
  



 



 



 



Abstrakt: 

 

Bakalářská práce popisuje řízení vztahů se zákazníky. Řízení vztahů se zákazníky je 

součástí podnikové strategie a kultury. Vyuţitím CRM získáme konkurenční výhodu. Práce se 

zabývá problematikou historie, hodnotou vztahu se zákazníky, jednotlivými fázemi vztahu 

mezi zákazníkem a podnikem, obsahuje doporučení pro zavedení do podniku, výběr 

správného systému a popis konkrétního systému. Cílem práce je ukázat přínosy a pravidla 

CRM, jeţ přinesou v budoucnu podniku úspěch.  

 

 

 

Abstract: 

 

The bachelor´s thesis desribes customer relationship management. Customer 

relationship management is a part of corporate strategy and culture. Using CRM we will gain 

a competitive advatage. The thesis deals with history, value of customer relationships, various 

stages of the relatioship between customers and businesses, contains recommendations for the 

implementation of CRM into the business, choosing the right system and the description of 

the particular system. Aim of the this work is to show the benefits and rules of CRM that will 

bring success to the company in the future.  
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1 Úvod  

 

Světová finanční krize donutila řadu firem řešit svou finanční situaci a v některých 

případech změnit i celou strategii podniku. Nepřizpůsobením se novým podmínkám na trhu, 

který se neustále vyvíjí, hrozí podnikům odchod z těchto trhů a krach. Podniky, které nabízejí 

své produkty a sluţby, se proto neustále snaţí hledat nové prostředky, jak přilákat nové 

zákazníky a dlouhodobě si udrţet významné a stávající zákazníky. Inovují a vyvíjí nové 

produkty, nakupují nové softwarové systémy do podniku a snaţí se tak odlišit od své 

konkurence. Musí být lepší neţ jejich konkurence. Jedním ze způsobů, jak být lepší neţ 

konkurence, dosáhnout lepších výsledků a  být o krok napřed, je zavedení CRM v podniku. 

Vyuţití CRM je vhodné zejména tam, kde je mnoho zákazníků, tedy v B-2-B prostředí ve 

větších podnicích a v průmyslu. Customer Relationship Management je a bude v budoucnu 

stále skloňovanějším pojmem, převáţně v oblasti poskytování sluţeb.  

 

Ovšem CRM systémy nemůţeme chápat jen jako počítačové programy, které zavedeme 

v podniku a jen čekáme na výsledky. Systém CRM je součástí firemní strategie podniku 

a zahrnuje veškeré procesy, které mají přímý kontakt se zákazníkem a to především v oblasti 

obchodu, marketingu a servisních aktivit. Customer Relationship Management v českém 

překladu znamená řízení vztahů se zákazníky. 

 

Tato práce je pouze teoretická a v jednotlivých kapitolách se zabývá historickým 

vývojem, definicí řízení vztahů se zákazníky, hodnotami a fázemi vztahu se zákazníkem. 

V další části se dozvíme, jaké máme typy CRM systémů, jak si vybrat ten správný CRM 

systém pro podnik. Na závěr je uveden jeden ze systémů CRM, který na trhu nabízí Microsoft 

pro průmyslové firmy. Cílem práce je seznámit se s pojmem řízení vztahů se zákazníky.  



 

 4 

2 Vznik a vývoj CRM – řízení vztahů se zákazníky 

 

Budování počátků a základů CRM můţeme zaznamenat uţ před průmyslovou revolucí. 

V té době lid ţivilo především zemědělství a řemeslná práce. Nejen na vesnicích, 

ale i ve městech si rodiny předávaly svá řemesla z otce na syna a tím udrţovaly rodinné 

tradice. Řemeslná práce byla velice ceněná a důleţitou roli hrál i vztah mezi řemeslníkem 

a jeho zákazníkem, který byl zaloţen hlavně na důvěře. Obchodník dohlíţel na vše od počátku 

výroby aţ po prodej hotového výrobku. Musel znát svého zákazníka, pamatovat si jakýkoliv 

detail, který zákazník u konkrétního výrobku poţadoval. 

 

Na konci 19. století se rozmáhá masová a sériová výroba. V této době měl řemeslník 

na starosti uţ jen výrobu. I přes svoji efektivitu vyústila masová výroba do problémů. 

Přirozená poptávka uţ nestačila a výrobky bylo potřeba distribuovat v širším měřítku. 

Tak se zrodil marketing. V počátcích se marketing věnoval spíše rozvoji distribuce a hlavně 

budování distribučních kanálů. Důsledkem bylo, ţe výrobci ztratili osobní kontakt 

se zákazníky. Řešení vztahů se zákazníky měly na starosti především marketingová a prodejní 

oddělení. Na začátku všeho tedy byl marketing. [13] 

 

2.1 Etapy marketingu  

 

V rámci marketingu se můţeme setkat s několika přístupy. Nejstarším moţným 

přístupem, který jiţ v dnešní době není moc uplatňován, je historický marketing. Dále 

klasický marketing, jenţ pracuje s marketingovým mixem (4P) a v neposlední řadě moderní 

marketing. Moderní marketing je označován jako vztahový marketing a je orientován na 

základní uspokojování potřeb zákazníka. 

 

2.1.1 Historický marketing 

 

S marketingem, jak je chápán v moderním trţním prostředí, uţ nemá nic společného. 

Takto orientované firmy  nevyrábějí to, co vyţaduje trh, ale to co vyrobit umějí. Své výrobky 

pak prodávají ne za cenu trţní, ale za nákladově kalkulovanou cenu. Tyto podniky není 
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moţné povaţovat za marketingově orientované. Historický marketing se moc nevyuţívá 

a pokud ano, tak ho vyuţívají podniky zaloţené na dlouhodobé tradici a v průmyslovém 

odvětví. Pro ně je pořád důleţitá výroba a sluţby, z jejich pohledu dělají to, co umějí nejlépe. 

Na to řada firem doplatila. Zkrachovaly nebo zvolily jinou strategii. [3] 

 

2.1.2 Klasický marketing  

 

Jeho páteří je tzv. marketingový mix, tedy 4P (Product – výrobek, Price – cena, Place 

– místo a Promotion – propagace). Marketingový mix je souborem taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umoţňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. [7]   

 

Jde o trţní pojetí marketingu vyuţívajícího všech dostupných metod vedoucích 

k získání a udrţení trţního podílu. Tento marketingový model dnes funguje ve velkém 

mnoţství firem. V současné době je klasický marketing jiţ částečně překonaným modelem. 

Jde ovšem o lety v praxi osvědčený funkční model. Uplatnění má spíše u drobnějšího 

podnikání bez globálních vlivů. V době, kdy celosvětové uvolňování trţních bariér spojených 

s rozvojem komunikačních a informačních technologií umoţnilo oslovení zákazníků bez 

ohledu na hranice, došlo k omezení vyuţití marketingového mixu. Překáţkou pro správné 

fungování marketingového mixu jsou tyto skutečnosti:  

 

 produkt připravený pro globální trh obtíţně reaguje na lokální poţadavky 

zákazníků  

 lokální marketingoví manaţeři si nemohou vybrat místo, protoţe jsou jeho 

přímou součásti  

 

Z marketingového mixu zbyla pouze cena a propagace. Tím se zmenšil manévrovací 

prostor pro ovlivňování buď jen ceny (výrobní náklady) nebo na absorpční moţnosti trhu. 

A výrazné omezení marketingového mixu bylo základním předpokladem, který dal vzniknout 

CRM. [3]   
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2.1.3 Moderní marketing 

 

Moderní marketing se začal uplatňovat v posledních desetiletích. Vyznačuje se silnější 

orientací na konkrétní zákazníky – tzv. vztahový marketing. Moderní marketingové pojetí 

můţeme charakterizovat jako 3C:  

 Customer benefits (prospěch pro zákazníka)  

 Total customer cost (celkové náklady spojené s nákupem)  

 Convenience (pohodlí zákazníka)   

 

S pojetím moderního marketingu jsou spjaty také tyto moderní zkratky TQM (Total 

Quality management), TCS (Total Customer Satisfaction), KM (Knowledge Management) 

a i CRM (Customer Relationship Management). V moderním marketingu, který 

je orientovaný na zákaznické firemní aktivity, je stěţejní vyuţívání CRM. Na základě znalostí 

a praktických zkušeností lze moderní marketing dále charakterizovat jako:  

 model postavený na základech klasického marketingu, které dále rozvíjí,  

 jde o tzv. vztahový marketing se silným důrazem na vztah mezi dodavatelem 

a odběratelem,  

 cílem moderního marketingu je získání a udrţování konkurenční výhody 

uspokojováním zákaznických potřeb, a to při zajišťování pohodlí a přijatelných 

nákladů pro zákazníky, 

 kvalitu definuje zákazník,  

 klade velký důraz na sluţbu zákazníkovi, snaha je prodat komplexní sluţbu 

k produktu, ne jen samotný produkt 

 vyţaduje osobní kontakt se zákazníky a pravidelnou obousměrnou komunikaci. 

 

Tento model je vhodný pro firmy, které působí v oblasti B-2-B. Mnoho obchodů 

v segmentu B-2-B je realizováno prostřednictvím otevřených elektronických trţišť, která 

umoţňují navázání on-line kontaktů mezi prodejci a kupujícími, sdílení informací a efektivní 

uskutečňování transakcí. [3,7] 
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2.2 Definice Customer Relationship managementu 

 

Pro Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníkem neexistuje 

ţádná obecně uznávaná definice. V literatuře a v jiných dostupných zdrojích můţeme najít 

různé interpretace a vymezení CRM.  

 

Customer Relationship Management (CRM) znamená aktivní tvorbu a udrţování 

dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom zajištěna 

vhodnými technologiemi, které představují pro akcionáře i pro zaměstnance firmy samostatné 

procesy s přidanou hodnotou. [15]  

 

Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) je interaktivní proces, 

jehoţ cílem je dosaţení optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojováním 

zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran 

a předpokladem je vytvoření partnerského vztahu se zákazníky.[9] 

 

Ve své podstatě představuje CRM myšlenkové nastavení celého podniku spolu 

s podnikovými procesy navrţenými tak, aby oslovily a udrţely zákazníky a poskytly jim 

kvalitní servis. Obecně řečeno CRM zahrnuje veškeré procesy, které mají přímý kontakt se 

zákazníkem v oblasti marketingu, obchodu a servisních aktivit. CRM není záleţitost primárně 

technologická, i kdyţ technologie otevírá řízení vztahů se zákazníky nové moţnosti. [4]  

 

Fungování CRM je schematicky zobrazeno na obrázku 2.1. 
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Obrázek 2.1: CRM, zdroj: [5] 

 

Řízení vztahů se zákazníky nám přináší nové pohledy na marketingové aktivity spojené 

s péčí o zákazníky. Jde o novou disciplínu, která je součástí moderního marketingu. Správné 

nastavení a fungování zajistí podniku zvýšenou produktivitu práce v oblasti marketingu 

a prodeje. Dochází ke zrychlování vyhledávání, zpracování a rozšiřování důleţitých 

obchodních informací. 

 

2.3 Definování zákazníka a úloha zákazníka v CRM 

 

Do češtiny je CRM překládáno a znamená řízení vztahů se zákazníky. Důleţité slovo, 

které je neustále spojováno s CRM, je zákazník. Kdo je to vlastně zákazník? S oblibou 

se pracuje s pojmy spotřebitel nebo firemní zákazník. Spotřebitelem je označován zákazník, 

který produkt potřebuje pro uspokojení své individuální potřeby, potřeby své rodiny. Firemní 

zákazník buď přímo nebo nepřímo kupuje produkt, aby mohl sám lépe vyrábět, obchodovat 

nebo poskytovat sluţby. I přes rozdíl v definování spotřebitele a firemního zákazníka 

je na místě otázka, při jaké příleţitosti se vlastně stáváme nebo přijímáme roli zákazníka 

daného podniku? Zákazníkem podniku se stáváme jiţ při nákupu jejich výrobku nebo sluţeb.  

Přijetí role zákazníka a setrvání v této roli, to jsou důleţité prvky v ţivotním cyklu zákazníka. 

PROCESY IT 

LIDSKÉ ZDROJE 

KOMUNIKACE 

ZÁKAZNÍK 

CRM 
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Předpokladem přijetí této role je závislé na prospěchu daného vztahu, kdy po odečtení všech 

vzniklých nákladů při převzetí produktů jsou podmínky pro zákazníka výhodné.  

 

Zákazníci jsou ústředním bodem, ve kterém se nakonec propojí všechny zdroje, které 

jsou podniku dostupné. [8, 11, 15] 

 

2.3.1 Okruhy nezákazníků a jejich přeměna 

 

Zájem podniku se orientuje jen na stávající zákazníky nebo na vyhledávání budoucích 

zákazníků. Ovšem nesmíme zapomenout na tzv. nezákazníky. Existují tři okruhy 

nezákazníků, které lze přeměnit v zákazníky. Liší se od sebe relativní vzdáleností od vašeho 

trhu.  

 

První okruh nezákazníků (soon-to-be) jsou ti, kdo uţívají současných prodejních 

nabídek vašeho trhu jen v nejmenším mnoţství a jsou připraveni vaše odvětví opustit, jakmile 

najdou lepší nabídku. Pokud se naskytne lepší varianta, neváhají a opustí váš trh.  

 

Druhý okruh nezákazníků tzv. odmítající (refusing) nezákazníci jsou lidé, kteří 

buď neuţívají současných prodejních nabídek na trhu, nebo si nemohou dovolit jich uţívat 

a to z důvodu pro ně nepřijatelné nabídky nebo nabídka dalece převyšuje jejich finanční 

moţnosti. Své potřeby uspokojují jinými prostředky nebo je nevnímají. Vědomě se stavějí 

proti vašemu trhu.  

 

Nejvzdálenější okruh nezákazníků je třetí okruh – neprobádání (unexplored) 

nezákazníci, ti se pohybují na trzích hodně vzdálených od vašich trhů a o prodejních 

nabídkách vašeho odvětví ani neuvaţovali.  

 

Jak se říká, tak kaţdý zákazník se počítá a má cenu. Soustředěním se na klíčové znaky 

těchto nezákazníků a současných zákazníků, vhodnou komunikací a nabídkou nových 

produktů nebo sluţeb, můţe podnik přitáhnout tyto nezákazníky a vytvořit si z nich nové 

a významné zákazníky. Dalším aspektem nejen pro podnik je, zda tento vztah bude mít tu 

správnou hodnotu nebo ne. [6, 15] 
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3 Hodnota vztahu a jednotlivé fáze vztahu 

 

Při řízení vztahů se zákazníky je potřeba zohledňovat současně obě stránky hodnoty, 

tj. jak se marketingové úsilí projevuje ve spokojenosti a loajalitě zákazníků, ale zároveň i jaké 

efekty spolupráce se zákazníkem podniku přináší.  

 

3.1 Hodnota vztahu 

 

Hodnota vztahu je vytvářena jiţ při navazování vztahu mezi zákazníkem a podnikem. 

Pro kaţdého je tato hodnota jiná. To, co získá zákazník za dobu spolupráce s podnikem, 

se nazývá „hodnota pro zákazníka“. A pak tu máme druhou stranu - podnik, ten 

se soustřeďuje na to, co přinese zákazník za dobu spolupráce s podnikem, tzv. hodnota 

zákazníka pro podnik. Tyto vztahy jsou navzájem podmíněné. [9] 

 

3.1.1 Hodnota pro zákazníka  

 

Hodnota pro zákazníka v jednotném čísle je chápána jako výsledek hodnotícího 

úsudku, zatím co hodnoty pro zákazníka představující standardy, pravidla, kritéria, normy, 

nebo ideály, které slouţí jako východisko pro hodnocení. Hodnota je výsledkem porovnání 

(např. mezi přínosem a nákladem) a interakce mezi zákazníkem a produktem, tedy výrobkem 

či sluţbou. Hodnoty jsou kritéria, která zákazníci pouţívají pro stanovení svých preferencí.  

 

Hodnota pro zákazníka (Customer Value) je klíčovým pojmem trţní ekonomiky. 

Charakterizuje nám hodnotu pro zákazníka jako vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji 

pouţitými pro dosaţení tohoto uspokojení.  

 

V kaţdé literatuře můţe být hodnota pro zákazníka definována trochu jiným 

způsobem. Dalšími pojmy, jenţ můţou být ve spojitosti s konceptem hodnoty pro zákazníka 

a přispívají tak ke sloţitosti vymezení tohoto pojmu, jsou například hodnota úsudku, názoru 

(judgement value), poţadovaná hodnota, očekávaná hodnota, čistá hodnota (net value), 

hodnota sluţeb, očekávaná hodnota a další. [9, 14] 
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3.1.2 Hodnota zákazníka pro podnik 

 

Základní filozofie stanovení hodnoty zákazníka pro podnik vychází ze skutečnosti, 

ţe zákazníci jsou pro podnik zdrojem současných i budoucích zisků. Hodnota zákazníka 

pro podnik je komplexní veličina, která umoţňuje měřit pravděpodobný dopad 

individualizace obsluhy zákazníků na výsledky podniku a modelovat, jak se jednotlivá 

marketingová rozhodnutí odráţí jak ve finanční pozici podniku tak i v trţní. 

 

Celoţivotní hodnota zákazníka - Customer Life-time Value neboli CLTV, 

je základním ukazatelem pro měření celoţivotní hodnoty zákazníka. Při výpočtu této hodnoty 

je důleţité oddělit náklady, jeţ nejsou ovlivňovány marketingovou činností od veškerých 

nákladů, které  jsou spojené a vyvolané  obsluhou zákazníků.  

 

V závislosti na účelu stanovení hodnoty zákazníka pro podnik (ve smyslu celoţivotní 

hodnoty) se pouţívají pojmy: 

 strategická hodnota zákazníka,  

 aktuální hodnota zákazníka,  

 potencionální hodnota zákazníka.  

 

Strategická hodnota zákazníka zdůrazňuje skutečnost, ţe celoţivotní hodnota zákazníka 

pro podnik je důsledkem určité uplatněné marketingové strategie. Pokud podnik změní přístup 

ke svému zákazníkovi, tak se to projeví nejen ve velikosti hodnoty, kterou získává zákazník, 

ale zároveň se změní i hodnoty pro podnik. Princip celoţivotní hodnoty zákazníka je tedy 

vyuţitelný pro hodnocení přínosů různých marketingových strategií, tj. pro odhad strategické 

hodnoty zákazníka. 

 

Aktuální hodnota je hodnota zákazníka jako finančního aktiva, která odpovídá jeho 

celoţivotní hodnotě - tj. současná hodnota budoucích peněţních toků spojených s konkrétním 

zákazníkem.  

 

Potencionální hodnota zahrnuje všechny přínosy, které by podnik mohl získat aplikací 

proaktivní strategie vůči zákazníkovi tak, aby zvýšil jeho hodnotu na základě změny svého 

vlastního chování. Z hlediska řízení vztahů se zákazníky je důleţitá nerealizovaná 
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potencionální hodnota jako potenciál zákazníka. Je to rozdíl mezi potenciální  a aktuální 

hodnotou zákazníka. Představuje potenciální dodatečné přínosy, které mohly být získány, 

i kdyţ pravděpodobně většina z nich nebude nikdy dosaţena. [9, 10] 

 

Přínosy zákazníka pro podnik můţou mít jak finanční charakter, tak i nefinanční 

charakter. Finanční přínosy jsou zachycovány v účetních knihách podniku. Nefinanční 

přínosy se v podnikových informačních systémech nezaznamenávají. Mezi nefinanční přínosy 

můţeme zařadit například ochotu sdílet informace nebo image zákazníka. I tak jsou podstatné 

a důleţité. 

 

3.1.3 Využití hodnoty zákazníka pro podnik 

 

Strategie CRM je zaměřena na vybudování a udrţení dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

Kaţdý zákazník má pro podnik jinou hodnotu. Vhodně zvolenou strategií je moţné tuto 

hodnotu ovlivnit. Hodnota zákazníka je vyuţitelná jak při volbě optimální marketingové 

strategie obsluhy stávajících zákazníků, tak i při nových akvizicích. Koncept hodnoty 

zákazníka pro podnik je moţné dále vyuţít v těchto případech:  

 řízení likvidity podniku, 

 odhad potenciálu budoucího zákazníka, 

 rozdělení zákazníků podle jejich hodnoty pro podnik a to z důvodu volby vhodné 

strategie jejich obsluhy. 

 

Podniku zákazníci přinášejí a zajišťují nejen ten vytouţený zisk, ale i likviditu podniku. 

Odhad budoucích a potencionálních přínosů jsou základem pro řízení likvidity podniku 

v delším časovém období. Odhad přínosů zákazníků pro podnik pro různá časová období 

a moţnost jejich řízení na základě vhodně zvolené marketingové strategie umoţňuje podniku 

zajistit dlouhodobou finanční stabilitu. Na podniku pak je, zda bude optimalizovat portfolio 

svých zákazníků nejen s ohledem na jejich celoţivotní hodnotu, ale i rozloţení přínosů v čase.  

 

Pří řízení vztahů se zákazníky by měly být současně naplněny tři důleţité cíle: 

 maximalizace příjmů v krátkém období,  

 maximalizace ziskovosti v krátkodobém a střednědobém horizontu, 

 a optimalizace hodnoty vztahu se zákazníkem v dlouhém časovém období.  
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Hodnota jednotlivých zákazníků daného podniku je základem pro odhad hodnoty portfolia 

všech zákazníků a tedy i hodnoty podniku. [9, 10] 

 

3.2 Vztah a jednotlivé fáze  

 

Customer Relationship Management je interaktivní proces (vztah) mezi zákazníkem 

a podnikem. Tento vztah má několika fází. Vše začíná navázáním vztahu s budoucím 

zákazníkem, pak se věnujeme rozvíjení a stabilizaci vztahu aţ dosáhneme bodu, kdy je nutné 

vztah ukončit. Kaţdá fáze vyţaduje vyuţití odlišných prostředků pro zvyšování hodnoty 

vztahu. 

 

Budování vztahu se zákazníkem je v mnohém podobné vášnivému vzplanutí. Námluvy 

jsou příjemné, plné pozornosti, ochoty a vzájemného porozumění. Jakmile však spolu začnou 

partneři ţít, nastává po nějaké době útlum. Oba vědí, ţe toho druhého jen tak neztratí, 

a přestanou si věnovat tolik pozornosti. [1] 

 

3.2.1 Navazování vztahu se zákazníkem 

 

Navázání vztahu se zákazníkem představuje první krok interaktivního procesu mezi 

zákazníkem a podnikem. Je to období, kdy se sjednávají dohody a podepisují smlouvy. 

Probíhá také výměna emocí a informací mezi zákazníkem a podnikem. Výměně informací 

a emocí připisujeme zvláštní důleţitost při vzniku vztahu. Kaţdý podnět je zaloţen na nějaké 

informaci, protoţe bez základních informací vztah nemůţe vzniknout. Informace musí být 

zajímavá a její zprostředkovatel věrohodný. Zda podnik při navazování vztahu uspěje nebo 

ne, závisí na tom, zda si získá zákazníkovo srdce a mysl. Důleţité je, aby úsilí, které 

investujeme do navázání vztahu se zákazníkem, bylo v souladu s očekávanou hodnotou 

vztahu. 
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3.2.2 Vytváření vztahů se zákazníky 

 

Hlavním tématem pro podniky, které usilují o nové vztahy se zákazníky je, jak přimět 

zákazníka, aby si nový vztah vyzkoušel. Zákazníci jsou při navazování vztahu velmi opatrní 

a málokdy ochotni ihned do vztahu výrazněji investovat. Impulsem pro zákazníka, 

aby investoval do vztahu, můţe být jeden nebo dva významné produkty, znalosti nebo 

schopnosti podniku. Zákazník většinou ve vztahu postupuje velmi opatrně a vztah se  rozvíjí 

na základě získaných zkušeností. Zákazníci často váhají učinit důleţitá rozhodnutí, pokud 

se jim podnik snaţí přiblíţit v rámci velmi vyčerpávajících vztahů. Případná nedorozumění 

a problémy vznikají i na základě neschopnosti zákazníka vnímat skutečný účinek nabídky 

podniku na jeho vlastní hodnototvorný proces. Podnik by měl nabízet a vyvíjet takové 

výrobky, které zákazník snadno přijme a zároveň podnítí vznik nového vztahu. Všestrannější, 

hlubší a širší vztah můţe podnik nabídnout zákazníkovi aţ po získání si jeho důvěry. [13] 

 

3.2.3 Rozvíjení a trvání vztahů 

 

Rozvíjením vztahu mezi zákazníkem a podnikem dochází k výraznému růstu jeho 

hodnoty, k výměně zdrojů a dalších informací. Na obou stranách se zvyšuje  přidaná hodnota. 

V této fázi vztahu najdeme největší potenciál. Na základě navázání úspěšného vztahu 

se zákazníkem, můţe podnik začít pracovat na systematickém zvyšování hodnoty vztahu. 

K tomu úkolu můţe přistupovat z více pohledů: z pohledu ziskovosti vztahu, referenční 

hodnoty vztahu, přínosů ze schopností apod. Výsledek této práce je převáţně závislý na době 

trvání vztahu. Dlouhodobé vztahy jsou hodnotnější neţ ty krátkodobé. Délka trvání vztahu 

je ovlivněna jeho pevností a také spokojeností zákazníka. Pevný vztah je schopen přeţít menší 

problémy a drobné komplikace. Je-li vztah pevný, existuje více příleţitostí ke zvýšení 

hodnoty.  

 

3.2.4 Ukončení vztahu 

 

Nelze dopředu předvídat, jak dlouhé trvání bude mít vztah se zákazníkem. 

Předpokladem je, ţe pevný vztah bude vztahem i dlouhodobým. Ale i dlouhodobý vztah 

se zákazníkem jednou skončí. Jedním z důvodů ukončení vztahu můţe být skutečnost, 
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ţe zákazník si nepřeje ve vztahu pokračovat a naváţe vztah s jiným podnikem. Vztah můţe 

být ukončen i z iniciativy podniku. Podnik můţe ukončit vztah, protoţe je pro něho bezcenný. 

V některých případech vztahy nemají skutečně hodnotu, přestoţe roční ziskovost 

je na přijatelné úrovni. Měřítka hodnot vztahu můţou být v různých odvětvích odlišná. 

Všechny společnosti by však měly být schopny stanovit si hodnotu svého zákazníka, pokud 

se rozhodují, zda mají vztah ukončit nebo ne.  

 

Mezi lidmi převládá přesvědčení, ţe ukončení vztahu je velice jednoduchá a rychlá 

záleţitost oproti navazování vztahu s novým zákazníkem a jeho udrţování. Je to mylná 

představa. I ukončení vztahu je velice delikátní proces a vyţaduje míru trpělivosti, diplomacie 

a elegantního řešení. Zákazník můţe nadále podávat kladné reference o poskytovaných 

sluţbách jiným potencionálním zákazníkům. Kladné reference a doporučení mají větší účinek 

neţ reklama v tisku nebo v televizi.  

 

Ukončení vztahu představuje poctivé vyhodnocení důvodů jeho ukončení a zvládnutí 

setkání se zákazníkem, a dalších činností spojených s tímto ukončením. Musíme si také 

uvědomit, ţe ukončením vztahu končí i výměna informací a činností spojených s tímto 

vztahem. [13] 
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4 Systémy CRM 

 

Rozvoj informačních systémů, který nastal asi v 90. letech minulého století, byl 

podstatnou a hlavní hybnou silou pro rozvoj metod CRM.  

 

4.1 Informační systémy 

 

Informační systémy jsou nástroje, které zajišťují podporu celkové koncepce a zvolené 

strategie řízení vztahů se zákazníky. Realizace řízení těchto vztahů je rozdělena do 4 vrstev: 

 

1. vrstva - komunikační kanály pro kontakt se zákazníky 

 

Tato vrstva obsahuje technické prostředky pro zabezpečení a realizaci přístupových 

cest. Komunikace mezi systémem CRM a technickými prostředky můţe být buď přímá, nebo 

probíhá přes spojovací články. Mezi komunikační a distribuční kanály a technické prostředky 

pro jejich realizaci spadají elektronická pošta, faxová komunikace, komunikace přes internet, 

písemná korespondence,  telefonický kontakt a další.  

 

2. vrstva - CRM – firemní procesy 

 

Základem je zaznamenání poţadavku zákazníka, který je dále nasměrován 

ke zpracování pomocí zabudovaného workflow. Obecný koncept CRM systému vychází 

ze sdílení jedné databáze pro všechny modely. Veškeré informace o zákaznících, jejich 

chování a z toho vyvozené závěry jsou přístupné všem zaměstnancům, kteří mají vliv 

a moţnost zasahování  do ţivotního cyklu zákazníka. CRM systém tvoří jediný zdroj 

informací o zákazníkovi a tím je zaručena nejen jejich aktuálnost, ale i konzistentnost.  

 

3. vrstva – vzájemná komunikace  

 

Pro poskytování kvalitních sluţeb je potřeba zpřístupnit pracovníkům podniku 

na jedné obrazovce data z fakturačních a ostatních systémů. Při komunikaci pracovníka 

se zákazníkem je důleţité, aby daný pracovník měl o svém zákazníkovi veškeré potřebné 
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informace a to i z jiných oddělení podniku. Přístup k těmto datům napomáhá ke zkvalitňování 

sluţeb, které podnik poskytuje zákazníkovi.   

 

 

4. vrstva – back office systémy 

 

Tyto podnikové systémy zajišťují zpracování dat potřebných pro realizaci 

poskytovaných sluţeb a produktů. Patří sem fakturační podnikové systémy, systémy 

pro řízení sítě, síťové komponenty, aj. Původně tyto systémy byly primárním zdrojem dat 

o zákazníkovi, ale s příchodem jednotného pohledu na zákazníka pomocí CRM 

se upřednostňuje obrácený poměr. Tzn., ţe primárním zdrojem dat je CRM systém a údaje 

z něj jsou směrovány do back-office systémů. [5] 

 

4.2 Typy CRM 

 

Z hlediska vnitřní koncepce řešení CRM se dá konstatovat, ţe představuje účelnou 

kombinaci transakčních a analytických aplikací. Rozlišují se tři základní oblasti řešení CRM, 

a to operační, kooperační a analytické. Vztah operativního a analytického CRM je zobrazeno 

na obrázku 4.1.  

 

4.2.1 Analytické CRM  

 

Analytické CRM zahrnuje v podstatě shrnutá data a aplikace znalostí o zákazníkovi, 

a zajišťuje funkce, např. segmentace zákazníků, analýzy marketingových kampaní, predikce 

chování zákazníků a další. Analytická část CRM vyuţívá zákaznická data získaná 

z operačního a kooperačního CRM, případně z dalších aplikací, jako jsou například ERP, e-

Business. Pro zpracovávání analýz vyuţívá technologie a aplikace business inteligence. 

Pomocí analytického CRM můţeme hledat potencionální prodejní kanály, cross – selling, up 

– selling, udrţení zákazníka. Je také podporou pro rozhodování - předpověď a analýza 

zákaznické rentability a další.  
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Obrázek 4.1: Analytické CRM, zdroj:  [16] 

 

4.2.2 Operační CRM  

 

Operační CRM je především podporou business procesů pro "front office", zahrnující 

prodej, marketing a sluţby. Veškerá komunikace se zákazníkem je sledována a uchována 

v databázi. V případě potřeby je poskytnuta uţivatelům. Jedním z hlavních přínosů 

pro zákazníka i pro společnost je díky sledování historie moţnost komunikace s rozdílnými 

osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. Operativní CRM se vyuţívá především 

v následujících obchodních procesech - tvorba marketingových kampaní a jejích sledování 

a automatizace prodejního procesu a jeho sledování. [2] 

 

4.2.3 Kooperační CRM  

 

Kooperační CRM navazuje a zároveň rozšiřuje v dnešní době hodně vyuţívané způsoby 

kontaktů se zákazníky, jako jsou pošta, faxy, elektronická pošta, mobilní komunikace a další. 

To vše je koordinováno a řízeno pomocí kontaktních center (tzv. call center). Všechny 

informace o kontaktu se zákazníkem se uchovávají a pravidelně aktualizují. Kontaktní centra 

jsou schopna zabezpečit funkce jako podpora komunikace se zákazníky zaloţená na integraci 

různých komunikačních kanálů, zpracování elektronické pošty, hlasová komunikace přes web 

a další.  
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4.3 Přínos systémů CRM 

 

Implementace a pouţití CRM musí podniku přinášet výhody. Tyto výhody vedou 

ke zvyšování a k udrţování zisku a obratu. CRM přináší měřitelné výhody, efekty a přínosy. 

Výhody a efekty se objeví aţ po určité době. Přínosy se objeví bezprostředně po implementaci 

CRM v podniku a některé jsou níţe popsané. 

 

Bezproblémový průběh obchodních procesů – pouţití CRM vede ke sníţení 

problémů při zpracovávání obchodních procesů v marketingu, v odbytu a sluţbách. Důvodem 

je existence jednotné databáze informací o zákaznících pro všechny oddělení v podniku. 

Pomocí nových procesů a příslušných informačních technologií CRM spojuje oblast odbytu 

a sluţeb a marketingu. Hlavní přínos je zefektivnění průběhu procesů a sníţení nákladů 

na tyto procesy.  

 

Více času na zákazníka – jde hlavně o dosaţení časových úspor ve stávajících 

podmínkách podniku. Zefektivněním průběhu procesů získáme čas. Tento čas můţeme 

investovat do nárůstu kvalit vztahů se zákazníky.   

 

Vylepšení image – podniky vyuţívající CRM mají dobrou image z pohledu 

uspokojování specifických a individuálních poţadavků. Spokojený zákazník propaguje 

vynikající servis podniku spolu s výborným poradenstvím. Na základě dobrých referencí 

od spokojených zákazníků budou chtít všichni vyuţívat tyto sluţby.  

 

Odlišení od konkurence – podnik vyuţívající CRM bude mít lepší vztahy se svými 

zákazníky neţ podnik, který CRM nevyuţívá. Tím se odliší od své konkurence. Není potřeba 

vyuţívat CRM s rozsáhlými komponenty, které mají velké podniky, stačí i základní 

komponenty, které vyuţívají střední nebo malé podniky. I tak rozpoznáme rozdíl.  

 

Přístup k informacím v reálném čase – průběhy procesů souvisejících s ekonomikou 

podniku se stále zrychlují. Přístup k informacím v reálném čase je proto pro management 

podniku podmínkou. Čím dříve má management potřebná data k dispozici, tím rychleji 

můţou reagovat na případné změny na trhu. [15] 



 

 20 

4.4 Fáze CRM 

 

Podnik získal svého zákazníka a uzavřel s ním smlouvu. Podepsáním smlouvy vztah 

nekončí.  Pokud podnik chce poskytovat kvalitní a efektivní sluţby, musí následovat další 

péče a nejen v rámci uzavřené smlouvy. Poskytuje dodatečné sluţby k produktu na základě 

další komunikace se zákazníkem a servis.  Podnik při řízení a budování vztahů se zákazníky 

prochází čtyřmi fázemi: 

 

1. Oslovení zákazníka 

 

Kaţdý podnik má své portfolio produktů a sluţeb. Podnik vyhledává takové zákazníky 

o kterých ví, ţe je můţe jejich sluţba a nebo produkt zaujmout. Marketingové oddělení 

má na starosti právě tuto část. Vyhodnotí se marketingové analýzy a provede se segmentace 

trhu. Podnik by měl vědět, kdo jsou jeho potencionální zákazníci a jaké produkty jim můţe 

nabízet. 

 

2. Obchodní transakce 

 

Podnik se snaţí uzavřít kontrakt s potencionálním nebo stávajícím zákazníkem. Jde 

o vyjednávání a specifikaci budoucího vztahu.  

 

3. Plnění objednávek 

 

V této fázi podnik plní podmínky uzavřeného kontraktu a dodává svoje produkty nebo 

sluţby na základě ujednaných podmínek. Do této fáze zahrnujeme veškeré logistické činnosti 

spojované s dodáním produktu či sluţby a také komunikaci mezi zákazníkem a podnikem, 

které produkty či sluţby je podnik schopen zabezpečit v rámci svých sluţeb. 

 

4. Zákaznický servis 

 

Po dodání sluţby či produktu se podnik zavazuje a zároveň podporuje další aktivity 

týkajícího se produktu. V této části poskytuje podnik servis v záruční lhůtě. Nabízí i další své 
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stávající, či nové produkty a sluţby. Podnik se snaţí nabízet lepší produkty a tím i zvyšovat 

přidanou hodnotu pro zákazníka. 

 

Kaţdá z jednotlivých fází CRM vyuţívá jiné procesy CRM, jeţ zrealizují tento obchodní 

cyklus. Docílit kvalitního vztahu se zákazníkem můţe podnik na základě získávání a ukládání 

informací, které získává v průběhu celého obchodního cyklu. Informace se ukládají pomocí 

softwaru CRM. Jsou to velmi cenné informace a podnik je nadále můţe vyuţívat pro další 

procesy a fáze CRM v podniku. [11] 
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5 Zavedení CRM v podniku 

 

Zavedení systému CRM v podniku musí být součástí strategického plánu podniku. Před 

tím neţ proběhne samotná implementace systému CRM, musí se jasně stanovit poţadavky 

na systém. Poţadavky se stanovují podle cílů, které bude chtít podnik dosáhnout.  

 

5.1 Vypracování strategie CRM  

 

Základním principem CRM strategie je promyšlené budování vztahů k nejziskovějším 

a nejperspektivnějším zákazníkům. Strategie nahrazují aktivity směřující ke zvýšení podílů 

na trhu specifického produktu aktivitami, které zvyšují podíl na objemu nákupu specifického 

zákazníka. [3] 

 

Bylo vytvořeno 6 základních pravidel, které by se měly dodrţovat při určování strategie 

CRM.  

1. Proces vypracování strategie CRM musí být řízen v rámci strategického projektu. 

2. Stávající situaci je třeba přesně analyzovat, aby bylo moţné na jejím základě provádět 

realistická strategická rozhodnutí. 

3. Strategické projekty musí být zpracovávány ve spolupráci s vrcholovým 

managementem. Řídící tým strategického projektu musí být sloţen z manaţerů první 

linie daného podniku. 

4. Metodika vypracování strategie CRM nesmí být s ohledem na praktickou pouţitelnost 

příliš sloţitá. 

5. Strategie CRM se musí výrazně odlišovat od konkurenčních strategií v této oblasti, 

aby mohla vést k poţadovaným výsledkům. 

6. Formulovaná strategie CRM musí být prakticky proveditelná. [15] 

 

5.1.1 SWOT analýza a její vypracování 

 

Jednou z dobrých metod pro strategické plánování je SWOT analýza (strenghts, 

weaknesses, opportunities, threats). Jde o metodu, která je zaloţena na výše zmíněných šesti 
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zásadách. Základem pro SWOT analýzu je stanovení výchozí situace podniku. Analyzuje 

slabé a silné stránky podniku a to především z hlediska strategie CRM. Cílem je omezení 

slabých stránek a vyuţití silných stránek. Následně jsou zkoumány příleţitosti a hrozby. 

Cílem je vyuţít příleţitosti a cíleně předcházet hrozbám. Silné a slabé stránky představují 

interní (vnitřní) vlivy, příleţitosti a hrozby naopak externí (vnější) vlivy.   

 

Výrazné silné a slabé stránky v oblasti CRM vzhledem k příslušným konkurentům 

posuzujeme v rámci interní (vnitřní) analýzy. Nejdříve musíme identifikovat naši konkurenci 

a pak teprve můţeme začít se srovnáváním pro různé nástroje. Je vhodné mít dostatečný počet 

orientačních hledisek, aby bylo moţné vytvořit dobrý základ pro identifikaci vlastních silných  

a slabých stránek. Před pouţitím těchto orientačních hledisek, je zapotřebí definovat 

srovnávací dimenze. Ty zpravidla zahrnují technické parametry, které je potřeba rozšířit 

o parametry týkající se obchodních procesů a kvalifikace zaměstnanců. Cílem interní 

strategické analýzy je rozpoznání vlastních silných stránek, na kterých lze budovat nové 

strategie a zároveň zjištění slabých stránek, kterých je třeba se v rámci nové strategie 

vyvarovat.   

 

Analýza externích vlivů je sloţitější proces neţ interní analýza CRM. A to z toho 

důvodu, ţe potřebné informace, které získáváme z vnitropodnikových zdrojů, nejsou snadno 

přístupné. Potřebné informace lze získat různými způsoby, například z podnikových 

publikací, z placených databází nebo provést vlastní šetření. Kvalita pouţitých zdrojů 

ovlivňuje pak celkový výsledek. Jedna z moţností jak můţeme získat kvalitní přehled 

o příleţitostech a hrozbách je vytvoření týmu pro strategické plánování. Jejich hlavním 

úkolem je třeba denní přijímání, zpracovávání a vyhodnocování nových signálů. 

Vyhodnocené signály nás mohou upozornit na slabé stránky podniku. Pod pojmem signál 

rozumíme veškeré informace, které získáváme od pracovníků.   

 

Na základě zjištěných výsledků SWOT analýzy se následně vytvoří strategie CRM 

a i její doporučení pro praktické vyuţití. Odpovědné osoby by měly na doporučení 

reflektovat. [15] 
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5.2 Proces zavedení CRM v podniku 

 

Zavádění CRM systému v podniku je náročný proces a skládá se z několika částí, které 

mají v plánovacím cyklu tři úrovně – vedení, obchodní jednotka a funkční oblast. Jednotlivé 

části procesu implementace CRM jsou níţe uvedené. 

 

Vize 

 

Vize nám představuje klíčovou myšlenku a je nadřazena strategii. Vize obsahuje 

manaţerské zásady, filozofie podniku a také očekávání nebo přínos podniku. Není to pouze 

zaměření na specifické produkty a trhy, ale také se to do určité míry týká i lidského faktoru. 

Podstata CRM vize podniku musí vycházet nejen z charakteru podniku dané firmy, 

ale i z prostředí a charakteristiky zákazníků podniku. Na tvorbě by se měli podílet i samotní 

zaměstnanci podniku. Do vize je potřeba zahrnout i důvody, proč chceme v podniku zavést 

systém CRM, co očekáváme od toho systému, jaký bude mít přínos pro podnik.  

 

Základní koncepce 

 

Dále následuje SWOT analýza, při které jsou podchyceny vnější i vnitřní faktory. 

Výsledkem je potom základní koncepce.  

 

Poslání a odpovědnost 

 

Tento krok je prováděn na úrovni strategické obchodní jednotky, dochází k definování 

jejího poslání. Jedná se o stejný postup jako při určování strategie pro celý podnik, jen 

s rozdílem, ţe tento krok je spíše zaměřen na opatření, která se týkají obchodní jednotky. Určí 

se, kdo bude odpovědný za řízení CRM v podniku.   

 

 

Obchodní strategie na úrovni obchodní jednotky 

 

Obchodní strategie je souhrn opatření se společnou hlavní myšlenkou. Souhrn těchto 

opatření se vztahují pouze na danou obchodní jednotku. Dochází ke konkrétnímu definování 
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jejího poslání pomocí příslušných nástrojů. Následuje ověření funkčnosti a přezkoušení 

tohoto návrhu v oblasti CRM.   

 

Ověření funkčnosti navržené strategie 

 

Navrhovanou strategii je potřeba přezkoušet. Musí se zjistit, nakolik jsou navrhovaná 

opatření prakticky pouţitelná a nakolik je moţné tato opatření kombinovat. Zároveň se musí 

brát ohled na zaměření celého podniku. Zjištěné výsledky je potřeba konzultovat s vedením 

podniku. Odpovědnost za tento úkol má manaţer CRM.   

 

Naplánování projektů pro implementaci systému CRM 

 

Dochází k rozčlenění potřebných opatření do jednotlivých projektů implementace 

a zároveň i k naplánování těchto projektů. Při plánování je nutná spolupráce manaţera CRM 

s příslušným obchodním oddělením. Plánují se základní prvky pro funkčnost celé strategie: 

náklady, zdroje, odpovědné osoby, celková organizace projektu, metodika implementace 

a další. Po tomto kroku jiţ strategie dostává konkrétní podobu. 

 

Schválení a sestavování rozpočtu 

 

Závěrečným krokem je schválení plánu a sestavení rozpočtu nákladů. Plán schvaluje 

obchodní jednotka a vedení podniku. Je vhodné, aby při implementaci CRM 

a restrukturalizaci podniku byli manaţeři, kteří se podíleli na vytváření strategie součástí 

uţšího vedení podniku. [3, 15] 

 

5.3 Faktory pro výběr  

 

Na trhu je hodně softwarových společností, které nám nabízejí nepřeberné mnoţství 

systémů CRM. Mezi nabídkami najdeme výrazné rozdíly. Některá softwarová řešení 

se specializují jen na dílčí oblasti, jiná se snaţí o komplexní pojetí. Je jen na podniku, 

pro který software se rozhodne, které aplikace vyuţije a bude celkově podniku vyhovovat. 

Nabídka produktů je velmi pestrá a tím se nám výběr můţe hodně ztíţit. Co by mělo být 
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pro výběr CRM důleţité a co ne? Při výběru nám můţou pomoci informace, které jsou 

uvedeny na webových stránkách časopisu  IT Systems.  

 

Kvalita dat 

 

Rychlé a snadné propojení jednotlivých dat, rychlé vyhledávání informací 

v poţadované kvalitě a zaznamenávání celé historie sledovaného záznamu, to jsou funkce, 

které má mít  kvalitní CRM systém. Dalším poţadavkem je kvalita správy adres. Tím 

je myšleno např. sníţení duplicity adres, zvýšení přesnosti zadaných a upravovaných 

adresních dat, udrţování aktuálních adres a další. Nejen samotné adresy systém umí zpracovat 

a uchovávat. Informace, které získáme z obchodních styků a uloţíme do systému, musí být 

dostupné, případné změny se musí objevit na všech úrovních. Dobře řešený a propracovaný 

CRM systém nám umoţní sníţit náklady na správu adres a zároveň zvyšuje kvalitu jejich 

uloţení. Podniku by měl systém CRM poskytovat takové funkce, které vyhovují potřebám 

a procesům zákazníka a zároveň bude podporovat podnikovou strategii.  

 

Práce s dokumenty 

 

Častým poţadavkem je evidence veškeré korespondence a příslušných dokumentů. 

Evidenci korespondence a příslušných dokumentů provádí kaţdý podnik a je součástí 

kaţdodenních úkolů. Při tvorbě hromadné korespondence, na základě námi vytvořených 

šablon, se ocení jednoduchost vytváření a samozřejmostí je i podpora kancelářských 

softwarových balíků. Další marketingové nástroje, které nám přinesou přidanou hodnotu 

pořízeného řešení je tvorba kampaní a podpora uţivatele při správě kampaní, snadná 

identifikace cílové skupiny adres, které si zákazník jasně definuje, určí si  kritéria a zvolí 

si komunikační kanály.  

 

Vyhodnocování obchodních případů 

 

Společnosti si pořizují CRM z toho důvodu, ţe při pouţívání tohoto systému dochází 

ke zlepšení poţadovaných výsledků společnosti. Jedním z dílčích cílů zlepšení je lepší 

vyuţívání obchodních případů. Společnost si určuje pravidla pro sledování a vyhodnocování 

obchodních případů v rámci CRM řešení. Evidence a reportování obchodních případů vedou 

ke zvýšení transparentnosti výsledků obchodního oddělení. Strukturované uloţení 
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relevantních informací o obchodních případech dle konkrétních potřeb společnosti – 

to bychom měli poţadovat po CRM.  

 

Přehlednost a podpora týmové práce 

 

Pro zaměstnance podniku musí být vyhledávání informací, které jsou uloţené v CRM 

databázi, co nejjednodušší. Je potřeba vybrat takový systém, který bude pro všechny jeho 

uţivatele snadno ovladatelný, uţivatelsky přívětivý a bude vytvářet podle určitých pravidel 

pravdivé informace na základě snadné moţnosti vyhledávání a filtrace. Důleţitým přínosem 

pro podnik by mělo být sníţení nákladů díky zkrácení doby na vyhledávání relevantních 

informací. Další nabízenou funkcí u některých CRM řešení je groupwarová funkce. Je určena 

pro podporu týmové práce. Mezi groupwarové prvky můţeme zařadit například společné úsilí 

podpořené sdílenými schůzkami, archivace e-mailů, přehled o vyuţití zdrojů (např. 

automobily) a další. Slouţí ke zlepšení kancelářských procesů a zefektivnění spolupráce mezi 

marketingovým a prodejním týmem. 

 

Mobilita a otevřenost 

 

I zaměstnanci, kteří svoji obchodní činnost vykonávají v terénu, by měli mít moţnost 

dostat se k potřebným informacím. Podnik by měl zváţit, zda funkci podpory mobility bude 

potřebovat a zda bude přínosem pro podnik. Případný nedostatek správných informací 

pro zaměstnance můţe znamenat i ukončení kontraktu se zákazníkem. Mobilita systému – 

webový klient, klient pro mobilní telefony, off-line replikační stanice umoţňují 

plnohodnotnou práci v terénu. Podnik pravděpodobně bude mít i další informační systémy. 

CRM systém by měl spolupracovat i s ostatními informačními systémy zavedenými 

v podniku. Otevřenou spolupráci vyţaduje vyuţívání a akceptování ICT standardů. Lepší 

variantou je integrace stávajícího izolovaného řešení do jednoho funkčního a vzájemně 

kooperujícího systému neţ vytvoření nového izolovaného systému. Příkladem jednotného 

systému můţeme uvést například spolupráce CRM s ERP řešením, s kancelářským systémem, 

se systémem pro získávání informací z webu a s aplikací CTI (computer telephony 

integration). 
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Rychlost nasazení 

 

Úspěšná a rychlá adaptace softwaru mezi zaměstnanci závisí na produktu, který 

vybereme. Při výběru preferujeme produkt s jednoduchým ovládáním, inteligentními 

funkcemi, průvodcem pro sloţitější úlohy a krátkodobou dobou přijetí ze strany jejich 

uţivatelů. Mezi další poţadavky při výběru můţeme zařadit evidenci uţivatelských změn – 

tuto funkci má kaţdý dobrý informační systém. Kaţdá změna  záznamu je zdokumentována. 

Nezbytnou součástí CRM řešení je také nastavení práv umoţňující zaměstnancům vidět jen 

poţadované záznamy. Důleţitým faktorem jsou také náklady na zprovoznění systému. 

Celkové náklady na implementaci systému ovlivňují různé faktory, mezi které řadíme 

jednoduchost instalace, snadná administrace a nízká míra sloţitosti zavádění jednotlivých 

uţivatelských přizpůsobení.  

 

Technologie a cena 

 

Nejen funkční a technologické vlastnosti hrají důleţitou roli při výběru CRM systému. 

Nesmíme zapomenout na cenu nabízeného produktu a co vše výsledná cena zahrnuje. 

Nejedná se však jen o cenu, za kterou software pořídíme, ale musíme počítat a zajímat 

se i o licenční politiku nabízeného produktu. Kolik nás bude stát upgrade na novou verzi, výše 

roční podpory, moţnost rozšíření produktu a jaká je záruka spokojenosti. Přijatelným 

modelem můţe být pro střední podniky model SaaS – „Software as a Servise“, u tohoto 

modelu dochází k hostingu aplikace provozovatelem sluţby. Zákazníkům je nabízen přes 

internet, není potřebná instalace a provoz aplikace na vlastních zařízeních. Vyuţíváním tohoto 

modelu mohou redukovat přímé náklady na nákup softwaru, rychlého nasazení 

a outsourcingu. Klasický model „On Premise“ je naopak od první varianty instalován  a 

provozován v IT architektuře zákazníka. [17] 

 

Po zadání všech kritérií pro výběr CRM systému můţe našim poţadavkům vyhovovat 

více dodavatelů. V takovém případě musíme posoudit dodavatele (stabilitu, spolehlivost, 

plnění smlouvy, a další). Musíme si uvědomit všechna moţná rizika, která by způsobila 

moţný zánik dodavatele našeho softwaru. 
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5.4 CRM pro průmyslový podnik – Microsoft Dynamics CRM 

 

Pokud se podnik rozhodne implementovat CRM systém, musí si vybrat nějakého 

dodavatele. Kritéria pro výběr jsme si popsali v předchozí kapitole. Na internetu najdeme 

hodně nabídek. Firma Microsoft nabízí elegantní, praktické, komplexní řešení pro řízení 

zákaznických vztahů.   

 

Firma Microsoft nabízí podnikům CRM produkt Microsoft Dynamics CRM. Microsoft 

Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré 

nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udrţení dobrého přehledu o zákaznících, 

od prvního kontaktu, přes prodej aţ po následnou péči o klienta. V nabídce najdeme dvě 

moţnosti jak implementovat CRM. První variantou je vyuţití standardního CRM řešení 

a druhá varianta je nabídka hostovaného CRM řešení.  

 

5.4.1 Standardní CRM řešení 

 

Umoţňuje nasazení Microsoft Dynamics CRM na serverech podniku a neomezené 

moţnosti integrace a přizpůsobení CRM. Microsoft Dynamics CRM umoţňuje integraci 

s hlavními produkty a technologiemi Microsoft. S přizpůsobením Microsoft Dynamics CRM 

a integrací aplikací, nástrojů a sluţeb od jiných dodavatelů pomohou certifikovaní partneři 

společnosti Microsoft. 

 

Microsoft Dynamics CRM nabízí tři varianty:  

 

 Microsoft Dynamics CRM Workgroup tato edice je určena aţ pro 5 členů týmu 

a umoţní sdílet informace o zákaznících a získat o nich dobrý přehled. CRM řešení 

se přizpůsobí dle potřeb podniku, tím se dosáhne lepší týmové spolupráce, sdílení dat 

a usnadní se vykazování a reporting. 

 

 Microsoft Dynamics CRM Professional edice nabízí bohatou sadu funkcí a podporuje 

nasazení v jedné společnosti. Bez omezení počtu uţivatelů.  
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 Microsoft Dynamics CRM Enterprise tato edice je určena pro potřeby velkých firem, 

podporuje více tzv. tenantů, je moţné ho škálovat tak, aby odpovídal CRM potřebám 

korporátních organizací nebo internetových CRM řešení. 

 

S moduly Prodej, Marketing a Servis Microsoft Dynamics CRM nabízí funkce a moţnosti 

k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních 

aktivit, řešení a eskalaci servisních případů. Řešení poskytuje zaměstnancům nástroje 

a informace, které jsou potřebné k vytvoření uceleného pohledu na zákazníky, umoţňuje 

udrţovat zákaznické informace na jednom místě, podporuje týmovou práci a pomáhá v plnění 

úkolů v rámci nastavených firemních procesů. 

 

Modul Prodej 

 

Modul prodej nabízí zaměstnancům v oddělení prodeje okamţitý přístup 

k zákaznickým datům a obchodním příleţitostem v reţimu online i offline, zvyšuje 

tak efektivitu jejich práce a umoţňuje trávit více času vlastním prodejem. Analytické nástroje 

pomáhají maximalizovat vyuţití příleţitostí ke kříţovému  a následnému prodeji. Díky správě 

obchodních příleţitostí, automatizovanému zpracování zájemců, řízení prodejních procesů 

a sledování konkurence se dosáhne zvýšení úspěšnosti prodeje. Dále díky centralizovanému 

a personalizovanému pohledu na zákaznické preference, vztahy a úplnou historii aktiv 

a komunikace dochází ke lepšímu porozumění potřebám zákazníků. Celkově tento modul 

přináší zrychlení obchodních procesů, vyšší procento uzavřených obchodů a zvýšení  věrnosti 

zákazníků. Ukázka prostředí aplikace Prodej v oblasti produktivity – viz. příloha 1.  

 

Modul Marketing 

 

Zajišťuje marketingovým specialistům nástroje pro čištění dat a segmentaci zákazníků, 

špičkové funkce pro řízení kampaní, generování nových příleţitostí a přehledné analýzy, které 

zvyšují efektivitu marketingových akcí, sniţují náklady a umoţňují lépe sledovat klíčové 

ukazatele. Modul Marketing nabízí komplexní sadu marketingových funkcí, které jsou 

potřebné  k efektivnímu zacílení a oslovení nejpřínosnějších zákazníků. Na základě pouţití 

komplexních zákaznických, obchodních a demografických informací je moţné provádět 

podrobnou segmentaci zákazníků. S pomocí nástrojů pro správu ţivotního cyklu kampaní – 

jejich plánování, definování rozpočtu a cílů, realizace aktivit, sledování odezev a případný 
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převod na příleţitosti a vyhodnocení výkonnosti kampaní – budou marketingové kampaně 

účinnější. Prostřednictvím komunikačních šablon, intuitivních průvodců pro vytváření aktivit 

nebo pouţitím funkcí hromadné korespondence aplikace Microsoft Office Word podnik 

rychleji osloví zákazníky. 

 

Jednotlivé příklady modulu v oblastech efektivnější správy dat, segmentace (ukázka 

prostředí z oblasti segmentace viz. příloha 2), optimalizace plánování kampaní, automatizace 

pracovních postupů jsou: 

 snadný import dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM,  

 eliminace duplicity dat na základě inteligentního čištění, 

 sdílení marketingových seznamů s kolegy a dodavateli, 

 vytváření cílových stránek pro kampaně na internetu bez nutnosti programování, 

 plánování a sledování cílů, aktivit, úkolů, rozpočtů a podrobností pro kaţdou 

marketingovou kampaň, 

 přizpůsobení nabídek cílovým marketingovým seznamům, 

 ušetření času a finančních prostředků na základě opakovaně pouţitelným šablonám 

kampaní, 

 urychlení schvalovacích procesů pomocí předefinovaných pracovních postupů, 

 aktualizace a vytváření kampaní i mimo kancelář.  

 

Modul Služby zákazníkům 

 

Modul Sluţby zákazníkům přináší informace o zákaznících, funkce pro správu 

servisních případů, historii sluţeb a databázi znalostí přímo na pracovní plochu zástupců 

oddělení sluţeb zákazníkům, včetně jejich manaţerů. S jejich pomocí je moţné zákazníkům 

nabízet konzistentní a efektivní sluţby, které posilují věrnost klientů a zvyšují výnosy 

podniku. Toto komplexní řešení pro řízení zákaznického servisu nabízí známé uţivatelské 

prostředí, bohaté moţnosti konfigurace pro shodu s procesy sluţeb a rozvoje systému podniku 

bez omezení co se týče počtu uţivatelů, podporovaných lokalit či oddělení i poţadované 

funkčnosti. Sdílená databáze znalostí s články uspořádanými podle produktů či kategorií 

sluţeb, podpora zasílání rychlých zpráv a integrované informace o dostupnosti ostatních 

pracovníků servisu napomáhá rychlému a přesnému řešení problémů. S modulem Sluţby 

zákazníkům podnik dosáhne vyšší spokojenosti zákazníků a ocení tak efektivitu zákaznického 
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servisu. Ukázka prostředí aplikace Sluţby zákazníkům v oblasti pracovní postupy – viz. 

příloha 3. [18] 

5.4.2 Microsoft Dynamics CRM Online 

 

Druhou variantou je Microsoft Dynamics CRM Online. Vypadá a chová se stejně jako 

kancelářská aplikace Microsoft Office. Umoţňuje centrálně spravovat informace 

o zákaznících, zvýšit produktivitu a efektivitu prodeje, optimalizovat marketingové kampaně 

a propagační akce, zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků. Zjednoduší se implementace 

CRM a sníţí se tak zátěţ na IT oddělení podniku díky řešení CRM, které je hostováno, 

aktualizováno a udrţováno společností Microsoft. Je to plnohodnotný systém, který 

se vyuţívá online. 

 

5.4.3 Oborová řešení – diskrétní výroba 

 

Microsoft Dynamics řešení pomáhají výrobním společnostem všech velikostí sledovat 

kvalitu, plánovat výrobu, kontrolovat náklady, vyrábět na zakázku i na sklad nebo provádět 

vývoj na zakázku. Aplikace Microsoft Dynamics v kombinaci se zkušeností a řešením 

partnerů nabízejí výrobním společnostem, strojírenským firmám, automotive výrobcům 

i dodavatelům řešení, které podporuje:  

 různé výrobní modely - výrobu na sklad (MTS), vývoj na zakázku (ETO), výrobu 

na zakázku (MTO), montáţ na zakázku (ATO), konfiguraci na zakázku (CTO), 

 plánování výroby, správu materiálu, 

 podporu ţivotního cyklu výrobku, propojení na návrhové systémy, 

 inovaci vlastních produktů a sluţeb, 

 sledování, vyhodnocování a kontrolu chodu společnosti, risk management, 

 zlepšení kontaktu se zákazníky, 

 optimalizaci firemních procesů, 

 

Microsoft nabízí systém CRM, který je adaptabilní a dostupný. Má jednoduché 

uţivatelské rozhraní a nástroje typu průvodců. Podnik si můţe vybrat, zda systém CRM 

implementuje ve svém podniku nebo ho bude pouze hostovat. Pořízením systému podnik 
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zkvalitní své sluţby, zlepší se komunikace mezi podnikem a zákazníkem. Zainteresovaným 

stranám přinese výhody a přínosy. [18] 
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6 Závěr 

 

Dnešní doba je o rychlosti, dostupnosti, internetovém připojení a o nových materiálech. 

Vyvíjí se nové technologie, které nám usnadňují nejen práci. Jen se tak trochu zapomíná 

na kontakt s lidmi. Osobní kontakt uţ nemá takovou váhu jako například před dvaceti lety. 

Je to vidět i na historickém vývoji marketingu. Na začátku byl řemeslník, který o svém 

zákazníkovi věděl všechno a osobní kontakt byl velmi důleţitý. V moderní době pomocí 

internetu a různých systémových řešení sice máme dostupné informace o svých zákaznicích, 

ale přece jen je osobní kontakt omezen. Předpokladem dosaţení přední pozice podniku 

na trhu jsou dlouhodobě prospěšné vztahy se svými zákazníky, loajalita a zájem zaměstnanců 

podílet se na úspěchu podniku svojí prací.  

 

Chce-li podnik uspět mezi konkurencí, musí mít kvalitní nástroje a dobrou strategii. 

Firma Microsoft nabízí komplexní řešení pro řízení vztahů se zákazníky pomocí Microsoft 

Dynamics CRM.  Firma nabízí dva způsoby vyuţívání CRM v podniku. První způsob 

je implementace CRM přímo v podniku, aplikace zajistí i shodu s dalším systémem podniku.  

CRM potřebuje pro svůj provoz často poměrně výkonný server, licence na operační systém 

i databázi. To zatěţuje nejen investiční stránku rozpočtu podniku, ale také kapacity IT 

oddělení. Nevýhodou je, ţe kvůli hardwaru, jeho objednávce, konfiguraci na nasazení CRM 

musí podnik čekat několik týdnů.  

 

Naopak výhodnější varianta, která je především vhodnější pro menší podniky, 

je tzv. hosting systému CRM. Vypadá a chová se stejně jako kancelářská aplikace Microsoft 

Office. Umoţňuje centrálně spravovat informace o zákaznících, zvýšit produktivitu 

a efektivitu prodeje, optimalizovat marketingové kampaně a propagační akce, zvýšit 

spokojenost a loajalitu zákazníků. Jedná se zcela o nezávislou platformu, která se dokáţe 

snadno propojit s libovolnými systémy v jakémkoliv prostředí (např. s různými ERP 

či specializovanými systémy třeba pro řízení logistiky). Podnik se nemusí o nic starat, jen 

platí měsíční poplatky za vyuţívání a správu celého systému. Microsoft nabízí moţnost 

vyzkoušet si aplikaci na měsíc zdarma a pokud podniku vyhovuje, tak měsíční poplatky jsou 

velmi nízké. 
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Zejména druhá varianta má velkou budoucnost. V dnešní době uţ dochází k nárůstu 

implementací hostovaných řešení a SaaS (software-as-a-servis). Klasické implementace 

na vlastních serverech budou v budoucnu vyuţívat jen podniky, kde je vysoká integrace 

s ostatními systémy – velké průmyslové podniky.   

 

Konkurence na trhu je veliká. Podniky, obzvláště velké průmyslové podniky, se 

v budoucnu proto neobejdou bez uceleného řízení vztahů se zákazníky, chtějí –li uspět na trhu 

a mít zisk. 
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