5.10: vyhodnocení otázky 11 B) 

graf 5.11: vyhodnocení otázky 11 C) 
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 D - Doba samotného řešení poţadavku druhou úrovní podpory  

 

 Hodnota 4 (3x) 

 Hodnota 1 (2x) 

 Hodnota 2 (1x) 

 Hodnota 3 (1x) 

 Hodnota 5 (1x) 

 

 

 

 

 E - Pokud nebude mít servis v dané chvíli prostředky k vyřešení (technické, potřeba 

externího specialisty, …) – jak dlouho se na tyto prostředky čeká.  

 

 Hodnota 3 (4x) 

 Hodnota 4 (3x) 

 Hodnota 5 (1x) 

 

 

 

 

 

 F - Celkový čas od přijetí poţadavku helpdeskem a jeho ukončením.  

 

 Hodnota 5 (4x) 

 Hodnota 4 (3x) 

 Hodnota 1 (1x) 

 

 

 

 

 

 

 

graf 5.12: vyhodnocení otázky 11 D) 

graf 5.13: vyhodnocení otázky 11 E) 

graf 5.14: vyhodnocení otázky 11 F) 
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 G - Dobu od vyřešení poţadavku po jeho definitivní ukončení (zákazník musí potvrdit 

správnost řešení)  

 

 Hodnota 3 (5x) 

 Hodnota 4 (2x) 

 Hodnota 2 (1x) 

 

 

 

 

 

 H - Doba, kterou se daný poţadavek prakticky řeší (servis hledá chybu v softwaru, 

závadu řeší technik u zákazníka, …)  

 

 Hodnota 1 (2x) 

 Hodnota 3 (2x) 

 Hodnota 4 (2x) 

 Hodnota 2 (1x) 

 Žádná odpověď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 5.15: vyhodnocení otázky 11 G) 

graf 5.16: vyhodnocení otázky 11 H) 
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Následující graf zobrazuje celkové ohodnocení odpovědí, které jsem vypočítala jako součet 

čísel získaných násobením stupně hodnocení a počtem označení.  

 

 

graf 5.17: vyhodnocení otázky 11 - celkově 

 

Za účelem lepší vypovídající schopnosti jsem sestavila druhý souhrnný graf, kde jsou ale 

celkové hodnoty součtem pouze dvou nejlepších ohodnocení, tedy kolikrát byla daná moţnost 

označena jako nejdůleţitější (5) a druhá nejdůleţitější (4).  

 

 

graf 5.18: vyhodnocení otázky 11 – podle nejlepších ohodnocení 
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12. Jaké by měly být specifikace pro zjištění poţadované reakční doby - výstupu? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

 Konkrétní hodnoty dané servisní žádosti 

(7) 

 Průměrné hodnoty dané servisní žádosti 

(4) 

 Průměrné hodnoty za dané období (4) 

 Průměrné hodnoty jednotlivých řešitelů 

(5) 

 Průměrné hodnoty žádostí s prioritou 

kritická/vysoká/nízká 

 Jiné 

 

 

 

 

13. Jaké by měly být specifikace pro zjištění statistických údajů – kolik bylo vyřešených 

ţádostí? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

 Konkrétní hodnoty za dané časové období (6) 

 Průměrné hodnoty za dané časové období (8) 

 Konkrétní hodnoty u vybraného produktu (6) 

 Konkrétní hodnoty u vybraného zákazníka (5) 

 Konkrétní hodnoty u vybraného řešitele (5) 

 Průměrné hodnoty u vybraného řešitele (7) 

 Konkrétní hodnoty řešení incidentů / 

problémů / požadavků / vše (3) 

 Průměrné hodnoty řešení incidentů / 

problémů / požadavků / vše (6) 

 Konkrétní hodnoty vyřešených úspěšně / 

neúspěšně / odmítnutých (3) 

 Průměrné hodnoty vyřešených úspěšně / 

neúspěšně / odmítnutých (6) 

 Jiné (0) 

 

 

 

 

graf 5.19: vyhodnocení otázky 12 

graf 5.20: vyhodnocení otázky 13 



  

- 35 - 

14. Jaké by měly být specifikace pro zjištění vynaloţených nákladů na řešení? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

 

 Náklady na jednotlivé servisní žádosti 

(5) 

 Náklady na incidenty / problémy / 

požadavky (3) 

 V rámci garantovaného servisu / v rámci 

placeného servisu (6) 

 Za dané období (5) 

 U konkrétního zákazníka (6) 

 U konkrétního produktu (7) 

 U konkrétního řešitele (2) 

 Za materiál / práci (1) 

 Jiné (0) 

 

 

 

 

 

 

15. Uvítali byste, kdyby tato část modulu servis a podpora obsahovala předem definované 

výstupy? 

 

 

 Ano (6) 

 Ne (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 5.21: vyhodnocení otázky 14 

graf 5.22: vyhodnocení otázky 15 
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16. Které předem definované výstupy byste vyuţili? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

 Průměrná doba, kterou zákazník čeká 

na vyřízení problémů (5) 

 Průměrná doba řešení kritických 

požadavků (6) 

 Produkt s nejvíce řešenými problémy 

(3) 

 Zákazník s nejvíce řešenými incidenty 

(4) 

 Jiné (0) 

 

 

 

5.2.4. Shrnutí výzkumu 

Cílem této kapitoly je shrnout informace získané z realizovaného výzkumu a vytvořit 

si představu o tom, jaké mají uţivatelé aplikace BlueJet web CRM potřeby a představy o 

řízení servisních poţadavků a obecném fungování modulu servis a podpora.   

Většina respondentů servisní sluţby spravuje a řídí prostřednictvím samostatné 

helpdesk aplikace nebo nabízí sluţbu hot mail či hot line s evidencí vyřízených poţadavků. 

Tito uţivatelé budou mít na základě svých zkušeností jasnější představy o moţnostech a 

podobě modulu, neţ uţivatelé, kteří sice servisní sluţby také poskytují, ale nevedou jejich 

evidenci a nepouţívají ţádnou aplikaci. 

5.2.4.1. Charakteristika funkcí modulu podle respondentů 

Hlavním přínosem nového modulu je snadná a přehledná evidence nových poţadavků 

a monitoring jejich řešení, coţ zamezí zapomínání nebo ztrácení příchozích poţadavků. 

Informace o všech vyřešených poţadavcích se průběţně ukládají do centrální znalostní báze, 

kde jsou kompletně zdokumentovány a je uchována historie řešení, případně komentářů. Část 

znalostní báze je v podobě nejčastějších otázek (FAQ) zpřístupněna zákazníkům. Tato 

evidence zamezí duplicitnímu řešení a zefektivní tak práci servisních zaměstnanců. Nastavené 

workflow pak celkově urychlí řešení jednotlivých poţadavků. Aplikace poskytuje výstupy 

graf 5.23: vyhodnocení otázky 16 
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v podobě statistických přehledů a to především přehledy o poruchovosti jednotlivých 

produktů a taky vyhodnocení výkonnosti nebo vytíţenosti servisu a podpory.  

Pracovníkům helpdesku modul poskytne formulář pro zadávání poţadavků (pro 

vytvoření ticketu jednotlivým poţadavkům), ke kterému přiřadí odkaz na daného zákazníka, 

produkt nebo obchodní vztah. Poţadavky zákazník oznamuje pomocí webového formuláře, 

můţe také e-mailem nebo telefonicky. Dalším úkolem helpdesku bude řešení známých 

incidentů. Pracovníci druhé úrovně podpory mohou prostřednictvím této aplikace 

komunikovat se zákazníky a vést interní komentáře. Dalšími funkcemi modulu je především 

automatická notifikace zákazníků o stavu poţadavku a práce se znalostní bází pomocí 

filtrování a řazení záznamů. Komunikace se zákazníkem probíhá přes webové rozhraní (kde 

zákazník zadává nové ţádosti a kontroluje stav řešené ţádosti), je také moţné telefonické 

spojení nebo zasílání sms zpráv. 

V rámci ţivotního cyklu poţadavku budou sledovány reakční doby jeho řešení. Mezi 

nejdůleţitější hodnoty patří: 

o celkový čas od přijetí poţadavku helpdeskem aţ po úplné ukončení 

o doba mezi ohlášením nového poţadavku a jeho přijetím helpdeskem 

o doba samotného řešení poţadavku druhou úrovní podpory 

o doba, kterou se čeká na prostředky potřebné k vyřešení poţadavku (technické, potřeba 

externího specialisty, …) 

o doba, kterou se poţadavek zdrţel u zákazníka, jestliţe mu byl vrácen k upřesnění nebo 

doplnění detailů 

Reakční doby je moţné zjišťovat jako konkrétní nebo průměrné hodnoty dané servisního 

poţadavku, dále průměrné hodnoty za dané časové období, jednotlivých řešitelů nebo u 

ţádostí se zvolenou prioritou. Dalším výstupem jsou údaje o počtu vyřešených poţadavků, 

které lze specifikovat jako konkrétní hodnoty nebo hodnoty průměrné a dále určit, jestli 

chcete hodnoty za určité časové období, hodnoty u vybraného řešitele, produktu, typu 

(incident / problém / ţádost) nebo způsobu ukončení poţadavku (vyřešený úspěšně / 

neúspěšně / odmítnutý). Důleţité jsou taktéţ informace o nákladech vynaloţených na řešení 

poţadavků. Tyto hodnoty jsou zjišťovány u konkrétního produktu a zákazníka, v rámci 

garantovaného nebo naopak placeného servisu , za dané období a u jednotlivých ţádostí. 

Modul v rámci statistických informací nabízí předem definované nejpouţívanější 

výstupy. Patří mezi ně tyto: 

o Průměrná doba řešení kritických poţadavků 

o Průměrná doba, kterou zákazník čeká na vyřešení problému 
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Řízení zákaznického servisu a podpory prostřednictvím tohoto modulu sníţí 

uţivatelům náklady na poskytování servisních sluţeb, zvýší kvalitu servisních sluţeb a 

zaručí spokojenější zákazníky. 
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6. Doporučení pro BlueJet web CRM 

Obsah této kapitoly vyplývá z informací získaných analýzou dat a z teoretických 

východisek, popsaných na začátku práce. Níţe uvedený text popisuje základní koncept 

modulu servis a podpora, obsahuje doporučení pro nejefektivnější způsoby řešení a také 

některé alternativní moţnosti.  

6.1. Charakteristika modulu servis a podpora 

Modul servis a podpora bude součástí informačního systému BleuJet web CRM, jehoţ 

účelem je udrţovat vztah se zákazníky a podporovat vzájemnou komunikaci. Navrhovaný 

modul bude slouţit ke vzdálené podpoře zákazníků vyuţívajících jakýkoliv produkt nebo 

sluţbu a svým uţivatelům poskytne moţnost jednoduché a efektivní správy celé oblasti 

servisu  podpory.  

Modul servis a podpora je určen pro řízení ţádostí dvěmi organizačními úrovněmi – 

helpdeskem a technickou podporou jako druhou úrovní. Prvotní kontakt se zákazníkem 

zajišťují pracovníci helpdesku, jejichţ primárním úkolem je příjem nových ţádostí. Tyto 

ţádosti budou kategorizovány do třech skupin: 

o Incidenty - ty jsou definovány jako poruchy menšího rázu způsobené například 

chybným ovládáním nebo neznalostí produktu, příčinou není samotná chyba produktu. 

Incidentem můţou být také různá chybová hlášení, které zákazník neumí vyřešit.  

o Problém - charakterizován nestandardním fungováním nebo úplným přerušením 

funkčnosti u produktu, přičemţ chyba se nachází na straně poţívaného produktu.   

o Ţádost - je jakýkoli poţadavek nesouvisející s poruchou produktu. Můţe se jednat 

například o ţádost o inovaci, náhradní díl, radu na údrţbu zařízení a dalších otázek 

z libovolné oblasti zákaznické podpory. 

Výhodou tohoto rozdělení je urychlení samotného řešení. Incidenty nevyţadují ţádný 

technický zásah do produktu a mohou být vyřešeny hned na první úrovni podpory – 

helpdeskem. Uvedená kategorizace do třech typů je nejčastěji pouţívanou, další moţností je 

rozlišit poţadavky pouze do dvou kategorií a to na poruchy a ţádosti. Kategorie poruchy 

tedy obsahuje jak incidenty tak problémy. 



  

- 40 - 

6.2. Účel modulu servis a podpora 

Účelem modulu je především sběr a strukturovaná evidence informací o jednotlivých 

poţadavcích a to jak od zákazníků tak i relevantních informací z ostatních modulů aplikace 

BlueJet (jedná se například o identifikaci zákazníka nebo produktu). V rámci modulu budou 

poţadavky budou procházet určitým procesem řešení, ten bude průběţně monitorován. Kromě 

sběru  informací a monitorování stavů poţadavků je účelem také vytvoření znalostní báze. 

Ta bude obsahovat údaje o jiţ vyřešených poţadavcích, podle kterých mohou být řešeny 

některé stejné nebo podobné příchozí poţadavky. Smyslem vedení znalostní báze je hlavně 

zamezení duplicitnímu řešení a zefektivnění práce servisních pracovníků. 

6.3. Základní vlastnosti 

Vzhledem k uţivatelům by měl modul servis a podpora plnit tyto hlavní funkce: 

o Strukturovaná evidence ţádostí 

o K novým ţádostem přiřazení kategorie, priority, detailů a příloh 

o Monitorování řešení poţadavku prostřednictvím změn stavů 

o Automatická notifikace zákazníka o změně stavu 

o Vedení externích a interních komentářů v průběhu řešení 

o Vytvoření centrální znalostní báze 

o Poskytnutí části znalostní báze zákazníku – nejčastějších otázek 

o Moţnost řazení a filtrování přehledu záznamu podle libovolných kritérií 

o Tvorba statistických výstupů 

o Sledování sjednané doby řešení, upozornění na její vypršení 

o Vyuţití katalogu produktů, seznamu zákazníků, kontaktů, smluv a obchodních vztahů 

pro přesnou identifikaci poţadavku 

6.4. Návrh procesů 

Na základě informací získaných z provedeného rozhovoru a teoretických východisek 

uvedených v kapitole 2.5., jsem vytvořila návrh procesů, konkrétně jednoduché schéma 

prováděné činnosti (workflow) a návrh změn stavů během cyklu řešení (tzv. status flow). Jako 

nástroj pro zobrazení jsem pouţila vývojový diagram. 
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6.4.1. Jednoduché workflow 

Následující schéma zobrazuje kompletní činnost servisu a podpory při řešení nově 

příchozího poţadavku. Jsou zde zobrazeny základní činnosti helpdesku a druhé úrovně 

podpory a vazby mezi nimi. 

Zjednodušeně lze proces znázorněný níţe popsat následujícími body: 

o Helpdesk (HD) přijme poţadavek, nejde-li o banalitu, vytvoří tiket 

o Pokud poţadavek zařadil do kategorie „incident“, zkontroluje popis s daty ve 

znalostní bázi (ZB) 

o Jestliţe se incident nachází ve znalostní bázi, vyřeší ho helpdesk 

o Pokud se zde nenachází stejný nebo podobný incident, přiřadí nový incident 

řešiteli druhé úrovně podpory stejně jako poţadavky kategorie „problém“ a 

„ţádost“ 

o Po úspěšném vyřešení je popis tohoto řešení přiřazen k ticketu, který je pak 

uloţen do znalostní báze 
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Obrázek 6.1: Jednoduché workflow 

6.4.2. Status flow 

Jestliţe se nejedná o banální poţadavek, vytvoří helpdesk ke kaţdému poţadavku tzv. 

ticket (záznam) u kterého bude prostřednictvím změn statusů (stavů) sledován jeho ţivotní 

cyklus. Níţe uvedený obrázek zobrazuje jednotlivé statusy a souvislosti mezi nimi. 
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Obrázek 6.2: Status flow 

 

Status poţadavku bude měnit zadavatel, helpdesk (HD) nebo druhá úroveň podpory 

dle následujícího oprávnění: 

NOVÝ - zadavatel 

PŘIJATO - helpdesk 

ODMÍTNUTO – helpdesk  

K UPŘESNĚNÍ - helpdesk 

PŘIDĚLENO - 2. úroveň podpory 

ČEKÁ SE - 2. úroveň podpory 

ŘEŠÍ SE - 2. úroveň podpory 
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VYŘEŠENO – helpdesk nebo 2. úroveň podpory 

ZNOVU OTEVŘÍT - zadavatel 

HOTOVO - helpdesk 

UZAVŘENO – helpdesk 

6.4.2.1. Význam jednotlivých statusů 

NOVÝ – tímto je myšlen poţadavek, který byl odeslán zákazníkem a čeká na zpracování 

helpdeskem (obsahuje název poţadavku, popis, identifikaci daného produktu, prioritu) 

PŘIJATO – poţadavek byl přijat pracovníkem helpdesku, ten pro něj vytvoří ticket, můţe 

upravit popis, přidat detaily a popřípadě opravit prioritu, kterou přidělil zákazník 

ODMÍTNUTO – pokud popsaný problém není chybou produktu dané organizace nebo vůbec 

nepatří do oblasti řešení technickou podporou, je odmítnut  

K UPŘESNĚNÍ – pracovník helpdesku poţadavek přijal, ale není mu jasný popis problému 

nebo potřebuje další informace, proto pošle poţadavek zákazníkovi zpět k upřesnění  

PŘIDĚLENO – kompletní ticket je přidělen pracovníkovi druhé úrovně zákaznické podpory 

ČEKÁ SE – vyřízení poţadavku se můţe zdrţet kvůli čekání například na potřební náhradní 

díl, nebo externího specialisty 

ŘEŠÍ SE – poţadavek je aktivně řešen pracovníkem druhé úrovně podpory 

VYŘEŠENO – k ticketu je přiřazen popis řešení 

ZNOVU OTEVŘÍT – řešení je oznámeno zákazníkovi, ten s ním ale můţe nesouhlasit a 

poţadovat jiný způsob řešení 

HOTOVO – pokud zákazník souhlasí se způsobem vyřešení (daná chyba se jiţ nevyskytuje) 

je poţadavek označen jako hotový  

UZAVŘENO – takto je označen kompletně vyřešený poţadavek a schválený zákazníkem, 

který se exportuje do znalostní báze 

6.5. Interakce se zákazníky 

Komunikace se zákazníky bude probíhat během celého ţivotního cyklu daného 

poţadavku od zadání aţ po samotné ukončení. Zákazník bude průběţně informován o stavu 

řešení, ke kterému můţe dostat komentář, nebo sám komentář uvést. Způsob této vzájemné 

komunikace je velmi důleţitý a to z důvodu rychlého a pohodlného vyřešení poţadavku jak 

pro servisní pracovníky tak i pro zákazníka.  
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 Nejefektivnější je komunikace prostřednictvím webového rozhraní, protoţe tento 

způsob zabezpečí zadávání nových poţadavků i komunikaci během jeho řešení. Nejlepší 

moţností je umístit rozhraní na webové stránky dané firmy a zabezpečit přístup kaţdého ze 

zákazníků heslem, takové rozhraní by pak mohlo poskytnout: 

o jednoduchý formulář pro zadávání nových poţadavků, konkrétně zadání názvu 

poţadavku, volbu priority, identifikaci daného produktu a popis závady, 

o přehled všech zadaných poţadavků, kde u právě řešených bude zobrazen stávající 

stav, 

o u jednotlivých poţadavků moţnost psaní komentářů a zobrazení vzájemné 

komunikace v průběhu řešení. 

Takto zadané poţadavky by se automaticky exportovaly do systému, kde by se zobrazily 

příslušnému pracovníkovi. 

Jednodušší moţností je poskytnout pouze formulář pro zadávání nových poţadavků, 

který by byl přístupný komukoliv. Komunikace během řešení by ale musela být 

zprostředkována jiným způsobem – telefonicky a nebo automatickým zasíláním e-mailů nebo 

sms zpráv. Zadávání poţadavků můţe být realizováno také na základě telefonického hovoru 

nebo e-mailu od zákazníka. V tomto případě by pak servisní pracovník evidoval nový 

poţadavek sám přímo do systému. 

6.6. Analytická část 

Tato část modulu by měla uţivatelům poskytnout různé statistické přehledy a 

manaţerské výstupy. Bude poskytovat souhrnné informace ve třech oblastech: 

o Reakční doby 

o Statistiky řešených poţadavků 

o Náklady na servis a podporu 

Analytická část uţivateli poskytne moţnost samostatně tvořit výstupy podle jím zvolených 

kritérií, která budou v modulu předem definována u kaţdé ze tří oblastí. Získané informace 

budou mít také preventivní charakter (mohou být například sledovány produkty s velkým 

počtem řešených incidentů nebo problémů, u kterých by v budoucnosti bylo vhodné provést 

určitou technickou změnu). 
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6.6.1. Reakční doby 

U kaţdé změny statusu poţadavku je zaznamenám čas, kdy změna proběhla. Reakční 

doba je pak čas mezi změnou jednotlivých statusů v cyklu řešení poţadavku. Výstupem 

budou buď konkrétní nebo průměrné hodnoty. Uţivatel by měl mít moţnost sledovat: 

Konkrétní hodnoty: 

o u konkrétního poţadavku mezi zvolenými statusy – tyto informaci mohou vysvětlit, 

kde se poţadavek zdrţel, jestli u řešitele nebo u zákazníka 

o u konkrétního řešitele v rámci zvoleného období – kolik času řešitel věnoval řešení 

servisních poţadavků 

Průměrné hodnoty budou sledovány za zvolené časové období: 

o taktéţ u jednotlivých řešitelů – například za účelem jejich porovnání nebo zjištění 

vytíţenosti pracovníka 

o mezi jednotlivými stavy – tyto informace ukáţí, kde se v rámci cyklu řešení 

poţadavky nejdéle zdrţují 

o u poţadavků se zvolenou prioritou (kritická / vysoká / nízká) – na základě těchto 

informací můţeme zákazníkovi sdělit předpokládanou dobu řešení jeho poţadavku 

o u vybraného typu poţadavků (incident / problém / ţádost) 

6.6.2. Statistiky řešených poţadavků 

Výsledkem tohoto typu výstupu budou přehledy počtu řešených poţadavků, které 

bude moţné specifikovat podle následujících kritérií: 

o Konkrétní hodnoty 

- za dané časové období 

- u vybraného produktu 

- u vybraného zákazníka  

- u jednotlivých řešitelů 

- u poţadavků zvoleného typu (incident / problém / ţádost) 

- poţadavků vyřešených úspěšně / neúspěšně / odmítnutých 

o Průměrné hodnoty 

- za dané časové období 

- u jednotlivých řešitelů 

- u poţadavků zvoleného typu (incident / problém / ţádost) 
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- poţadavků vyřešených úspěšně / neúspěšně / odmítnutých 

6.6.3. Náklady na servis a podporu 

Poslední oblastí statistických výstupů je poskytování informací o nákladech pouţitých 

na řešení servisních poţadavků. Nejsledovanějšími budou pro uţivatele náklady na řešení 

poruch v rámci garantovaného servisu, jelikoţ je hradí z vlastních zdrojů. Proto budou 

zjišťovány náklady na garantovaný servis nebo na placený servis. Další specifikace pro 

zjištění konkrétní sumy nákladů mohou být následující: 

o Vybraný servisní poţadavek 

o Konkrétní zákazník 

o Konkrétní produkt 

6.7. Doporučení pro další vývoj 

Výše uvedená doporučení by měla být nejprve schválena pracovníky, kteří se zabývají 

vývojem aplikace BlueJet. Dále bych doporučila následující postup: 

o Dekompozice jednotlivých poţadavků na modul a detailnější popis těchto částí a 

návrh jednotlivých procesů. Je třeba určit věcnou náplň jednotlivých řešených částí, 

určit následnost činností a také poţadavky na zdroje (např. potřebná kvalifikace nebo 

profese)  

o Po fázi plánování by měla následovat implementace, tedy realizace vytvořeného 

plánu. Hlavním úkolem bude naprogramování nového modulu a následné testování. 

Také by měla být vytvořena uţivatelská příručka a plány pro zavedení, provoz a 

školení budoucích uţivatelů. 

o Další fází bude samotné zavedení aplikace BlueJet včetně nového modulu servis a 

podpora (nejdříve zkušební provoz). Zároveň je nutné provést školení uţivatelů. 

o Během provozu aplikace s novým modulem je třeba zjišťovat poţadavky a 

připomínky uţivatelů a na základě těchto informací modul dále rozvíjet.  

 

K závěrům jednotlivých etap vývoje je vhodné provést dokumentaci, které bude 

předcházet schválení daného postupu všemi pracovníky podílejícími se na tomto vývoji. 
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7. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě analýzy dat a teoretických znalostí 

definovat doporučení pro vývoj modulu servis a podpora v rámci aplikace BlueJet web CRM. 

Výsledky práce shrnuté v šesté kapitole odpovídají tomuto stanovenému cíli. K výsledkům 

jsem došla následujícím postupem. 

V úvodu práce jsem uvedla význam pouţívání CRM systémů a zmínila jejich současné 

inovační trendy. Dále jsem popsala co bude obsahem a hlavně cílem mé práce. 

První kapitola obsahuje teoretická východiska vztahující se k řešené problematice. 

Popisuji zde účel pouţívání CRM systému a standardy fungování Service Managementu 

podle ITIL. Důvodem pro definici tohoto standardu byla skutečnost, ţe jsou v současné době 

jsou stále více preferovány právě ty helpdeskové aplikace, které zmíněnému standardu 

odpovídají. Obsahem kapitoly je také charakteristika helpdesk aplikací nabízených na českém 

trhu. 

V druhé kapitole jsou přiblíţeny metodologie a metody, které jsem dále pouţila. Je 

zde popsána metoda pro vývoj informačních systémů, konkrétně její etapa, kterou jsem 

v rámci práce řešila. Další metody jsou prostředkem, který jsem si pro vypracování zvolila – 

analýza dat pro získání relevantních informací a vývojové diagramy jako grafický prostředek 

pro vyjádření základních procesů fungování modulu servis a podpory.  

Před samotným zpracováním daného problému jsem v rámci třetí kapitoly 

charakterizovala aplikaci BlueJet web CRM, do které má být nový modul servis a podpora 

implementován. V kapitole jsou také stručně popsány a znázorněny stávající moduly. 

Obsahem páté kapitoly je analýza dat, prostřednictvím které zjišťuji očekávání a 

poţadavky na modul servis a podpora. První část popisuje realizaci rozhovoru 

s poskytovatelem aplikace BlueJet, jehoţ výsledkem byla charakteristika základního konceptu 

servisu a podpory z hlediska předmětu způsobu řešení technické podpory. Dalšími 

potřebnými informaci jsou představy a očekávání stávajících uţivatelů aplikace BlueJet, kde 

cílem bylo získat jejich nároky na funkce modulu a statistické výstupy. 

Na základě předchozí kapitoly jsem do šesté části práce shrnula doporučení pro vývoj 

modulu servis a podpory. Je zde uveden účel a charakteristika, které by měl modul odpovídat, 

dále popis doporučených vlastností, návrh procesů a způsoby interakce se zákazníkem. 

Doporučení uvedená v šesté kapitole by měla být základem další etapy vývoje modulu 

servis a podpora. Ta by se měla zabývat dekompozicí do jednotlivých částí z hlediska funkcí 

modulu, které budou dále detailněji definovány. Je důleţité, aby tento vývoj v kaţdé jeho 
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etapě odpovídal celkové strategii firmy a hlavně aby byl orientovaný na poţadavky a  

očekávání zákazníků, tedy uţivatelů aplikace BleuJet. 

Pro poskytování sluţeb zákaznické podpory je také moţné pouţít aplikace typu 

expertních systémů, které by řešily známé incidenty. Tyto systémy samy zpracovávají úkoly 

na základě řídícího mechanismu a rozhodují se podle stanovené znalostní báze. Výhodou 

sluţeb poskytovaných tímto způsobem by byla okamţitá zpětná reakce na zadaný incident, 

poskytování servisních sluţeb nepřetrţitě a tím sníţení pracovní zátěţe zaměstnancům 

helpdesku.  
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Seznam zkratek 

 

o CRM – Customer Relationship Management 

o ERP – Enterprise Resource Planning 

o IT – informační technologie 

o ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

o SLA – Service Level Agreement 

o KB – Knowledge Base 

o FAQ – Frequently Asked Questions 

o IS – informační systém 

o MDIS – Multidimensional Development of Information System 

o SDM – Systém Development Methodology 

o SSADM – Strukturovaná systematická analýza a metodologie návrhu 

o SIV – metoda vývoje IS 

o et.al. 

o N-S – Nassi-Shneiderman diagram 

o ČSN – česká technická norma 

o ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

o SaaS – Software as a Service 

o HD – helpdesk 

o SMS – short message service 
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