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POVZETEK 

V času hitrega gospodarskega razvoja, vedno večjih potreb potrošnikov in vedno večje 
konkurence je Upravljanje odnosov s strankami, v nadaljevanju CRM (angl. Customer 
Relationship Management), ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. CRM pa 
ni le dobro zastavljen informacijski sistem podjetja, temveč tudi prodaja in podpora 
strankam. Je tudi vizija in strategija poslovanja podjetja, ki je usmerjena k 
zadovoljevanju stranke. 
Ker si večina danes predstavlja CRM napačno, je namen diplomske naloge predstavitev 
koncepta CRM (začetek, filozofija, značilnosti in arhitektura) in njegovo uvajanje v 
podjetje. Največji poudarek je na informacijski tehnologiji, brez katere CRM v praksi 
ne bi bilo mogoče izvajati. 

 
Ključne besede: CRM, operativni CRM, analitični CRM, podatkovno skladišče, 
analitična obdelava podatkov, upravljanje odnosov s strankami 

 

ABSTRACT 

In present time of fast economic development, increased customer demands and 
growing competition, customer relationship management (CRM) is a significant tool for 
a successful company business. CRM is not just well set IT company system but also 
sales and support tool for customers. It is also strategy and vision of business for each 
company, which main target is satisfied customer. 
CRM is frequently misunderstood by many people, so the main issue of this graduation, 
is presentation of CRM concept (start, philosophy, characteristic and structure) and its 
implementation in company system. The main topic is CRM integration in IT 
environment of company, because this is one of the most important solutions.  
 
Key words: CRM, operational CRM, analytical CRM, data warehouse, on-line 
analytical processing, customer relationship management 
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1 UVOD 

Osnovna misel diplomskega dela je proučitev sistema CRM oziroma sistema 
upravljanja odnosov s strankami. CRM je poslovanje, ki združuje ljudi, procese in 
tehnologijo v medsebojen odnos v organizaciji z vsemi tipi strank. Prava vrednost CRM 
je zadržati oziroma ohraniti stranke, povečati lojalnost strank in povečati dobiček.  

CRM ni le muha enodnevnica. Različne vrste CRM poznamo že nekaj časa, le 
zavedali se jih nismo. V 80. in 90. letih, ko smo imeli veliko manjših trgovin, kjer je bil 
lastnik tudi prodajalec, je le-ta vedel vse o nas strankah. Vedel je, kdaj kupujemo, kaj 
največ kupujemo, kolikšna je naša plačilna sposobnost, pravzaprav je poznal naše 
nakupovalne navade. Tako je lahko predvidel, česa bi nam lahko začelo primanjkovati, 
kaj nam lahko novega ponudi, kaj nam je in kaj nam ni všeč. Danes pa je to drugače. 
Skoraj nikjer ni več majhnih trgovin in prodajalec ni več lastnik. Da bi podjetja lažje 
zadrževala svoje stranke, predvsem pa pridobivala nove, jim morajo posvečati vedno 
več pozornosti. Da bi jim to uspelo, morajo imeti dobro organiziran in postavljen CRM.  

Pred uvedbo sistema CRM v podjetje je potrebno vedeti: 
- kaj želimo doseči s sistemom,  
- katere so pomembne odločitve pri sami vzpostavitvi sistema,  
- na kaj je treba paziti,  
- katere prodajne poti se bo uporabljalo, 
- kaj je lahko krivo za neuspeh izvedbe.  
Treba je vedeti, da se informacijske rešitve pri nas ne obnašajo enako kot pri 

drugemu podjetju. Kakšna je rešitev CRM, je odvisno od vsakega podjetja posebej, saj 
imajo tudi različne zahteve. Nekateri želijo model, ki temelji na zaupanju kupcev, drugi 
si želijo razvrstitev kupcev od najboljših do najslabših, spet tretji pa si želijo izvedeti, 
ali bo izdelek, ki ga želijo narediti, res tisti, ki ga bodo želeli kupci. 

CRM v resnici ni le informacijska rešitev. Je strategija poslovanja podjetja 
usmerjena h kupcem. V praksi in tudi v diplomskem delu bom CRM večinoma 
uporabljala v ožjem pomenu, kot informacijsko rešitev za podporo upravljanja odnosov 
s strankami. 
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2 CRM 

 Paul Postma: “Če želite izvedeti kaj o 
dogajanju na trgu, ne poslušajte, kaj o tem 
pravijo kupci, raje ugotovite, kaj počno.” 
(2001, 51) 

  
CRM je poslovna strategija, katere cilj je razumevanje, pričakovanje in ravnanje 

organizacije z obstoječimi in potencialnimi strankami. Njeno razumevanje nam 
omogoča graditi dolgoročne odnose med organizacijo in strankami, ki temeljijo na 
zaupanju in obojestranski koristi. Če stranki ponudimo pravi izdelek ob pravem času na 
pravi način, bo imela občutek, da se vse prilagaja njej, saj bodo njena pričakovanja 
izpolnjena. Organizacija bo s tem povečevala donosnost in izpolnjevala svoje cilje.  

 
Ključni dejavniki uspeha strategije CRM se v grobem vežejo na področja poslovnih 

strategij, organizacijske strukture, organizacijske kulture, tehnologije in podpore 
vodstva (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik 2004, 287-289):  
- jasna opredelitev in široka podpora na stranko usmerjeni poslovni strategij, 
- postavitev merljivih poslovnih ciljev, 
- jasno razumevanje zahtev naših strank, 
- primerna organizacijska struktura in kultura, 
- CRM-ju prijazno informacijsko okolje, 
- povezano delovanje množice tržnih poti, 
- zavedanje velikega pomena zaposlenih in njihove motiviranosti, 
- podpora in sodelovanje vodstva organizacije, 
- strokovni pristop k uvajanju rešitev CRM, 
- CRM je potrebno obravnavati kot kontinuiran proces uvajanja sprememb. 

 
Upoštevanje vseh navedenih dejavnikov pa ni zagotovilo za uspešno uvedbo. Vsaka 

organizacija ima svoje želje in potrebe glede poznavanja strank, zato pravega »recepta« 
za uspešno uvedbo ni. Vsaka organizacija si mora sama izoblikovati pristop k uvajanju, 
pri čemer pa si lahko pomaga z naštetimi dejavniki. 

 
2.1 Osnovna filozofija 
Definicij CRM je veliko, saj se nanj gleda z različnih vidikov. S čimer pa se vsi 

avtorji strinjajo, je, da so najpomembnejši člen v poslovanju stranke.  
 

CRM je koncept in način vodenja, ki povezuje nove, drugačnim potrebam strank 
prilagojene trženjske aktivnosti, povezane z uporabo nove informacijske tehnologije. Je 
nadgradnja koncepta devetdesetih, ki je temeljil na upravljanju podatkov o strankah, in 
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ponuja odgovor na vprašanje, kako učinkovito uporabljati (sedanje ali nove) 
podatkovne baze o strankah in tako v različnih življenjskih obdobjih zadovoljiti 
spreminjajoče se potrebe kupcev. (Horvat 2001, www.gv.si) 

 
CRM je poslovna strategija izgradnje kvalitetnejših odnosov s strankami, ki jo 

omogočajo sodobne računalniške tehnologije (Microsoft, 6NT konferenca 2001):  
- poslovna strategija in filozofija, 
- uvaja nove pristope, 
- zahteva reorganizacijo poslovnih procesov, 
- zahteva podporo sodobne računalniške tehnologije. 
 
CRM ni: 
- informacijska tehnologija, je zgolj podpora, 
- e-trgovanje – CRM vključuje in podpira e-trgovanje, 
- marketinška baza podatkov – CRM se z njo povezuje, 
- programska oprema – je veliko več.  
 
2.1.1 Značilnosti CRM 
Značilnosti upravljanja odnosov s strankami so (Pavlovčič 2000, 19):  
- vzpostavitev in upravljanje dobičkonosnega portfelja strank in ne (le) portfelja 

izdelkov, 
- prepoznavanje strank, ki prinašajo največ dobička, povečevanje truda, da bi 

ohranili oziroma pridobili prav te stranke in zadovoljili njihove potrebe, 
- osredotočenje virov (materiala, dela) na dobičkonosne poslovne odnose, 
- uporaba različnih prodajnih poti, da bi zadovoljili različne potrebe in preference 

strank, 
- prepoznavanje novih možnosti za ustvarjanje nove vrednosti za stranko, 
- nenehno zbiranje podatkov o stranki z namenom lažjega predvidevanja njenega 

obnašanja, s tem usmerjanje aktivnosti in vzpostavitev osebnega odnosa s 
stranko. 
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Slika 2.1 Vpliv CRM na dobičkonosnost organizacije 

Dvig zadovoljstva strank 

Povečanje zvestobe strank 

Povečanje zavedanja in dojemanja blagovnih POSREDEN 
VPLIV NA 
DOHODEK 

NEPOSREDNO 
ZNIŽANJE 

STROŠKOV 

POSREDNO 
ZNIŽANJE 

STROŠKOV 

POVEČANJE 
DOHODKOV 

ZNIŽANJE 
STROŠKOV 

Povečanje dohodkov od že obstoječih strank 

Razvoj novih produktov in storitev 

Izboljšanje produktivnosti  

Porazdelitev stroškov 

Zmanjšanje potreb po kapitalu 

Krajšanje časov razvoja produktov  

Zmanjšanje strankine odvisnosti od podpore  

Zmanjšanje napak v izvedbi storitve  

POVEČANJE 
DOBIČKONOSNOSTI 

Pridobivanje novih strank 
NEPOSREDEN 

VPLIV NA 
DOHODEK 

 
Vir: Kustrin et al. 2002, 9.  
 
2.1.2 Cilj CRM 
CRM rešitve organizacijam omogočajo oblikovati enoten pregled informacij o 

stranki, kar pomeni lažjo identifikacijo, komunikacijo s stranko, ponudbo storitev prek 
več kanalov. Rezultat je preprostejša in hitrejša izvedba storitev ter večje zadovoljstvo 
strank. (Center vlade RS za informatiko 2002, www.sigov.si ) 

 
Cilj CRM je ustvariti dolgoročne dobičkonosne odnose s strankami in s tem doseči 

čim večji dobiček (Kos 2001, www.euoroteh.si/ecrm). To pomeni: 
- vzpostavitev enotnega dolgoročnega dialoga s kupci preko vseh poslovnih 

funkcij in vseh stičnih prodajnih točk, 
- vzpostavitev integriranega pristopa k upravljanju odnosov s strankami preko 

vseh funkcijskih enot podjetja, 
- zagotovitev enostavne in konsistentne komunikacije s kupci, 
- razumevanje vedenjskih navad in poznavanje kupcev, 
- zadovoljstvo kupcev, 
- ugled podjetja. 
Ta cilj pa je možno doseči le, če bo celotno podjetje združilo razpršeno znanje o 

strankah na eno mesto, do katerega bodo imeli dostop vsi zaposleni. 
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2.1.3 Sistem CRM 
Pri opredeljevanju ravnanja odnosov s strankami se običajno poudarjarjajo 

pomembnost oblikovanja dolgoročnih odnosov s strankami, učinkovitost aktivnosti v 
vsakem sodelovanju z njimi ter sposobnosti naprednih tehnologij, ki so danes pogoj za 
doseganje konkurenčne prednosti. 

 
Slika 2.2 Sistem CRM 

 

TEHNOLOGIJE 
Arhitektura CRM 

(operativni, analitični, organizacijski 
CRM) 

MISELNOST 
Življenjski ciklus odnosa  

(odnosi s strankami) 

DELOVANJE  
Poslovne aktivnosti 

(trženje, prodaja in storitve) 

Vir: CRM for Decision-Makers 2001, 23. 
 

Sistem CRM, ki vključuje pristop ravnanja odnosov skozi življenjske cikluse 
odnosov med strankami in podjetjem, omogoča podjetju oblikovanje celovitega pogleda 
na posamezno stranko, strankam pa zagotavlja celovitejši vpogled v poslovanje s 
podjetjem. Na ta način, skozi nove in različne načine trženja, oblike prodaje ter 
storitvene aktivnosti, podjetje znižuje stroške, povišuje dohodke in optimizira 
življenjsko vrednost odnosa s stranko (angl. customer lifetime value) za podjetje. 
Življenjska vrednost odnosa s stranko označuje prihodnji čisti dobiček, ki naj bi ga 
posamezna stranka prispevala podjetju v času življenjskega ciklusa njunega odnosa. 

Življenjski ciklus med podjetjem in stranko se lahko razdeli na štiri stopnje, in 
sicer: 

- Privabljanje; pomeni stopnjo, ko podjetje z upravljanjem trženjskih aktivnosti 
ustvarja prepoznavnost pri strankah. 

- Dogovarjanje; zavedanje strank o prisotnosti podjetja na trgu se stopnjuje do 
stopnje, ko stranka prične sodelovati s podjetjem. 

- Izvedba oziroma izvršitev; tu je opravljena menjava (stranka prejme naročeno). 
- Podpora in storitve; pomoč, podpora in ponujanje nadaljnjih storitev strankam. 
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2.2 Arhitektura CRM 
Prva naloga uvedbe CRM je zagotoviti potrebe strank. Temu sledijo poznavanje 

želja in interesov. Da pa bi sistem deloval tako, kot mora, je sestavljen iz več različnih 
informacijskih in tehnoloških sestavin, ki podpirajo različna obdobja v življenju 
stranke, kar je razvidno iz slike 2.3. 

 
Slika 2.3 Arhitektura sistema CRM 

 
Vir: Meta Group, 2001 
 
V okviru CRM informacijski sistem (v nadaljevanju IS) se vse sestavine med seboj 

prepletajo. Uspešen CRM IS zahteva tudi povezavo z vsemi drugimi poslovnimi 
aplikacijami in procesi v podjetju (financami, upravljanjem verige dobaviteljev, 
logistiko, načrtovanjem človeških virov) ter povezavo z zunanjimi partnerji, dobavitelji 
in distributerji (ERP). 

S tem podjetje pridobi pregleden sistem, ki zajema vse informacije o strankah, 
omogoča učinkovito prepoznavanje strank, njegovo segmentacijo  in pripravo tržnih 
akcij. Ker ima podjetje na ta način možnost spremljati stranke, lahko večino potreb 
svojih strank predvidi, se ustrezno pripravi (razširi ali skrči nabor izdelkov) in jih 
ponudi na način, ki bo dal dobre rezultate. 

7 



CRM  

CRM je v ožjem pomenu besede informacijsko okolje in sistem, katera omogočata 
upravljanje odnosov s strankami. V nadaljevanju diplomske naloge bo velik poudarek 
prav na ožjem pomenu kratice CRM. 

 
2.2.1 Operativni CRM 
V operativni CRM (angl. operational CRM) sodijo vse aplikacije (podpora prodaji, 

trženjskim in storitvenim dejavnostim, sprejemanje naročil, klicni center, spletni portal 
itd.), ki so potrebne, da poslovanje s stranko lahko obravnavamo kot celovit poslovni 
proces. Zagotavlja podporo vsem komunikacijam s stranko, tako prek telefona, 
osebnega stika, spleta, e-pošte, faksa/pisma, direktno, WAP, GSM. Omogoča dodajanje 
novih informacij o stranki. 

Za uporabo podatkov na operativni ravni je značilno:  
- da se podatki ne bi smeli podvajati, s čimer se izognemo težavam pri njihovem 

posodabljanju, 
- uporabnike zanimajo predvsem trenutne vrednosti podatkov, 
- dostop do podatkov je pogost (časovno enakomerna obremenjenost podatkovnih 

virov), količina podatkov, s katerimi delamo, pa po navadi majhna (podatki o 
enem nakupu, enem kupcu in le nekaj izdelkih), 

- način uporabe podatkov se le redko spreminja (ponavljajoč vzorec uporabe), 
- zanesljivost mora biti visoka, čas dostopa pa kratek. 
Primer: 

Stranka se zanima za klimatsko napravo, ki jo imamo v akciji, in njene značilnosti. 
Zaradi na enem mestu zbranih podatkov o stranki nam je omogočeno, da vidimo vse 
dosedanje kontakte (ali je že povpraševala po klimatski napravi, kako redno nakupuje, 
ali je zvesta stranka itd.). Vidimo lahko tudi, ali smo ji poslali kakšen reklamni material 
oziroma jo kako drugače obvestili o akciji. Na podlagi vseh teh podatkov lahko stranki 
lažje svetujemo, saj je ne seznanjamo z njej že znanimi podatki.  

 
2.2.2 Analitični CRM 
Analitični CRM (angl. analytical CRM) obsega skladišče podatkov in postopke 

prenosa podatkov iz vseh namenskih programov operativnega CRM v skladišče 
podatkov, ustrezna orodja za avtomatizacijo trženja in analitična orodja za posamezne 
segmente uporabnikov in poslovna področja podjetja. Njegova naloga je opravljanje 
analiz (sistem za tržne analize, sistem za tržne akcije, sistem za merjenje dobička, 
sistem za izdelavo zbranih poročil) vseh podatkov, ki jih imamo o strankah. S 
pridobljenimi modeli in napovedmi bolje spoznamo stranko, ji prilagajamo storitve in 
izdelke ter izboljšamo načine poslovanja z njo. 
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Za analitični CRM so ključni podatkovno skladišče, ki shranjuje ogromne količine 
kakovostnih podatkov o strankah podjetja in tako predstavlja njegov spomin, ter sistemi  
za podporo odločanju, ki na podlagi preoblikovanih informacij in ustreznega znanja o 
strankah nudijo podjetju pomoč pri sprejemanju odločitev v prihodnosti.  

Za uporabo podatkov na analitični ravni velja: 
- da podatkov večinoma ne posodabljamo, zato podvajanje ni problem, 
- uporabnike zanimajo tudi zgodovinski podatki (npr. gibanje prodaje v preteklih 

letih), 
- dostop do podatkov je neenakomeren (morda nekaj analiz dnevno), količina 

podatkov, s katerimi delamo, pa po navadi velika, čeprav analitik dobi kot 
rezultat nekaj sumarnih vrednosti, 

- način uporabe podatkov je zelo raznolik, 
- zanesljivost ni tako pomembna kot na operativni ravni, za zahtevnejše analize pa 

smo pripravljeni počakati nekaj sekund ali minut, morda celo uro. 
 
2.2.3 Kolaborativni (sodelovalni) CRM 
Kolaborativni CRM (angl. collaborative CRM) služi kot podpora sodelovanju s 

strankami, partnerji in dobavitelji. Podjetju olajša sodelovanje s strankami, izboljša 
komuniciranje in povezanost ter usklajenost informacij o strankah znotraj podjetja. 
Omogoča, da informacije, ki jih pripravi analitični CRM, posreduje vsem strankam prek 
vseh zbranih klasičnih (pošta) in elektronskih osebnih medijev (telefaks, elektronska 
pošta, SMS), kar mu omogoča operativni CRM. 
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3 INFORMACIJSKO OKOLJE CRM 

Informacijsko okolje sestavlja povezano delovanje informacijskih tehnologij (angl. 
information technology, IT), procesov in ljudi, ki zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in 
posredujejo znanje, pridobljeno na podlagi podatkov, ki napajajo informacijsko okolje 
podjetja. V dobi CRM je še posebej pomembno, da oblikujemo informacijsko okolje na 
podlagi zahtev in potreb poslovnega okolja, ker bo le tako sposobno podpirati nove 
poslovne aktivnosti in miselnost podjetja. Informacijsko okolje najbolje določimo, če 
jasno opredelimo vlogo informatike, informacijsko arhitekturo, tehnologije in podatke. 

 
3.1 Vloga informatike 
Enostaven primer majhnih trgovin z začetka prejšnjega stoletja jasno pokaže, da 

poslovno delovanje na podlagi znanja o strankah ni nekaj povsem novega. Trgovci so 
trženje na podlagi poznavanja svojih strank poznali in izvajali že od nekdaj. Kot lastniki 
»trgovinice« z nekaj stalnimi strankami, so se dobro zavedli pomena gradnje trdnih 
odnosov z njimi ter jim na podlagi znanja o njih samih nudili bolj poosebljene storitve 
in nakupe. Vse potrebne podatke so bolj ali manj spontano zbirali in preoblikovali v 
znanje v svoji glavi. V dobi CRM je poslovno okolje postalo neprimerno 
kompleksnejše. Ogromno strank, proizvodov in storitev, več tržnih poti in konkurence 
ter bistveno manj reakcijskega časa so razlogi, da človeški možgani ne morejo biti kos 
kompleksnosti povezav in množici podatkov. Na pomoč jim je priskočila informacijska 
tehnologija, ki omogoča zbrati in posredovati znanje ter krmiliti procese, ki miselnost in 
poslovne usmeritve CRM »oživljajo« v praksi. (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, 
Groznik 2004, 289)  

 
Za uspešno izvedbo in delovanje CRM je potrebno uvesti spremembe na vseh 

področjih poslovanja. 
 
Za uspešno izvedbo strategije CRM je potrebno informatiko v organizaciji pravilno 

umestiti. Zavedati se je potrebno, da uvajanje informacijske tehnologije brez podlage v 
poslovnih strategijah ter brez upoštevanja ljudi in poslovnih procesov, ki jih podpira, 
nima prave vrednosti. Pogosto uvajanje CRM v svoje roke prevzamejo informatiki, kar 
praviloma ne privede do uspeha. Uvajanje mora izhajati iz pobude vodstva organizacije, 
izvajati pa ga mora za to usposobljena skupina, sestavljena iz strokovnjakov z različnih 
področij, med katerimi pa mora nujno svoje mesto najti informatika. Ena 
najpomembnejših vlog informatike je nenehno spodbujanje razvoja primerne 
informacijske kulture organizacije, saj prav ta odločilno vpliva na uspešno uvedbo 
CRM. (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik 2004, 289-290)  
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V dobi CRM je informatika v podjetjih soočena s številnimi izzivi. Poenotiti mora 
podatke v integriranem informacijskem okolju podjetja, ki jih ne bo le shranjevala, 
temveč bo poskrbela, da bomo iz množičnih podatkov dobili potrebno znanje, ki ga 
bomo lahko posredovali naprej. Pomembno mesto morata najti tudi integracija in 
kvaliteta podatkov o strankah, saj se ravno na tem »porušijo« sistemi CRM. Slednje 
predstavlja podlago za izgradnjo enotnega pogleda na stranko z vidika celotnega 
podjetja. 

Informacijskega okolja ne sestavljajo samo številne tehnologije za upravljanje 
CRM, ampak predvsem ljudje, ki morajo pravilno pristopiti k uvajanju in uporabi 
rešitev. Poslovni cilji morajo predstavljati gonilo poslovne funkcionalnosti in to 
moramo upoštevati pri razvoju sleherne tehnološke rešitve. Mankoff (2001) pri razvoju 
tehnoloških rešitev predlaga korake, ki so prikazani na spodnji sliki. 

 
Slika 3.1 Pot od poslovnih ciljev do rezultata 

 
Poslovni 
cilji 

Uskladitev 
poslovnih ciljev 
in informacijskih 
operacij 

 
Oblikovanje  

 merljivih  
 ciljev 

 
 Oblikovanje 
 sistema in 
 implementacija 

 

REZULTATI 

 
Vir: Mankoff, 2001 
 
V nadaljevanju bomo spoznali arhitekturo informacijskega okolja in tehnologije, ki 

v kombinaciji s pravim načinom obdelovanja podatkov odločilno vplivajo na 
uresničevanje in podporo strategijam CRM. 

 
3.2 Arhitektura informacijskega okolja 
Podjetja se danes premalo zavedajo pomena primerne informacijske arhitekture, na 

temeljih katere lahko uvajajo rešitve, ki so kos vse hujšim poslovnim zahtevam. 
Podjetja še vedno dajejo prednost hitrim in poceni rešitvam, ki ne spodbujajo 
ustvarjanja dolgoročnih konkurenčnih prednosti. 

Informacijska infrastruktura mora zbirati in združevati različne podatkovne vire, ne 
glede na to, ali gre za strukturirane ali nestrukturirane podatke in informacije. Natančne, 
zanesljive in dosledne informacije mora posredovati ob pravem času na enem mestu. 
Vse informacije, ki se v podjetju ustvarijo, izmenjajo ali izničijo, morajo biti dosegljive 
skozi enotno infrastrukturo. 

Na poti k uspešnemu obvladovanju podatkov o strankah in vključenosti le-teh v 
siceršnje delovanje podjetja iščemo arhitekturo, ki bo sposobna zadovoljiti visoke 
zahteve po jasnem, stabilnem, hkrati pa fleksibilnem informacijskem okolju. Iz dneva v 
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dan bomo priča novim tehnološkim rešitvam, s pomočjo katerih bomo bolje obvladovali 
podatke in podpirali poslovne procese, toda le, če bomo te rešitve lahko uspešno 
vključili v obstoječe informacijsko okolje podjetja. 

 
Podatkovna arhitektura 
Na sliki 3.2 je prikazana podatkovna arhitektura, ki vsebuje vse bistvene 

komponente sistema podatkovnih virov. Vsaka organizacija pa glede na lastne 
informacijske potrebe izdela ustrezno podatkovno arhitekturo, ki bo vsebovala vse ali 
samo nekatere od navedenih komponent. 

 
Slika 3.2 Primer podatkovne arhitekture 

 
Vir: Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik 2004, 165 
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3.3 Tehnologije CRM 
Eden izmed ključnih dejavnikov uspeha CRM je zmožnost organizacije, da v praksi 

uporablja informacije o strankah, da razume njihove karakteristike ter da ugotovitve 
uporablja v korist svojih strank in organizacije. Da pa je to možno, je potrebno 
oblikovati in izvajati procese, ki omogočajo iz podatkov pridobivati informacije, ki 
postanejo del znanja, s katerim razpolagajo vsi v organizaciji. To znanje uporabljajo pri 
svojem delu in sprejemanju odločitev.  

V nadaljevanju bomo spoznali ključne tehnologije, ki odločilno vplivajo na 
uspešnost CRM, in sicer: podatkovno skladišče, sisteme za podporo odločanja: 
poizvedovanje, sprotna analitična obdelava podatkov in podatkovno rudarjenje. Nekaj 
besed pa bo namenjenih tudi poslovnim portalom. 

 
3.3.1 Podatkovno skladišče 

Pravilno organizirano podatkovno 
skladišče je enotna verzija resnice v 
podjetju. 

 
Podatkovno skladišče (angl. data warehouse, DW) je zbirka časovno določenih 

podatkov za podporo poslovnim odločitvam (slika 3.3). Vanj se zlivajo podatki iz vseh 
podatkovnih virov podjetja. Ti podatki so prečiščeni in organizirani po strogih pravilih. 
Iz tega sklepamo, da podatkovno skladišče ni neko odlagališče, kot bi utegnili sklepati 
iz imena, temveč rešuje problem, ki ga ima danes mnogo organizacij, in sicer gore 
podatkov, ki jih ne moremo uporabiti. 

Podatkovno skladišče uporabljamo za:  
- zbiranje podatkov o kupcih in njihovo razvrščanje (kategoriziranje), 
- beleženje podatkov o nakupih, 
- zlivanje s podatki o artiklih in blagovnih znamkah, 
- po potrebi združevanje z ostalimi podatki, 
- različne oblike poročanja za pomoč pri sprejemanju odločitev, 
- analitična poizvedovanja od katerih je najbolj uporabno podatkovno rudarjenje.  
Iz zgoraj navedenega vidimo, da je podatkovno skladišče namenjeno podpori 

odločanja, predvsem na strateški ravni. 
Podatkovno skladišče je last celotne organizacije in ne posameznega oddelka ali 

skupine uporabnikov. Zagotavlja dostop do organizacijskih podatkov neposredno ali 
prek področnih podatkovnih skladišč. 
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Slika 3.3 Poslovna inteligenca 

 
Vir: Info SRC.SI, 2005 
  
Ker podatkovno skladišče vsebuje podatke (informacije o kupcih, naslov, osebe, 

izdelki, prodajni stiki, gospodinjstva, posredniki, dobiček, odziv kupcev, tržne akcije, 
bonitetni program, tržni segment, naročanje, servisiranje strank, aplikacije, poizvedbe, 
zgodovina stikov) iz mnogih raznolikih notranjih in zunanjih podatkovnih virov, 
moramo pri prenosu podatkov v skladišče poskrbeti za integracijo in transformacijo 
podatkov, na primer (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik 2004, 172): 

- Poenotenje identifikatorjev. Stranka (kupec) mora imeti enako šifro na vseh 
oddelkih. 

- Poenotenje oblik podatkov. Evropska oblika datuma (24.8.2004) je zapisana 
drugače kot ameriška (8/24/04). 

- Za isti podatek nimamo več virov (podvajanje podatkov v operativnih 
podatkovnih virih), v katerih pa se lahko vrednost podatka razlikuje. 
 

Prenos podatkov se ponavadi izvaja enkrat dnevno, včasih pa še redkeje, saj za 
nekatere analize ni potreben dostop do trenutnih podatkov. Vedno pa se prenos izvaja 
ponoči (npr. v trgovinah, ki ponoči ne obratujejo) oziroma v času najmanjše 

15 



Informacijsko okolje CRM 
 

obremenitve informacijskega sistema (npr. v Casinoju čez dan, ko je manj 
obiskovalcev). 

Največji problem podatkovnih skladišč je velika količina podatkov, ki nastajajo 
predvsem zaradi potrebe po ohranjanju zgodovinskih podatkov. Kimball je leta 1996 
izračunal, da podatkovno skladišče neke družbe s 300 trgovinami, prodajo 3000 
izdelkov dnevno in dnevnim poročanjem o prodaji, obsega nekaj sto milijonov zapisov 
oziroma dvajset giga baytov. To pomeni, da je za uporabo podatkovnih skladišč 
potrebna dovolj zmogljiva programska in strojna oprema. 

Izdelava podatkovnega skladišča je dolgotrajen in razmeroma drag proces, ki je 
sestavljen iz več ciklov. V prvem ciklu se običajno pokrijejo najbolj kritična področja 
pri odločanju, nato pa se z vsakim ciklom razširi obseg podatkov iz poslovnega procesa 
in poveča funkcionalnost podatkovnega skladišča. 

 
Bistvene značilnosti podatkovnega skladišča (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, 

Groznik 2004, 173-174): 
- Hitrejši in cenejši proces odločanja. Za pripravo dokumentacije, poročil in 

statistik je potrebno manj ljudi in opreme, kompleksne poizvedbe pa ne 
obremenjujejo informacijskega sistema. Poveča se hitrost dostopa do vseh 
potrebnih informacij, hkrati pa ne trpi ostalo delo v podjetju. 

- Izboljšana kakovost informacij. Podatkovna skladišča, ki vključujejo vse 
podatke, od transakcije do strateške ravni, zagotavljajo boljšo kakovost in večjo 
prilagodljivost analiz. Visoka natančnost pridobljenih informacij in zanesljivost 
rezultatov sta posledica kvalitetnih podatkov, ki se skozi proces integracije in 
prečiščevanja v rednih časovnih presledkih prenašajo iz operativnih podatkovnih 
baz v podatkovno skladišče podjetja. 

- Boljši odnosi s strankami. S povezavo podatkov v podatkovnem skladišču je 
možno ugotoviti nove trende, zahteve in želje strank in jih s pravočasnim 
ukrepanjem obdržati ali pridobiti nove. 

- Hitro ugotavljanje novih trendov. Na osnovi obdelav podatkov in hitrih 
poizvedb je možno hitro priti do vseh kritičnih podatkov in ukrepati povsod tam, 
kjer poslovanje ni dobro. Z dnevno analizo je možno hitro ugotoviti nove trende, 
jim prilagoditi poslovno politiko in tako povečati dobiček ter prehiteti 
konkurenco. Podjetje se tako lahko izogne mnogim neljubim presenečenjem, ko 
analizira poslovanje ob koncu poslovnega leta. 

 
Velike količine podatkov ni dovolj le hraniti, potrebno jo je izkoristiti. Na poti od 

podatka do znanja si uporabniki pomagajo s sistemi za podporo odločanju, ki se 
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raztezajo od enostavnih aplikacij za poizvedovanje do rešitev, ki temeljijo na 
kompleksnih tehnologijah za pregledovanje in analizo podatkov. 

Pri analitičnem vidiku CRM največkrat uporabljamo različne tehnike za uporabo 
podatkov v skladišču podatkov. Prek poizvedovanja iščemo informacije o strankah (to 
tehniko uporabljamo, ko vemo, katere podatke iščemo). S tehniko poročanja izdelujemo 
standardna poročila, ki jih posredujemo vodstvu in drugim uporabnikom, in tudi sprotne 
analize, ko raziskujemo določeno poslovno situacijo. Kadar se sprašujemo po vzrokih, 
uporabimo tehniko sprotne analitične obdelave podatkov, ki nam omogoča preglede 
podatkov po različnih dimenzijah oziroma merilih. V zrelih, poznejših fazah skladišča 
podatkov pa ponavadi pride v uporabo rudarjenje podatkov. Pri teh tehniki ob pomoči 
različnih metod, kot so odločitvena drevesa, nevronske mreže in podobno, iščemo 
vzorce in skrite povezave med podatki, izdelujemo napovedi, skratka odkrivamo znanje 
v podatkih.  

Posamezne tehnike za uporabo podatkov v skladišču podatkov so opisane v 
nadaljevanju. 

 
3.3.2 Poizvedovanje 
Poizvedovanje (angl. querying) omogoča neposreden dostop do najnižjih ravni 

podatkov iz podatkovnega skladišča oziroma ustreznega podatkovnega vira. S 
poizvedbo nam je omogočen prilagojen pregled podatkov glede na potrebe 
uporabnikov, npr. določenega artikla. Včasih pa s poizvedbo ni mogoče poiskati 
odgovorov na vsa zastavljena vprašanja in zadostiti vsem zahtevam po pripravi ad hoc1 
poročil oziroma pogledov na podatke, ki so posebej značilna za višje ravni 
managementa podjetja. 

 
3.3.3 Sprotna analitična obdelava podatkov  
Z naraščanjem količine podatkov v računalniški obliki se je problem zagotavljanja 

zadostne količine podatkov prelevil v problem zagotavljanja pravih in ažurnih 
podatkov, t.j. sprotna analitična obdelava podatkov (v nadaljevanju OLAP, angl. on-line 
analytical processing), ki omogoča uporabniku neposreden dostop do podatkovnih virov 
in izdelavo poljubnih analiz nad podatki. Zagotavlja predvsem veliko fleksibilnost in 
samostojnost pri dostopu do podatkov, vendar sta izjemno pomembna predpogoja, 
ustrezno pripravljen podatkovni vir in enostavna uporaba OLAP orodij.  

Aplikacije za analizo poslovanja OLAP sestavljajo kategorijo programske opreme, 
ki omogoča analitikom, vodstvenim in izvršilnim kadrom, da si približajo podatke o 
poslovanju. Ti so v »grobi« obliki shranjeni v podatkovnih skladiščih, aplikacije OLAP 

                                                   
1 Ad hoc poročila pomenijo nenačrtovano pripravo poročil, torej pripravo poročil za sprotne 

potrebe. 
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pa omogočajo večdimenzionalen pogled na nakopičene podatke z namenom zagotoviti 
strateške informacije za odločanje in nadaljnje analize. Večdimenzionalen model 
dopušča organizacijo podatkov v obliki večdimenzionalne kocke (slika 3.4). Vsak rob 
kocke označuje eno dimenzijo in predstavlja eno spremenljivko. Tako je možno proučiti 
več kombinacij glede na različne spremenljivke (npr. čas, trg, proizvod). 

 
Slika 3.4 Prikaz tridimenzionalne kocke in različnih pogledov na podatke 

 
Vir: McKeown 2001, 172-173 
 
Z uporabo orodij OLAP je vodstvenim delavcem omogočeno: 
- da si sami na enostaven način pripravijo pogled na podatke, kot ga za dano 

odločitveno situacijo potrebujejo, 
-  da z enostavnim spreminjanjem pogleda na podatke ugotavljajo, kateri podatki 

so zanimivi in relevantni za sprejemanje poslovnih odločitev. 
 
Pri izdelavi pogledov na podatke naj bi orodja OLAP ponujala predvsem naslednje 

možnosti: 
- enostavno izdelavo pogledov na podatke in njihov prikaz v obliki grafov 

različnih tipov, 
- posebej pomembna je tudi možnost izdelave primerjav, 
- definirati je mogoče pravila za prikaz izjem, 
- iz obstoječih podatkov je mogoče izračunati nove, 
- orodja OLAP omogočajo tudi izračun agregatnih podatkov. 
 
Z orodji OLAP izvajamo nad pogledi na podatke tipične operacije: 
-  Vrtanje v globino (angl. drill-down). Podrobni prikaz podatkov. Pogosto 

uporabimo vrtanje, ko opazimo v tabeli zanimiv (npr. izstopajoč) sumaren 
podatek in nas zanima bolj podrobno, kako je do te vrednosti prišlo. 
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-   Zvijanje (angl. roll-up). Manj podrobni prikaz podatkov. Je nasprotje vrtanju v 
globino. 

- Rezanje (angl. slice and dice). Naredimo izbor podatkov, prikažemo podkocko. 
- Vrtenje (angl. pivot ). Obračamo pogled na podatke. 
 
Uspeh analize upravljanja odnosov s strankami se začne z OLAP tehniko ob 

podpori statistike in črpanja podatkov. Za potrebe CRM se tehnika OLAP uporablja pri: 
- analizi zvestobe kupcev (stranke glede na trajanje odnosa; stranke, ki so v 

zadnjem času kupile več izdelkov; deset najboljših strank glede na obisk), 
- analizi kupne moči strank (soodnos med internetno in navadno trgovino), 
- analizi poteka klikanja (povprečno število strani, ki jih stranka obišče; najbolj 

zanimive strani za vhod in izhod; členitev strank glede na nagnjenje klikanja 
mimo oglasa), 

- analizi učinkovitosti prodajnih kanalov (obisk wap strani, novih ali starih, 
registriranih ali neregistiranih strani) itd. 

 
3.3.4 Podatkovno rudarjenje  
Pod pojmom podatkovno rudarjenje (angl. data mining, DM) ali kopanje po 

podatkih, izkopavanje oziroma izkop podatkov razumemo proces avtomatiziranega 
iskanja prej nepoznanih informacij, vzorcev, pravil in povezav v velikih količinah 
podatkov oziroma napovedovanja na podlagi obstoječih podatkov z namenom boljših 
poslovnih odločitev. Z avtomatizacijo pa ni mišljeno, da orodje samo najde odgovore na 
poslovne probleme, ampak je mišljena predvsem večja vloga orodij pri iskanju 
zanimivih informacij v podatkih. Pri podatkovnem rudarjenju je pomembno, da 
pridobimo prej neznane informacije. 

Pri rudarjenju podatkov gre za iskanje medsebojne odvisnosti med podatki in za 
ugotavljanje na prvi pogled skritih povezav v podatkovnih bazah, ki so se gradile od 
začetka poslovanja podjetja. Pomembna je temeljita priprava podatkovnih baz, ki mora 
vsebovati vse podatke, saj se presenetljive ugotovitve lahko skrivajo ravno v teh na  
prvi pogled nepomembnih podatkih. Pri odkrivanju novih razsežnosti je potrebno dobro 
sodelovanje vseh kadrov in članov vodstva, informacijske službe in analitikov. 
Rudarjenja se lahko lotimo na več načinov, zato so tudi rezultati lahko prav 
presenetljivi, ker nam ponujajo nove poglede in novo znanje, ki jih lahko izkoristimo 
pri doseganju večje uspešnosti podjetja. 

Najpogosteje uporabljene tehnike podatkovnega rudarjenja: 
- Najbližji sosed (angl. nearest neighbour) napoveduje vrednost spremenljivke za 

neko opazovano enoto tako, da pogleda vrednost iste spremenljivke za tiste 
enote, ki so najbližje opazovalni enoti. 
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- Razvrščanje v skupine (angl. clustering), kjer gre za razvrstitev enot v skupine 
tako, da je znotraj skupin dosežena kar največja homogenost (enote so čim bolj 
skupaj), hkrati pa so skupine med seboj čim bolj heterogene (med seboj 
različne). 

- Drevesa odločitev so simbolična predstavitev odločitvene situacije. Iz podatkov, 
ki jih že imamo (spol, starost, naslov…) zgradimo odločitveno drevo. 

- Asociativna pravila imajo podoben namen kot odločitvena drevesa, le da so 
odločitvena pravila prikazana v obliki, ki pravi: če-potem. 

- Nevronske mreže naj bi posnemale delovanje človeških možganov. Najprej se 
učimo, nato pa te podatke uporabimo. Nevronske mreže se uporabljajo predvsem 
za napovedovanje in analizo tveganja. 

- Genetski algoritmi temeljijo na ideji, npr. razvoja novih izdelkov. Uporabljajo se 
za optimizacijo, reševanje ekonomskih problemov, strojno učenje… 

 
Proces podatkovnega rudarjenja 
Rudarjenje v podatkih ni le uporaba orodja za rudarjenje, temveč ga je potrebno 

opazovati skozi celoten proces, kot je prikazan na spodnji sliki. 
 
Slika 3.5 Proces rudarjenja po podatkih 

 
Vir: Swift 2001, 113 
 
Kot vidimo, rudarjenja ne more izvajati samo ena oseba, ki pozna delo z orodjem 

za rudarjenje, saj gre za interdisciplinarno področje. Zaželeno je, da bi v procesu 
rudarjenja sodelovali: 

- informatik (skrbi za pripravo podatkov in lociranje le-teh), 
- podatkovni analitik (skrbi za primernost metod, za izbor primernih podatkov), 
- poznavalec področja (definira poslovni problem, izbira relevantne podatke, 

interpretira rezultate…), 
- vodja projekta. 
Podatkovno rudarjenje se je najbolj uveljavilo na področju trženja in upravljanja 

odnosov s strankami. To je področje, na katerem lahko podjetje s pomočjo rudarjenja 
odkriva profile strank, ki mu služijo za boljše razumevanje njihovih potreb in 
donosnosti ter za oblikovanje modelov predvidevanja obnašanja strank. 
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Na področju trženja se rudarjenje najpogosteje uporablja za (Kovačič, Jaklič, 
Indihar Štemberger, Groznik 2004, 246):  

- neposredno trženje; npr. ponudbe pošiljamo kupcem, od katerih z večjo 
verjetnostjo pričakujemo odziv, 

- izdelavo profilov kupcev – ugotavljamo vzorec obnašanja kupca, na podlagi tega 
pa lahko ustrezno prilagodimo ponudbo, 

- segmentacijo – določanje skupin kupcev z enakimi značilnostmi (vzorcem 
obnašanja), 

- iskanje povezav med prodajo izdelkov (analiza nakupne košarice, angl. market 
basket analysis), kar lahko uporabimo npr. za ustrezno razporeditev izdelkov na 
policah (angl. merchandising), 

- navzkrižno trženje, to je stimulacija nakupa drugih izdelkov istega podjetja 
(angl. cross-selling) oziroma več istih izdelkov (angl. up-selling), kar lahko 
nadomešča pridobivanje novih kupcev, 

- obdržanje kupcev, kar je bistveno ceneje od pridobivanja novega kupca… 
Primer: 

Dobili smo nov izdelek, katerega bi radi ponudili našim kupcem. Ker pa iz zbranih 
podatkov vemo, da vseh naših kupcev ta izdelek ne zanima, izberemo le tiste, za katere 
mislimo, da so kandidati za nakup. Da pa to lahko naredimo, obstajata dve možnosti: 
naslove lahko izberemo iz trženjske baze naključno ali pa uporabimo rudarjenje. Z 
rudarjenjem si pomagamo tako, da na osnovi podatkov o dosedanjih nakupih izberemo 
tiste kupce, katere bi izdelek zanimal.  

 
Pri podatkovnem rudarjenju pa je potrebno paziti na pravne vidike rudarjenja, saj 

lahko z rudarjenjem ugotovimo in kasneje uporabimo take informacije, ki bi lahko 
posegale v pravice posameznika do varovanja osebnih podatkov2.  

 
3.3.5 Poslovni portal 
Poslovni portali (angl. corporate (enterprise) portal) so z izrabljanjem hitro 

razvijajočih se tehnologij svetovnega spleta sposobni povezati vire informacij  iz 
poslovnih strukturiranih podatkovnih virov (podatkovno skladišče…) in 
nestrukturiranih3 podatkovnih virov (dokumentnih sistemov…), programskih rešitev 
(OLAP…) ter zunanjih podatkovnih virov (internet) v enotni vhodni točki, ki je 
ponavadi dosegljiva prek uporabe spletnih brskalnikov. 

                                                   
2 Osebni podatki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS št. 86/04. 
3 V podatkovnih virih je lažje poiskati nestrukturirane kakor strukturirane. Strukturirani podatki 

so shranjeni v integriranih in organiziranih podatkovnih virih (podatkovna skladišča in tržnice), 
nestrukturirani podatki pa sestavljajo neorganizirane sezname (elektronska pošta, spletne strani). 
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Poslovni portali uporabniku ponujajo: 
- enostavno uporabo: hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih informacij 

znotraj ter zunaj podjetja, 
- univerzalen dostop do podatkovnih virov, 
- možnost iskanja informacij oziroma dostopa do podatkov ne glede na 

podatkovni vir, 
- podporo sodelovanja: skupinsko delo, 
- poosebitev oziroma personalizacijo informacij osebnim potrebam uporabnikov, 
- varnost pred nepooblaščenim dostopom do zavarovane informacije, 
- možnost povezovanja in uporabe programskih rešitev. 
Imajo tudi izredno sposobnost orodja za iskanje, filtriranje in analiziranje 

informacij. Različne možnosti informacijskega okolja se hranijo v orodjarni, znanje pa 
v za to prilagojenih knjižnicah (slika 3.6). 

 
Slika 3.6 Poslovni portal 

 
Vir: Imhoff, 2002 
 
Prednosti, ki jih prinaša ta uvedba in uporaba poslovnega portala: 
- povečana donosnost informacijskih projektov, 
- večja učinkovitost poslovanja, 
- večja produktivnost, 
- zmanjševanje stroškov, 
- boljša usposobljenost uporabnikov, 
- elektronsko poslovanje. 
Glede na namembnost lahko poslovne portale razdelimo v tri skupine; portali za 

zaposlene (angl. business to employee, B2E), ki omogočajo dostop do poslovnih 
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informacij podjetja, do poslovnih aplikacij, izboljšujejo povezave med zaposlenimi, 
dvigujejo kakovost poslovnih procesov…; portali za elektronsko poslovanje (angl. 
business to business, B2B), ki so namenjeni zunanjim partnerjem, in portali za kupce 
(angl. business to customer, B2C), ki so postavljeni z namenom privabiti in zadržati 
stranke, zbirati informacije o njih in njihovih potrebah ter jih obveščati oziroma jim 
posredovati informacije o izdelkih in storitvah ter novostih. 

 
Še tako dober poslovni portal z obilico orodij in obsežno knjižnico znanja pa nam 

ne koristi veliko, če se po informacijskem okolju ne pretakajo kvalitetni podatki o 
strankah in če s temi podatki ne ravnamo pravilno. 
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4 CRM V PRAKSI 

Prava informacija v pravem trenutku je v poslovnem svetu bistvenega pomena. Za 
podjetja je danes ključnega pomena, da velike količine podatkov, zbranih s pomočjo 
poslovnega obveščanja, spremenijo v uporabne informacije glede obnašanja strank, 
razmer na tržišču, delovanja konkurence in razvoja poslovnega okolja. Razvoj 
tehnologije in z njo orodij poslovnega obveščanja, kot so podatkovna skladišča, 
rudarjenje podatkov in OLAP, omogočajo dostop do pravih podatkov v realnem času. 

V nadaljevanju diplomske naloge bom predstavila potek vpeljave sistema CRM v 
trgovsko podjetje. Vpeljava sistema CRM v trgovsko podjetje se v grobem deli na 
definiranje vizije, cilje podjetja in postavitev poslovnih procesov. 

 
4.1 Definiranje vizije 
Za vzpostavitev učinkovite CRM infrastrukture je najprej potrebno definirati vizijo 

integrirane CRM rešitve. 
Uvajanje CRM v prakso bo prikazano na praktičnem primeru velikega trgovskega 

podjetja, ki nima nobenih podatkov o svojih strankah. Zaradi vedno večje konkurence 
na slovenskem trgu je nujno oblikovati in izpolnjevati prodajno-strateške koncepte, ki 
bodo povezovali vrsto aktivnosti, podprtih z informacijsko tehnologijo in usmerjenih 
neposredno na stranko. Zato je v okviru postavitve poslovnih procesov v trgovsko 
podjetje predvidena vpeljava sistema upravljanja odnosov s strankami, ki bo kot 
specializirano informacijsko področje predstavljal ključ do pridobivanja konkurenčnih 
prednosti v prihodnosti. 

Dolgoročni cilj trgovskega podjetja je poznavanje strank, ki so podlaga za 
oblikovanje konkurenčnih ponudb. Da bi stranki zagotovili ponudbo, ki bo pisana njej 
na kožo, jo je potrebno najprej dobro poznati, zaradi česar je potrebno v prvi fazi urediti 
podatkovne baze in zgraditi podatkovno skladišče.  

 
4.2 Cilji 
Opredeliti je potrebno cilje trgovskega podjetja, ki jih želimo doseči z vpeljavo 

CRM. Cilj je predvsem zbiranje podatkov o strankah za potrebe izboljšanja ponudbe 
prodajnih produktov, segmentacije in povečanje zvestobe strank. Projekt vpeljave CRM 
mora potekati v fazah in sestavljati zaključeno celoto. 

Eden izmed ciljev je uvedba kartičnega poslovanja, s tem pa tudi izbira vrste kartic 
podjetja. Ko se podjetje odloči, kakšne vrste podatke o strankah potrebuje in kaj želi z 
njimi izvedeti, bo postavilo sistem kartičnega poslovanja (v nadaljevanju CMS, angl. 
card management system)4, ki sicer ni nujno potrebno za vpeljavo CRM. Podatke bo 

                                                   
4 CMS je organizirana oblika zajema in vodenja podatkov o strankah s pomočjo kartic. 
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najlažje pridobilo tako, da strankam ponudi možnost uporabe kartice podjetja. Stranka 
bo kartico pridobila le, če bo izpolnila vlogo za izdajo kartice, kjer bo morala vnesti 
svoje osebne podatke in odgovoriti na zastavljena vprašanja,  kar pa ne bi vplivalo na 
izdajo. Več o zajemu podatkov o strankah je opisano v točki 4.3.2.  

Podjetje lahko izbira med različnimi vrstami kartic, najbolj priljubljene in 
uporabljene pa so sledeče: 

- Kartica ugodnosti strankam omogoča, da so ob nakupu deležne različnih 
popustov. Popuste se lahko ponudi ob vsakem nakupu, ob naslednjem nakupu, 
ob nakupu nad določeno vrednostjo ali ob različnih priložnostih.  

- Plačilna kartica služi za takojšnje plačilo nakupa. Z njo bi stranke zbirale točke, 
ki bi jim po določenem času omogočale brezplačen nakup v določenih odstotkih, 
enkrat letno pa bi sodelovale v nagradnem žrebanju za npr. praktično nagrado. 

- Posojilna kartica bi bila namenjena strankam, ki želijo svoje nakupe poravnati z 
odlogom plačila. 

Pri izbiri kartice je zelo pomembno, da se podjetje zaveda, kaj želi z njo doseči in 
kako želi nastopati proti kupcem. Predvsem pa je pomembno, da podjetje, ve koliko želi 
investirati v kupce. 

 
4.3 Opredelitev poslovnih procesov 
Vpeljava CRM v trgovsko podjetje poteka kot del opredelitve poslovnih procesov 

katere glavni cilj je povečanje časovne in stroškovne učinkovitosti procesov. Procesi so 
usmerjeni k temu, da bo storitev, ki je bo deležna stranka, hitra in bo izpolnila strankina 
pričakovanja. 

 
4.3.1 Predlog postopka uvajanja  
Uvajanje sistema CRM je v trgovskem sistemu dolgotrajen proces, saj je 

vzpostavitev vseh potrebnih pogojev vse prej kot enostavna. 
 
Prvi pogoj za implementacijo CRM je upoštevanje vseh poslovnih procesov, ki jih 

bo sistem CRM podpiral. Če tega pogoja ne izpolnimo in poteka gradnja rešitve CRM 
po delih, se lahko zgodi, da zaposleni sistema ne bodo uporabljali, ker bi njihova 
uporaba pomenila podvajanje določenih opravil. Drugi pogoj za uspeh je izgradnja in 
implementacija enotne baze podatkov. Določiti je potrebno lokacijo baze, skrbništvo 
nad podatki, filtriranje podatkov in način prenosa podatkov iz operativnih podatkovnih 
baz v podatkovno skladišče. Tretji pogoj je integracija obstoječih sistemov. Ta pogoj je 
težko izpolniti, ker vsebuje reševanje množičnih kompleksnih tehničnih vprašanj glede 
transformacije podatkov iz enega sistema, z namenom uporabe v drugem sistemu (npr. 
črtne kode izdelkov). Takšna transformacija ponavadi zahteva zmogljivo računalniško 
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opremo in dobre medsebojne povezave. Proces integracije obstoječih sistemov 
predstavlja najbolj zahteven in časovno najdaljši del priprave podlage za 
implementacijo CRM sistema. Četrti pogoj je povezava komunikacijskih kanalov. 
Navkljub vse večji uporabi interneta in klicnih centrov, obstajajo problemi v zvezi z 
vzpostavitvijo sistema, prek katerega bodo delovali vsi komunikacijski kanali. Sistem 
mora namreč ustrezati željam in potrebam strank in zagotavljati dobro povezavo med 
vsemi kontaktnimi točkami. Peti pogoj so odnosi in kultura v organizaciji. Projekt lahko 
propade, če v organizaciji obstajajo konflikti med oddelki, prelaganje dela in 
odgovornosti med oddelki ali pa enostavno zaradi politične moči posameznikov, ki niso 
naklonjeni novitetam. (Blatchy 2001,  www.insurancenetworking.com) 

 
4.3.2 Zajem podatkov 
Začetno zbiranje podatkov o strankah bo v trgovskem podjetju potekalo prek CMS. 
Podatki o strankah se bodo vnašali v enotno bazo (primer delovnega okna stranke 

je v prilogi 1). Ob stiku z novo stranko se bodo zajeli vsi osnovni podatki o njej in 
izdelal zapis, ki bo temelj za vnos v šifrant strank. Ko bodo zahtevani podatki 
pridobljeni, bo stranka pridobila kartico, ki bo služila za identificiranje in prinašala 
določene ugodnosti, kot so razni popusti in nagrade. Za podatke, ki so zakonsko 
zaščiteni, je treba pripraviti politiko zajema in uporabe ter določiti način za zakonito 
zbiranje in uporabo teh informacij. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov5 
bo potrebno pripraviti zapis soglasja stranke, za kaj lahko trgovsko podjetje podatke 
uporablja. 

Ob stiku z znano stranko bo potrebno poskrbeti za spremljanje sprememb znanih in 
za zbiranje novih podatkov. 

Vsak stik s stranko se bo vnesel v evidenco stikov. Ta evidenca bo povezana s 
seznamom nakupov in bo v pomoč vodjem prodaje pri načrtovanju novih trženjskih 
aktivnosti. 

Slika 4.1 prikazuje, kaj bo sestavljalo CRM trgovskega podjetja. Prek CMS se bo 
vodila zgodovina posameznika in njegovih kartic, hkrati pa bo CMS osnovna evidenca 
za lojalnostni sistem. Lojalnostni sistem bo omogočal profiliranje kupcev, obdelavo 
kupcev na individualni ravni, direktno komunikacijo... Lojalnostni sistem bo referenčni 
model za ostale analize v CRM. V podatkovnem skladišču se bodo zbirali prečiščeni in 
organizirani podatki iz vseh podatkovnih virov podjetja, o strankah in njihovih nakupih, 
artiklih in blagovnih znamkah. Omogočal bo različne oblike poročanja za pomoč pri 

                                                   
5 »Osebni podatek je opredeljen kot podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali razmerja 

posameznika glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik je določena ali določljiva fizična 
oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko identificira tako, 
da ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa«: Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
Uradni list RS, 86/2004. 
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sprejemanju odločitev. Podatkovno rudarjenje bo na podlagi zbranih podatkov v 
podatkovnem skladišču omogočalo, da pridobimo prej neznane infromacije, ki bodo v 
pomoč marketingu in ostalim procesom. 

 
Slika 4.1 Kaj sestavlja CRM? 

 
Vir: Lastno delo 
 
4.3.3 Prodajne poti 
Prodaja blaga in storitev poteka le prek trgovin trgovskega podjetja. To je trenutno 

edini način prodaje blaga in storitev. 
Odločitev o prodajnih poteh oziroma komunkikacijskih kanalih je za podjetje 

odločilnega pomena. Ko podjetje izbere, prek katerih poti bo delovalo, je potrebno 
vedeti, kaj vse se bo na kakšne poti ponudilo oziroma kaj bo kakšna pot omogočala. 
Prepoznavanje stranke prek prodajnih poti pa bo potekalo s pomočjo ID številke, katero 
prejme ob vnosu v podatkovno bazo. 

Pri prodajnih poteh pa je zelo pomembno, da so vse usklajene in ažurirane. Nobena 
pot ne sme zaostajati za drugo. 

Delovati lahko začnemo z eno ali dvema prodajnima potema, nato pa strankam 
postopoma ponujamo nove. S tem bo imela stranka občutek, da ji želimo ponuditi vedno 
več različnih možnosti nakupovanja. 

V nadaljevanju so predstavljene prodajne poti, katere bo podjetje v prihodnosti 
začelo uporabljati postopoma. 
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Internetni portal 
Prek spletnih portalov lahko stranke pridejo do raznih informacij, s katerimi jim 

omogočimo samopomoč pri reševanju težav, povezanih s produkti, in pregled storitev, 
ki jih podjetje ponuja. Samopomoč na spletu mora biti izvedena tako, da bo lahko 
dosegljiva, preprosta za uporabo in bo ponujala želene informacije. Če tega ne bo, 
stranke portala ne bodo uporabljale in bo investicija zgrešena tako finančno kot s 
stališča podjetja. 

 
Slika 4.2 Primer portala 

 

Vir: www.planet.si
 
Ko bo stranka obiskala našo spletno stran, se bo to zabeležilo v poseben dnevnik ali 

bazo podatkov. S prilagoditvijo spletne strani (angl. WEB page customization) 
uporabniku bomo lahko na osnovi že obstoječih podatkov in kompleksnih algoritmov 
kategorizirali uporabnika in mu na osnovi razvrstitve prilagodili vsebino domače strani 
(npr. reklamna sporočila). Poleg tega si bo program zapomnil vse obiskane poti in ob 
naslednjem  obisku prikazal obiskane povezave in možnost dostopa do strani, ki se 
navezujejo nanje. 

Stranka bo imela tako občutek, da je celotna stran izdelala samo zanjo in da 
poznamo njene želje. 
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Elektronska pošta 
Osnovna funkcija elektronske pošte (v nadaljevanju e-pošta) je pošiljanje 

elektronskih sporočil. Njena prednost je v tem, da lahko poleg tekstovnega besedila 
pošljemo tudi poljubno datoteko, dodamo zvočni posnetek ali krajši film o samem 
podjetju, proizvodih in storitvah. Na e-pošto nam lahko stranka tudi odgovarja, nas 
sprašuje, sporoča želje in reklamacije. 

E-pošta nam omogoča, da lahko posamezniku ali skupini pošljemo sporočilo z 
določeno vsebino s samo enim klikom. To pa je možno z dobro in natančno pripravljeno 
bazo podatkov. Tako imamo na primer v bazi označenih 1000 strank, katere želijo 
prejemati obvestilo o prodaji šolskih potrebščin. Da nam ni potrebno vpisovati vsake 
stranke posebej, označimo v programu, kateri vrsti strank želimo poslati e-pošto. Tako 
dva ali tri dni pred začetkom prodaje pošljemo obvestilo omenjenim strankam. 

Pri e-pošti sta zelo pomembni personalizacija in izbira prejemnikov sporočila, kajti 
nekatere stranke želijo prejemati vsa obvestila, nekatere samo določena, nekatere pa 
nobenega. Če stranka na obrazcu označi, da ne želi prejemati obvestil, ji jih ne smemo 
pošiljati, ker je zakonsko prepovedano hkrati pa bi to pomenilo vsiljevanje, s tem pa si 
lahko podjetje naredi več škode kot koristi. 

Glede na to, da dobivamo iz dneva v dan več e-pošte, obstaja tudi možnost, da 
stranka sporočila sploh ne pogleda in ga takoj označi kot balast (spam). 

 
Klicni center 
Zakaj klicni center? Klicni center v podjetju je glavna informacijska točka v 

podjetju, ki jo uporabljajo vse enote podjetja. S klicnim centrom želimo svojim 
strankam ponuditi organizirane storitve prek telefona in povečati storilnost zaposlenih. 
Imeti bi moral dve funkciji, in sicer sprejemanje klicev in klicanje strank, se pravi 
poslušanje in govorjenje. Pri sprejemanju klicev bi center pomagal strankam pri 
naročilu izdelkov, reševanju reklamacij ter drugih informacijah, po katerih bi stranke 
povpraševale. Pri klicanju strank pa bi šlo za neke vrste spoznavanje strank oziroma 
poizvedbo zakaj je neka stranka prenehala kupovati v podjetju. 

S klicnim centrom nam je omogočeno izvajanje različnih anket. Najboljši način, da 
dejansko izvemo, kaj si stranka misli o nas, našem izdelku, je ta, da jo slišimo. Iz tona 
glasu lahko namreč razberemo, kako se bo stranka odzvala na naše vprašanje. Hkrati pa 
nam omogoča da rešimo kakšno vprašanje, zmoto ali kaj podobnega, na katero stranka 
ne bi nikoli opozorila. 

Klicni center bi moral tako vsebovati: 
- avtomatsko razporejanje klicev, 
- avtomatsko klicanje, 
- telefonijo na zaslonu računalnika, 
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- povezavo z naročnikovo bazo podatkov, 
- snemanje pogovorov, 
- interaktivni odzivnik, 
- možnost pošiljanja e-pošte, fax sporočil in sms sporočil, 
- glasovno pošto, 
- statistiko klicnega centra, 
- glasbo na čakanju. 
 Poleg zgoraj omenjenega pa bi lahko vseboval še MMS in SMS portal. 
 
SMS in MMS 
Priljubljena SMS (storitev kratkih sporočil, angl. short message service) sporočila 

uporabljamo v zasebne namene za pošiljanje obvestil znancem, podjetja pa jih lahko 
uporabljajo za obveščanje svojih strank. Poznamo dve različni vrsti SMS obvestil, in 
sicer enosmerno in dvosmerno SMS komunikacijo. Z enosmerno SMS komunikacijo 
obveščamo stranke o akcijah, novostih in ostalih informacijah. Največja ovira pri 
omenjeni komunikaciji je, da stranke na sporočilo ne morejo odgovoriti in tako ne 
moremo učinkovito spremljati povratne informacije. 

Z dvosmerno kombinacijo so možnosti komuniciranja s stranko neomejene. Ko 
stranki pošljemo sporočilo, nam lahko ona na to sporočilo odgovori npr. z naročilom ali 
povpraševanjem. Računalnik ob povratku strankinega sporočila to sporočilo prepozna in 
ga shrani v bazo podatkov za nadaljnjo obdelavo.  

Program za dvosmerno SMS komunikacijo naj bi omogočal: 
- pošiljanje SMS sporočil (posamično ali skupinsko), 
- sprejemanje SMS sporočil, 
- vodenje zgodovine sporočil po številki – stranki, 
- enostavna priključitev na GSM telefon ali spletni strežnik, 
- spremljanje stroškov in kalkulacije, 
- planiranje in pošiljanje SMS sporočil, 
- povezovanje z bazo podatkov. 
Ker lahko z SMS sporočili pošiljamo le tekstovna besedila, je potrebno razmisliti 

tudi o možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil, ki lahko vsebujejo slike, zvok, 
besedilo ali video vsebino. Sporočila z večpredstavitveno vsebino pa nam omogoča  
MMS (večpredstavno sporočanje, angl. Multimedia Messaging service). MMS nam 
tako kot SMS omogoča, da pošljemo vsebinsko prilagojeno sporočilo posamezniku ali 
skupini. 

Stranka, ki uporablja telefon s funkcijo MMS, bo lahko na prejeta sporočila 
odgovarjala prek MMS sporočila. V podjetju bomo prejeli MMS sporočilo na e-mail. 

31 



CRM v praksi 

Če stranka ne uporablja telefona s funkcijo sprejemanja in pošiljanja MMS 
sporočil, se ji na GSM aparatu pojavi obvestilo, da ji je bilo z določene številke poslano 
MMS sporočilo, ki jo čaka na spletni strani mobilnega operaterja. Stranka bo na ta način 
lahko sprejela poslano sporočilo. Na sporočilo nam bo lahko tudi odgovorila prek SMS 
sporočila, e-pošte ali klicnega centra. 

 
WAP 
WAP (brezžičen prenos podatkov, angl. wireless application protocol) storitve so 

dostopne le naprednim GSM aparatom, mobilnim terminalom (npr. dlančnik) in ostalim 
brezžičnim napravam. WAP se opira na dobre lastnosti interneta. Žal pa ima zaradi 
omejene zmogljivosti aparatov manj podprto grafiko in počasnejši prenos podatkov. 
Zaradi brezžičnega prenosa (manjša stabilnost in stopnja razpoložljivosti povezave) ter 
terminalske opreme (manj zmogljive procesne enote, manj spomina...) morajo biti 
vsebine posebej oblikovane in podobne osnovnim HTML stranem. 

Namenjen bi bil strankam, ki želijo z mobilnimi terminali dostopati do raznovrstnih 
informacij, ki jih ponuja svetovni splet. Izhajali bi predvsem iz osebnih potreb strank, 
zato bi poleg storitev podjetja lahko ponujali še druge informacijske storitve, kot so npr. 
vremenska napoved, stanje na cestah, dnevne novice... Vse bi bilo odvisno od želje 
strank. 

Vzpostavitev WAP poti na začetku ni potrebna, saj veliko ljudi te storitve še ne 
uporablja. 

 
E-trgovina 
E-trgovina je ena izmed pomembnejših prodajnih poti današnjega časa, saj 

omogoča prodajo prek interneta. 
Stranka lahko na izbrani spletni strani vstopi v virtualno trgovino. V njej lahko 

nakupuje le, če se prijavi z uporabniškim imenom in geslom. Če le-ta še ni nikoli 
kupovala prek interneta, mora  pred vstopom v virtualno trgovino izvesti registracijo, v 
kateri pove svoje osnovne podatke. 

V procesu registracije se kreira strankin profil, ki je uporaben v nadaljnjem 
sodelovanju. V virtualni trgovini stranka izbere želene produkte in jih shrani v 
nakupovalno košaro, ki jo lahko shrani za naslednji nakup. Ko je vsebina nakupovalne 
košare preverjena, stranka preveri vrednost naročila in poštnih storitev, izbere način 
plačila in nato naročilo potrdi. Nabavno naročilo, ki je kreirano v sistemu CRM, se 
prenese v osnovni informacijski sistem podjetja. 

Poleg prodaje nam e-trgovina omogoča: 
-  predstavitev podjetja, 
- predstavitev pogojev poslovanja, 

32 



CRM v praksi 

- predstavitev novosti, 
- predstavitev izdelkov: tekstovno, slikovno in zvočno, 
- predstavitev podobnih izdelkov 
- ocenjevanje artiklov, 
- postavljanje vprašalnikov z vnaprej določenimi možnimi odgovori, nad katerimi 

imamo pregled izidom, 
- vnos reklamnih sporočil itd. 

 
Slika 4.3 Primer e-trgovine 

 
Vir: www.merkur.si
 
Katalog 
Ne glede na to, da je opremljenost s sodobnimi komunikacijskimi potemi zelo 

napredovala in da ima skoraj vsaka družina povezavo z internetom in da ima skoraj 
vsak mobilni telefon, moramo upoštevati, da so ljudje, ki si želijo npr. prebrati časopis 
ali pogledati katalog tako kot včasih, v papirnati obliki. Da bi jim izpolnili željo, lahko 
katalog izberemo kot enega izmed prodajnih  poti. 

Njegova vsebina (slike, opisi in cene izdelkov, številka izdelka in možnosti plačila) 
bi lahko bila podobna vsebini e-trgovine. Podobna zato, ker bi lahko katalog uporabljali 
le za oglaševanje trenutnih akcij in za določeno časovno obdobje, medtem ko e-trgovina 
vsebuje vse izdelke podjetja in ni časovno omejena. 

Lahko pa bi uporabljali tudi katalog, ki bi bil neke vrste kupon. S tem kuponom bi 
lahko stranka kupovala na kuponu narisane oziroma opisane izdelke. 
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Da se s katalogom ne bi vsiljevali strankam, bi ga lahko pošiljali le tistim, ki si to 
želijo. Njihov odziv nanj pa bi merili s prejemom naročilnice po pošti ali faksu, 
naročilom prek klicnega centra, nenazadnje pa tudi s strankinim obiskom trgovine in e-
trgovine. 

Tako kot nekateri trgovski centri pa bi lahko katalog pošiljali tudi naključno 
izbranim. Njihov odziv bi bil sicer težko merljiv, saj ne bi vedeli, komu smo katalog 
poslali. Lahko se zgodi, da se v našo stranko baz vpiše nekdo, ki kataloga ni prejel, je 
pa vseeno želel izkoristiti naše ugodnosti. 

 
Opisane prodajne poti so eni izmed trenutno najbolj uporabnih. Vsaka omenjena 

prodajna pot pa se lahko uporablja tudi drugače. Kako, je odvisno od želja in zmožnosti 
podjetja. Najbolj pomembno pa je, da se informacije, pridobljene prek prodajnih poti, 
shranjujejo v bazi podatkov. 

 
Pri prodajnih poteh pa je zelo pomembno, da so vse usklajene in ažurirane. Nobena 

pote ne sem zaostajati za drugo. 
 
4.3.4 Program zvestobe  
Program zvestobe oziroma lojalnostni sistem je sistem za spremljanje navad znanih 

kupcev. Tu gre za vzpostavitev podatkovnega vira, kamor se beležijo podatki o kupcih, 
njihovih aktivnostih in nakupih. Gre za povezovalni analitični sistem med zbirko 
računov, nakupov (prek različnih poti) in artiklov, oseb ter kartic in bonitet, ki omogoča 
razvrščanje kupcev, obdelavo kupcev na podlagi kupne moči, zaznava menjanje navad 
kupcev, analizira odločitve kupca. 

Program zvestobe ima veliko prednosti za podjetja (obdelava kupcev na 
individualni ravni; možnosti direktne komunikacije; možnosti novih marketinških 
prijemov; referenčni model za ostale analize v CRM ter modularen in nadgradljiv 
sistem), dobavitelje (direktne marketinške akcije dobaviteljev, izpeljane skozi program 
zvestobe trgovca; darilni program kupcem; »heavy user« nagradni sistem dobaviteljev) 
in kupce (kombinacija različnih bonitetnih sistemov oziroma ugodnosti; spodbujanje 
nakupa; pridobitev lojalnosti kupca; kombinacija z drugimi bonitetnimi sistemi, dvojne, 
trojne ugodnosti; enostaven in transparenten sistem pomeni več zadovoljnih kupcev). 

Postavitev progama zvestobe je dolga in draga. Predstavlja osnovo celotnega 
projekta in je časovno ter finančno največja investicija. Sama izvedba je sicer 
sestavljena iz več faz, vendar lahko do končnega cilja, torej tekočega delovanja CRM 
sistema, mine tudi več let. 
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4.3.5 Podatkovno skladišče 
Podatkovno skladišče se uporablja za shranjevanje podatkov iz različnih virov, kot 

na primer: direktna pošta, spletni servisi, nakupi, pritožbe itd. Na podlagi tako izbranih 
podatkov je mogoče narediti poosebljene spletne strani, prilagoditi reklamno akcijo 
kupcu, izvajati razne ankete itd. 

 
Slika 4.4 Podatkovno skladišče, zasnovano okrog kupca 

 

Vir: Swift 2001, 305 
 
Primer: 

Stranka je eno leto vsak mesec kupila veliko količino zamrznjene in sveže hrane. 
Zadnje tri mesece pa ni obiskala naše trgovine. Na podlagi zbranih podatkov iz različnih 
virov lahko ugotovimo, da se je pred zaključkom nakupovanja pritožila, ker smo v 
trgovini prenehali prodajati blagovno znamko katero, je nakupovala stranka. Ko se malo 
bolj poglobimo v njene nakupe, ugotovimo, da nas stranka vedno manj obiskuje in tako 
izgubljamo njeno zaupanje. Da bi jo pridobili nazaj, jo obvestimo, da bomo ponovno 
začeli s prodajo njene blagovne znamke. Obvestimo jo tudi o prodajni akciji izdelkov, 
katere je v preteklosti največ kupovala. 
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4.3.6 Podatkovno rudarjenje 
Obstaja množica tehnik rudarjenja podatkov, ki omogoča podjetjem sledenje 

aktivnostim stranke. Vsem tehnikam pa so ključne aktivnosti. Te aktivnosti so raziskava 
in napovedi (»kaj« in »kako«). 

 
Raziskava 
Podatkovno rudarjenje se lahko uporabi za ugotavljanje stanja ali pa za potrditev 

obstoječe hipoteze. V obravnavanem primeru bi lahko menili, da se stranke delijo na 
stranke, ki kupujejo že pripravljeno zamrznjeno hrano, in stranke, ki kupujejo svežo 
hrano. Z analizo obstoječih podatkov o strankah lahko hipotezo potrdimo ali ovržemo. 

Raziskava zajema tudi analizo povezanosti, ki ugotavlja, kako dogodki medsebojno 
vplivajo drug na drugega. Na primer ugotovimo, koliko odstotkov strank kupuje 
zamrznjeno in svežo hrano. 

 
Napovedi (»kaj« in »kako«) 
Analiza podatkov kaže nagnjenost stranke. Nagnjenost stranke označujemo kot 

vrednost (visoka nagnjenost pomeni večjo verjetnost) nekega videnja. Vrednost stranke 
se lahko predvidi na podlagi pričakovanih dohodkov, dobička ali izgube določenih 
strank. Na primer: v trgovini bi želeli imeti zamrznjeno hrano novega proizvajalca, ker 
je cenejša. Na podlagi napovedi lahko ugotovimo, ali bodo naše stranke v prihodnosti 
kupovale cenejši izdelek ali bodo kupovale dosedanjega ali pa bodo svežo hrano raje 
zamenjale za zamrznjeno. 

 
4.3.7 Približen časovni okvir izdelave 
Načrt izgradnje rešitve za CRM mora obsegati naslednje točke: 
- Določiti je potrebno strategijo CRM in s tem uskladiti poslovne procese v 

podjetju. 
- Poslovni vidik vpeljave rešitve mora biti enako pomemben kot tehnološki vidik. 
- Rešitev mora biti izdelana v manjših korakih, vsak pa mora biti preprosto 

nadgradljiv. 
- Zagotovljeni morajo biti kakovostni podatki, saj so napake o strankah lahko 

usodne. 
- Ohraniti je treba vse podrobnosti v podatkih v zvezi s stranko. 
- Podatki o stranki morajo biti preprosto dostopni vsem zaposlenim v podjetju, ki 

imajo stike s strankami. 
Da bi bila vpeljava CRM uspešna, je potrebno usklajeno delovanje številnih delov 

podjetja. Najbolj pomembno je vodstvo podjetja, saj ima le-to dovolj moči in vpliva, da 
lahko usmeri celotno podjetje k razmišljanju in osredotočenosti na stranko. 
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Iz priloge 2 je razvidno, da se tako kompleksnih sistemov ne da postaviti čez noč. 
CRM je ravno tako investicija kot recimo izgradnja novega trgovskega centra. Tudi tu 
se investicija povrne čez čas, saj je proces izgradnje tako kompleksnih informacijskih 
sistemov drag, zapleten in dolgotrajen proces. 

 
4.4 Neuspeh uvedbe 
Če govorimo o neuspehu sistema CRM, govorimo o tem, da pričakovanja niso bila 

dosežena. 
Vzroke za neuspeh uvedbe sistema običajno iščemo med poslovnimi dejavniki, kot 

so premajhna angažiranost vodstva podjetja v projektu, obravnavanje projekta zgolj kot 
tehnološki problem in pomanjkanje razumevanja potreb z vidika stranke. K temu pa 
lahko prištevamo še premajhno angažiranost vseh oddelkov v podjetju in pomanjkanje 
zavedanja zaposlenih v podjetju o CRM, kar ima za posledico nepopolno sliko o 
stranki. 

Poleg poslovnih pa so krivi tudi tehnološki dejavniki. Glavni problem je lahko 
miselnost, da nam bo nakup ustreznega programskega paketa dovolj za uvedbo CRM, 
pri tem pa pozabljamo na integracijo z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju. 
Problem sta lahko tudi pomanjkanje celovitih informacij o strankah in slaba kakovost 
informacij. 

Za neuspeh je lahko kriva tudi slaba odzivnost sistema zaradi združevanja trenutnih 
in zgodovinskih podatkov ali zamujanje podatkov glede na transakcijske sisteme 
podjetja. 

 
4.5 Primeri uvedbe CRM v Sloveniji 
Poglejmo si dve različni podjetji v Sloveniji, in sicer: Zavod za zdravstveno 

zavarovanje RS (v nadaljevanju ZZZS) in Poslovni sistem Mercator. 
Na podlagi primerov lahko ugotovimo, da sistemi CRM v Sloveniji še niso 

popolnoma vpeljani. 
 
ZZZS 
Zaradi vodenja evidence zdravstva so na ZZZS leta 1996 uvedli kartico 

zdravstvenega zavarovanja, ki je nadomestila zdravstveno izkaznico. Z dobro strategijo 
in razmišljanjem na dolgi rok bi lahko zbrani podatki olajšali delo zdravnikom, 
zdravstvenim delavcem in tudi farmacevtom. 

Vzemimo le primer obiska pri zdravniku. Naš zdravnik nas dobro pozna, a mora 
vseeno kdaj pogledati v kartoteko, katera zdravila jemljemo ali na kaj smo alergični, če 
pa pridemo k nadomestnemu zdravniku, je stvar še bolj zapletena. Poleg tega, da 
pogleda v kartoteko, mu moramo še sami vse razložiti. Kaj šele, ko gremo na kakšno 
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operacijo. Takrat je potrebno izpolniti kar nekaj papirjev, bolj ali manj pa odgovarjamo 
na vedno ista vprašanja. 

Predpostavljam, da bi lahko CRM sistem v okviru ZZZS izpopolnili tako, da bi 
lahko v kratkem roku zaživel v celoti. Ker so osnovni podatki o uporabnikih že zbrani, 
bi bilo potrebno bazo podatkov le izpopolniti in nadgrajevati. Da pa bi bilo to možno, bi 
bilo potrebno seznaniti vse »sodelujoče« s pomembnostjo vnosa in seveda njihovimi 
bodočimi koristmi. 

Ko bi sistem zaživel, bi s predložitvijo kartice zdravniku bil le-ta seznanjen z vsem 
našimi dosedanjimi boleznimi in zdravili. S tem bi bilo pacientu, ki je že tako dolgo 
čakal v čakalnici, prihranjeno razlaganje starih in novih bolezni, jemanje zdravil itd. 
Zdravniku pa ne bi bilo potrebno iskati po kartoteki, ali je pacient na kaj alergičen, 
kakšne bolezni je prebolel itd. 

Pri vsem tem pa je potrebno paziti na varstvo osebnih podatkov in njihove zlorabe. 
Vsakega pacienta bi bilo potrebno seznaniti z namenom zbiranja podatkov, mu dati 
možnost zavrnitve posredovanja podatkov o sebi, omogočiti dostop do podatkov in s 
tem omogočiti, da opozori na napake. 

 
Poslovni sistem Mercator 
Mercator je s kartičnim poslovanjem začel leta 2002. Kot kaže, si je vodstvo 

podjetja zastavilo dobro strategijo in razmišljalo na dolgi rok. Je edino podjetje v 
Sloveniji, ki pospešeno končuje razvoj zelo naprednega sistema, ki bo v kratkem zaživel 
v celoti. 

Na začetku so svojim strankam ponudili tri vrste kartic, s katerimi tudi nakupujejo 
in s tem pridobivajo pike, ki jim nato prinašajo določene ugodnosti. Nato so postavili 
spletno trgovino. Prek nje se lahko naročijo določeni izdelki, ki jih nato dostavijo 
naročniku na dom. Zanimivo pa je, da se niso odločili še za druge prodajne poti, katere 
bi jim omogočale boljše poznavanje kupcev. Z anketo bi lahko imetnikom njihovih 
kartic postavili vprašanja, na kakšen način bi želeli kupovati izdelke, biti obveščeni o 
ponudbi itd. S tem bi lahko izvedeli, katero prodajno pot bi bilo za začetek najbolje 
vzpostaviti. 

V treh letih so si od strank, ki uporabljajo njihove kartice, pridobili veliko znanja o 
njihovih navadah (kdaj nakupujejo, kaj največ nakupujejo, koliko denarja povprečno 
zapravijo itd.). Sedaj bi morali to znanje uporabljati s prilagajanjem ponudbe kupcem in 
si tako pridobivati novo znanje o njih. 

Ker se Mercator širi tudi v Bolgarijo in Romunijo, bo imel v nekaj letih podatke o 
navadah vseh balkanskih kupcev. Takrat bo pravi »zmagovalec« na področju 
poznavanja svojih strank in bo strankam lahko ponudil veliko več kot njegova 
konkurenca. Vprašanje pa je, ali bo to znanje znal tudi uporabiti? 
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5 SKLEP 

Zaradi vedno večje konkurence, vedno večjega pritiska razvijajočih se in 
novonastalih podjetij ter vedno večjih potreb in želja kupcev se podjetja iz dneva v dan 
srečujejo z vprašanjem, kako obdržati obstoječe kupce in pridobiti nove. Sistem 
upravljanja odnosov s strankami – CRM je ena od možnih rešitev za zastavljena 
vprašanja. 

Sistem CRM mora biti načrtovan danes za uporabo tudi v prihodnosti. To pomeni, 
da mora strategija omogočati enostavne nadgradnje ob spremembah tako programske 
kot strojne opreme. Uvajanje CRM zahteva izgradnjo enotne podatkovne baze in 
uporabo standardne programske opreme. Zelo pomembno je, da je baza podatkov 
zgrajena popolnoma neodvisno od ostale programske opreme za podporo sistemu CRM, 
saj je ponudnikov veliko, nihče pa ne ponuja idealne rešitve. Zato je potrebno na 
podlagi postavljenih zahtev izbrati ponudnika, ki natančno opredeljuje predelave in 
prilagoditve ponujene programske opreme. 

Najbolje je, da se sistem CRM prilagodi vsakemu podjetju posebej, saj se podjetje 
od podjetja razlikuje po svojih željah in potrebah po informacijah o strankah. Za vsako 
podjetje je pomembno, da s pomočjo zunanjih strokovnjakov (priporočljivo je 
upoštevati tuje izkušnje in napake in si tako prihraniti marsikatero nevšečnost) in 
vodstvom podjetja postavi strategijo ter izdela sistem CRM, pri čemer si zastavi veliko 
različnih vprašanj o kupcih. Ti dve stvari bosta podjetju ob dobrem sodelovanju s 
strankami čez čas prinesli za podjetje dobičke, strankam pa veliko zadovoljstva. 

Zaposleni v podjetju se morajo zavedati, da so vsakršni podatki o stranki za podjetje 
izrednega pomena. Strankam morajo omogočiti veliko komunikacijskih in nakupnih 
poti, da bodo imele večjo izbiro pri kupovanju. Vsak obisk kupca naj bi se beležil v 
podatkovno bazo, ki bo omogočala podjetju, da prilagaja ponudbo posamezni stranki. 
Stranka bo tako imela občutek, da je v podjetju resnično dobrodošla in da ni le »ena od 
mnogih«. 

Zaradi varstva osebnih podatkov predstavlja problem dostop zaposlenih do 
podatkov o strankah. Ker so osebni podatki zaupne narave, morajo dostop omejiti, kar 
pa omejuje učinkovitost sistema CRM. 

 
V obravnavanem primeru je uvajanje CRM zaenkrat bolj študija odnosov s 

strankami v trgovskem podjetju kot projekt realizacije. Vsekakor pa bi bilo z njim 
potrebno čim prej začeti, saj je konkurenca pri uvedbi sistema CRM že veliko naredila. 

 
V prihodnosti lahko pričakujemo razvoj sistema CRM v smeri izrabe novih 

tehnologij: video reklame, video predstavitve, 3D predstavitve na mobilnih telefonih 
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itd. Glede učinkovitosti pa bosta nujni boljše poznavanje strank in prilagajanje podjetja 
njihovim potrebam. 

 

41 



 

LITERATURA 

Blatchly, Chris. 2001. CRM: What's Taking So Long? 
Http://www.insurancenetworking.com/toptech/toptech01/crm.htm (27.03.2002). 

Blue Claw Database Design. 2003. CRM software – Access Database 
Http://www.blueclaw-db.com/crm_software.htm (17.06.2005). 

Burgess, Tom. 2005. CRM initatives through mobile marketing. 
Http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=5142&KeyWords=
mobile++AND+marketing (18.06.2005). 

CRM Today. 2003. What is CRM?. Http://www.crm2day.com/library/ 
EpZpAZVFlpzRXiYrux.php (17.06.2005). 

Drakulič, Igor. 2005. CRM je poslovna filozofija. Ljubljana: Mladina. 
Eberhardt, Carol. 2001. A CRM Starter Pack: Strategic Steps to Success.  

Http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=1816&KeyWords=
crm++AND+starter++AND+pack (18.06.2005). 

Ferle, Maja. 2002. Osredotočeni na stranko. Ljubljana: Mladina. 
Ferle, Maja. 2004. Nos za stranke. Ljubljana: Mladina. 
Hrovat, Metka. 2001. Nova doba trženja – upravljanje odnosov s strankami ali CRM. 

Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
Imhoff Claudia. 2002. Sharing the Wealth – Putting it All Together in the Corporate 

Information Factory. Http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=4947 
(18.06.2005). 

Inmon, Bill. 2002. Information management: Charting the Course. 
Http://www.dmreview.com/editorial/dmreview/print_action.cfm?EdlD=5801 
(16.08.2005). 

Kastelic, Slavko. 2001. CRM – zakaj in kako?. Ljubljana: Mladina. 
Kos, Boštjan. 2003. Malo inteligence prosim. Ljubljana: Mladina. 
Kotler, Philip. 1996. Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza, 

načrtovanje, izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga. 
Kovačič, Jakljič, Štemberger, Groznik. 2004. Prenova in informatizacija poslovanja. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 
Kovačevič, David. 2002. CRM več kot modna muha. Ljubljana: Revija Kapital. 
Kovačevič, David. 2002. Rešitve za upravljanje odnosov s strankami. Ljubljana: Revija 

Kapital. 
Mankoff, Steve. 2001. Ten Critical Success Factors for CRM.  Http://www.siebel.com/ 

(18.06.2005). 
Marolt-Šmid, Jasna. 2002. aCRM – znanje o kupcih. Ljubljana: Mladina. 
McKeown Patric G. 2001. Information Technology and the Networked Economy. Forth 

Worth: Harcourt College Publisher. 
Meta Group. 2001. CRM for Decision-Makers. Http://www.metagroup.com/us/home.do 

(18.06.2005). 
Pleterski, Bojana. 2004. Vrednost analitičnega CRM. Ljubljana: Mladina. 
Postma, Paul. 2001. Nova doba trženja. Ljubljana: GV Založba. 

42 

http://www.insurancenetworking.com/toptech/toptech01/crm.htm
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=5142&KeyWords=mobile++AND+marketing
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=5142&KeyWords=mobile++AND+marketing
http://www.crm2day.com/library/EpZpAZVFlpzRXiYrux.php
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=1816&KeyWords=crm++AND+starter++AND+pack
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=1816&KeyWords=crm++AND+starter++AND+pack
http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=4947
http://www.dmreview.com/editorial/dmreview/print_action.cfm?EdlD=5801
http://www.siebel.com/
http://www.metagroup.com/us/home.do


Literatura 

Swift S., Ronald 2001. Accelerating Customer Relatinonships Using CRM and 
Relationship Technologies. USA: Prentice – Hall, Inc. 

SRC.SI. 2005. Upravljanje odnosov s strankami. 
Http://www.src.si/resitve/crm/lastnosti.asp (16.06.2005). 

Real Article. 2005. Customer Relationship Management-CRM. 
Http://www.realarticles.com/Customer-Relationship-Management.html 
(16.06.2005). 
 

VIRI 

Bogataj, Marjeta. 2005. Ceneje je ohraniti kupce kot pridobiti nove. Ljubljana: Finance. 
Bošnik, Lucija. 2002. Sistemi CRM se rušijo na podatkih o strankah. Ljubljana: 

Finance.  
Bošnik Lucija. 2002. Uvedbo CRM omejuje slaba informacijska kultura podjetij. 

Ljubljana: Finance. 
Center Vlade RS za informatiko. 2002. Upravljanje odnosov s strankami v državni 

upravi. Http://www.sigov.si/cvi/slo/indo/indo2002/referati/referat24.htm 
(16.06.2005). 

CRM Mobile. 2004. What is CRM Mobile System?. Http://www.crm-mobile.com/ 
(17.06.2005). 

CRM Software. 2005. What is Customer Relationship Management (CRM)?. 
Http://www.Crmsoftwaresolution.info (18.06.2005). 

Hvala, Primož. 2001. CRM je »samo« drugačna filozofija poslovanja. Ljubljana: 
Finance. 

Jakopič, Tina. 2005. CRM – dejavnik dolgoročne rasti. Ljubljana: Finance. 
Kos, Boštjan. 2001. Raziskava stanja in priložnosti razvoja celovitega upravljanja 

odnosov s strankami v organizacijah v Sloveniji – eCRM.si. 
Http://www.euroteh.si/ecrm/ (17.06.2005). 

Kumer, L., Slavko. 2001. Nova moč pranja – IT trženje. Ljubljana: Finance. 
Mobitel. 2002.        Mobitel UMTS.         Http://www.mobitelsi/slo/pomocininformacije/ 

pogostavprasanjainodgovori/mobitelumts.asp (18.06.2005). 
Pavlovčič, Tinkara. 2000. Upravljanje odnosov s strankami – ali vemo kaj je to?. 

Ljubljana: Finance. 
Postma, Paul. 2001. Človeško vedenje je bistvo trženja. Ljubljana: Finance. 
Redakcija poslovnega dnevnika Finance. 2004. Tudi, če ste vedeli, kaj je CRM, je 

odgovor danes najbrž že drugačen. Ljubljana: Finance. 
Sila, Igor. 2005. S pametnimi sistemi podjetja do novih strank. Ljubljana: Dnevnik. 
Telegraf. 2005. CRM – dejavnik dolgoročne rasti. Ljubljana: Finance. 
Telegraf. 2005. Informatika kot temelj povezovanja. Ljubljana: Finance. 
Vagaja, Aleksandra. 2002. Baze v službi slogana: Kupec je kralj!. Ljubljana: Finance. 
Vagaja, Aleksandra. 2005. Vaše stranke so opeke vaše prihodnosti. Ljubljana: Finance. 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, 86/2004.  
Zorman, Marijana. 2001. CRM – poslovni primer. Ljubljana: Finance. 

43 

http://www.src.si/resitve/crm/lastnosti.asp
http://www.realarticles.com/Customer-Relationship-Management.html
http://www.sigov.si/cvi/slo/indo/indo2002/referati/referat24.htm
http://www.crm-mobile.com/
http://www.crmsoftwaresolution.info/
http://www.euroteh.si/ecrm/
http://www.mobitel/
http://www.mobitel.si/slo/pomocininformacije/pogostavprasanjainodgovori/mobitelumts.asp


Literatura 
 

 
 

44 



 

PRILOGE 

Priloga 1 Delovno okno stranke 
Priloga 2 Časovni okvir izdelave 

 

45 





Priloga 1 

 

 
ST

R
A

N
K

E
 

Po
da

tk
i o

 k
on

ta
kt

u 
Po

da
tk

i o
 n

ak
up

u 
St

ra
nk

e 
 

ID
 

IM
E
 

B
ol

e PR
II

M
E

K
 

SP
O

L
 

Ž 

N
A

SL
O

V
 

B
ol

et
ov

a 
ul

ic
a 

10
 

PO
ŠT

A
 

K
R

A
J 

T
E

L
. Š

T
. 

+ 
38

6 
1 

12
34

 5
67

 

G
SM

 Š
T

. 

04
0 

12
3 

45
6 

E
-M

A
IL

 
lid

ija
@

ya
ho

oo
o.

co
m

 
Li

di
ja

 
00

00
01

 
Lj

ub
lja

na
 

10
00

 

R
oj

st
ni

  d
at

um
 

01
.0

1.
19

77
 

Z
ak

on
sk

i  
st

an
 

 

Št
. d

ru
ži

ns
ki

h 
čl

an
ov

 

 

Št
ev

ilo
 o

tr
ok

 

 

D
at

um
 v

st
op

a 

18
.0

8.
20

04
 

O
bv

eš
ča

nj
e 

G
SM

 

V
 k

at
er

ih
 tr

go
vi

na
h 

na
ku

pu
je

jo
 

Z
ak

aj
 n

as
 o

bi
sk

uj
ej

o 

H
iš

ni
 lj

ub
lje

nč
ek

 
Č

in
či

la
 

V
se

 n
a 

en
em

 m
es

tu
 

M
eg

am
ar

ke
t 

K
je

 se
 p

re
hr

an
ju

je
jo

 

K
ak

šn
o 

hr
an

o 
ku

pu
je

jo
 

V
sa

 p
re

hr
an

a 

D
om

a 

Z
ad

nj
i n

ak
up

 

15
.0

7.
20

05
 

14
.3

66
,0

0 
SI

T 

Z
ne

se
k 

K
ar

tic
a 

Im
e 

Pr
iim

ek
 

Sp
ol

 
St

ar
os

t 

 





Priloga 2 

 

Pr
es

ek
 

st
an

ja
 

D
at

a 
m

in
in

g 
Im

pl
em

en
ta

ci
ja

 in
 p

ol
nj

en
je

 b
az

e 
A

na
liz

a 
&

 D
es

ig
n 

Po
st

av
ite

v 
an

al
iti
čn

eg
a 

m
od

el
a 

- 
Pr

eg
le

d
  

 I
T
 

-.
T
es

ti
ra

n
je

 

p
o
d
at

ko
v 

- 
In

te
rv

ju
ji
 

- 
N

ak
u
p
 p

ro
g
ra

m
sk

e 
o
p
re

m
e 

- 
Po

sl
o
vn

i 
m

o
d
el

 
- 

Lo
g
ič

n
i 
m

o
d
el

 
- 

D
ef

in
ic

ij
a 

p
o
st

o
p
ko

v 
- 

D
ef

in
ic

ij
a 

p
o
tr

eb
n
ih

 
p
o
d
at

ko
v 

za
 C

R
M

 
- 

Z
ač

et
ek

 
lo

ja
ln

o
st

n
eg

a 
p
ro

g
ra

m
a 

- 
Z
ač

et
ek

 i
zg

ra
d
n
je

 
ka

rt
ič

n
eg

a 
si

st
em

a 
- 

Lo
g
ič

n
i 
in

 f
iz

ič
n
i 

m
o
d
el

 p
o
d
at

ko
vn

e 
b
az

e 
lo

ja
ln

o
st

n
eg

a 
si

st
em

a 

- 
Č
iš
če

n
je

, 
p
re

n
o
s 

p
o
d
at

ko
v 

in
 t

ra
n
sa

kc
ij
sk

ih
 

m
o
d
el

o
v 

v 
D

W
 

- 
Im

p
le

m
en

ta
ci

ja
 O

LA
P 

- 
Iz

o
b
ra

že
va

n
je

 O
LA

P 
- 

Iz
d
el

av
a 

p
o
ro
či

l 
- 

P
ri
p
ra

va
 p

o
d
at

ko
v 

za
 D

at
a 

M
in

in
g
 

- 
T
es

ti
ra

n
je

 p
o
st

o
p
ko

v 
- 

N
ad

zo
r 

n
ad

 p
ri
d
o
b
iv

an
je

m
 p

o
d
at

ko
v 

o
 s

tr
an

ka
h
 

- 
Fi

zi
čn

a 
iz

g
ra

d
n
ja

 p
o
d
at

ko
vn

e 
b
az

e 
za

 b
el

ež
en

je
 

p
o
d
at

ko
v 

iz
 k

ar
ti
čn

eg
a 

si
st

em
a 

- 
B
el

ež
en

je
 n

ak
u
p
o
v 

z 
lo

ja
ln

o
st

n
o
 k

ar
ti
co

 
- 

Iz
g
ra

d
n
ja

 p
ro

g
ra

m
sk

eg
a 

vm
es

n
ik

a 
za

 p
ro

ce
si

ra
n
je

 
p
o
d
ak

o
v 

o
 s

tr
an

ka
h
 

- 
P
re

n
o
s 

p
o
d
at

ko
v 

v 
p
o
d
at

ko
vn

o
 s

kl
ad

iš
če

 

- 
In

te
g
ra

ci
ja

 
g
ra

d
n
ik

o
v 

- 
Iz

o
b
ra

že
-

va
n
je

 

- 
Po

vr
at

n
e 

za
n
ke

 
- 

M
ar

ke
ti
n
g
 M

an
ag

er
 

- 
U

p
o
ra

b
a 

p
o
vr

at
n
ih

 
in

fo
rm

ac
ij
 

- 
Is

ka
n
je

 s
ek

u
n
d
ar

n
ih

 
p
o
d
ak

o
v 

- 
Iz

d
el

av
a 

m
o
d
el

o
v 

 


	1 UVOD 
	2 CRM 
	2.1 Osnovna filozofija 
	2.1.1 Značilnosti CRM 
	2.1.2 Cilj CRM 
	2.1.3 Sistem CRM 

	2.2 Arhitektura CRM 
	2.2.1 Operativni CRM 
	2.2.2 Analitični CRM 
	2.2.3 Kolaborativni (sodelovalni) CRM 

	 
	 
	3 INFORMACIJSKO OKOLJE CRM 
	3.1 Vloga informatike 
	3.2 Arhitektura informacijskega okolja 
	3.3 Tehnologije CRM 
	3.3.1 Podatkovno skladišče 
	3.3.2 Poizvedovanje 
	3.3.3 Sprotna analitična obdelava podatkov  
	3.3.4 Podatkovno rudarjenje  
	3.3.5 Poslovni portal 


	1  
	1  
	4 CRM V PRAKSI 
	4.1 Definiranje vizije 
	4.2 Cilji 
	4.3 Opredelitev poslovnih procesov 
	4.3.1 Predlog postopka uvajanja  
	4.3.2 Zajem podatkov 
	4.3.3 Prodajne poti 
	4.3.4 Program zvestobe  
	4.3.5 Podatkovno skladišče 
	4.3.6 Podatkovno rudarjenje 
	4.3.7 Približen časovni okvir izdelave 

	4.4 Neuspeh uvedbe 
	4.5 Primeri uvedbe CRM v Sloveniji 

	5 SKLEP 
	LITERATURA 
	 
	PRILOGE 


