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POVZETEK 

Cilj mnogih podjetij je, da namenjajo pozornost zadovoljstvu strank. Pri tem se oprijemajo 

najrazličnejših orodij in tehnik za upravljanje odnosov s strankami. V literaturi obstajajo 

številne različice definicij, kaj je CRM, saj je CRM strategija vse bolj uveljavljena in 

zaposluje veliko ljudi, ki delajo na različnih področjih. Diplomska naloga obsega teoretični 

del, v katerem so opisani pomen in vidiki CRM-ja, vloga tehnologije v CRM-ju, gradniki, 

strategije, sistemi in modeli CRM-ja. Na podlagi SPIN analize so ugotovljene prednosti, 

pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti CRM-ja, poleg tega so opisani dejavniki CRM-ja ter 

analizirana njegova uspešnost ter učinkovitost v podjetju. Opredeljen je cilj managementa 

portfelja strank in CRM-ja ter uporabnost podatkov za potrebe CRM-ja. Jedro diplomske 

naloge je empirični del, v katerem so predstavljeni in analizirani ponudniki Microsoft 

Dynamics CRM, Intrix CRM, ProCRM in Salesforce CRM, predstavljene so končne 

ugotovitve in možne rešitve. 

Ključne besede: CRM, upravljanje, odnosi, stranke, podjetja, strategije, sistemi, modeli, 

trženje, ponudniki. 

SUMMARY 

Nowadays, the aim of many companies is to give adequate attention to customer satisfaction. 

In doing so, they are using a wide variety of tools and techniques for customer relationship 

management. In the literature we can find many different definitions of the abbreviation 

CRM, as CRM strategy is every day better (well) established and employs a lot of people 

working in diversified sectors. The thesis includes a theoretical part, which describes the 

importance and aspects of CRM, the role of technology in CRM, strategy building blocks, 

moreover, includes also systems and models of CRM. SPIN analysis helped to identify 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of CRM system. In addition to this, SPIN 

analysis provides also the analysis of the performance and efficiency of CRM system in the 

enterprise and it’s factors. Above that, the SPIN analysis has also defined the objective of the 

portfolio management clients and CRM and usefulness of the data for the purpose of CRM. 

The core of the thesis is the empirical part, in which providers of Microsoft Dynamics CRM, 

CRM Intrix, ProCRM and Salesforce CRM are presented and analysed. The empirical part 

also presents the final conclusions and possible solutions. 

Keywords: CRM, management, relations, customers, companies, strategies, systems, models, 

marketing, services. 
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1 UVOD 

Glede na današnje ekonomske razmere je podjetje za svojo konkurenčnost na trgu prisiljeno 

iskati nove poti in rešitve. Za podjetje je izredno pomembno zadovoljstvo kupcev in njihova 

zvestoba. Da do izgube kupcev v podjetju ne bi prihajalo, mora v poslovanje uvesti strategijo 

CRM. Za dolgoročen odnos med podjetjem in strankami je pomembno zagotoviti celostne in 

kakovostne informacije o strankah, zato morajo podjetja oblikovati sistem(e) na različnih 

oddelkih. Podatki o strankah so izrednega pomena za podjetje in zato jim je treba posvečati 

veliko pozornosti.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Upravljanje odnosov s strankami (angl. customer relationship management – CRM) 

predstavlja eno izmed standardnih storitev, povezanih s sistemom ERP. Da dosežemo 

obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje, je za podjetje ključnega pomena, 

da s svojimi strankami vzpostavi uspešne in učinkovite odnose. Kakovosten CRM je 

pomembna prednost podjetja pred konkurenco na trgu. Da bi podjetje uspelo, se mora truditi, 

da zadovolji povpraševanje interesentov (Oblikovanje.com 2016).  

Če bo podjetje neuspešno, se bo beseda o neuspešnih, propadlih programih hitro razširila med 

morebitne stranke oz. odjemalce, donatorje in sponzorje. Zato je pomembno, da trženjska 

naravnanost v podjetju zagotavlja stalne izboljšave storitev in se usmerja k povečanju 

zadovoljstva strank. Za to, da stranke ostanejo zveste, je poleg uspešnosti podjetja in zvestobe 

strank treba zadovoljiti tudi želje strank, torej kupcev, porabnikov, odjemalcev itd., treba je 

skrbeti tudi za kakovostne dolgoročne odnose. Pristop, ki vključuje celoten proces, vsebuje 

podatke o kupcih in na takšen način je upravljanje z odnosi učinkovito. 

Klasična trženjska strategija je osredotočena na trženjski splet 4 P oz. politiko 

izdelka/storitve, politiko cene, politiko trženjskega komuniciranja in politiko tržnih poti, 

medtem ko je obsežnost CRM strategije veliko več kot to, kar nakaže že kratica – C kot 

kupec, R kot odnos in M ko management oz. upravljanje (Zidar 2010, 1008). CRM poskrbi za 

povečanje zvestobe kupcev, tako da vsebuje podrobne informacije o določenih kupcih ter 

skrbi za stike s kupci v notranjem in zunanjem okolju podjetja.  

Kateri CRM v podjetje uvesti, ni preprosta odločitev. Ponudnik, ki ga podjetje izbere, pomaga 

razvijati in izpopolnjevati sistem, prav tako postane partner podjetja in zato je potrebno 

medsebojno zaupanje. Iz preučene literature lahko ugotovimo, da je uvajanje CRM-ja v 

podjetje zahteven projekt. 

V diplomski nalogi smo predstavili CRM delovanje, analizirali smo uspešnost in učinkovitost 

CRM modela. Analizirali smo ponudnike CRM in tako raziskali, kaj posamezni ponudniki 

nudijo, kateri so uspešni in kateri ne, kateri so poslovno učinkoviti itd. Poudariti moramo, da 
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podjetje mora sprejeti uvedbo CRM sistema, če želi učinkovite rezultate, sprejeti mora tako 

filozofijo kot način poslovanja in ne le novejše tehnologije.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati uspešnost in učinkovitost elektronskega CRM-ja na 

primeru štirih slovenskih podjetij. 

Cilji teoretičnega dela naloge so:  

 opredeliti pojme trženje, management trženja ter CRM ter s tem povezane strategije in 

sisteme pristopa trženja s poudarkom na odnosih s strankami; 

 predstaviti koncepta CRM-ja s konceptom trženja;  

 predstaviti dejavnike uspešnosti in učinkovitosti v organizaciji ter jih analizirati. 

Cilji empiričnega dela naloge so:  

 predstaviti štiri ponudnike rešitev CRM na slovenskem trgu; 

 analizirati štiri ponudnike s poudarkom na uspešnosti in učinkovitosti sistema CRM; 

 analizirati in primerjati klasičen koncept trženja in trženjski koncept, ki je usmerjen v 

odnose; 

 preveriti vpliv tržne naravnanosti podjetij na uvedbo CRM sistema v podjetje; 

 primerjati in ugotoviti, kje so možne izboljšave, kaj so z uvedbo CRM-ja pridobili ter za 

koga in kaj se je po uvedbi CRM sistema v podjetju spremenilo. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri pisanju teoretičnega dela je bila uporabljena domača in tuja strokovna literatura, literatura 

s spletnih strani in članki z najnovejšimi spoznanji CRM. V teoretičnem delu smo uporabili 

deskriptivni pristop, ki temelji na proučevanju posameznih del različnih avtorjev in spletne 

literature. S pomočjo metode sinteze in kompilacije smo povzeli končne rezultate, sklepe ter 

ugotovitve. 

V empiričnem delu sledi raziskava in primerjava štirih ponudnikov, in sicer Microsoft 

Dynamics CRM, Intrix CRM, ProCRM in Salesforce CRM – študija primera. Z metodo 

deskripcije in komparativno metodo smo navedli podatke in opise ponudnikov CRM-ja ter 

primerjavo pojavov. Uporabili smo strukturiran vprašalnik, ki je bil poslan vsem štirim 

ponudnikom, v tem primeru je bila torej uporabljena metoda strukturiranega intervjuja. Vsi 

podatki so zbrani s pomočjo domače spletne strani ponudnika, njihovih internih virov, s 

komuniciranjem prek elektronske pošte in strukturiranega vprašalnika, ki vsebuje enaka 

vprašanja za vse izbrane ponudnike. Končni rezultati so urejeni, interpretirani ter tabelarno in 

grafično prikazani, ključne ugotovitve so prikazale prednosti in slabosti ponudnikov rešitev 

CRM. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V nalogi smo se omejili na analiziranje le štirih ponudnikov rešitev CRM, ki delujejo na 

območju Slovenije. Analizirali smo njihovo trenutno ponudbo ter predstavili prednosti in 

pomanjkljivosti posamezne rešitve. 

Pri obravnavanju problema in pridobivanju informacij težav ni bilo, saj je na voljo veliko 

domače in tuje literature, spletnega gradiva ter internih virov ponudnikov.  

Navajamo nekatere omejitve, ki smo jih upoštevali, vendar niso vplivale na končni rezultat: 

 zaupnost podatkov ponudnikov, 

 v študiji primera smo analizirali le največje ponudnike CRM-ja. 
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2 CRM – UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI 

Managerji in drugi zaposleni vedno bolj ugotavljajo, da bo podjetje dolgoročno uspešno le, če 

bo sposobno in zmožno zadovoljiti povpraševanje strank bolje kot konkurenca. Do leta 1960 

so se potrošniki usmerjali le v razpoložljivo ponudbo, medtem ko je danes ponudba presegla 

povpraševanje. Da bo podjetje uspešno, morajo management, politiko in izvedbo prilagoditi 

sodobnim razmeram delovanja (Meško Štok 2009, 13). 

2.1 Pomen in vidiki delitve CRM 

Cilj mnogih podjetij je, da namenjajo pozornost zadovoljstvu in zvestobi strank. Pri tem se 

oprijemajo najrazličnejših orodij in tehnik za upravljanje odnosov s strankami. Zadovoljstvo 

in zvestoba strank je izredno pomembna v času neugodnih gospodarskih razmer, kar je danes 

na trgu tudi opazno in zato se podjetja vse bolj usmerjajo na stranke. Zadovoljstvo je najbolj 

želen izid odnosa med stranko in podjetjem. Vračanje strank in razvoj dolgotrajnih odnosov z 

njimi je za vsa podjetja izredno pomembno dejanje. Bistveno je vzajemno poznavanje med 

podjetjem in stranko, kar posledično pripelje do boljšega počutja stranke, po drugi strani pa 

do pozitivnega poslovnega rezultata podjetja (Musek Lešnik 2007b, 53). Podjetja si želijo, da 

so stranke zadovoljne, saj so kupci kandidati za naslednje nakupe in za prenos informacij 

drugim posameznikom.  

V literaturi obstajajo številne različice definicij, kaj je CRM, saj je CRM strategija vse bolj 

uveljavljena in zaposluje veliko ljudi, ki delajo na različnih področjih. Vendar se vedno bolj 

uveljavlja skupna CRM opredelitev, saj je ta osredotočena na strategijo, uporabo inteligentnih 

informacij in tehnologij, pridobitev določenih informacij o strankah, uporabo sistema v 

celotnem podjetju, obsega vzajemno vrednost in razvoj dolgoročnega odnosa s strankami.  

Pomen »customer relationship management« (CRM) je upravljanje odnosov s strankami in je 

ena izmed standardnih storitev, ki je povezana s sistemom ERP (Oblikovanje.com 2016). Da 

dosežemo obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje, je za podjetje 

ključnega pomena, da s svojimi strankami vzpostavi uspešne in učinkovite odnose. 

Kakovosten CRM je pomembna prednost podjetja pred konkurenco na trgu. Da bi podjetje 

uspelo, se mora truditi, da zadovolji povpraševanje interesentov.  

Kratica CRM je bil prvotni izraz za opisovanje postopkov in orodij, ki so namenjena 

izboljšanju zadovoljstva strank, zadržanju obstoječih strank in njihovi rasti ter iskanju novih 

strank. Danes CRM predstavlja celotno poslovno strategijo (Kidsn 2015).  

Šikovec (2014) pravi, da CRM temelji na strateškem razvijanju odnosov s strankami. Namen 

CRM rešitve je: 

 povečanje števila donosnih strank, 

 dosegati vedno višjo vrednost nakupov, 
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 ohraniti stike z donosnimi strankami, 

 proaktivno odzivanje v očeh kupcev in ne izdelka, 

 glede na iskrene odnose med podjetjem in strankami graditi zvestobo in ustvarjati 

dolgotrajne odnose med njima. 

CRM je integrirana profesionalna rešitev za merjenje zadovoljstva strank. Navajamo sedem 

razlogov, zakaj integrirati CRM v podjetju (Povej šefu 2014):  

 odzivnost stranke,  

 globalna črna lista telefonskih številk in elektronskih naslovov,  

 SMS, elektronska pošta, integracija – spletni vmesnik pri elektronskih storitvah in oddaja 

ocene na fizični lokaciji, 

 vnaprej pripravljena, vsak trenutek osvežena poročila in obvestila, 

 univerzalni kazalnik zadovoljstva strank z znanstveno podlago, 

 priporočilni sistem – najboljše trženjsko orodje, 

 uveljavljena praksa in preizkušeni pristopi. 

Če prikažemo CRM pristop z enačbo, je ta naslednja (Musek Lešnik 2008, 21): 

zaznana vrednost za potrošnika = vrednost transakcije + vrednost odnosa. 

Glede na tradicionalno razumevanje, kjer so za potrošnika pomembni ponudba in storitve 

podjetja, je poleg vrednosti nadgrajen še odnos. Takšen način je za potrošnika in za podjetje 

dodana vrednost. 

CRM je strategija, osredotočena na vrednost med podjetjem in njegovimi strankami. Bistvena 

vodila CRM so doseči prave stranke, ki dosegajo sedanjo in prihodnjo vrednost, krepiti 

zvestobo strank, povečati prodajo večinoma obstoječim strankam, to učinkovito izpeljati, 

skrbeti za ugajanje in krepitev zvestobe zaposlenih (Katsioludes, Grant in McKechnie 2007, 

56). 

Agrawal (2003, 3) opiše CRM kot informacijsko tehnologijo, katere cilj je vzpostaviti 

obojestransko koristen odnos. Definicija poudarja dejstvo, da je CRM pomemben v 

poslovanju za obe zainteresirani strani, tako za podjetje kot za stranko. Zahteva zajemanje 

ustreznih podatkov o obstoječih in potencialnih strankah, in sicer vzorec njihovih nakupov, 

njihovo nakupno obnašanje, navade in uporabnost informacij za začetek dvosmernega dialoga 

med podjetjem in stranko. 

Podjetje, ki pozna svoje stranke in njihove potrebe, ve, kaj potrebujejo, in se zaveda, kako 

pomembna je uvedba CRM rešitve. CRM je proces osredotočenosti na stranko, ki ga je treba 

upoštevati tako v procesu prodaje kot tudi v procesu poslovnega sodelovanja. Na tržišču je 

veliko ponudnikov izdelkov ali storitev, zato ima kupec na razpolago veliko možnosti izbire, 

podjetja pa se soočajo z vse večjo konkurenco na trgu. Tega se podjetja morajo zavedati, zato 
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se morajo hitro in bolje prilagajati posameznim strankam. Kotler in sodelavci (2001) pravijo, 

da je CRM sistem informacijsko-tehnološka aplikacija, ki vsebuje podatke o strankah z 

dodatno vrednostjo, kako te podatke uporabljati. 

Management odnosov s strankami ni ne koncept ne projekt. CRM je poslovna strategija, 

katere cilj je razumeti, napovedati in upravljati potrebe in želje obstoječih in potencialnih 

strank. Gre skozi spremembe procesov, tehnologije in podjetij. Način iskanja je, kako 

uspešneje upravljati podjetje glede na strankino vedenje. Išče ravnotežje med dobičkom in 

zadovoljstvom strank (Brown 2000, 9–10). 

Preprosto lahko rečemo, da je sistem za upravljanje odnosov s strankami zelo pomemben, saj 

le tako pridobimo in zadržimo stranke, poleg tega pa je pomemben tudi za rast podjetja. 

Uvedba CRM-ja je v zgodovini predstavljala avtomatizacijo procesov in transakcij. Definicija 

se je do danes spremenila in pravi, da se CRM nanaša na celotno poslovanje podjetja, pri tem 

pa je stranka v ospredju. 

Veliko podjetij je pred uvedbo CRM-ja uporabljalo najrazličnejša orodja (Excel) za vodenje 

podatkov o strankah. Razlike pri uvedbi CRM-ja glede na druga orodja so (Pauletič 2013, 6): 

 da imamo v CRM-ju veliko število podatkov o strankah; 

 vsi shranjeni podatki morajo biti nadzorovani, zato je dostop do osrednje lokacije 

nadzorovan; na takšen način bodo podatki ostali samo znotraj podjetja; 

 postopki so avtomatizirani; 

 beleženje oz. zapisovanje zgodovine vseh sprememb in poslovnih dogodkov. 

Podjetje z uvedbo CRM-ja poskuša ugotoviti, kako učinkovito lahko uporablja podatkovne 

baze o svojih strankah in kakšne so njihove potrebe ter na podlagi teh ugotovitev pravočasno 

ukrepa in jih zadovolji. Sistem CRM je v pomoč podjetjem, da imajo vpogled v upravljanje 

strank, poleg tega pa poslovanje spremenijo do te meje, da zadovoljijo potrebe svojih strank. 

Podjetje pridobi zadovoljne in zveste kupce šele takrat, ko v miselni model vgradi naslednja 

stališča (Musek Lešnik 2007a, 13): 

 od strank je odvisno poslovanje podjetja, saj predstavljajo osrednji cilj vsega, kar podjetje 

počne, 

 stranke niso odvisne od podjetja, ampak podjetje od njih, 

 stranke niso vir problemov, ampak je problem v nezmožnosti podjetja, da bi zadovoljijo 

strankine želje in potrebe, 

 stranke so zelo pomembni »partnerji« podjetja, 

 stranke so ljudje, ki zaupajo podjetju, izdelku ali storitvam, blagovni znamki itd., 

 ekonomski, sociološki in drugi dejavniki vplivajo na psihološki pojav strank, 
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 omejeno razumevanje vedenja strank, ki ne upošteva psiholoških dejavnikov (čustva, 

pričakovanja itd.) vodi v omejene modele z omejitvijo pojasnjevanja in napovedovanja 

vedenja strank. 

Poznamo različne vidike delitve CRM-ja, kar je prikazano na sliki 1. 

 

Slika 1: Arhitektura CRM sistema 

Vir: Zamljen Usenik 2007, 21. 

Z uvedbo CRM-ja pride v podjetju do sprememb na operativnem in analitičnem področju ter 

na področju sodelovanja. Za uspešen in učinkovit CRM sistem je potrebna prisotnost na vseh 

treh področjih. 

Obravnavali bomo vidik, ki se deli na (Glinšek 2011, 9–10): 

 Operativni CRM – nanaša se na izvajanje dejavnosti in sodelovanje podjetja neposredno s 

stranko. Klicni centri, elektronska pošta (e-mailingi), spletni portali itd. so področja 

komuniciranja operativnega vidika CRM. Kot značilnost lahko navedemo avtomatizacijo 

in informatizacijo. Velikokrat gre za procese, ki podpirajo prodajo, trženje in storitvene 

dejavnosti v podjetju. Naloga CRM je povezati vse sisteme in procese znotraj podjetja za 

lažje in uspešnejše komuniciranje s strankami. 

 Snalitični ali strateški CRM – omogoča komunikacijo strank in njihovih odnosov ter 

analizo po najrazličnejših merilih, za kar potrebuje ustrezno informacijsko tehnologijo. 

Obravnava področje, kjer ima podjetje nalogo ukvarjanja s postopki, da dosežejo vpogled 
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v potrebe in zahteve strank, razumevanje njihovega vedenja ter predvidevanje in 

napovedovanja odločitev nakupa. Bistvo analitičnega CRM-ja oz. sistema je podatkovno 

skladišče, ki vsebujejo veliko navzkrižnih podatkov. V njem so zbrani celotni podatki za 

obdelovanje in upravljanje odnosov s strankami in omogočajo podatkovno integracijo. Da 

podjetje ohrani lojalnost in dobičkonosnost, si pomaga z vpogledom v informacije že 

obstoječih informacijskih sistemov. 

 Kolaborativni ali sodelovalni CRM – se navezuje na operativni ter analitični vidik CRM-

ja, njegov namen pa je vzpostaviti stik med stranko in podjetjem. Izboljša torej 

povezanost in komunikacijo med podjetjem in potrošnikom, olajša stike s strankami ter 

uskladi podatke o strankah znotraj podjetja. Na takšen način podjetja pridobijo strankino 

večje zaupanje in tako oblikujejo dolgoročno sodelovanje.  

CRM je moč razumeti kot proces in sistem v podjetju ter kot koncept in način razmišljanja oz. 

filozofijo. Z uvedbo sistema CRM podjetje spremlja poslovanje in zagotavlja enotne in 

pravilne podatke o posameznih strankah, na podlagi česar podjetje izkorišča konkurenčno 

prednost na trgu.  

CRM z vidika tehnologije predstavlja integracijo informacijskega okolja, ki je v celoti 

usmerjeno k strankam in njihovemu vedenju. CRM se lahko poveže v celoto, če se vse 

tehnološke rešitve naštetih področij med seboj združijo. Potrebno je postopno uvajanje CRM-

ja v podjetje zaradi zahtevne izgradnje informacijskega sistema, ki podpira CRM. Najprej je 

treba podpreti delo analitičnega CRM-ja skupaj z operativnimi vidikom, šele nato združiti 

analitične in operativne komponente ter vse skupaj razširiti z organizacijskim CRM. 

2.1.1 Vloga tehnologije in informacijska vloga CRM  

Tehnologija se razvija z bliskovito hitrostjo in je izredno pomembna, saj nudi pri upravljanju 

odnosov s strankami veliko možnosti, o katerih so v preteklosti podjetja lahko le sanjala. Med 

vsemi tehnologijami je informacijska tehnologija najbolj napredovala, saj je imela in ima še 

vedno največji vpliv na globalno gospodarstvo. Informacijska tehnologija omogoča zbiranje, 

obdelavo in prenos podatkov izjemno hitro in z nižjimi stroški, kar povečuje produktivnost in 

dviguje standard kakovosti ter učinkovitosti (Bučar 2001, 132).  

Uporaba IT omogoča učinkovito in uspešno udejanjanje koncepta CRM, vendar pa ni pogoj 

za njegovo uspešnost. Do danes je na trgu veliko komponent za CRM in zato je treba 

razmišljati in CRM obravnavati kot proces, ki pomaga izbrati najrazličnejše in 

najpomembnejše podatke o strankah, tržni učinkovitosti, prodaji, tržnih gibanjih in odzivnosti. 

Podjetje je lahko trenutno zadovoljno s svojim dobičkom, dodano vrednostjo itd., vendar pa 

lahko z učinkovitim CRM pristopom rezultate še izboljša. 
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Tehnološki razvoj in razvoj informacijske tehnologije spremljata razvoj poslovanja podjetja. 

V sliki 2 je prikazan vpliv razvoja razmišljanja in povečanje strankine vrednosti z 

naraščanjem informacijske tehnologije in analitične moči.  

 

Slika 2: Tehnološki razvoj CRM na podlagi informacijske tehnologije 

Vir: Zamljen Usenik 2007, 19. 

Razvoj CRM-ja je postajal iz leta v leto pomembnejši. V letih 1970 so se usmerjali na 

področje upravljanja s financami (financial management), 1980 so bili usmerjeni predvsem v 

področje prenove poslovnih procesov (business process redesign), 1990 je bilo 

najpomembnejše za področje upravljanja z viri (enterprise resource planning), od leta 2000 in 

vse do danes pa se podjetja usmerjajo na strategijo upravljanja odnosov s strankami (Zamljen 

Usenik 2007, 19). Podjetja so sicer od vedno osredotočena na stranke, vendar je v sedanjem 

času tehnologija tako močno razvita, da podjetja sistematično maksimirajo in analizirajo 

vrednost stranke na podlagi podatkov o stranki. 

Šmid (2005) opredeli informacijsko tehnologijo in CRM vpliv na naslednji način: 

 prva generacija, kjer so bistvene rešitve, ki so namenjene pomoči uporabnikom; 

 druga generacija obravnava integriran 360o pogled na stranko, a so aplikacije šibke z 

vidika dela s strankami; 

 tretja generacija ponuja rešitve, ki strankam omogočajo, da se prek interneta same 

servisirajo; pojavijo se prve uspešnejše rešitve za elektronsko poslovanje, še vedno pa 

ostaja bistven problem, ki se veže na aplikacije in komunikacijske kanale; 

 četrta generacija je integrirana z ERP sistemom in je usmerjena v rešitev, ki temelji na 

spletni arhitekturi in podpira različne komunikacijske kanale; namenjena je zaposlenim, 

partnerjem, kupcem, dobaviteljem itd.; 

 peta generacija ponuja CRM rešitve, bistvene za poslovanja z vidika pogleda stranke.  

S tehnološkega področja je prikaz CRM-ja v vključenosti informacijskega okolja, ki je 

usmerjeno v odnos s strankami. Na podlagi združitve analitičnega, operativnega in 

sodelovalnega področja se CRM poveže v celoto, kar je prikazano na sliki 3. 
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Slika 3: Sistem tehnologij CRM v podjetju 

Vir: Stanojevič 2005, 23. 

CRM mora biti v celoti pokrit z informacijskim sistemom, ker pa je izgradnja zahtevna, je 

tudi uvajanje sistema v podjetje postopno. Najprej je potrebna podpora analitičnega CRM v 

povezavi z operativnim CRM, šele nato se obe komponenti združita z organizacijskim CRM. 

Podjetje si na takšen način zagotavlja enotne informacije o strankah in te mu omogočajo 

izkoriščati konkurenčno prednost na tržišču in vstop v novo ekonomijo. 

Ustrezna tehnologija CRM je izbrana glede na jasno definirane potrebe, ki so v posameznih 

podjetjih različne. Razdelimo jih lahko na (Bona in Radcliffe 2002, 14): 

 določanje portfelja CRM aplikacij, 

 načrtovanje arhitekture CRM, 

 integracijo CRM aplikacij z ostalimi aplikacijami. 

Filozofija CRM-ja je osredotočenost na stranko in razširitev sistema po celotnem podjetju. 

CRM je standardna storitev, ki je integrirana s sistemi ERP. Kratice CRM in ERP pomenijo 

poslovne koncepte oziroma izboljšanje poslovanja. Namen programske opreme je samo 

zagotavljanje podpore vpeljave konceptov. CRM, ERP ali drugi informacijski sistemi bodo 

učinkoviti, če bodo uspešno vpeljani v podjetje in jim uspe v praksi izboljšati poslovanje. Tu 

ne gre za infrastrukturne storitve, ampak za podporo poslovnih procesov. Temu pravimo 

hibridnost. Za to, da stranke ostanejo zveste, je poleg uspešnosti podjetja in zvestobe strank 

treba zadovoljiti tudi želje strank, torej kupcev, porabnikov, odjemalcev itd., skrbeti je treba 

tudi za kakovost dolgoročnih odnosov. Pristop, ki vključuje celoten proces, zajema zahtevane 

podatke oz. znanje o strankah in tako je upravljanje z odnosi učinkovito. Da v podjetju 

dosežemo dobre poslovne rezultate, moramo ohranjati odnose s strankami. 

Razvoj informacijske tehnologije omogoča skladiščenje večjih količin informacij, hiter dostop 

do teh informacij in njihovo kombinacijo. Podatkovna skladišča so lahko znotraj ali zunaj 

podjetja, saj je razvoj komunikacijske poti izjemno hiter (elektronska pošta, internet). Na sliki 
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4 so prikazani gradniki informacijske podpore CRM. Bistvo CRM sistema je baza podatkov, 

v kateri so shranjene informacije o strankah. 

 

Slika 4: Gradniki informacijske podpore CRM 

Vir: Lavrič 2003, 22. 

Dobre baze podatkov so osnova za učinkovito ter uspešno trženje in vsebujejo poglobljene 

podatke o posameznih strankah, ki vključujejo demografske, geografske, vedenjske in 

psihografske podatke (Konečnik Ruzzier 2011, 230). Baza podatkov o strankah je zbirka 

informacij o obstoječih in nadaljnjih strankah in zajema naslednje podatke (prav tam): 

 katere izdelke oz. storitve stranka kupuje, 

 količine in vrednost nakupov, 

 ključne podatke, kot so spol, starost, rojstni datum, hobi strank itd., 

 kakšna je konkurenčnost na trgu in prepoznavnost dobaviteljev, 

 opis vseh pogodb in njihov status, 

 pregled preteklosti in ocena stranke v sledečem letu, 

 pregled prednosti in slabosti strank glede na prodajo in postrežbo. 

2.1.2 Gradniki CRM  

Slika 5 prikazuje osem ključnih gradnikov CRM-ja. Celotne CRM dejavnosti izhajajo iz 

vizije ter povezave zadovoljnih strank in organizacijske podpore. 

Posamezni gradniki CRM so (Glinšek 2011): 

 Vizija CRM predstavlja podjetje kot celoto in se na takšen način prikaže strankam. 

Namen je jasna predstava vseh deležnikov o organizacijski vrednosti, ciljnih kupcih, 

pomen in korist CRM strategije podjetja ter pozitivne izkušnje za stranke. 

 Strategija CRM je del strategije trženja, usmerjena je v operativne strategije na področju 

kadrov, informacijske tehnologije in proizvodnje. Trženjsko strategijo je treba uskladiti s 

strategijo CRM, ki ima nalogo ustvariti in obdržati dobičkonosne stranke. 

 Zadovoljstvo stranke se bo poznalo, če bodo CRM dejavnosti usmerjene k stranki. 

 Organizacijska podpora mora biti zagotovljena v najvišjem vodstvu (top management), 

saj CRM zahteva znotraj podjetja določene spremembe. 
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 CRM procesi so v pomoč pri razvijanju odnosov s strankami, ki so upravljani na podlagi 

življenjskega cikla stranke. 

 CRM informacije morajo biti dosegljive, analizirane, shranjene, distribuirane in v uporabi 

v podjetju in del pri poslovnih partnerjih. 

 CRM tehnologija podpira procese in analitične podatke. 

 Metrika CRM vsebuje merljive, specifične CRM cilje in kazalce za usmerjenost v 

stranke. 

 

 

Slika 5: CRM gradniki 

Vir: Glinšek 2011, 11. 

2.1.3 Strategija CRM 

Da do izgube kupcev ne bi prihajalo, mora podjetje v poslovanje uvesti strategijo CRM. 

Strategija temelji na tem, da se s pomočjo zvestih in zadovoljnih strank na eni strani 

zmanjšujejo stroški, na drugi strani pa se povečuje dobiček. Za dolgoročen odnos med 

podjetjem in strankami je pomembno zagotoviti celostne in kakovostne informacije o 

strankah in zato morajo podjetja oblikovati sistem(e) na različnih oddelkih. Podatki o strankah 

so izrednega pomena za podjetje in zato jim je treba posvečati veliko pozornosti.  

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo vzpostavila učinkovite in uspešne strategije 

za upravljanje odnosov s strankami, neuspešna pa tista podjetja, ki tega ne bodo izkoriščala. 

Takšne strategije zahtevajo tudi zelo dobro in poglobljeno razumevanje. Razvoj CRM 

strategije zahteva svoj čas, potrpežljivost in načrtovanje. Če se podjetje ne more držati teh 

predpostavk, bo tudi težko razvilo strategijo za spodbujanje odnosov s strankami. 

1. Vizija CRM: vodstvo, položaj na trgu, predlog o vrednost 

2. Strategija CRM: cilji, segmenti, učinkovita interakcija 

3. Zadovoljstvo strank: 
- razumevanje potreb, 

- spremljanje pričakovanj, 

- zadovoljstvo proti tekmovanju, 

- sodelovanje in povratne informacije,  

- komuniciranje s strankami. 

 

4. Organizacijska kultura: 

- kultura in struktura, 

- razumevanje strank, 

- znanja in sposobnosti ljudi, 

- komuniciranje z zaposlenimi, 
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5. CRM procesi: življenjski krog stranke, upravljanje z znanjem 
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Strategija v podjetju predstavlja poslovno usmeritev in če je uresničena, vodi k uresničevanju 

strateških ciljev. Strategija CRM pove, kako podjetje gradi dobičkonosne odnose s strankami 

in pridobiva njihovo zvestobo. Zadovoljne in zveste stranke podjetju prinesejo dolgoročno 

konkurenčnost na trgu in uspešnost (Kavčič 2004). Naloga CRM strategije je pridobiti, razviti 

in zadržati bazo strank. Dober odnos s strankami je ključnega pomena, zato je upravljanje 

odnosov s strankami pomembno za razvoj boljših in trdnejših odnosov.  

Namen strategije je torej pridobiti čim več podatkov o strankah in njihovih navadah. CRM 

strategije imajo velike potenciale, vendar jih mora podjetje tudi uspešno uresničiti. Nekatera 

podjetja vidijo v svojih strankah zgolj denar in so hkrati močno prepričana, da s strategijami, 

ki jih uporabljajo, že dosegajo cilje, trdno so prepričani, da njihove strategije nudijo dodano 

vrednost in utrjujejo odnose s strankami, čeprav jih ne. Učinkovite CRM strategije bodo 

dosegla tista podjetja, ki bodo razumela, da CRM ni samo orodje za pospeševanje prodaje, 

ampak je orodje za utrditev, vzpostavitev odnosov in negovanje ter upravljanje odnosov s 

strankami.  

Pomik iz prve miselnosti v drugo je mogoč, vendar šele tedaj, ko ga podjetje sprejme. Bistvo 

učinkovite in uspešne strategije je, da so podatki o strankah zanesljivi, saj brez tega lahko 

popolnoma zgrešimo cilj. 

Glavno gonilo strategije CRM je graditev dobičkonosnih odnosov s strankami in pridobitev 

njihove zvestobe, tržna strategija pa temelji na graditvi tržnega položaja podjetja. Podjetja, ki 

želijo povečati dobičkonosnost prek zvestobe strank, morajo imeti strategijo CRM vpeto v 

tržno strategijo. 

Preglednica 1 prikazuje bistvene razlike med strategijo trženja in strategijo odnosov s 

strankami. 

Preglednica 1: Strategija trženja in strategija odnosov s strankami 

Strategija trženja Strategija odnosov s strankami 

Vizija: tržni položaj Vizija: zadovoljstvo strank 

Definicija trga in analiza Definicija strank in analiza njihovega obnašanja 

in potreb 

SWOT analiza Analiza zmožnosti 

Ciljne skupine: tržni segmenti Ciljne skupine: stranke, segmentirane po 

vrednosti 

Cilj za posamezni tržni segment: vstop, razvoj, 

vzdrževanje, produktivnost 

Cilj za posamezni segment strank: pridobitev, 

razvoj, zadržanje, učinkovitost 

Merila: tržni delež, stratus blagovne znamke, 

prodiranje na trg 

Merila: zadovoljstvo, zvestoba, stroški 

servisiranja strank, zadovoljstvo zaposlenih 

Vir: Nikolič 2003, 8. 

Bistvo strategije trženja je, da temelji na življenjskem ciklu izdelka, medtem ko je bistvo 

strategije odnosov s strankami, da temelji na življenjskem ciklu strank. Cilj strategije trženja 
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so tržni segmenti, cilji strategije odnosov s strankami pa so vzpostavljanje odnosov s 

strankami. Merila strategije trženja so status blagovne znamke, tržni delež in prodor na trg, 

merila strategije strankinega odnosa pa so zadovoljstvo, zvestoba, stroški servisiranja strank 

in zadovoljstvo zaposlenih. Glede na razlike, ki nastajajo med eno in drugo strategijo, lahko 

opazimo bistvene razlike med vizijami, cilji in merili. Pri CRM strategiji je treba razumeti 

strankino obnašanje in potrebe, graditi na zvestobi in zadovoljstvu, kar pa podjetju ne bo 

uspelo brez poznavanja trga, tržnih segmentov in njegovih posebnosti. 

Podjetje ima na razpolago naslednje CRM strategije (Nikolič 2003): 

 pridobivanje vedno večjega števila strank, ki omogočajo večje dobičke, torej 

izboljševanje stopnje zadrževanja strank v zgodnjem obdobju sodelovanja z njimi, 

 povečanje dobička z zniževanjem stroškov oskrbe stranke in z dejavno navzkrižno 

prodajo ter nagrajevanjem, 

 izboljšanje dejavnosti pridobivanja strank. 

Če torej želimo, da je v podjetju projekt CRM uspešen in dosegamo pozitivne poslovne 

rezultate, moramo imeti tudi jasno strategijo. Strateški pristop je učinkovit, ko zagotavlja 

sodelovanje celotnega podjetja, skupin in posameznikov v procesu ter prepozna in spozna 

potrebe strank. 

2.1.4 Sistem CRM 

Konkurenčna prednost podjetja je izredno pomembna, zato mora biti upravljanje odnosov s 

strankami kakovostno. Če so odjemalci zadovoljni, potem obstaja velika verjetnost, da bodo 

manj dovzetni za ponudbe konkurenčnih podjetij. Pomembno je uvesti kakovosten sistem 

upravljanja odnosov in informacij za stranke, saj ima lahko prav zato podjetje v njihovih očeh 

monopol.  

Dober sistem obsega kar se da ogromno informacij, na osnovi katerih je pogled na stranko 

celoten in enoten. Definicija CRM sistema kot informacijske tehnologije je zagotavljanje ali 

oskrbovanje podjetja z integriranim pogledom na bazo podatkov o strankah na način, da 

celotni poslovni procesi ohranjajo in razširjajo koristen in učinkovit odnos s strankami (Zidar 

2010, 1008).  

Na sistem se lahko veže npr. tudi sistem reklamacij, ki je že predhodno pripravljen in je zaradi 

tega še bolj kakovosten in hitreje izvedljiv. Za takšen sistem je značilno naslednje (Zidar 

2010): 

 baza podatkov je enotna in stalno osvežena,  

 mobilen dostop do podatkov, 

 stopnje dostopa in privilegije uporabnike je mogoče določati, 

 zasnova je večuporabniška, 
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 podatki so standardizirani in zato omogočajo izvoz za druge namene (Excel, Access, MS 

Outlook itd.), 

 dodatno je moč integrirati dodatne module in funkcionalnosti, 

 pri upravljanju s podatki ne potrebujemo dodatnega znanja, saj je upravljanje preprosto, 

 zagotavlja izredno veliko preglednost in nadzor nad poslovanjem. 

Sodobne tehnologije omogočajo podjetjem individualizirano obvladovanje odnosov s 

strankami s pomočjo zanesljivih rešitev, v našem primeru so to rešitve CRM. Sistemi CRM 

podpirajo pomembne procese v podjetju na podlagi oskrbe podatkov oz. informacij. Na ta 

način so podjetju na enem mestu omogočene povezane informacije o strankah.  

CRM povezujejo ljudje, tehnologije ter procesi, da se izboljšajo odnosi z obstoječimi in 

morebitnimi novimi strankami. Pri upravljanju odnosov s strankami je pomemben dolgoročen 

odnos, učinkovitost dejavnosti v sodelovanju s strankami in napredna tehnologija, ki je 

dandanes pogoj za konkurenčno prednost na trgu. 

Slika 6 prikazuje sistem CRM. Sistem CRM poveže tehnologije CRM in poslovne dejavnosti 

ter tako ugodi strankam. Stranka je bistvena, torej ji podjetje posveča osrednjo pozornost in se 

ji poskuša čim bolj približati na vseh stopnjah življenjskega cikla odnosa, tako da poslovne 

dejavnosti (trženje, storitve, razvoj izdelkov in prodaja) usklajuje s tehnologijo. 

 

Slika 6: Sistem CRM 

Vir: Stanojevič 2005, 14. 

Sistem CRM omogoča podjetju celovit vpogled na stranke, strankam pa omogoča vpogled v 

poslovanje podjetja. Tako podjetje znižuje stroške, povečuje prihodke in optimira celotno 

življenjsko dobo.  

Slika 7 prikazuje funkcionalnosti CRM sistema. CRM pomaga pri razvoju vseh faz z vidika 

managementa odnosov s strankami, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. 
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Slika 7: Funkcionalnosti CRM sistema 

Vir: Jan 2010, 22. 

Management podjetij se s CRM prepleta vsaj s tremi pomembnimi področji organizacije. Te 

so trženje, informatika in management človeških virov. Orodja CRM je treba povezovati z 

informacijskimi sistemi in kanali znotraj podjetja, in sicer s finančno-računovodskim 

sistemom (ERP), elektronsko pošto, spletnimi stranmi in pisarniškimi orodji (Microsoft 

Office). Če v CRM ne vpisujemo resničnih podatkov, nam ne bo dajal uspešnih rezultatov. 

Na sliki 8 je prikazan primer sistema, kjer je CRM sistem vpet v celotno poslovanje podjetja, 

in sicer od vodstva podjetja do najnižje operativne ravni, kjer se procesi izvajajo.  

Management  
odnosov  
z odjemalci (CRM) 

Prodaja Trženje 

Servis 

Management 
znanja 

Prodaja 

Avtomatizacija prodaje 
Management tržnih področij 
Management odnosov s partnerji 
Management prodajnih priložnosti 

Trženje 

Podatkovno skladišče 
Management trženjskih akcij 
Hitro ocenjevanje 
Informacijski sistemi za odločanje 
Pomožni management 

Servis 

Servisni pomočniki 
Klicni centri 
Elektronska pošta 

Sistemi za podporo odločanju 
Pogosto zastavljena vprašanja 
Produktne enciklopedije 
Produktne storitve/informacije o cenah 



17 

 

Slika 8: Primer uporabe CRM aplikacije 

Vir: Oblikovanje.com 2016. 

CRM se v podjetje uvaja postopoma, saj je treba poznati celoten proces delovanja podjetja in 

ta mora biti prilagojen vsakemu podjetju posebej. 

Zidar (2010) navaja, da CRM sistem izpolnjuje vsaj tri zahteve. Te so: 

 omogočanje enotne slike strank in interakcij s podjetjem, 

 omogočanje celotne slike podjetja vsem strankam in načina, kako lahko stranka stopi v 

stik s podjetjem, 

 omogočanje oddelkom ravnanja s strankami, trženja in prodaje opravljanje dela 

kolektivno in hkrati učinkoviteje ter z nižjimi stroški. 

Vzpostavljanje baze podatkov o strankah je ključna zahteva za izdelavo CRM sistema. 

Navajamo nekaj bistvenih trenutkov pri izgradnji učinkovite baze podatkov (Zigarelli 2001): 

 prepričanje zaposlenih, da bazo podatkov dopolnjujejo in nadgrajujejo, 

 zbiranje podatkov o strankah, 

 avtomatiziran vnos podatkov v bazo omogoča takojšen vnos po elektronski poti, 

 uvedba nagrajevanja strank (razne kartice ugodnosti), 

 obveščanje strank, 

 cenovno ugodna in prilagodljiva izbira ponudnikov storitev, 

 skladna in povezana strategija projekta CRM glede na strategijo podjetja, 

 vzdrževanje kontinuitete in prikaz rezultatov. 

2.1.5 Model CRM 

Koncept CRM je usmerjen na stranko kot posameznika, zato je razdelitev modela CRM 

obravnavana s perspektive strank. CRM je cikličen proces in zahteva pristop, ki bo tudi sam 
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cikličen. Stranke so bistvene pri poslovanju in dohodkih podjetja, saj podjetje pozna strankine 

navade in odzive. Tako podjetje prepozna stranke, ki prinašajo dobiček, in tiste stranke, ki 

lahko v prihodnosti še povečajo donosnost podjetja. 

Gray in Byun (2001) navajata, da model CRM obsega tri področja delovanja, in sicer iz 

komponent kupec, odnos in upravljanje. CRM na takšen način dosega integriran pogled na 

stranko in pristop odnosa do stranke v osrednjem delu. 

Dulc (2001, 16) je model CRM razdelil na štiri dele, in sicer na: 

 razumevanje trga in strank,  

 razvoj ponudbe,  

 pridobivanje strank in 

 obdržanje stranke.  

Slika 9 prikazuje model CRM, iz katerega je razvidno, da so v samem središču modela 

najpomembnejši kupci oziroma stranke. Model je razdeljen na začetku na razumevanje trga in 

strank, nato na cilj razviti ponudbo, sledi prodaja in s tem pridobivanje strank ter obdržanje 

strank skozi celotno življenjsko obdobje. 

 

Slika 9: Model CRM 

Vir: Dulc 2001, 16. 

Pomembna je delitev modela, in sicer na (Dulc 2001): 

 Razumevanje trga in strank. Pri tem je pomembno znanje, kar pomeni, da je treba zbrati 

čim več podatkov o strankah, jih razčleniti, prav tako pa je treba poznati trg. Stranka 

izrazi potrebo in išče primeren izdelek ali storitev na različnih trgih. Če za stranke 
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podjetje ne bo poskrbelo, bo to storilo drugo podjetje. Za podjetje ni dovolj, da domneva, 

kaj si želijo stranke, ampak je treba vključiti obsežne raziskave. Podjetje lahko prilagodi 

ponudbo strankinim željam, saj pozna vse potrebne informacije o strankah. Torej je za 

dobičkonosnost podjetja uvedba CRM izredno pomembna. Pomembna vprašanja, ki se 

nanašajo na razumevanje trga in strank, so: kdo so stranke in kakšne so potrebe na trgu; 

kakšna je konkurenčnost ostalih podjetij na trgu; kakšne so izkušnje stranke z izdelkom 

oziroma storitvijo ter s podjetjem in kolikšen delež namenijo. Ker je izredno pomembna 

podatkovna baza strank, nam v ta namen izredno prav pridejo vprašanja: kje lahko 

podjetje pridobi sveže podatke o stranki; kako lahko pridobijo čim več podatkov o stranki 

in jih shranijo; kakšno je vedenje strank; na kakšen način vrednotijo stranke itd. 

 Razvoj ponudbe. Podjetje mora imeti cilj, stranka pa v vsej ponudbi, ki je na trgu, najde, 

oceni in izbere določen izdelek ali storitev. Podjetje mora imeti prav zaradi tega primerno 

izoblikovano tržno strategijo. Preden jo izoblikuje, pa si postavi naslednja vprašanja: kje 

in kakšne so priložnosti ter nevarnosti; kateri so pomembni trgi; katere distribucijske in 

prodajne kanale uporabljajo; ter razmišljati o novih prodajnih in komunikacijskih poteh; 

kateri mediji bodo uporabljeni itd. CRM se v tej fazi razvoja ponudbe vgradi v celotno 

podjetje. Tržna usmerjenost mora biti celota organizacije, saj je CRM vpet v celotno 

poslovanje organizacije.  

 Pridobivanje strank. Za podjetje je pomembna prodaja, za stranko pa nakup. Podjetje bo 

uspešno, če bo imelo učinkovit program trženja. Pomembna so naslednja vprašanja: ali 

imamo v podjetju dovolj učinkovite in uspešne tržnike; kakšen je sistem sprejema in 

oddaje naročil; ali je izdelek oziroma storitev lahko tudi uspeh za podjetje; kako 

učinkovito in uspešno lahko izpelje trženjsko kampanjo. 

 Obdržati stranke. Stranka bo zadovoljna s svojim izdelkom ali storitvijo, če bo ta 

uresničeval njihova pričakovanja. Blanchard, Ballard in Finch (2008) trdijo, da je treba 

uvesti in integrirati štiri ključne funkcije razvoja človeškega kapitala, da bodo vsi 

zaposleni usmerjeni v stranke. Te funkcije so: rekrutiranje in izbiranje, urjenje in razvoj, 

nadzor delovne uspešnosti ter razvoj kariere. Torej je za uspeh podjetja pomembno tudi 

učinkovito in uspešno osebje. Podjetje mora biti obsedeno s prizadevanjem, da so njihove 

stranke čim bolj zadovoljne. Zadovoljstvo strank in donosnejše posle je moč pridobiti le, 

če je podjetju cilj obdržati stranko in se prilagajati tako njihovim pohvalam kot tudi 

pritožbam. 

2.2 Razlika med klasičnim trženjem in trženjskim konceptom CRM 

Trženje je družbeni proces, s katerim organizacije pridobijo, kar želijo in potrebujejo za 

poslovanje, tako da ustvarjajo, ponujajo in izmenjujejo vse, kar ima zanje določeno vrednost, 

ter tako zadovoljujejo svoje potrebe in želje, saj mora vsako podjetje za preživetje in svoj 

razvoj zadovoljevati določene potrebe (Iršič, Milferner in Pisnik 2016, 4). Spremembe, ki 

vedno bolj nastopajo na tržišču, vplivajo na tradicionalen način trženja, ta pa jim ne more 
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slediti, zato je bilo treba razviti koncept CRM. V novi dobi trženja imajo trženjski koncepti 

nov pomen in nove razsežnosti glede na dojemanje trga in vplivanje nanj. Okolje, v katerem 

podjetje posluje, se spreminja in tem spremembam se morajo podjetja prilagajati. Podjetja 

imajo vedno bolj v ospredju cilj dolgoročnega razvijanja in ohranjanja strank. Torej govorimo 

o trženju, ki temelji na odnosih. Podjetje je bilo na stranke pozorno tudi v preteklosti, vendar 

je v sedanjem obdobju konkurenca na trgu vedno večja in zato je povečano tudi 

povpraševanje strank. 

Klasični koncept trženja obsega naravnanost podjetja na stranke, medfunkcijsko koordinacijo 

in konkurente, medtem ko je trženjski koncept CRM usmerjen v odnose in temelji na tem, da 

so medsebojni procesi povezani v celotnem sistemu upravljanja in primerne informacijske 

tehnologije. Podjetje bo uspešno, ko bodo vizijo podjetja sprejeli vsi zaposleni v njem. CRM 

lahko v podjetju obravnavamo kot IT rešitev ali kot filozofijo trženja. Osredotočenost bo na 

trženjskem pogledu CRM, ki pravi, da se na osnovi CRM-ja razvijajo povezave med 

podjetjem in strankami. Prav tako je pomembno urejanje strankinih zaznav o podjetju in 

izdelkih.  

Slika 10 prikazuje tradicionalno vlogo managementa in hierarhijo, ko je v managementu 

pomembnejša osredotočenost na stranke. 

 
 

Slika 10: Implementacijska vloga managementa 

Vir: Musek Lešnik 2007a, 19. 
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podjetja želijo ohraniti tradicionalno hierarhično piramido, kar predstavlja napako. Za stranke 

na dnu piramide nihče ne poskrbi tako, kot bi v podjetju morali. Zaposleni želijo ugoditi vrhu 

hierarhije, zato v stiku s strankami niso pripravljeni in ne predani. 

Blanchard, Ballard in Finch (2008, 73) pravijo, da je treba tradicionalno piramidno hierarhijo 

obrniti tako, da so na vrhu ljudje, ki so v največjem stiku s strankami, saj odgovarjajo 

strankam in so odgovorni. Iz tega scenarija je torej razvidno, da vodilni služijo osebju, jim 

svetujejo in se odzivajo na njihove potrebe. Tako bodo lahko zaposleni uresničili zastavljene 

cilje in vizijo storitev za stranke. Predanost strankam se sicer začne na vodstveni ravni, vendar 

se sodelovanje pretaka po vsej organizaciji. 

Ko govorimo o klasičnem trženju, govorimo o prodaji izdelka oz. storitve za denar. Torej 

lahko definiramo klasično trženje kot glavni cilj opraviti prodajo, medtem ko je pri konceptu 

CRM glavni cilj ustvariti zvestega kupca. Tako je tradicionalno trženje usmerjeno na 

pridobivanje novih strank, cilj CRM-ja pa je zadržati kupca vse življenjsko obdobje.  

Razvoj tehnologije mobilnih naprav prinaša nove načine poslovanja. Mobilni CRM je 

najnovejši pristop koncepta CRM, saj so podjetja, ki so mobilni CRM sprejela, dosegla 

uspešne in pozitivne rezultate ter se še dodatno zavarovala pred konkurenco na trgu. Vodilo 

razvoja je bilo na internetu ustvariti sistem, ki bo prilagodljiv vsakemu podjetju, potrebam 

dolgoročnosti podjetja in potrebam strank ter bo dostopen od vsepovsod. Tako so podjetja 

poskrbela, da so pridobljene informacije dostopne vsem zaposlenim, tako na sestankih, od 

doma, na terenu itd., praktično od koderkoli in kadarkoli. Mobilni CRM zajema naslednje 

funkcije podjetja: trženje, podporo projektom, prodajo, poprodajne dejavnosti in servisiranje 

strank. Mobilen CRM torej predstavlja pisarno, vpeto v program, ta pa zaposlenim ponuja 

informacije in podatke o strankah ter procesih. Mobilnost ponuja tudi to, da lahko tik pred 

srečanjem oz. sestankom pregledamo določene podatke, saj CRM omogoča pregled vseh 

virov v podjetju (sistemi za podporo stranki, sistemi dokumentacije, ERP sistem itd.). Mobilni 

CMR omogoča tudi, da zaposleni lahko vpisujejo in razvrščajo določene podatke v CRM-ju 

takoj na sestanku ali ob koncu sestanka. Rešitev koncepta mobilnega CRM-ja je v 

preglednosti in nadzoru nad poslovanjem podjetja in prav zaradi tega je poslovna učinkovitost 

in konkurenčna prednost dosežena. Za podjetja, ki ne sledijo tehnologiji in spremembam, 

sledi nevarnost, da ne bodo  dosegla zahtev strank. Vedno bolj se v središču poslovanja 

podjetja pojavljajo družabna omrežja in zato ponudniki CRM-ja omogočajo sodelovanje tudi 

na teh področjih. 

V preteklosti se je na tržišču pojavljalo veliko med seboj podobnih izdelkov in storitev, zato 

podjetje ni moglo zagotavljati povečane prodaje. V sedanjem obdobju pa podjetje skuša 

ustvarjati ponudbo, v kateri upošteva želje in potrebe stranke. Podatkovne baze podjetjem 

ponujajo nov koncept upravljanja s strankami. 
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Po pregledu primerjav na sliki 11 lahko takoj ugotovimo, da gre za veliko razlik med 

tradicionalnem trženjem in konceptom CRM, saj je tradicionalno trženje usmerjeno v prodajo 

in izdelek, medtem ko je CRM usmerjen v stranko in v zadovoljevanje njenih potreb ter 

zadržati kupca čim dlje, z njim pa navezati čim daljši odnos. Hitro se pokaže, da je ohranitev 

vseh stikov z že obstoječimi strankami cenejše kot iskanje novih strank. 

Klasična trženjska strategija je osredotočena na trženjski splet 4 P oz. politiko 

izdelka/storitve, politiko cene, politiko trženjskega komuniciranja in politiko tržnih poti, 

obseg CRM strategije pa je več kot to, kar je že v opredelitvi kratice nakazano, saj je pomen C 

kupec, R odnos in M management oz. upravljanje (Zidar 2010, 1008). CRM poskrbi za 

povečanje zvestobe kupcev, tako da vsebuje podrobne informacije o določenih kupcih ter 

skrbi za stik s kupci v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Torej CRM podjetju dodaja 

novo temeljno zmožnost. 

Dandanes se podjetja ukvarjajo z zahtevnimi načini trženja, saj stranke zahtevajo vedno več. 

Zato klasično trženje ne zadošča več. Obstanek podjetja bo omogočen s poznavanjem strank, 

njihovim zadržanjem in z vzpostavljanjem oz. zagotavljanjem dolgoročnih odnosov s 

strankami, pridobitev novih strank pa bo podjetju prineslo rast.  
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Fokus Pridobivanje novih strank Zadržati kupca vse življenjsko 

obdobje 

Časovni okvir Kratkoročni Srednjeročni in dolgoročni 

Glavni kazalci 

uspešnosti 

Tržni delež, donosnost 

izdelka, zadovoljstvo 

strank 

Delež donosnih kupcev, delež v 

»denarnici« kupca 

Poznavanje 

strank 

Navade segmenta strank, 

redne tržne raziskave 

Navade posameznikov, spremljanje 

vedenja v realnem času in 

napovedovanje 

Izdelek Samo izdelek Sistem dodane vrednosti izdelka in 

prodajne storitve 

Cena Splošno zniževanje cen Cenovna diferenciacija posebej za 

zveste kupce 

Prodajne poti Tradicionalne poti, 

prodajalci kot »osamljeni 

lovci« 

Nove prodajne poti, avtomatizacija 

prodaje 

Komuniciranje Enosmerno, usmerjeno v 

blagovno znamko 

Dvosmerno, spodbuja interakcijo, 

informiranje po meri posameznika 

Slika 11: Razlika med tradicionalnim trženjskim pristopom in CRM 

Vir: Hrovat 2001, 50. 
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Da klasično trženje za sedanje poslovne okolje ni ustrezno, menijo Cristopher, Payne in 

Ballantyne (2002, 19). Tako kot na zgornji sliki, lahko tudi v spodnji preglednici 2 zasledimo 

kar nekaj razlik med enim in drugim načinom trženja. 

Preglednica 2: Transakcijsko trženje in trženje, temelječe na odnosih s strankami 

Transakcijsko trženje Trženje, temelječe na odnosih s porabniki 

Osredotočenost na količino. Osredotočenost na zadržanje dobičkonosnih 

kupcev. 

Osredotočenost na značilnost izdelka/storitve. Osredotočenost na vrednost porabnika. 

Kratkoročnost. Dolgoročnost. 

Majhen poudarek na dodatnih storitvah za 

kupce. 

Velik poudarek na dodatnih storitvah za kupce. 

Omejena predanost cilju zadovoljevanja potreb 

porabnika. 

Velika predanost cilju zadovoljevanja potreb 

porabnika. 

Za kakovost izdelka je odgovorna proizvodnja 

oziroma tim za kontrolo kakovosti. 

Za kakovost izdelka je odgovorno celotno 

podjetje. 

Vir: Cristopher, Payne in Ballatyne 2002, 19. 

V 21. stoletju se trženjski način sooča z novo paradigmo trženja, in sicer s trženjem, ki temelji 

na odnosih s strankami, oz. trženjem, v katerem so pomembni dolgotrajnejši odnosi med 

podjetjem in stranko.  

2.2.1 Značilnosti klasičnega koncepta trženja 

Ključne značilnosti klasičnega koncepta trženja so: 

 naravnanost podjetja na stranke, medfunkcijsko koordinacijo in konkurente, ne pa tudi na 

zadržanje strank skozi vse življenjsko obdobje, 

 pomemben portfelj izdelka. 

2.2.2 Značilnosti koncepta CRM in njegov namen 

Bistvene značilnosti CRM koncepta so (Wikipedija 2016c): 

 vzpostavljanje in upravljanje portfelja strank, ki temelji na dobičkonosnosti in ne obsega 

le portfelja izdelka, 

 prepoznati stranke, ki prinesejo dobiček podjetju, in trud ter na takšen način pridobiti in 

ohraniti prav takšne kupce ter zadovoljiti njihove potrebe in želje, 

 osredotočenje na vire (premoženje organizacij in virov), ki prinašajo najbolj donosne 

odnose poslovanja, 

 raba razvitega trženjskega pristopa s ciljem zadovoljiti različne potrebe in želje kupcev, 

 prepoznati nove možnosti in ustvariti nove vrednote za kupce, 

 zbirati informacije o kupcih zaradi lažjega predvidevanja njihovega obnašanja,  

 usmeritev v dejavnosti in vzpostavitev osebnih odnosov s kupci. 
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Ključen namen sistemov CRM-ja je, da imamo vedno na voljo vse podatke o poslovnem 

kupcu, in sicer (Habbe 2015, 170): 

 splošne podatke, vključno s finančnimi podatki podjetja in morebitna opozorila v zvezi s 

plačili, 

 podatke o posameznih osebah oziroma strankah, osebah, ki lahko odločajo, in 

sogovornikih, 

 dopisovanje, zabeležke telefonskih pogovorov in dogovorov, 

 poslane ponudbe, 

 sprejem naročil in sklenitev pogodb, 

 podatke o poteku izvedbe naročil, 

 podatke o izdanih in prejetih računih, 

 sprejem morebitnih reklamacij in njihove rešitve. 

Poleg naštetega ima sistem CRM tudi druge pomembnejše koristi in uporabnosti, med 

katerimi so avtomatizacija, analitika, prodajni proces, nadomeščanje odsotnosti, spremljanje 

prodaje, merjenje rezultatov in varnost. 

2.3 Prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti CRM 

SPIN analiza, kar v slovenščini pomeni prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti 

(angl. SWOT – strenghts, weaknesses, opportunities, threats), predstavlja dejavnike znotraj in 

zunaj podjetja. Analiza je uporabna šele, ko odstranimo slabosti in izkoristimo prednosti, 

prednosti pa takrat, ko se izognemo nevarnostim iz okolja in izkoristimo priložnosti.  

Sistem CRM poleg shranjevanja podatkov in dokumentov omogoča tudi druge funkcije, kot 

so opomniki za dogovorjene dogovore ali sestanke, povezovanje z elektronsko pošto, 

spremljanje naročil in odpošiljanja, fakturiranje, računovodske podatke, različne statistike ali 

analize itd. 

Prednosti uvedbe CRM in s tem uspešnejši odnosi s strankami so (SRC 2009): 

 popolni in resnični podatki o strankah in zato boljše spoznavanje stranke kot 

posameznika, 

 vsi podatki so popolno zbrani in so na razpolago na enem mestu, 

 razumevanje in spoznanje stranke v celotni življenjski dobi, 

 uporabljanje vseh komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, telefon, internet, 

informacijski sistemi, baze podatkov), 

 vedno večja uporabnost programov zvestobe in s tem zadrževanje zelo pomembnih 

strank, 

 načrtovanje in trženje izdelkov in s tem povezane strategije, 

 pomembne tržne dejavnosti in akcije ter merjenje učinkovitosti, 

 nadzor nad vsemi procesi v podjetju, 



25 

 uporaba CRM-ja na vseh področjih poslovanja in s tem usmerjenost vseh zaposlenih na 

stranke, 

 uporabnost informacijskih tehnologij za učinkovitejše upravljanje s strankami, 

 merjenje kakovosti in učinkovitosti odnosov s strankami, 

 sprejemljiva cena udejanjanja koncepta CRM, 

 podatki o realizaciji poslovanja (denar in čas). 

Priložnosti vpeljave sistema CRM so (Goldenberg 2002, 60): 

 pridobivanje učinkovitih trženjskih informacij: osveževanje podatkov obstoječih strank in 

pridobitev novih strank, povratne informacije, in sicer spremljanje vedenja in 

zadovoljstva strank, spremljanje konkurenčnosti ostalih podjetij na trgu; 

 povečanje kakovosti in donosnejše posle je moč pridobiti le, če je podjetju cilj obdržati 

stranke; 

 skrb za stranke. 

Pomanjkljivosti uvedbe koncepta CRM za podjetja so (Goldenberg 2002, 66): 

 pomanjkanje sodelovanja zaposlenih pri vpeljavi koncepta CRM je lahko izredno velik 

problem, saj mora biti vpeljava vpeta tako v vodstvu podjetja kot med ostalimi 

zaposlenimi; podjetje bo uspešno, ko bodo vizijo podjetja sprejeli vsi zaposleni v njem. 

Pomembno je sodelovanje trženjskega, prodajnega in informacijskega osebja; 

 pomanjkljivo znanje zaposlenih lahko predstavlja veliko težavo podjetju, zato morajo 

podjetja zaposlenim na vseh področjih omogočiti usposabljanje, šolanje, včasih pa je 

ceneje najeti zunanje strokovnjake, ki so pripravljeni usposabljati; 

 potrebno je znanje o učinkovitem upravljanju odnosov s strankami, prodaji in trženju, saj 

v nasprotnem primeru, torej v primeru pomanjkljivosti, podjetja ne prepoznajo prednosti 

informacijske podpore trženju; 

 politika podjetja omogoča izmenjavanje podatkov med vsemi zaposlenimi v podjetju, 

zato je zelo pomemben del uvajanja CRM; 

 največja težava pri uvajanju CRM-ja je odpor zaposlenih do sprememb. 

Med nevarnosti uvajanja CRM lahko izpostavimo (Novak 2010, 17): 

 naravnanost podjetja je pogosto usmerjena na prodajo izdelka, medfunkcijsko 

koordinacijo in konkurente in ne na stranke; 

 podatki o strankah so lahko pomanjkljivi, zato lahko podjetje izgubi posle, saj se ne 

zaveda sprememb; 

 zaposleni so navajeni na ukaze ter nadzor, kar jih lahko ovira pri stiku s strankami, pri 

ustvarjanju dobrih odnosov in posledično pri povečanju poslovanja; 

 nekatera podjetja jemljejo uvajanje CRM-ja kot tehnologijo k rešitvi za uvedbo CRM in 

zato sistem ne more zaživeti. 
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Pomemben element v podjetju so ljudje, ki podpirajo CRM, naslednji pomemben element pa 

so poslovni procesi, saj morajo podpirati iniciativo CRM. Tretji zelo pomemben element je, 

da mora podjetje izbirati med pravo tehnologijo, saj mora biti ta preprosta in mora 

uslužbencem ponujati kar čim več kakovostnih podatkov. Celoten sistem CRM lahko 

propade, če eden od teh ključnih elementov ne deluje. 

CRM mora postati del kulture podjetja in vključiti ga je treba v operativno in strateško 

načrtovanje. Podjetja, ki se pri uvajanju CRM-ja omejujejo samo na informacijsko 

tehnologijo, zanemarjajo pa strateško raven, hitro ugotovijo, da CRM ne daje želenih 

rezultatov in ne zagotavlja uspeha. 

2.4 Dejavniki in analiza uspešnosti ter učinkovitosti CRM v podjetju 

Bavec in Manzin (2012, 64) pravita, da tehnologija omogoča najnovejše organizacijske in 

poslovne procese, ki lahko pripomorejo k učinkovitosti podjetja in omogočijo nove poslovne 

modele. Šele pred petnajstimi leti se je s povečano uporabo interneta in ugodnejšo 

računalniško opremo stanje začelo spreminjati, in sicer z uporabo računalniške komunikacije. 

Tehnologija, ki vpliva na komunikacijo med ljudmi, vpliva tudi na organiziranost podjetja. 

Uporaba CRM-ja v preteklosti je bila izjema, saj se šele danes ob razvoju informacijske 

tehnologije uveljavlja izraz CRM v podjetjih, in to po sprejemljivih cenah. Za veliko podjetij 

je CRM uvedba le nadgradnja svojega že dosedanjega dela in predstavlja nov modni trend 

poslovanja.  

Na sliki 12 so prikazani štirje pomembni dejavniki, ki vplivajo na upravljanje odnosov s 

strankami oziroma uvedbo CRM. Ti so tehnološki razvoj, iskanje konkurenčnih prednosti, 

spremembe vedenja potrošnikov ter neučinkovito in drago množično trženje. 

 

Slika 12: Dejavniki, ki pomembno vplivajo na CRM 

Vir: Radikal Plus 2012. 

Tehnološki razvoj se je v zadnjih letih močno spremenil in s tem tudi ekonomija informacij. 

Razmerje med bogastvom informacij in doseganjem sporočil je sestavni del ekonomije 

Upravljanje odnosov 

s strankami 

Tehnološki razvoj 

Spremembe vedenja 
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Iskanje konkurenčnih 

prednosti 
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informacij. V preteklosti je bilo treba skopariti s podatki, če so podjetja želela doseči večje 

število strank. Tak primer so javni mediji.  

Tehnologija svetovnega spleta je pomembno vplivala na komercialno uporabo interneta, ki se 

je najprej omejevala le na osnovne trženjske dejavnosti, danes pa je tehnologija postala glavna 

pri izgradnji informacijskih sistemov in zajema upravljanje zbirk, hrambo podatkov ter 

skupinsko delo, kar vse skupaj privede do elektronskega poslovanja (Trček 2001, 78). Zaradi 

nove tehnologije so podjetjem in strankam omogočene nove povezave. Hranjenje, prenašanje 

in obdelava podatkov postanejo neomejeni. 

Iskanje konkurenčnih prednosti je za vsako podjetje izredno pomembno, saj bo podjetje 

uspešno le, če bo uspešnejše od konkurence. Globalizacija trga privede do tega, da imajo 

podjetja manj možnosti za diferenciacijo. Zato morajo podjetja vse svoje poslovne strategije 

usmeriti v stranke in ne samo na proizvode oziroma storitve. Porter je s svojim modelom 

prikazal analizo privlačnosti določenega segmenta z vidika konkurenčne strukture ter jih 

opredelil v pet dejavnikov, ki vplivajo na dolgoročno dobičkonosnost podjetja. To so sedanji 

konkurenti v panogi, potencialni novi konkurenti, substituti, pogajalska moč kupcev in 

pogajalska moč dobaviteljev (Radikal Plus 2012). 

Spremembe vedenja potrošnikov so v zadnjih letih prinesle precej sprememb, saj so postali 

pomembni novi trendi, kot so zahteve po celotnem dostopu do podatkov in storitev kadarkoli 

in kjerkoli, možnost samopostrežbe za posamezne storitve, oskrbovanje s posameznimi 

informacijami, z nasveti in z individualiziranimi rešitvami določenih problemov. Od 

odjemalca stranke zahtevajo visoko kakovostne komunikacijske kanale (elektronska pošta, 

klicni centri, videokonference itd.) in se same odločajo o primernosti komunikacijskega 

kanala. 

Neučinkovito in drago množično trženje se kaže kot slabost, saj je verjetno, da bo neustrezno 

zastavljenih reklamnih akcij precej veliko zaradi neupoštevanja vedenja strank. Podjetja 

uporabljajo množično trženje, kar pa privede do višjih stroškov, saj informacije o strankah 

podjetja ne zbirajo sama, ampak od specializiranih podjetij pridobivajo različne socio-

ekonomske, demografske in zgodovinske informacije. Specializirana podjetja se ukvarjajo z 

zbiranjem in hranjenjem podatkov. 

Velikokrat se zgodi, da neustrezna izvedba CRM-ja prepreči njegovo uspešno udejanjanje v 

podjetju, pa čeprav podjetja načrtujejo ustrezen način odnosa s strankami. Razvijanje, 

načrtovanje in izvajanje procesa CRM je posledica slabega usklajevanja pričakovanj, 

dvoumnosti glede delovanja, neustreznih obrazložitev glede potreb po IT, neustreznih 

referenc odgovornih v podjetju za uvedbo koncepta CRM ter izbire matrik za ugotovitev 

uspešnosti CRM. 
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Osnova trženja je znati pridobiti in obdržati dobičkonosne stranke, saj prinašajo podjetju 

dohodek večji od stroškov. Bistvo dobičkonosnosti so transakcije med podjetjem in stranko, 

na kateri ravni medsebojnega odnosa so in prav tako je pomembno zadržanje strank, kar je 

posledica zadovoljstva kupcev. 

Slika 13 prikazuje povečanja dobička, in sicer na kakšen način je treba povečati dohodke in 

znižati stroške. Dejavniki, ki pomembno vplivajo na CRM, so tehnološki razvoj, iskanje 

konkurenčnih prednosti, spremenjeno potrošnikovo vedenje ter neučinkovito in drago 

množično trženje; podjetja silijo v uporabnost orodij za upravljanje odnosov s strankami.  

Koncept CRM je nastal kot dogovor k spremembam, ki nastajajo na trgu, in zato morajo 

podjetja slediti tem spremembam, če si želijo zagotoviti uspešno poslovanje. Podjetje mora 

vedeti, da je uporaba teh orodij naložba v prihodnost, saj dolgoročno prinaša povečano 

dobičkonosnost podjetja. 

 

Slika 13: Prikaz povečanja dobičkonosnosti  

Vir: Radikal Plus 2012. 

CRM obsega vrsto različnih dejavnosti podjetja in omeniti moramo, da so te dejavnosti 

predvsem storitvenega značaja. Vsekakor je učinkovit in uspešen CRM v podjetju odvisen 

predvsem od uspešnosti in učinkovitosti storitev. 
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2.5 Pomembne naravnanosti podjetja na uvedbo CRM sistema v podjetje 

CRM vključuje tri področja podjetja, ki so povezana s strankami. Ta področja so 

management, saj je za tako zahteven projekt potrebne veliko organizacije in vodenja, 

management človeških virov, saj je potrebno poučevanje in motiviranje zaposlenih o CRM 

rešitvah, in management informacijsko-komunikacijske tehnologije, ker je CRM odvisen od 

IT.  

Podjetja, ki vključujejo v svoje poslovanje trženjsko naravnanost, dosegajo izredno velike 

vrednosti, torej večjo dobičkonosnost. Reaktivna trženjska naravnanost pomeni, da podjetja 

uspešno zadovoljijo potrebe strank, proaktivna trženjska naravnanost pa se osredotoča na 

podjetja, ki zadovoljujejo najbolj skrite potrebe strank; na osnovi tega je mogoč tudi večji 

razvoj inovacij. Podjetja, ki uporabljajo obe vrsti naravnanosti, so osredotočena na razvoj 

celostne tržne naravnanosti, kar ima velik pomen pri uspešnem in učinkovitem udejanjanju 

CRM koncepta. 

Osnova koncepta trženja je pomembnost treh izredno pomembnih naravnanosti. Te so 

naravnanost na odjemalce, naravnanost na konkurente in medfunkcijska koordinacija. 

Naravnanost na odjemalce je pomembna zato, da razumemo ciljne odjemalce. Podjetje, ki je 

naravnano na odjemalce, lahko ustvari povečan dobiček. Na podlagi naravnanosti na 

odjemalce ponudnik bolje razume stranko tako danes kot v prihodnosti. Podjetje v primeru 

ponujanja večjih koristi za odjemalce ali znižanja odjemalčevih stroškov ustvarja večjo 

vrednost. Je pomembna komponenta, ki zahteva, da so dejavnosti v organizaciji ovrednotene 

glede na potrebe strank. Torej podjetje izkazuje vedenje, ki se osredotoča zgolj na dolgoročno 

zadovoljstvo odjemalcev. 

Naravnanost na konkurente podjetju omogoči ugotoviti kratkoročne slabosti in prednosti ter 

strategije, ki so dolgoročnega pomena. Te pomembno vplivajo na potrebe odjemalcev. 

Medfunkcijska koordinacija obsega uspešno uporabljanje virov organizacije, da je ustvarjanje 

vrednosti za odjemalce višje. Na takšen način lahko vsakdo od zaposlenih v podjetju 

pripomore k večjemu dobičku podjetja. 

Vse tri naravnanosti so tesno povezane med seboj. Trženjska funkcija mora biti povezana z 

drugimi poslovnimi funkcijami in celotno poslovanje podjetja mora biti vključeno v trženjsko 

strategijo. Če želimo preprečiti osamitev funkcij, je nujno potrebna tradicija (kultura, 

filozofija) medfunkcijske povezanosti. Te naravnanosti torej ne smejo primanjkovati, saj 

lahko zaradi nerazumevanja potreb povzročijo nižjo vrednost za stranke, manjše zadovoljstvo 

strank, manjšo stopnjo lojalnosti ter s tem povezane višje stroške z novimi strankami, višje 

stroške za trženje, nedonosen poslovni izid, uporabljanje poslovnih manevrov za doseganje 

kratkoročnih ciljev, lastnikom kapital ne narašča in občuten je pritisk na kratkoročne rezultate 

poslovanja. 
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3 MANAGEMENT PORTFELJA STRANK IN CRM 

Portfelj strank je izbira nekaterih strank, združenih v skupine, in ti tvorijo celoto na trgu. 

Vsaka stranka se lahko vključi samo v eno skupino in se ne more gibati k drugim skupinam. 

Cilj managementa portfelja strank je povečati dobičkonosnost strank, prodajno rast itd., torej 

optimirati vse poslovne dejavnosti. Stranke je treba obravnavati različno, saj so njihova 

vedenja različna. 

Da bi bilo upravljanje portfelja strank učinkovito in uspešno, je torej treba skrbeti za naslednje 

dejavnosti: 

 ustrezno segmentirati trg, 

 skrbno načrtovati in napovedovati prodajo, 

 na osnovi dejavnosti sprotno beležiti stroške, 

 upoštevati realne ocene življenjske vrednosti stranke in drugo. 

3.1 Tržno segmentiranje 

Podjetja izvedejo segmentacijo trga tako, da najprej opazujejo trg, nato določijo porabnike in 

skupine ter izdelajo profil za oblikovane tržne segmente. Segmentiranje trga opredelimo kot 

postopek razčlenitve trga na različne skupine, znotraj katerih imajo kupci podobne potrebe in 

želje. Te pa je moč zadovoljiti s podobnim trženjskim spletom. Segmentacija torej omogoča 

podjetjem, da uskladijo svojo ponudbo s potrebami ciljnega trga (Mikrobiz 2014). Visoko 

zadovoljstvo strank je pomemben cilj vsakega podjetja. Zato se razvijajo najrazličnejša orodja 

in tehnike za zagotavljanje kar se da visokega zadovoljstva vseh strank. Učinkovit strateški 

pristop o zadovoljstvu strank bo tisti, ki bo zagotavljal sodelovanje vseh zaposlenih v 

podjetju, in sicer tako skupin kot posameznikov v procesu ter spoznavanje strankinih potreb 

in želja (Musek Lešnik 2007a, 37). Dejavnost trženja mora prepoznati vse tržne segmente in 

se odločiti, kateri bi bil najprimernejši. Glede na pomembnost tržnega segmenta lahko 

podjetje izdela izdelek ali storitev in izbere najprimernejšo ceno, distribucijsko pot ter se 

odloči za razne načine oglaševanja. Namen segmentiranja je vsekakor bolj učinkovito in 

uspešno zadovoljevanje želja in potreb strank.  

Pri upravljanju portfelja strank je tržno segmentiranje namenjeno ugotovitvi, katere stranke 

moramo pridobiti in katere segmente strank je treba z različnimi vrednostmi oskrbovati. 

Najpomembnejše segmentacijske spremenljivke so segmentiranje na osnovi iskanih korist in 

nakupno vedenje strank (velikost, pogostost in delež nakupa). Podjetja, ki izvedejo 

segmentacijo strank, oblikujejo migracijski načrt, ki se oblikuje na podlagi pogostosti in 

obsega nakupa. Ta pripomore k izvajanju prehajanja strank z majhnimi nakupi na večje 

obsege nakupa in stranke, ki prvič kupijo izdelek, k strankam, ki se pogosto vračajo. 
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Strategija segmentiranja trga strank ima izredno pomembno vlogo v podjetju. Slika 14 

prikazuje osnove segmentiranja trga strank, kjer se prve tri skupine osredotočajo na 

značilnosti strank, zadnja pa na odziv strank na dražljaje. 

 

Slika 14: Osnove segmentiranja trga strank 

Vir: Kotler 1996, 271 

Značilnosti segmentiranja trga izdelkov so naslednje (Kotler 1996, 270–278): 

 demografsko segmentiranje je segmentiranje trga po demografskih značilnostih stranke 

(spol, ime, priimek, starost, poklic, izobrazba, rasa, dohodek, vera, velikost družine itd.); 

 geografsko segmentiranje je delitev določenih strank v najrazličnejša geografska 

območja; podjetje svoje izdelke ali storitve trži na ožjem ali širšem geografskem območju 

(stalno prebivališče, mesto, regija, področje, država, gostota prebivalstva, podnebje itd.); 

 psihografsko segmentiranje na podlagi življenjskega sloga strank deli stranke v skupine 

(življenjski slog, osebnosti ali vrednote); 

 vedenjsko segmentiranje je analiziranje strank na podlagi priložnosti uporabe, koristi, 

statusa uporabnika, stopnje porabe izdelka, stopnje zvestobe strank; zveste stranke so 

najpomembnejši temelj za podjetja. 

Podjetja lahko vpeljejo CRM v svoje podjetje, vendar morajo v začetku najprej preučiti 

določene spremenljivke in na osnovi teh izbrati merila, ki omogočajo čim boljše 

segmentiranje. Vsak tržni segment podjetja zahteva razvoj drugačne strategije pristopa do 

strank. Z uvedbo CRM-ja bo podjetje pridobilo podatke o strankah in zato se bodo lahko 

uspešneje približali posameznemu segmentu strank.  

3.2 Napovedovanje prodaje 

Napovedovanje prodaje je sestavni del načrtovanja, ki od managementa zahteva kar najbolj 

natančno ugotavljanje dogajanj v okolju, analizo konkurence, določanje strategij in 

postavljanje ciljev. Napovedovanje prodaje torej lahko razumemo kot projekcijo tega, kaj se 
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bo zgodilo v posameznem podjetju v prihodnosti in ali ga management lahko uporabi kot 

stimuliranje zaposlenih (Snoj 2009, 89).  

Najprej vodstvo prodaje opravi analizo prodajne dejavnosti v preteklosti in presodi, katera 

dejavnost je prinašala dobiček, povečala prodajo in zadovoljstvo strank ter dejavnosti, ki so 

slabo vplivale na prodajno vrednost. Napovedovanje prodaje je izjemno pomembno za 

podjetje, saj je cilj CRM obdržati vse stranke tudi v prihodnosti.  

Ker obstaja veliko metod napovedovanja prodaje, bomo omenili dve najpomembnejši metodi, 

in sicer dolgoročno ter kratkoročno napovedovanje. 

Dolgoročno napovedovanje na dolgoročen način predvideva inovacijske in znanstvene 

možnosti. V dolgoročno napovedovanje uvrščamo metodo delfi, ki temelji na napovedovanju 

nekaj deset let v prihodnost. Namen metode je zajeti znanje čim več strokovnjakov. Temelji 

na prepričanju, da bo ta skupina poznavalcev dane tematike bolje napovedovala prihodnje 

gibanje, kot bi to napovedale statistične metode. Metoda analogij s preteklostjo in metoda 

krivulj življenjskega cikla se napovedujeta od tri do deset let vnaprej. 

Kratkoročno napovedovanje temelji na podatkih iz preteklosti in napove dogajanje v 

prihodnosti. V to vrsto napovedovanja uvrščamo kvalitativne in kvantitativne metode. Za 

kvalitativne metode je značilno, da temelji na subjektivni oceni in človeških izkušnjah. Na 

voljo ni zgodovinskih podatkov in ponavadi se takšen način uporablja pri uvajanju novega 

izdelka. Ključni so strokovnjaki, ki imajo znanje ocenjevanja in podajajo mnenja o dogodkih 

na trgu, ravno tako se za mnenje lahko obrnemo na prodajalce, ki podajajo oceno napovedi 

prodaje na podlagi svojih lastnih izkušenj. Metoda izkustvenega ocenjevanja se napoveduje za 

nekaj obdobij vnaprej. Za kvantitativne metode je značilna uporaba podatkov o nekem 

preteklem dogodku in uporaba matematičnih modelov za napovedovanje v prihodnosti. 

Ekstrapolacijske metode in korelacijske metode se napovedujejo eno do dve leti vnaprej, 

lahko pa tudi manj. 

3.3 Evidentiranje stroškov na podlagi dejavnosti  

Pomemben cilj CRM-ja je tudi segmentacija kupcev, ki se nanaša na strateško vrednost. 

Vedeti moramo, katere stranke prinašajo uspešnost, učinkovitost podjetju in dobiček k 

poslovanju, prav tako moramo ugotoviti, katere stranke bodo še prinašale dobiček. V tem 

primeru se moramo usmeriti v analizo stroškov po dejavnostih (npr. stroški zadržanja, 

pridobivanja, razvijanje odnosov itd.). 

»Activity based costing« pomeni evidentiranje stroškov na osnovi dejavnosti. Uvedba sistema 

stroška po ABC metodi je lahko drago opravilo, vendar pa so lahko stroški napačne poslovne 

odločitve, ki temeljijo na napačnih podatkih, usodni za podjetje. Metoda ABC se uvršča med 

obvladovanje stroškov na osnovi sodobnih metod. Značilnosti te metode so upoštevana 
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dejstva, da dejavniki povzročajo nastale stroške podjetja in te uporabljamo za nastajanje 

storitev ter izdelkov, ki so potrebni za trženje. Je pristop, ki obsega delitev stroškov v dve 

skupini, in sicer na stroške, vezane na obseg, ter na stroške, vezane na naročanje. V ABC 

metodi so dejavnosti vzrok za izrabo poslovnih procesov v podjetju, saj ti povzročajo stroške, 

uporabniki teh storitev pa so izdelki oz. storitve. Za uvajanje metode v prakso je treba najprej 

opredeliti dejavnosti in nato stroške, ki se vežejo na posamezne dejavnosti (Jan 2010, 40). 

Podjetje Abfin (2011) navaja, da so glavni cilji in naloge metode ABC: 

 transparentnost, saj ponuja količinske in vrednostne informacije za posamezno poslovno 

transakcijo; 

 učinkovitost bo visoka, če bo upoštevan pogoj omejitve in bo omogočeno odstranjevanje 

ozkih grl; odločilni dejavnik je celotna obravnava procesov prek pregrad oddelkov in 

stroškovnih mest; procesi se vedno optimirajo kot celotna procesna veriga; 

 politika cen, zastavljena na podatkih, možnostih in omejitvah, je do nedavnega v podjetju 

slonela na neposrednih stroških; podjetja po navadi te stroške še vedno razporedijo na 

izdelke, hitro pa se lahko zgodi, da z neustreznim razporejanjem splošnih stroškov 

onemogočijo svoj izdelek. 

Vzroki za uvedbo in uporabo metode ABC so pridobitev podatkov o stroških proizvoda oz. 

storitve, podatki o stroških za določitev prodajne cene, obvladovanje in znižanje stroškov, 

merjenje uspešnosti, natančna analiza dobičkonosnosti, izboljšanje meril uspešnosti in 

procesov, izboljšano upravljanje in nadzor stroškov ter boljše razumevanje stroškov. 

Slika 15 prikazuje naslednje temeljne koncepte ABC metode (Ajlec 2011): 

 poslovne prvine so ekonomski elementi in pomenijo vir stroškov; so v povezavi z 

izvedbo dejavnosti; 

 stroškovni element je del dejavnosti in stroškovnega bazena te dejavnosti; je strošek 

poslovne prvine in je določen dejavnosti; 

 dejavnost in stroškovni bazen te dejavnosti pomeni, da posamezen stroškovni bazen 

pripada posameznemu stroškovnemu nosilcu glede na določeno dejavnost; stroškovni 

bazen predstavljajo stroški, ki so povezani z določeno dejavnostjo; naloga stroškovnega 

bazena je razporejanje stroškov na določene stroškovne dejavnosti; dejavnosti je lahko 

več in se razlikujejo na podlagi tehnologije in poslovnih procesov; predstavljajo postopke 

dela in procese znotraj podjetja; imenujemo jih lahko tudi povzročitelji stroškov, saj so 

porabniki prvin poslovnega procesa; 

 center dejavnosti predstavlja v podjetju del procesa ali poslovne funkcije; glavna naloga 

je olajšanje načrtovanja in nadzorovanja po procesih ali poslovnih funkcijah; 

 povzročitelj stroškov (merilo uporabe virov) in merilo dejavnosti sta pomembna elementa 

koncepta ABC; stroški so razporejeni na stroškovne objekte na podlagi meril dejavnosti; 

merila dejavnosti so opredeljena v količinskih enotah; na podlagi mere dejavnosti merimo 

stopnjo pogostosti posamezne dejavnosti glede na posamezen izdelek ali posamezno 
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stranko; na podlagi povzročitelja stroškov se določa obremenjenost dela določene 

dejavnosti; 

 stroškovni objekt oz. nosilec je lahko projekt, izdelek ali storitev, na katere se lahko 

razporejajo stroški; na osnovi določitve stroškov lahko ugotovimo dobičkonosnost 

podjetja. 

 

Slika 15: Temeljni elementi koncepta CRM 

Vir: Ajlec 2011, 11. 

3.4 Ocenjevanje življenjske vrednosti stranke 

Življenjska vrednost stranke (CLV – customer lifetime value) poimenujemo vse 

(pričakovane) dobičke posameznih strank ali tržnega segmenta, ki se pripetijo skozi 

življenjsko dobo sodelovanja. Življenjska vrednost stranke in njeno ocenjevanje je izredno 

pomemben del poslovanja vsakega podjetja, saj nam pove, koliko so stranke uspešne, 

učinkovite, predvsem pa kolikšna bo dobičkonosnost stranke v življenjski dobi sodelovanja. 

Predstavlja sedanjo vrednost dobičkov (razlika med prihodki in stroški). Najpomembnejši 

dejavniki pri ocenjevanju in izračunu so življenjska doba stranke, stopnja zadržanja strank in 

diskontna stopnja. Podatke, ki jih pridobimo na podlagi izračuna, lahko uporabimo za 

odločitve o nadaljnjem sodelovanju, raznih popustih, trženjskih dejavnostih in jih lahko 

uporabimo pri najrazličnejših strateških povezavah.  

Osnova življenjske vrednosti strank so transakcije med podjetjem in stranko ter na kateri ravni 

medsebojnega odnosa so. Življenjsko vrednost stranke lahko ocenimo na podlagi posamezne 

stranke ali na podlagi tržnega segmenta strank, torej na ravni skupnih značilnosti strank. 
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Definicije za življenjsko vrednost stranke se od avtorja do avtorja razlikujejo, zato v spodnji 

preglednici 3 navajamo pet najbolj pogostih in ustreznih opredelitev. 

Preglednica 3: Definicije CLV 

Avtor(ji) Definicija CLV 

Bitran in Mondschein 1996 Življenjska vrednost stranke je vsota neto dobičkov, ki jih stranka 

ustvari tekom življenjske dobe sodelovanja z organizacijo. 

Dwyer 1997 Sedanja vrednost pričakovanih ugodnosti (dobička) zmanjšano za 

stroške s strani stranke. 

Berger idr. 2002 CLV se nanaša na denarno vrednot stranke ali skupine strank skozi 

celotno življenjsko dobo vseh transakcij z organizacijo. 

Jain in Singh 2002 CLV je neto dobiček ali izguba organizacije s strani stranke skozi 

celotno življenjsko dobo vseh transakcij z organizacijo. 

Gupta in Lehmann 2003 CLV je sedanja vrednost vseh prihodnjih dobičkov ustvarjenih s 

strani stranke. 

Venkatesan in Kumar 2004 CLV je funkcija pričakovanega prispevka stranke, zadržanja stranke 

in vseh trženjskih virov dodeljenih stranki. 

Vir: Heidemann, Kamprath in Görz 2009, v Glinšek 2011, 32. 

Življenjsko vrednost stranke je moč ugotavljati na veliko načinov, največkrat pa se uporablja 

metoda neto sedanje vrednosti naložbe v stranko. Izračunamo jo na podlagi seštevka vseh 

neto dobičkov sodelovanja stranke v preteklosti in jih tako preračunamo v sedanjo vrednost 

oz. na osnovi seštevka vseh potencialnih neto dobičkov v prihodnosti, ki jih diskontiramo v 

sedanjo vrednost.  

Izračuni pokažejo, kako dobiček individualne stranke narašča skozi celoten čas sodelovanja in 

kako se stopnja zadržanja strank povečuje. S posameznimi izračuni podjetje doseže pregledno 

in racionalno izrabo sredstev. Ta so namenjena odnosom s strankami in podjetja se na takšen 

način izognejo strankam, ki prinašajo izgubo oz. ne prinašajo dobička, in se v celoti 

osredotočajo na stranke, ki ustvarjajo dobiček.  

Managerji se velikokrat vprašajo, kolikšna bo dobičkonosnost podjetja, dobiček na 

posamezno stranko in kako upravljati odnose s strankami. Odgovor dobimo v pojmu 

življenjska vrednost stranke, ki sprejema strateške odločitve v prihodnosti, mora pa 

upoštevati, da je trg izredno konkurenčen. 

Življenjsko vrednost odnosa med podjetjem in stranko označuje prihodnji dobiček, ki ga 

podjetju prispeva stranka med življenjskim ciklom odnosa. 

Na sliki 16 je prikazan življenjski cikel odnosa med stranko in podjetjem, ki se razdeli na štiri 

stopnje, in sicer (Stanojevič 2005): 

 s privabljanjem podjetje s tržno dejavnostjo pri stranki ustvarja prepoznavnost, 

 dogovarjanje oz. vzpostavitev odnosa in izmenjava informacij o izdelkih ali storitvah, 

 izvedba oz. menjava je opravljena, ko stranka dobi naročilo, 
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 podpora, pomoč in poprodajne storitve tudi, ko je transakcija opravljena. 

 

 

Slika 16: Življenjski cikel odnosa med podjetjem in stranko 

Vir: Stanojevič 2005, 15. 

S pomočjo slike 17 je prikazana pot od pridobivanja stranke pa vse do odnosa s stranko. 

Celotna pot do odnosa s stranko je podobna kot na začetku, torej pridobivanje. Pomembni sta 

lojalnost in zaupanje, ki pa morata biti vključena v podjetje selektivno in postopno. Podjetja, 

ki uspejo priti do odnosa, dobijo stranko in s tem tudi boj s konkurenco. 

 

Slika 17: Prikaz poti do odnosa s stranko 

Vir: Glinšek 2011, 24. 

Pomembne faze pri prikazu poti vse do odnosa s stranko so (Glinšek 2011): 

 faza pridobivanja je začetna faza in je z vidika lojalnosti ter zaupanja šibka, saj ne temelji 

na odnosu, ampak na prvem vtisu o izdelku, ceni itd.; pogosto zaradi cen prihaja do 

pogostih prehajanj med organizacijami – ponudniki; 

 faza zadržanja je pomembna zaradi dobrega poznavanja organizacije in temelji na 

prednakupnem in ponakupnem vedenju strank. Bistvo lojalnosti ni več na ceni in izdelku, 

temveč na vzajemnosti med podjetjem in stranko. Kot pomembnost omenimo, da zaradi 

koristi v odnosu iščeta nadaljnje poti za sodelovanje. Prehod stranke h konkurenci je še 

vedno možen, vendar manjši;  
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 faza odnosa s stranko je temelj dolgoročnega odnosa in privede do izjemno močne 

povezanosti med podjetjem in stranko. Bistvo faze je zaupanje in zadovoljstvo, stranka pa 

je vključena v poslovanje podjetja. 

Ne glede na določene težave, ki se lahko pojavijo, morajo faza zadržanja in faza odnosa 

prinašati koristi. Imata skupen cilj in ta je doseči zaupanje in voljo po nadaljnjem partnerstvu. 

Če upoštevamo CRM strategijo, nekatera podjetja ne morejo zagotavljati faze odnosa, spet 

druga podjetja lahko, vendar nimajo želje in potrebe po partnerstvu. Če je v fazi odnosa 

partnerstvo uspešno, potem stranke same po sebi postanejo oglaševalec podjetja preko 

najrazličnejših medijev. Predpogoj za celoten razvoj pa so seveda kakovostni izdelki in 

storitve ter primerne cene. 

3.5 Rudarjenje podatkov 

Sodobna podjetja dobivajo vse večji pomen na podpori odločanja, zato se pojavljajo vedno 

nove napredne tehnologije. Pomen podatkovnega rudarjenja je sistematično iskanje informacij 

v veliki količini podatkov. Cilj podatkovnega rudarjenja je najti vzorce, pravila, ki omogočijo 

vez med vzroki in posledicami. Napovedovanje nečesa na podlagi množice dejstev o tem, 

zbranih v preteklosti. Rudarjenje podatkov je najnovejša tehnologija, ki konceptu CRM 

omogoča sklepanje na osnovi še tako nepomembnih informacij. 

Področja uporabe so (Wikipedija 2016b): 

 segmentiranje (razvrščanje) strank (komu in katere reklame pošiljati), 

 optimiranje cen, razmeščanje artiklov po policah v trgovini, 

 iskanje ustreznih besedil in slik na spletnih straneh, 

 napovedovanje tečajev na borzi, trendov, vremena itd. 

Podatkovno rudarjenje se s CRM navezuje posebno v B2C kontekstu, torej ko imamo veliko 

posameznih strank in veliko določenih informacij o njih ter želimo med vsemi podatki najti 

posamezne vzorce povezav. Analiziramo podatke, v katerih so opredeljeni smiselni vzorci in 

pravila količinsko velikih informacij z analizo posameznih podatkov (identifikacija skupine 

strank, ki nakupujejo podobne izdelke).  

Koncept CRM za potrebe uporablja tri vrste rudarjenja podatkov; te so (Wikipedija 2016b): 

 napovedovanje je pomembno za napoved vedenja strank v prihodnosti na podlagi 

zgodovinskih podatkov (predvidimo lahko, kateri izdelek bo stranka kupila v 

prihodnosti); 

 sekvenčna analiza je pomembna pri omogočanju opredeljevanja kombinacij posamezne 

dejavnosti v pomembno razvrščenem vrstnem redu. Pomembno je, da ugotovimo, ali 

posamezne stranke določene stvari delajo v tem vrstnem redu in kakšen vrstni red 

uporabljajo (na kakšen način se stranka odloči za nakup izdelka blagovne znamke); 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Informacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podatek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravilo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzrok&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Posledica&action=edit&redlink=1
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 analiza asociacij oziroma povezav je pomembna pri oblikovanju skupin izdelkov, 

dogodkov, dejavnosti, ki so si med seboj podobni (predvidimo in ugotovimo lahko, katere 

izdelke stranka uporabi za določene priložnosti). 

Model podatkovnega rudarjenja je pomemben del CRM aplikacije. Poznati moramo stranke 

ter njihove želje in le tako bo poslovanje podjetja uspešno. Torej podatkovno rudarjenje 

omogoča poznavanje strank, njihovo vedenje in njihove želje. Na podlagi tega je lažje 

oblikovati ponudbo. Pri rudarjenju podatkov so procesi podjetja pomembnejši od samih 

podatkov.  

Na sliki 18 je prikazano podatkovno rudarjenje in njegov pomen. To, da imamo posamezne 

podatke, ni dovolj, potrebna je obdelava podatkov oz. podatkovno rudarjenje. Na podlagi 

pravilne obdelave podatkov je mogoče manjše podatke spremeniti v koristne informacije. Z 

obdelavo informacij pridemo do določenih dejstev, ki so po navadi nova. Ko so dejstva 

poznana, pridobimo znanje, ki je potrebno za reševanje določenih težav. 

 

Slika 18: Podatkovno rudarjenje 

Vir: Ošlaj 2007, 34. 

Model podatkovnega rudarjenja v sistem CRM bo uspešen, če upošteva naslednje korake 

(Ošlaj 2007): 

 definiranje poslovnega problema, 

 priprava baze podatkov trženja, 

 raziskava in obdelava podatkov, 

 priprava informacij za modeliranje, 

 pripravljenost modela, 

 vrednotenje modela, 

 uporabnost modela in rezultatov. 
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3.6 Podatki in njihova uporabnost za potrebe CRM 

Razvoj informatike omogoča podjetju nove načine upravljanja trženja in poslovanja. V 

mnogih podjetjih menijo, da imajo učinkovit in uspešen sistem shranjevanja, pridobivanja ter 

prenosa informacij, kar pa lahko velikokrat pripelje do zmede in posledično do neuspešnega 

poslovanja. CRM bo moral postati pomemben del vsakega podjetja, če podjetje želi dejavnost 

razširiti in tako prehiteti vedno večjo konkurenco na trgu. Na podlagi donosnih kupcev ter 

trdnega odnosa med stranko in podjetjem bo tudi donosnost večja. Za uspešnost načrtovanja 

CRM-ja je pomembno, da so podatkovne baze o strankah pravilne in kakovostne.  

Šikovec (2014) pravi, da so glavni motivi za uvajanje CRM-ja v podjetje boljša selekcija 

strank, uporabnost kanalov za vzpostavljanje stikov s strankami, večanje vrednosti kupca s 

»cross selling« in »up-selling« priložnostmi in večja transparentnost CRM procesov. Podjetja, 

ki bodo pozornost posvečala sistemu CRM, bodo uspešna na dolgi rok, saj si bodo zagotovila 

obstoj z obstoječimi strankami ter si na podlagi novih strank povečala rast podjetja. 

Pomembna vprašanja oziroma pomembni podatki o strankah, ki pripeljejo do uspešnega 

delovanja CRM, so: katere izdelke oz. storitve stranke kupujejo, kako pogosto opravljajo 

nakup, na kakšen način se odločajo, kaj, zakaj in kako kupiti, katere so značilnosti osebnega 

značaja, katere so tiste zunanje dejavnosti, ki vplivajo na nakup, in kakšne zahteve ima 

stranka glede prodajne interakcije. Podjetje pridobi podatke na podlagi proaktivnosti 

(opazovanje, spraševanje) ali reaktivnosti (informacije strank prek kontaktnih centrov)  

Če je podatkov preveč in niso organizirani, lahko hitro pride do raznih napak pri zbiranju in 

vnašanju podatkov, kar posledično privede do okoliščin, v katerih je podatke zelo težko 

analizirati, poleg vsega pa je potrebna zelo dobro razvita informacijska tehnologija.  

Pozitivni učinki sistematičnega zbiranja podatkov so: 

 na podlagi segmentiranja trga in usmerjenosti k stranki bo trženje učinkovitejše, 

 ravni storitev bodo primerno oblikovane, 

 izboljšan proces razvoja novih izdelkov na trgu, 

 povečanje dobičkonosnosti strank, 

 povečanje cenovne učinkovitosti, 

 učinkovitejša izraba virov v podjetju. 

Zbirka podatkov pripomore k temu, da imajo zaposleni in vodstvo dostop do vseh podatkov 

na enem mestu in do njih lahko dostopajo od koderkoli in kadarkoli. 
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4 RAZISKAVA PONUDNIKOV 

Zaradi vse večje odvisnosti med zadovoljstvom strank, zaposlenih in donosnostjo lahko 

podjetje vzpostavi dolgoročen odnos s stranko in na podlagi tega izkorišča konkurenčno 

prednost pred ostalimi.  

Zvestoba stranke je za podjetje izredno pomembna in je rezultat načrtovanja konkurenčnih 

prednosti z namenom povečanja donosnosti podjetju in stranki. Podjetje mora svoje zveste 

stranke obdržati, saj te postanejo zavezane podjetju, mu zaupajo in postanejo zagovornik 

podjetja. Slika 19 prikazuje, kakšen je donos stranke v odstotkih v nekem časovnem obdobju. 

Zadovoljna in zvesta stranka lahko poveča rast podjetja (dobička) do dvakrat več v obdobju 

nekaj let. 
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Slika 19: Povečanje donosnosti stranke v obdobju sedmih let 

Vir: Handen 2000, 15. 

Vizjak (2007, 93) pravi, da morajo biti morebitne ovire za rast prepoznane. Navadno to za 

podjetje ni težko, saj vedo, katere so njihove ključne sposobnosti. Teže je ugotoviti področja, 

ki zavirajo rast in zahtevajo več pozornosti managerjev. V podjetjih se lahko zgodi, da z 

informacijsko tehnologijo niso zadovoljni in jim infrastruktura informacijske tehnologije 

ovira rast, kar pa ne preseneča, saj je hitrost eden ključnih dejavnikov uspeha. Neprestano 

uvajanje IT je lahko za podjetja izredno velik problem, na drugi strani pa tehnologija 

omogoča tudi hitro rast podjetja, kar pa podjetja premalo izkoriščajo. 

Z razvojem CRM-ja je tudi veliko več ponudnikov informacijskih rešitev za CRM na trgu. 

Vodilna podjetja imajo z razvojem ERP2 rešitev vodilno funkcijo tudi na področju rešitev za 

podporo CRM. Slovenska podjetja lahko na trgu izbirajo med številnimi ponudniki. Nekaj 

najpomembnejših orodij CRM, ki so dostopni v Sloveniji, so Microsoft Dynamics CRM, 

Intrix CRM, ProCRM, Salesforce CRM, SAP CRM, Oracle CRM, InteliDoc CRM in drugi. 
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Odločitev o tem, katero rešitev CRM v podjetju uvesti, ni preprosta. Pri poizvedovanju na 

spletnih straneh o CRM opazimo, da je veliko ponudnikov in ti so vedno strokovni, odzivni, 

inovativni itd. Potrebna je previdnost, saj pri zadetkih dobimo večinoma ponudnike 

programske opreme in ti niso sami po sebi CRM. Ponudnik, ki ga podjetje izbere, pomaga 

razvijati in izpopolnjevati sistem, prav tako postane partner podjetja in zato je potrebno 

medsebojno zaupanje. Iz preverjenega lahko ugotovimo, da je uvajanje CRM-ja v podjetje 

zahteven projekt. 

4.1 Microsoft Dynamics CRM 

Podjetje Microsoft je bilo ustanovljeno 1975 in je že od takrat vodilni ponudnik programske 

opreme, rešitev in storitev na svetovnem trgu. Microsoft Dynamics CRM je programski paket, 

ki ga je razvil Microsoft. Njegovi začetki segajo v januar 2003, ko je podjetje Microsoft 

razvilo svoj prvi Microsoft CRM. Sistem CRM se osredotoča predvsem na prodajo, trženje in 

podporo. Microsoft je tržil Dynamics CRM kot XRM platformo v želji, da bi vsa podjetja 

uporabljala program. Strankam je dostop do Dynamics CRM omogočen z uporabo brskalnika 

ali preko programa Microsoft Outlook. Najnovejša različica, ki jo Microsoft Dynamics CRM 

uporablja, je iz leta 2016 in ima več kot 40.000 kupcev. Različica 2016 vključuje izboljšave 

na področju mobilnosti, storitev, inteligence in produktivnosti (Wikipedija 2016a). 

Microsoft Dynamics CRM spada med najbolj priljubljene sisteme večjih programskih 

podjetij, saj zagotavlja učinkovito in varno poslovanje. Njegovo delovanje temelji na obsežni 

bazi podatkov, na katero spenjamo najrazličnejše dejavnosti ter vodimo prodajni proces v 

celoti. Osnova procesa je, da je v središču postavljena stranka, zato omogoča veliko 

povezanost z najrazličnejšimi sistemi, ki so že vpeljani. Razširljivost in prilagodljivost 

sistema dovoljujeta, da postane CRM bistvena aplikacija podjetja, saj ta zajema podatke iz 

najrazličnejših zalednih sistemov ter na osnovi poslovnih potreb vpisuje podatke tudi za nazaj. 

Podjetje na takšen način pride do celovite slike o strankah, CRM aplikacijo pa vodstvo 

uporablja kot učinkovito orodje za odločanje in analiziranje na osnovi realnih in pravočasnih 

informacij (Microsoft Dynamics 2016). 

4.2 Intrix CRM  

Sistem Intrix spada med priljubljene sisteme večinoma podjetjem, ki se ukvarjajo s trženjem, 

in je na domačem trgu uvrščen na drugo mesto. Najpogosteje se Intrix CRM uporablja v 

podjetjih B2B ter B2C, medijskih hišah, trženjskih agencijah in zavarovalnicah. Odlike Inrix 

CRM sistema so celovit pogled na stranke, podpora prodajnemu procesu, organizacija 

zaposlenih s pomočjo koledarja ter urnika, podpora trženjskim procesom, organiziran spletni 

uporabniški vmesnik, dinamično pripravljena poročila in mobilna aplikacija Intrix. Pri 

sistemu Intrix je dostop do podatkov omogočen prek računalnika, mobilnega telefona in iPada 

(Intrix 2016). 
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4.3 ProCRM  

Program ProCRM je slovenski CRM in ponuja podporo poslovnim procesom v podjetju tako 

na področju trženja, prodaje, poprodajnih dejavnosti kot tudi na področju servisiranja strank. 

Odlike sistema ProCRM-ja so organizacija kampanj (elektronska pošta, telefon itd.), vodenje 

priložnosti tako za obstoječe kot tudi za potencialne stranke, načrtovanje, beleženje in 

delegiranje dejavnosti, sprejemanje in avtomatsko shranjevanje zahtev strank, reklamacij in 

naročil, vključevanje v bazo znanja itd. Ključna prednost sistema ProCRM je nadzor nad 

poslovnimi strankami in evidentiranje dejavnosti, povezanih z njimi. Program ponuja tudi 

druge prednosti uporabe, kot so npr. popolna prilagoditev potrebam podjetja, možnost 

podpore strankam preko servisnega portala, ki je uveden z rešitvijo ProCRM, uporaba 

posebnih vertikal za različne panoge in številne druge (ProCRM 2016). 

4.4 Salesforce CRM 

Podjetje Salesforce.com je bilo ustanovljeno leta 2001 in je zaradi hitrega ter vztrajnega 

razvoja vedno večji konkurent podjetju Microsoft Dynamics. Sistem Salesforce ponuja 

vodilno rešitev CRM, še posebej za področje avtomatizacije prodaje. Rešitev Salesforce CRM 

zaradi ugodne cene in funkcionalne prilagodljivosti uporabljajo tako mala, srednje velika kot 

tudi velika podjetja. Njihova najnovejša platforma ponuja hitrejšo in najenostavnejšo pot do 

strank, ki jih podjetja postavljajo v središče svojega poslovanja. Dostopnost do podatkov je 

omogočena prek računalnika, mobilnega telefona ter iPada, kjerkoli in kadarkoli. Sistem 

Salesforce prenese v podjetje najboljše globalne prakse na področju trženja, prodaje in 

podpore. S kombinacijo Salesforce in Force.com platforme računalništva v oblaku lahko 

podjetje poskrbi za stranke in obenem za proračun. Salesforce.com deluje tako, da ga podjetje 

najame in uporablja prek svetovnega spleta (Salesforce 2016). 

4.5 Metodologija raziskave 

Med analizo smo se osredotočili na štiri ponudnike, ki so bili med raziskavo anonimni. 

Izbrani so bili prek spletne strani, saj so kot ponudniki CRM rešitev na slovenskem trgu 

najučinkovitejši in najuspešnejši. 

Ponudniki ponujajo uvedbo naslednjih CRM rešitev: 

 Microsoft Dynamics CRM,  

 Intrix CRM,  

 ProCRM, 

 Salesforce CRM. 

Z metodo deskripcije in komparativno metodo smo navedli podatke in opise ponudnikov 

CRM-ja ter primerjavo pojavov. Uporabili smo strukturiran vprašalnik, ki je bil poslan vsem 
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štirim ponudnikom, torej smo uporabili metodo strukturiranega intervjuja. Vsi podatki so 

zbrani s pomočjo domače spletne strani ponudnika, njihovih internih virov, s komuniciranjem 

prek elektronske pošte in strukturiranega vprašalnika, ki vsebuje enaka vprašanja za vsakega 

anketiranca. Končni rezultati so urejeni, interpretirani ter tabelarno in grafično prikazani, 

ključne ugotovitve pa so prikazale prednosti in slabosti ponudnikov CRM-ja. 

Strukturiran vprašalnik v prilogi 1 vsebuje 26 vprašanj in je anonimen. Njegova vsebina 

zajema izključno CRM rešitve. Analizirane ponudnike ne razkrivamo poimensko zaradi želje 

vodstva in zaupnosti podatkov. 

4.6 Predstavitev rezultatov 

Rezultate raziskave o primerjavi ponudnikov CRM rešitev so predstavljeni v obliki 

preglednic. 

Analizirani ponudniki CRM rešitev so naslednji: 

 Microsoft Dynamics CRM (A),  

 Intrix CRM (B),  

 ProCRM (C), 

 Salesforce CRM (D). 

S prvim vprašanjem smo od ponudnikov želeli izvedeti glavne dejavnosti njihovega podjetja. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da imajo vsi štirje izbrani ponudniki isto nalogo, in sicer prodajo 

ter implementacijo programskih rešitev podjetjem. 

Preglednica 4: Glavne dejavnosti podjetja 

Ponudnik 

A B C D 

Svetovanje, razvoj in 

prilagoditev sistemov 

CRM 

 Razvoj sistema CRM Razvoj in prodaja 

programskih rešitev 

Implementacija CRM in 

HRM sistemov v podjetja 

 

Drugo vprašanje je zajemalo znanje zaposlenih glede CRM-ja in temelji na tem, kako podjetje 

zadovoljuje potrebe po manjkajočem znanju.  

Preglednica 5 kaže, da ponudnika A in B potrebujeta domače svetovalce za zadovoljevanje 

potreb po manjkajočem znanju zaposlenih. Oba menita, da je vključevanje zunanjih 

svetovalcev izjemno pomembno za znanje zaposlenih. Ponudnik C meni, da pri svojih 

zaposlenih, ki se ukvarjajo s CRM-jem, ne opaža manjkajočega znanje na tem področju. 

Ponudnik D se poslužuje tradicionalne osnovne dejavnosti (angl. core business). Na tem 

področju imajo lastna znanja, zato ne potrebujejo zunanjih svetovalcev. 
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Preglednica 5: Zadovoljenje potreb po manjkajočem znanju zaposlenih glede CRM-ja 

Ponudnik 

A B C D 

Z domačimi svetovalci Z domačimi svetovalci Drugo Drugo 

 

S tretjim vprašanjem smo ugotavljali, zakaj posamezni ponudniki priporočajo uvedbo CRM-

ja v podjetjih.  

 Ponudnik A pravi, da je izboljšana sistemizacija prodaje, podpora poslovanja, 

optimizacija in dejavno vodenje postopkov, ki vključujejo mehke informacije.  

 Ponudnik B meni, da je CRM rešitev za pogled na stranke in pregled vseh prodajnih 

dejavnosti na enem mestu. Zaposleni vzpostavijo odličen poslovni odnos s strankami. 

 Ponudnik C priporoča CRM uvedbo v podjetje zaradi boljšega pregleda nad prodajo, 

napovedovanje, ne pozabi na dejavnosti, boljši so priprava in prenos znanja ter povečanje 

prodaje in s tem dobička. 

 Ponudnik D meni, da podjetjem nudi boljšo organizacijo prodaje ter s tem posledično 

večjo učinkovitost v prodaji. 

Zaključek analize odgovorov na tretje vprašanje je, da vsi štirje ponudniki priporočajo uvedbo 

CRM rešitve, saj z uvedbo uporabniki pridobijo nove stranke in s tem povečajo obseg 

poslovanja podjetja. 

Pri četrtem vprašanju smo ugotavljali, katere funkcije vključujejo v svojo CRM rešitev. 

Podatki iz preglednice 6 kažejo, da vsi štirje ponudniki vključujejo segmentacijo strank CRM 

rešitev.  

Preglednica 6: Funkcije podjetja, ki so vključene v CRM rešitev 

 
Ponudnik 

 
A B C D 

Podatkovno rudarjenje 
 

 X 
  

Segmentacija strank X  X  X X 

Ocenjevanje strankinega tveganja X  X  X 
 

Merjenje vrednosti strank X 
 

 X X 

OLAP 
  

 X 
 

Analiza strankinega zadovoljstva X 
 

 X X 

Analiza strankinega dohodka 
    

Drugo         
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Ponudnik A poleg segmentacije strank vključuje še ocenjevanje strankinega tveganja, 

merjenje vrednosti strank in analizo strankinega zadovoljstva. Ponudnik B vključuje še 

funkciji podatkovno rudarjenje in ocenjevanje strankinega zadovoljstva. Ponudnik C ima še 

funkcije ocenjevanja strankinega tveganja, merjenje vrednosti strank OLAP in analizo 

strankinega zadovoljstva, medtem ko ponudnik D vključuje poleg segmentacije strank še 

funkcije merjenja vrednosti strank in analizo strankinega zadovoljstva. Nihče od ponudnikov 

v svojo CRM rešitev ne vključuje funkcije analize strankinega dohodka. 

Peto vprašanje obsega mnenje ponudnika o tem, ali CRM omogoča obdelavo vseh podatkov, 

ki jih podjetja potrebujejo pri delu s svojimi strankami. Preglednica 7 daje naslednje rezultate. 

Ponudnika B in D menita, da njihova CRM rešitev omogoča obdelavo vseh podatkov, ki so 

potrebni podjetjem pri delu s strankami. Ponudnika A in C pa menita, da njihova CRM rešitev 

ne omogoča obdelave vseh podatkov. 

Preglednica 7: Mnenje ponudnika ali CRM omogoča obdelavo vseh podatkov, ki jih 

podjetja potrebujejo pri delu s strankami 

Ponudnik 

 A B C D 

Ne Da Ne Da 

Velik del poslovanja 

in dela s strankami ne 

spada v CRM, 

temveč v ERP.   

CRM ne omogoča 

obdelave vseh 

podatkov in niti ni 

temu namenjen.   

 

Ker je njun odgovor ne, sta odgovorila še na dodatno vprašanje, in sicer, zakaj menita, da je 

tako. Ponudnik A meni, da velik del poslovanja in dela s strankami ne spada v CRM, temveč 

v ERP sistem. Mnenje ponudnika C je, da je CRM pomemben del informacijske podpore 

podjetju, vendar ne omogoča in niti ni namenjen obdelavi vseh podatkov. Pomemben vir 

informacij glede strank so tudi drugi podporni sistemi (ERP itd.). 

S šestim vprašanjem smo prejeli odgovore na obstoječe omejitve pri rešitvi CRM na podlagi 

kapacitet podatkov. Iz preglednice 8 je razvidno, da ponudniki A, B in C nimajo omejitev pri 

rešitvi CRM na podlagi kapacitet podatkov, medtem ko ponudnik D ima določene omejitve. 

Kot omejitve pri rešitvi CRM omenja število zapisov. 

Preglednica 8: Obstoječe omejitve pri rešitvi CRM na podlagi kapacitet podatkov 

 
Ponudnik 

 
A B C D 

Da 
   

X 

Ne  X X X   
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Sedmo vprašanje zajema način izvajanja, uvajanja in prilagajanja CRM rešitve. Rezultati iz 

preglednice 9 kažejo, da vsi štirje ponudniki sami uvajajo CRM rešitve in prilagajajo 

izvajanje. Ponudnik C poudari, da partnerje vključijo le, če to zahteva specifika 

implementacije (npr. če je zahtevana tudi VoIP integracija in se postavlja telefonska centrala). 

Preglednica 9: Uvajanje in prilagajanje CRM rešitve 

 Ponudnik 

 A B C D 

Sami X X X X 

Skupaj s partnerji     

Le partnerska podjetja     

 

Osmo vprašanje daje odgovor na to, kakšno je zanimanje podjetij za uvedbo CRM rešitve. 

Rezultati kažejo, da je pri ponudnikih A, B in D zanimanje za uvedbo CRM rešitve v podjetje 

veliko, medtem ko je za ponudnika C zanimanje srednje veliko. Ponudnik A meni, da je tako, 

ker se CRM sistem oglašuje kot orodje, ki bo samo rešilo določeno težavo v podjetju, čeprav 

ni tako. Zato je povpraševanje podjetij po rešitvah vedno večje. Ponudniki B, C in D niso 

izrazili svojega mnenja. 

Preglednica 10: Zanimanje podjetij za uvedbo CRM rešitve 

 
Ponudnik 

 
A B C D 

Zanimanje je veliko X  X 
 

X 

Zanimanje je srednje 
  

 X 
 

Ni zanimanja         

 

V katerih podjetjih je uvedba CRM rešitve največkrat prisotna, razkrivajo odgovori na deveto 

vprašanje. Rezultat v preglednici 11 kažejo, da je pri ponudnikih B in D rešitev CRM 

največkrat prisotna v velikih, srednje velikih in malih podjetjih. Pri ponudniku A je CRM 

rešitev največkrat prisotna v srednje velikih podjetjih, medtem ko ponudnik C uvaja CRM 

rešitve največkrat v velika in srednje velika podjetja. 

Preglednica 11: Prisotnost uvedbe CRM rešitev v podjetja 

 
Ponudnik 

 
A B C D 

Velika podjetja 
 

 X  X X 

Srednje velika podjetja X  X  X X 

Mala podjetja    X   X 
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Deseto vprašanje sprašuje po pogostosti implementacije CRM rešitev v podjetja v obdobju 

enega leta. V preglednici 12 je prikazana pogostost implementacije CRM rešitev v podjetja na 

leto. Ponudnika B in D uvajata CRM rešitve letno v dvajset ali več podjetij, ponudnik A ima 

na leto do deset implementacij in ponudnik C uvede od deset do dvajset CRM rešitev v 

podjetja na leto. 

Preglednica 12: Pogostost implementacije CRM rešitev v podjetja na leto 

 Ponudnik 

 A B C D 

Do 10 X    

Od 10 do 20   X  

20 in več  X  X 

 

Enajsto vprašanje daje odgovor na to, kako ponudniki načrtujejo uvedbo CRM rešitev in do 

katerih težav lahko privede.  

 Ponudnik A meni, da je popis procesov brez definicije, mask in pogledov, nato sledi 

prototipiranje in ciklični razvoj. Je mnenja, da je agilno vodena analiza najboljša, kar 

pomeni, da se vsak cikel dopolnjuje. 

 Ponudnik B ponudi pred uvedbo brezplačen preizkus, vendar uporabnikom niso 

omogočene vse možnosti delovanja CRM rešitve. Uvedbo načrtuje tako, da najprej 

analizira prodajne in poslovne procese podjetja, nato načrtuje in pripravi strategijo za 

uvedbo CRM rešitve. Strokovnjaki vodijo uporabnike skozi celoten proces 

implementacije. Po uvedbi prenese vse obstoječe podatke v CRM rešitev. Najpogosteje se 

težave pojavijo po uvedbi, ker ga uporabniki ne znajo uporabljati. 

 Ponudnik C meni, da je načrtovanje uvedbe CRM rešitve odvisno od več dejavnikov ter 

tipa in velikosti podjetja. Uvedbo CRM rešitve načrtuje tako, da oblikuje projektni plan, 

analizira poslovne procese, specificira tehnične zahteve in določi ključne skupine 

uporabnikov. Pri uvedbi je glavni izziv najpogosteje prilagajanje uporabnikom (angl. user 

adoption). 

 Ponudnik D načrtuje uvedbo CRM rešitve tako, da izvaja delavnice in na takšen način 

pridobi informacije, kako podjetje želi prodajati. Pri uvedbi nastopi največ težav v fazi 

sprejetja rešitve med uporabniki. 

Končni rezultat enajstega vprašanja je načrtovanje uvedbe CRM rešitev, kjer ponudniki 

načrtujejo uvedbo vsak na svoj, vendar podoben način. 

Z dvanajstim vprašanjem smo od ponudnikov izvedeli, ali pred uvedbo CRM-ja pripravijo 

seminar, svetovanje, predavanja itd., ki so namenjena uporabnikom CRM-ja, torej podjetjem 

oz. vodstvu podjetja. 
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Iz preglednice 13 vidimo, da vsi štirje ponudniki pred uvedbo CRM-ja pripravijo seminar, 

svetovanje, predavanja itd., ki so namenjena uporabnikom CRM-ja, torej podjetjem oz. 

vodstvu podjetja. Ponudnik B je poudaril, da so to najpogostejša izobraževanja, webinerji in 

seminarji. 

Preglednica 13: Priprava seminarjev, svetovanj, predavanj itd. pred uvedbo CRM-ja 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X X X 

Ne     

 

Na podlagi trinajstega vprašanja smo ugotavljali, ali ponudniki ostanejo v sodelovanju s 

podjetjem, ko je CRM že implementiran. Iz preglednice 14 so razvidni naslednji rezultati. 

Tako ponudniki A, B, C kot D ostanejo v sodelovanju s podjetjem, v katerem je CRM že 

implementiran. Ponudnik A meni, da je treba tudi po implementaciji ohraniti sodelovanje s 

podjetjem, saj je CRM živ sistem in se mora prilagajati potrebam strank. 

Preglednica 14: Sodelovanje s podjetjem po implementaciji CRM-ja 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X X X 

Ne     

 

S podjetji ostanejo v sodelovanju z vzdrževalno pogodbo ali na podlagi občasnih srečanj. 

Ponudnik C meni, da je vzrok sodelovanja s podjetji tudi po že izvedeni implementaciji ta, da 

je to edini način, da je projekt lahko dolgoročno uspešen. S podjetji ostane v sodelovanju z 

rednimi stiki, s spremljanjem procesov in uvajanjem morebitnih sprememb, s prilagoditvami 

ter tehnično podporo. Ponudnika B in D na vprašanje, zakaj menita, da je sodelovanje po 

implementaciji potrebno in na kakšen način sodelujeta s podjetji, nista odgovorila. 

Na vprašanje štirinajst, ki se glasi, če se CRM v podjetjih po uvedbi pravilno uporablja, smo 

dobili naslednje odgovore. V preglednici 15 so prikazana mnenja ponudnikov, in sicer vsi 

ponudniki menijo, da se CRM v podjetjih po uvedbi pravilno uporablja. Ponudnik A meni, da 

se pravilno uporablja samo v primeru, če je pravilno voden. Ponudnik B pravi, da je tako, ker 

ponuja ustrezna izobraževanja. Ponudnika C in D na vprašanje, zakaj menita, da je tako, nista 

odgovorila. 
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Preglednica 15: Mnenje ponudnika, ali se CRM po uvedbi pravilno uporablja 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X X X 

Ne     

 

S petnajstim vprašanjem smo prišli do odgovora ponudnikov o odzivnosti podjetij 

(zadovoljstvo, učinkovitost itd.) pred uvedbo CRM rešitve in po njej. Iz preglednice 16 so 

razvidni rezultati o odzivnosti podjetij tako pred uvedbo CRM rešitve kot po že izvedeni 

uvedbi. 

Preglednica 16: Odzivnost podjetij pred in po uvedbi CRM rešitve 

 Ponudnik 

 A B C D 

Pred uvedbo Pričakovanje, 

negotovost 

Nepovezanost 

podjetja 

Nezadovoljstvo zaposlenih, 

neizkoriščeni pomembni 

podatki strank 

Nezadovoljstvo 

podjetij 

Po uvedbi Želja po novih 

procesih 

Zadovoljstvo na 

vseh ravneh 

poslovanja 

Lažje spremljanje 

dejavnosti strank 

Povečanje 

zadovoljstva 

 

Rezultati so naslednji. 

 Ponudnik A opiše odzivnost podjetij pred uvedbo kot pričakovanje in negotovost. Na 

začetku uvedbe CRM rešitve v podjetje zaposleni občutijo odpor zaradi dodatnega dela, 

vendar po določenem času spoznajo vrednost in tako se hitro pokaže želja po novih 

procesih. 

 Ponudnik B pove, da podjetja pred uvedbo niso povezana, medtem ko je po uvedbi 

zadovoljstvo na vseh ravneh poslovanja. Zaposleni so z uvedbo veliko bolj povezani in si 

podatke med seboj izmenjujejo zelo hitro.  

 Ponudnik C meni, da je nastane problem v podjetju prav zaradi nezadovoljstva zaposlenih 

in zaradi neizkoriščenih pomembnih strank, ki niso pravilno vodeni. Po uvedbi CRM 

rešitve se v podjetju spremeni zadovoljstvo zaposlenih in tudi spremljanje dejavnosti 

strank je lažje. 

 Ponudnik D pravi, da pred uvedbo podjetja ponavadi niso zadovoljna, saj se v 

nasprotnem primer ne bi odločala za uvedbo CRM-ja. Po uvedbi CRM rešitve v podjetje 

pa se zadovoljstvo močno poveča. 

Na podlagi šestnajstega vprašanja smo ugotavljali, kako ponudniki ocenjujejo poslovanje 

svojega podjetja od ponudbe, uvajanja, pa vse do uporabe CRM rešitev v danem podjetju. 

Ponudniki so ocenjevali od 1 do 5, kjer 1 pomeni neustrezno in 5 pomeni ustrezno. Iz 
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preglednice 17 lahko razberemo, da vsi štirje ponudniki ocenjujejo svoje poslovanje zelo 

pozitivno. 

Preglednica 17: Ocena poslovanja ponudnikov od ponudbe, uvajanja, do uporabe CRM 

rešitev 

 Ponudnik 

 A B C D 

Odzivnost na ponudbo 5 5 5 4 

Cenovni vidik 5 5 5 4 

Predstavitev rešitve v podjetju 4 5 5 5 

Pravočasnost uvedbe 5 5 5 5 

Enostavnost dela po uvedbi 4 5 5 5 

Sodelovanje s podjetjem po uvedbi 4 5 5 5 

Drugo     

 

Ponudnika B in D sta odzivnost na ponudbo, cenovni vidik, predstavitev rešitve v podjetju, 

pravočasnost uvedbe, enostavnost dela po uvedbi in sodelovanje s podjetje po uvedbi ocenili s 

pet, kar predstavlja ustrezno oceno poslovanja. Ponudnik A je svoje poslovanje ocenil s pet, 

vendar je predstavitev rešitve podjetju, enostavnost dela po uvedbi in sodelovanje s podjetjem 

po uvedbi ocenil s štiri, kar je prav tako ocenjeno kot ustrezno. Tudi ponudnik D je ocenil 

svoje poslovanje s pet, vendar je odzivnost na ponudbo in cenovni vidik ocenil s štiri. 

Pri sedemnajstem vprašanju, in sicer, katere so poglavitne stranke, ki uporabljajo CRM 

rešitve, njihove potrebe ter dejavniki, ki so odvisni pri odločitvi podjetja za nakup in uvedbo 

CRM rešitve posameznega ponudnika, smo pridobili naslednje odgovore (preglednica 18).  

Končni rezultat sedemnajstega vprašanja je pripomogel k ugotovitvi, kaj stranke želijo in kaj 

potrebujejo. Zaradi tajnosti podatkov nismo izvedeli, za katere stranke so podatki navedeni, 

vendar je mogoče našteti kar nekaj uporabnikov. Ponudnik A kot največje uporabnike našteje 

Adria Airways, Croatia Airlines, Vita media, d. o. o., in Sanofarm, d. o. o. Ponudnik B pravi, 

da so največji uporabniki njihovih CRM rešitev DARS, d. d., Bigbang, d. o. o., Merkur, d. d., 

Pošta Slovenije, d. o. o., T2, d. o. o., in Mladinska knjiga, d. d. Ponudnik C omeni, da so 

njihovi največji uporabniki Oracle Slovenija, d. o. o., Si.mobil, d. d., in Visoka šola za 

računovodstvo. Ponudnik C navaja naslednje uporabnike svojih CRM rešitev: ti so Amis, 

d. o. o., Mondial Travel Collegium, d. o. o., in Krka, d. d. To so le nekateri od mnogih 

uporabnikov CRM rešitev. 
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Preglednica 18: Potrebe in dejavniki, ki vplivajo na odločitev podjetja za nakup in 

uvedbo CRM rešitve  

Stranka Potrebe Dejavniki 

Ponudnik A 

1 Vodenje prodaje in MKT področja. Izkušnje iz dejavnosti, cena in pristop k delu. 

2 Osnovno spremljanje komunikacije in 

analiza zadovoljstva. 

Pristop (dolgoročno sodelovanje) in 

sprejemljiva cena. 

Ponudnik B 

1 Podpora trženjskim procesom in 

organizirane prodajne ekipe. 

Lahkotnost uporabe in možnost integracije z 

mobilnimi telefoni. 

2 Podpora servisu. Lažje spremljanje servisnih in reklamacijskih 

zahtevkov. 

Ponudnik C 

1 Priprava posebnih poročil za mesečni 

pregled stanja prodaje. 

Možnost prilagoditev poročil po njihovi 

specifikaciji, OLAP. 

2 Podpora trženjskim procesom. Vključeno orodje za pošiljanje množične 

elektronske pošte v CRM brez potrebe po 

drugih rešitvah. 

Ponudnik D 

1 Učinkovit prodajni proces. Prijaznost uporabe, varnost, delovanje na 

mobilnih napravah. 

2 Trženje po digitalnih kanalih. Naprednost rešitve, cena. 

 

Pri osemnajstem vprašanju smo dobili odgovore na to, katere funkcije ponudniki podpirajo z 

uvedbo CRM rešitev v določeno podjetje. Ponudniki so izbirali med odgovori podprta, delno 

podprta ali ni podprta. Podatki v preglednici 19 kažejo, da ponudniki določene funkcije 

podpirajo in določene ne. Vsi štirje ponudniki podpirajo funkciji trženja in prodaje, vendar so 

si v podpori ostalih funkcij zelo različni. 

Preglednica 19: Funkcije, ki podpirajo CRM rešitev 

 Ponudnik 

 A B C D 

Trženje, prodaja Podprta Podprta Podprta Podprta 

Nabava Podprta Ni podprta Ni podprta Ni podprta 

Raziskave in razvoj Delno podprta Podprta Delno podprta Ni podprta 

Odločanje Podprta Podprta Delno podprta Podprta 

Storitve Podprta Podprta Delno podprta Delno podprta 

Planiranje in spremljanje 

poslovanja 

Podprta Podprta Delno podprta Delno podprta 

Organiziranost poslovanja Podprta Ni podprta Delno podprta Delno podprta 

Kadrovska funkcija Ni podprta Ni podprta Delno podprta Ni podprta 

Finance Delno podprta Ni podprta Delno podprta Delno podprta 

Računovodstvo Ni podprta Ni podprta Delno podprta Delno podprta 
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Ponudnik A podpira še nabavo, odločanje, storitve, načrtovanje in spremljanje poslovanja ter 

organiziranost poslovanja. Raziskave in razvoj ter finance delno podpira, medtem ko 

kadrovske funkcije ne podpira. Ponudnik B poleg trženja in prodaje podpira še raziskave in 

razvoj, odločanje, storitve ter načrtovanje in spremljanje poslovanja. Ne podpira nabave, 

organiziranosti poslovanja, kadrovske funkcije in financ. Ponudnik C delno podpira raziskave 

in razvoj, odločanje, storitve, načrtovanje in spremljanje poslovanja, organiziranost 

poslovanja, kadrovske funkcije in finance, medtem ko nabava ni podprta. Ponudnik D podpira 

odločanje in delno podpira storitve, načrtovanje in spremljanje poslovanja, organiziranost 

poslovanja in finance. Ne podpira nabave, raziskav in razvoja ter kadrovske funkcije. Končni 

rezultat je, da ponudnik A podpira največ funkcij, medtem ko ponudnik C podpira najmanj 

funkcij. 

Z devetnajstim vprašanjem smo ugotavljali, ali ponudniki omogočajo uporabnost CRM 

rešitve prek mobilne aplikacije. Iz preglednice 20 vidimo, da ponudniki A, B in D omogočajo 

uporabnost CRM rešitve prek mobilne aplikacije, medtem ko ponudnik C te možnosti ne 

omogoča. Ponudnik C pove, da aplikacije nimajo, vendar je možen dostop na mobilnih naprav 

prek brskalnika. 

Preglednica 20: Uporabnost CRM rešitve prek mobilne aplikacije 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X  X 

Ne   X  

 

Na dvajseto vprašanje, ali ima CRM rešitev kakšne posebne zahteve (npr. tehnične), so 

ponudniki podali naslednje odgovore, prikazane v preglednici 21. Noben od štirih ponudnikov 

nima nobenih posebnih zahtev glede CRM rešitev. 

Preglednica 21: Posebne zahteve CRM rešitev 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da     

Ne X X X X 

 

Enaindvajseto vprašanje daje odgovor na to, kako ponudniki CRM rešitev ocenjujejo znanje 

posameznikov znotraj in zunaj podjetja. Odgovori so omogočeni kot visoko in nizko 

(preglednica 22). 
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Preglednica 22: Ocene znanja posameznikov 

Ponudnik Znotraj (zaposleni) Zunaj (podjetja, uporabniki) 

A visoko nizko 

B visoko visoko in nizko 

C visoko  nizko  

D visoko nizko 

 

Končni rezultat enaindvajsetega vprašanja je, da vsi štirje ponudniki ocenjujejo znanje znotraj 

svojega podjetja, torej zaposlene, kot visoko, medtem ko znanje zunanjih uporabnikov in 

zunanjih podjetij kot nizko, le ponudnik B ocenjuje zunanje znanje kot visoko in nizko. 

Z dvaindvajsetim vprašanjem smo prejeli odgovore na to, ali se ponudnikom zdi uporaba 

CRM rešitve učinkovita in ekonomična. Iz preglednice 23 je razviden naslednji rezultat. Vsi 

štirje ponudniki menijo, da je uporaba CRM rešitve učinkovita in ekonomična. Dodajajo, da 

je tako zato, ker omogoča učinkovito povečanje števila strank in zato večji dobiček. 

Preglednica 23: Učinkovitost in ekonomičnost CRM rešitve pri uporabi 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X X X 

Ne     

 

Na podlagi triindvajsetega vprašanja smo pridobili odgovore na to, ali pri poslovanju s CRM 

rešitvami ponudniki kaj pogrešajo oz. bi kaj spremenili. Prejeli smo naslednje odgovore: 

 Ponudnik A: Bolj dejavno komuniciranje in željo po širjenju znanja. 

 Ponudnik B: Ne. 

 Ponudnik C: Ne. 

 Ponudnik D: Ničesar ne bi spremenili. 

Končni rezultat kaže, da ponudniki B, C in D ne bi pri poslovanju s CRM rešitvami ničesar 

spreminjali. Ponudnik B pravi, da pogrešajo bolj dejavno komuniciranje in željo po širjenju 

znanja. 

Na štiriindvajseto vprašanje, ali ponudniki menijo, da dosegajo cilje poslovanja podjetja glede 

uvedbe CRM rešitev, smo pridobili naslednje odgovore. Iz preglednice 24 je razvidno, da 

glede uvedbe CRM rešitev vsi štirje ponudniki dosegajo cilje poslovanja podjetja. 
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Preglednica 24: Poslovanje podjetja, glede uvedbe CRM rešitev in doseganje ciljev 

 Ponudnik 

 A B C D 

Da X X X X 

Ne     

Ne vem, me ne zanima     

 

S petindvajsetim vprašanjem smo ugotavljali, kateri so nadaljnji cilji na podlagi CRM rešitev. 

Podajamo odgovore: 

 Ponudnik A: Prodreti na SMB trg. 

 Ponudnik B: Pridobiti še več podjetij z željo po uvedbi CRM rešitev. 

 Ponudnik C: Ponuditi podjetjem možnost podpore na vseh funkcijah podjetja in povečati 

število uporabnikov. 

 Ponudnik D: Še večji učinek na poslovanje podjetij. 

Iz analize odgovorov na petindvajseto vprašanja vidimo, da imajo ponudniki različne cilje na 

podlagi CRM rešitev, vendar so vsi usmerjeni na povečanje poslovanja svojega podjetja. 

Šestindvajseto vprašanje daje morebitne dodatne informacije in pojasnila, vendar noben 

ponudnik ni navedel kakršnih koli pojasnil. 
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5 MOŽNE REŠITVE 

Cilj podjetja je zagotavljati dolgoročno dobičkonosnost podjetja, kar lahko dosežejo le z 

zvestimi in zadovoljnimi strankami, kar pa dandanes zaradi vse močnejše konkurence na 

tržišču ni enostavno. Podjetja se zato prilagajajo razmeram na trgu in se pri tem usmerjajo na 

iskanje novih konceptov. Klasično trženje je usmerjeno v iskanje novih strank in ne v 

ohranjanje odnosov z obstoječimi strankami, zato so podjetja začela uvajati in uporabljati 

koncept CRM, sisteme, strategije in najnovejšo tehnologijo, kar jim nudi ohranjanje 

dolgoročnih kakovostnih odnosov z obstoječimi strankami. Na voljo so najrazličnejša orodja, 

vendar je v podjetjih vedno bolj uporabljano podatkovno rudarjenje, saj omogoča iskanje 

najbolj skritih podatkov o kupcih v najrazličnejših podatkovnih skladiščih in bazah. V 

prihodnosti bo sistem CRM veliko bolj uveljavljena dejavnost pri poslovanju podjetja, vendar 

pa bo moral biti management podjetja seznanjen z novo tehnologijo, ki podpira CRM. 

Sistem CRM je sestavljen iz štirih pomembnih funkcij. Prva funkcija skrbi za hrambo 

podatkov o poslovnih parterjih. Najpogosteje so to podatki o osebah v podjetju in podatki o 

podjetjih. V to funkcijo se štejejo tudi vse komunikacije s strankami in potencialnimi 

strankami, ki so hranjene v CRM. To so elektronska pošta, telefonski klici in sestanki. Ta 

funkcija je v uporabi v vseh oddelkih podjetja. Druga funkcija je namenjena prodaji in 

običajno beleži poslovne priložnosti; tu so hranjene informacije o potencialnih vrednostih ter 

ocenah te priložnosti. V to funkcijo spadajo še podatki o naročilih, ponudbah in računih. 

Tretja funkcija skrbi za proces trženja, katerega naloge obsegajo načrtovanje in izvedbo 

prodaje, pridobivanje novih strank ter skrb za končno poročilo o uspešnosti. Četrta funkcija se 

ukvarja s poprodajnimi storitvami, ki obsegajo procese za vodenje reklamacij, servisnega 

oddelka, rednih obiskov strank in beleženje odziva strank. Analizirani ponudniki CRM rešitev 

so Microsoft Dynamics CRM (A), Intrix CRM (B), ProCRM (C) in Salesforce CRM (D). Te 

funkcije so skupne vsem štirim ponudnikom, vendar CRM nudi še dodatne možnosti 

dopolnjevanja in nadgrajevanja. 

Da CRM rešitev ne omogoča obdelave vseh podatkov, menita ponudnika A in C, kar lahko 

zasledimo tudi v literaturi. Velik del poslovanja in dela s strankami ne spada v CRM, temveč 

se povezuje z ERP sistemi kot tudi z napravami (telefon) ter vhodnimi in izhodnimi kanali 

(elektronska pošta, internet itd.). Zavedati se moramo, da se zaradi napredne tehnologije 

pojavljajo tudi nova povezovanja poslovnih sistemov, še posebej CRM (družbena omrežja, 

pametni telefoni), zato je za popolnost podatkov povezovanje drugih podpornih sistemov 

pomembno.  

Cilj ponudnikov je povečanje uvedbe CRM rešitev v posamezna podjetja; hkrati se trudijo, da 

CRM postane edina aplikacija, ki bi bila v uporabi vsem zaposlenim. Aplikacija CRM bi tako 

postala edina aplikacija v vseh podjetjih, njena naloga pa bi bila povezovati podatke med 

strankami, ponudbami, priložnostmi, pogodbami in projekti.  
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Vsi štirje ponudniki podpirajo funkciji trženja in prodaje, saj je CRM rešitev pomembna 

predvsem za področja prodaje in trženja. Ostale funkcije večinoma le podpirajo ali pa jih 

vključujejo vsaj delno. Le nekaterih ne podpirajo. Rešitev s tega stališča bi bila, da ponudniki 

pričnejo uvajati CRM rešitve v vse funkcije podjetja. 

Ponudniki skušajo razviti informacijsko tehnološko rešitev v oblaku, kamor je uvrščena tudi 

rešitev CRM. Vsi ponudniki stremijo k uporabi CRM v oblaku, kjerkoli in kadarkoli. Mobilna 

aplikacija za uporabo CRM je izdelana z najsodobnejšimi tehnologijami in je povsem 

prilagodljiva poslovnim procesom. Ponudnik C aplikacije ne omogoča in zato lahko zaostane 

za konkurenti. Sicer je dostop na mobilnih napravah omogočen, vendar samo preko 

brskalnika. Kot rešitev mu je predlagana uvedba CRM rešitve na mobilni aplikaciji, da 

podjetje ne bi zaostajalo za konkurenti.  

Pri tovrstnem delu s CRM rešitvami se je treba nenehno izobraževati, zato ponudniki A, B in 

D nudijo izobraževanja za zaposlene. Le ponudnik C izobraževanj ne izvaja. Ponudnika A in 

B potrebujeta domače svetovalce za zadovoljevanje potreb po manjkajočem znanju 

zaposlenih. Oba menita, da je vključevanje zunanjih svetovalcev izjemno pomembno za 

znanje zaposlenih. Ponudnik C meni, da pri svojih zaposlenih, ki se ukvarjajo s CRM, ne 

opaža pomanjkanja znanja na tem področju. Ponudnik D uporablja tradicionalne osnovne 

dejavnosti (angl. core business). Na tem področju imajo lastna znanja, zato ne potrebujejo 

zunanjih svetovalcev. Kot predlog ponudniku C je, da prične z izvajanjem izobraževanj, saj se 

CRM sistemi nenehno dopolnjujejo in razvijajo. Če želimo učinkovito in uspešno uskladiti 

vse potrebe strank ter podjetij, je treba poznati vse funkcije sistema za upravljanje CRM. Vsi 

štirje ponudniki pred uvedbo CRM pripravijo seminar, svetovanje, predavanja itd., ki so 

namenjena uporabnikom rešitve CRM, torej podjetjem oz. vodstvu podjetja, in tako 

omogočajo boljše razumevanje CRM sistema. 



57 

6 SKLEP 

Na CRM je treba gledati kot na filozofijo in ne kot na orodje oz. program. Dotakniti se mora 

vseh zaposlenih, še posebej tistih, ki so v vsakdanjem stiku s strankami. Osnovni namen 

diplomske naloge je bil predstaviti koncept CRM in analizirati dejavnost CRM v izbranih 

ponudnikih. V nalogi smo opredelili pomen CRM oz. upravljanje odnosov s strankami in 

vidike delitve. V literaturi obstajajo številne različice definicij, kaj je CRM, saj je CRM 

strategija vse bolj uveljavljena in zaposluje veliko ljudi, ki delajo na različnih področjih. 

Vendar se vedno bolj uveljavlja skupna CRM opredelitev, saj se ta osredotoča na strategijo, 

upravljanje vzajemne vrednosti, uporabo inteligentnih informacij in tehnologije, pridobivanje 

določenih informacij o strankah, uporabo sistema v celotnem podjetju in razvoj dolgoročnega 

odnosa s strankami. Preprosto lahko rečemo, da je sistem za upravljanje odnosov s strankami 

zelo pomemben, saj le tako pridobimo in zadržimo stranke, poleg tega pa je pomemben tudi 

za rast podjetja.  

Tehnologija se razvija z bliskovito hitrostjo in je izredno pomembna, saj nudi pri upravljanju 

odnosov s strankami veliko možnosti, o katerih so v preteklosti podjetja lahko le sanjala. Med 

vsemi tehnologijami je informacijska tehnologija najbolj napredovala, saj je imela in ima še 

vedno največji vpliv na globalno gospodarstvo. Razvoj informacijske tehnologije omogoča 

skladiščenje večjih količin informacij, hiter dostop do teh informacij in njihovo kombinacijo. 

V sedanjem obdobju je pomemben razvoj tehnologije mobilnih naprav, ki prinaša nove načine 

poslovanja. Mobilni CRM je najnovejši pristop koncepta CRM, saj so podjetja, ki so mobilni 

CRM sprejela, dosegla uspešne in pozitivne rezultate ter se še dodatno zavarovala pred 

konkurenco na trgu. 

V diplomski nalogi smo prikazali osem ključnih gradnikov CRM-ja, saj celotne CRM 

dejavnosti izhajajo iz vizije ter povezave zadovoljnih strank in organizacijske podpore. 

Predstavili smo strategijo, sistem in model CRM. Strategija temelji na tem, da se s pomočjo 

zvestih in zadovoljnih strank na eni strani zmanjšujejo stroški, na drugi strani pa se povečuje 

dobiček. Učinkovite CRM strategije bodo dosegla tista podjetja, ki bodo razumela, da CRM 

ni samo orodje za pospeševanje prodaje, ampak je orodje za utrditev, vzpostavitev odnosov in 

negovanje ter upravljanje odnosov s strankami. Dober sistem obsega kar se da ogromno 

informacij, na osnovi katerih je pogled na stranko celoten in enoten. Definicija CRM sistema 

kot informacijske tehnologije je zagotavljanje ali oskrbovanje podjetja z integriranim 

pogledom na bazo podatkov o strankah na način, da celotni poslovni procesi in odnosi s 

strankami ohranjajo in razširjajo koristen ter učinkovit odnos. Koncept CRM je usmerjen na 

stranko kot posameznika, zato je razdelitev modela CRM obravnavana z vidika strank. CRM 

je cikličen proces in zahteva pristop, ki bo tudi sam cikličen. Stranke so bistvene pri 

poslovanju in dohodkih podjetja, saj podjetje pozna strankine navade in odzive. Tako podjetje 

prepozna stranke, ki prinašajo dobiček, in tiste stranke, ki lahko v prihodnosti še vplivajo na 

donosnost podjetja. 
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Med klasičnim trženjem in trženjskim konceptom CRM je prikazanih veliko razlik. Ko je v 

podjetju vizija določena in jo zaposleni sprejmejo, jo lahko ljudje tudi pričnejo uresničevati. 

Zaradi uresničevanja vizije zapade veliko podjetij v težave, saj podjetja želijo ohraniti 

tradicionalno hierarhično urejenost, kar predstavlja napako. Za stranke na dnu piramide nihče 

ne poskrbi tako, kot bi v podjetju morali. Zaposleni želijo ugoditi vrhu hierarhije, zato v stiku 

s strankami niso pripravljeni in ne predani. Tradicionalno piramidno hierarhijo je treba obrniti 

tako, da so na vrhu ljudje, ki so v največjem stiku s strankami, saj odgovarjajo strankam in so 

odgovorni. Iz tega scenarija je torej razvidno, da vodilni služijo osebju, jim svetujejo in se 

odzivajo na njihove potrebe. Tako bodo lahko zaposleni uresničili zastavljene cilje in vizijo 

storitev za stranke. Predanost strankam se sicer začne na vodstveni ravni, vendar se 

sodelovanje pretaka po vsej organizaciji. Tradicionalno trženje je usmerjeno v prodajo in 

izdelek, medtem ko je CRM usmerjen v stranko in v zadovoljevanje njenih potreb ter v 

prizadevanje zadržati kupca čim dlje ter z njim navezati dolgoročen, obojestransko zadovoljiv 

odnos. Hitro se pokaže, da je ohranitev vseh stikov z že obstoječimi strankami cenejše, kot 

iskanje novih strank. 

Diplomska naloga obravnava značilnosti klasičnega koncepta trženja, značilnosti koncepta 

CRM, njegov namen ter prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti CRM. 

Pomemben element v podjetju so ljudje, ki podpirajo CRM, naslednji pomemben element pa 

so poslovni procesi, saj morajo podpirati iniciativo CRM. Kot tretji zelo pomemben element 

je zahteva, da mora podjetje izbirati med pravo tehnologijo, saj mora biti ta preprosta in mora 

uslužbencem omogočati dostop do čim več ustreznih in kakovostnih podatkov. Celoten sistem 

CRM lahko propade, če eden od teh ključnih elementov ne deluje. 

Iz predstavitve dejavnikov in analize uspešnosti ter učinkovitosti CRM v podjetju vidimo, da 

pomembno vpliva na upravljanje odnosov s strankami oziroma uvedbo CRM. Osnova trženja 

obsega znanje, kako pridobiti in obdržati dobičkonosne stranke, saj prinašajo podjetju 

dohodek večji od stroškov. Bistvo dobičkonosnosti so transakcije med podjetjem in stranko, 

na kateri ravni medsebojnega odnosa so in prav tako je pomembno zadržanje strank, kar je 

posledica zadovoljstva kupcev. Koncept CRM je nastal kot dogovor o spremembah, ki 

nastajajo na trgu, zato morajo podjetja slediti tem spremembam, če želijo uspešno poslovati. 

Podjetje mora vedeti, da uporaba teh orodij pomeni naložbo v prihodnost, saj dolgoročno 

prinaša povečano dobičkonosnost podjetja. V nalogi so opisane tudi posamezne naravnanosti 

podjetja na uvedbo CRM sistema. Osnova koncepta trženja je pomembnost treh izredno 

pomembnih naravnanosti. Te so naravnanost na odjemalce, naravnanost na konkurente in 

medfunkcijsko usklajevanje. Vse tri naravnanosti so med seboj tesno povezane. Trženjska 

funkcija mora biti povezana z drugimi poslovnimi funkcijami in celotno poslovanje podjetja 

mora biti vključeno v strategijo trženja. 

V tretjem poglavju sta predstavljena upravljanje portfelja strank in CRM. Upravljanje 

(management) portfelja strank bo učinkovito in uspešno, če bodo vključeni dejavniki tržnega 
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segmentiranja, kot so napoved prodaje, stroškovno evidentiranje na osnovi dejavnosti, 

ocenjevanje življenjske vrednosti stranke in podatkovno rudarjenje. Podatki in njihova 

uporabnost za potrebe CRM so za uspešnost podjetja izredno pomembni. Razvoj informatike 

omogoča podjetju nove načine upravljanja dejavnosti trženja in poslovanja. V mnogih 

podjetjih menijo, da imajo učinkovit in uspešen sistem shranjevanja, pridobivanja ter prenosa 

informacij. Vendar lahko to velikokrat pripelje do zmede in posledično do neuspehov v 

poslovanju. CRM bo moral postati pomemben del vsakega podjetja, če želi, da se dejavnost 

razširi in tako prehiti vedno večjo konkurenco na trgu. 

Z razvojem CRM-ja je tudi veliko več ponudnikov informacijskih rešitev za CRM na trgu. 

Vodilna podjetja z razvojem ERP2 rešitev imajo vodilno funkcijo tudi na področju rešitev za 

podporo CRM. Slovenska podjetja lahko na trgu izbirajo med številnimi ponudniki na trgu. 

Nekaj najpomembnejših orodij CRM, ki so dostopna v Sloveniji, so Microsoft Dynamics 

CRM, Intrix CRM, ProCRM, Salesforce CRM, SAP CRM, Oracle CRM, InteliDoc CRM in 

drugi. 

Med analizo smo se osredotočili na štiri ponudnike, ki so med raziskavo anonimni. Ponudniki 

ponujajo uvedbo CRM rešitev; te so Microsoft Dynamics CRM, Intrix CRM, ProCRM ter 

Salesforce CRM. 

Rezultati analize so prikazali, da imajo vsi štirje izbrani ponudniki isto nalogo, in sicer 

prodajo ter implementacijo programskih rešitev podjetjem. Uvedbo CRM rešitve priporočajo, 

saj na podlagi tega pridobijo uporabniki nove stranke in s tem povečajo obseg poslovanja 

podjetja. Če želimo učinkovito in uspešno uskladiti potrebe strank ter podjetij, moramo 

poznati funkcije sistema za upravljanje CRM. Da CRM rešitev ne omogoča obdelave vseh 

podatkov, menita ponudnika A in C, kar lahko zasledimo tudi v literaturi. Velik del 

poslovanja in dela s strankami ne sodi v CRM, temveč se povezuje z ERP sistemi, kot tudi z 

napravami (telefon) ter vhodnimi in izhodnimi kanali (elektronska pošta, internet itd.). 

Zavedati se je treba, da se zaradi napredne tehnologije pojavljajo tudi nova povezovanja 

poslovnih sistemov, še posebej CRM (družbena omrežja, pametni telefoni), zato je za 

popolnost podatkov povezovanje drugih podpornih sistemov pomembno.  

Na voljo so nam najrazličnejša orodja, vendar se v podjetjih vedno bolj uporablja podatkovno 

rudarjenje, saj omogoča iskanje najbolj skritih podatkov o kupcih v najrazličnejših 

podatkovnih skladiščih in bazah. V prihodnosti bo sistem CRM veliko bolj uveljavljena 

dejavnost pri poslovanju podjetja, vendar pa bo moral biti management podjetja seznanjen z 

novo tehnologijo, ki podpira CRM. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za ponudnika CRM rešitve 
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VPRAŠALNIK ZA PONUDNIKA CRM REŠITVE 

Sem študentka na Fakulteti za management in pišem diplomsko nalogo z naslovom 

Elektronski CRM ter analiza ponudnikov.  

Namen vprašalnika je primerjava in analiza ponudnikov CRM rešitev. Vprašalnik je 

sestavljen iz 26 vprašanj. Anonimnost je zagotovljena, saj bodo pridobljeni podatki namenjeni 

izključno za potrebe raziskave. 

Prosila bi vas, da odgovorite na spodnja vprašanja.  

Sladjana Fina 

Križ 73 

6210 Sežana 

Tel. št. 041 961 484 

E-pošta: sladjana.fina@gmail.com 

 

 

 

Naziv podjetja: ______________________________________________________________ 

Ime in priimek osebe, ki izpolnjuje vprašalnik: _____________________________________ 

Elektronski naslov: ___________________________________________________________ 

Telefonska številka: __________________________________________________________ 

 

1. Glavne dejavnosti vašega podjetja so: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Kako zadovoljujete potrebe po manjkajočem znanju zaposlenih glede CRM-ja? 

 z domačimi svetovalci 

 s tujimi svetovalci 

 drugo: _______________________________________________________________ 

mailto:sladjana.fina@gmail.com
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3. Zakaj priporočate uvedbo CRM-ja v podjetjih? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Katere funkcije vključujete v svojo CRM rešitev? 

 podatkovno rudarjenje 

 segmentacija strank 

 ocenjevanje strankinega tveganja 

 merjenje vrednosti strank 

 OLAP 

 analiza strankinega zadovoljstva 

 analiza strankinega dohodka 

 drugo: _______________________________________________________________ 

5. Menite, da CRM omogoča obdelavo vseh podatkov, ki jih podjetja potrebujejo pri 

delu s svojimi strankami? 

 da  ne 

Če je odgovor ne, zakaj menite, da je tako? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Ali obstajajo omejitve pri vaši rešitvi CRM na podlagi kapacitet podatkov? 

 da  ne 

Če ste odgovorili z da, katere so omejitve: _____________________________________ 

7. Uvajanje CRM rešitve in prilagajanje izvajate/izvajajo: 

 sami 

 skupaj s partnerji 

 le vaša partnerska podjetja 

 drugo: _______________________________________________________________ 

8. Kakšno je zanimanje podjetij za uvedbo CRM rešitve? 

 zanimanje je veliko  zanimanje je srednje  ni zanimanja 

Zakaj menite, da je tako? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Uvedba CRM rešitve je največkrat prisotna v: 

 velikih podjetjih  srednje velikih podjetjih  malih podjetjih 

10. Kako pogosta je implementacija (uvedba) vaših CRM rešitev v podjetje na leto? 

 do 10  od 10 do 20  20 in več 

11. Kako načrtujete uvedbo CRM rešitev in katere težave lahko nastopijo pri uvedbi? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Pred samo uvedbo CRM-ja pripravite seminar, svetovanje, predavanja, itd., ki so 

namenjena uporabnikom CRM-ja, torej podjetjem oz. vodstvu podjetja? 

 da  ne 

 drugo: ______________________________________________________________ 

13. Ostanete v sodelovanju s podjetjem, v katerem je vaš CRM že implementiran? 

 da  ne 

Zakaj? _________________________________________________________________ 

Če je odgovor na zgornje vprašanje z da, na kakšen način sodelujete s podjetji? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

14. Menite, da se CRM v podjetjih po uvedbi pravilno uporablja? 

 da  ne  ne vem  

Zakaj menite, da je tako? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

15. Kakšen je odziv podjetij (zadovoljstvo, učinkovitost itd.) pred in po uvedbi CRM 

rešitve? 

Pred uvedbo: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Po uvedbi: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

16. Kako ocenjujete poslovanje vašega podjetja od ponudbe, uvajanja, do uporabe CRM 

rešitev v danem podjetju? 

odzivnost na ponudbo ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

cenovni vidik  ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

predstavitev rešitve v podjetju ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

pravočasnost uvedbe ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

enostavnost dela po uvedbi ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

sodelovanje s podjetjem po uvedbi ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

drugo: ____________________________________ ustrezna 5 4 3 2 1 neustrezna 

17. Poglavitne stranke, ki uporabljajo vaše CRM rešitve, njihove potrebe ter dejavniki, 

ki so odvisni pri odločitvi podjetja za nakup in uvedbo prav vaše CRM rešitve? 

Stranka 1 

Potrebe: ________________________________________________________________ 

Dejavniki: ______________________________________________________________ 

 

Stranka 2 

Potrebe: ________________________________________________________________ 

Dejavniki: ______________________________________________________________ 

18. Katere funkcije podpirate z uvedbo CRM rešitev v določeno podjetje? 

trženje, prodaja  podprta   delno podprta   ni podprta 

nabava  podprta   delno podprta   ni podprta 

raziskave in razvoj  podprta   delno podprta   ni podprta 

odločanje  podprta   delno podprta   ni podprta 

storitve  podprta   delno podprta   ni podprta 

planiranje in spremljanje poslovanja  podprta   delno podprta   ni podprta 

organiziranost poslovanja  podprta   delno podprta   ni podprta 

kadrovska funkcija  podprta   delno podprta   ni podprta 

finance  podprta   delno podprta   ni podprta 

računovodstvo  podprta   delno podprta   ni podprta 
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19. Uporabnost CRM rešitve je omogočena tudi prek mobilne aplikacije? 

 da  ne 

20. Ima vaša CRM rešitev kakšne posebne zahteve (npr. tehnične)? 

 da  ne 

Če ste odgovorili z da, pojasnite, katere so vaše zahteve. __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

21. Kako ocenjujete znanje posameznikov o CRM rešitvah znotraj in zunaj vašega 

podjetja? 

Znotraj (zaposleni):  Zunaj (podjetja, uporabniki): 

 visoko   visoko 

 nizko   nizko 

22. Ali se vam zdi uporaba CRM rešitve učinkovita in ekonomična? 

 da  ne 

Zakaj in na kakšen način? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

23. Kaj pogrešate oz. kaj bi spremenili pri vašem poslovanju s CRM rešitvami? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

24. Se vam zdi, da dosegate cilje poslovanja podjetja, glede uvedbe CRM-ja? 

 da  ne  Ne vem, me ne zanima 

25. Kateri so vaši nadaljnji cilji na podlagi CRM rešitev? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Priloga 1 

 

26. Morebitne dodatne informacije in pojasnila: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se za vaše sodelovanje. 


