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POVZETEK  

Namen diplomske naloge je predstaviti ter analizirati koristnost uporabe informacijske rešitve 

upravljanja odnosov s strankami - Salesforce, v podjetju Biterra d.o.o.. Preučene so bile 

teoretične osnove CRM-ja, osnovni pojmi, sistemi in programi. Izvedena je bila anketa z 

uporabniki programa, ki so istočasno tudi stranke obravnavanega podjetja. V zaključku so 

podane ugotovitve in predlogi, kako uspešno načrtovati ter vpeljati CRM v mikro podjetje ter 

kakšne so koristi, ki jih ob pravilni uvedbi CRM-ja lahko pričakujemo. 

Ključne besede: CRM, upravljanje odnosov s strankami, mikro podjetje, prodaja, Biterra d. o. 

o.  

SUMMARY 

The purpose of the bachelor thesis is to present and analyze the usefulness of information 

technology solutions for customer relationship management - Salesforce, in the enterprise 

Biterra Ltd. Theoretical foundations of CRM were examined, basic concepts, systems and 

programmes. A survey was conducted with users of the program, which at the same time are 

customers of the company. In the conclusion comments and suggestions on how to 

successfully plan and introduce CRM to the micro-enterprise are presented and what benefits 

of having CRM properly introduced can be expected. 

Keywords: CRM, customer relationship management, micro enterprise, selling, Biterra Ltd. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V času ekonomske krize in z vedno večjo izbiro med izdelki in storitvami s skoraj enakimi 

značilnostmi, se bije na trgu neizprosen boj za stranke. Podjetja morajo iskati za obstoj nove 

trženjske kanale, po katerih bi zadovoljili svoje stranke. Zaradi visokih stroškov pridobitve 

novih strank in manjše zvestobe blagovnim znamkam se podjetja zavedajo, da morajo za 

zadržanje strank ob kakovostnih izdelkih in storitvah poznati tudi navade in potrebe svojih 

strank. 

Zahteve naraščajo, stranke zahtevajo izboljšane storitve, prilagojene njihovim specifičnim 

potrebam. To so razlogi, da je za podjetja še toliko bolj pomembno, da poznajo svoje stranke, 

jim ponudijo želeno ter ohranijo osebni stik z njimi, saj jim tako zagotovijo najbolj kvalitetno 

ponudbo. Vse to z enim samim ciljem – pridobiti in ohraniti zveste stranke (Kirkby 2001). 

Ravno CRM (ang. Customer relationship management) sistemi in programska oprema nam 

omogočajo, da vzdržujemo dobre odnose s strankami, hitro reagiramo na njihove težave in 

imamo vse podatke o njih na enem mestu. 

Sama opredelitev pojma CRM  ali upravljanja odnosov s strankami je vse prej kot enostavna. 

Gre za kompleksno filozofijo poslovanja podjetja, ki ne zajema zgolj informacijskih rešitev, 

niti ni zgolj v domeni prodajnega osebja podjetja, niti zgolj marketinga, temveč je skupek 

vseh teh dejavnikov, z mislijo kako zadovoljiti stranko. 

Buttle (2006, 34) opredeli upravljanje odnosov s strankami kot poslovno strategijo, ki 

vključuje notranje procese in funkcije ter zunanje povezave, za zadovoljevanje ciljnih strank, 

ob ustvarjanju dobička. Upravljanje odnosov s strankami je zasnovano na visoko kakovostnih 

podatkih o strankah, dostavljenih s strani IT-ja. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je predstaviti ter analizirati koristnost uporabe informacijske rešitve 

za upravljanje odnosov s strankami - Salesforce, v podjetju Biterra d. o. o.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

- predstaviti koncept upravljanja odnosov s strankami, 

- opredeliti strategije in sisteme za upravljanje odnosov s strankami, 

- predstaviti postopek uvajanja sistema CRM, 

- preučiti kakšne koristi prinaša uporaba CRM sistemov. 

 

Cilji empiričnega dela naloge: 
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- predstaviti obravnavano podjetje, 

- prikazati uporabo informacijske rešitve Salesforce na primeru tega podjetja ter pokazati 

katere koristi je uporaba prinesla podjetju, 

- ugotoviti in analizirati zadovoljstvo strank s storitvami, ki jih ponuja podjetje, 

- opredeliti razloge, dejavnike in finančna sredstva za vpeljavo ravno tega CRM sistema, 

- predlagati izboljšave. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri pisanju diplomskega dela je v teoretičnem delu uporabljena metoda deskripcije, s pomočjo 

katere smo opisovali pojme vezane za upravljanje odnosov s strankami. Uporabljena je tudi 

metoda kompilacije, saj so bila uporabljena spoznanja in navedbe drugih avtorjev. 

V empiričnem delu so teoretične ugotovitve prikazane na konkretnem primeru podjetja 

Biterra d. o. o. Podatki o koristih uvedbe aplikacije CRM v navedem podjetju so pridobljeni iz 

prav te aplikacije. Z intervjuvanjem vodilnega managerja v podjetju smo ugotavljali razloge 

in dejavnike za odločitev za izbrano CRM aplikacijo. Metodo anketiranja smo uporabili za 

pridobitev mnenja ter izkušenj strank podjetja in tako ugotovili, kako podjetje zaznavajo 

stranke in kaj bi lahko izboljšali. Anketni vprašalnik je bil posredovan petdesetim strankam 

podjetja Biterra. Podatke smo zbirali po e-pošti. Vprašanja so bila zaprtega tipa. Analiza in 

prikaz ugotovitev ankete sta bila narejena v programu MS Excel. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Čeprav je CRM dokaj mlada veda, obstaja na to temo veliko literature, zato smo predvidevali, 

da ne bomo imeli težav pri pridobivanju podatkov in pri iskanju literature za teoretični del 

naloge, kar se je izkazalo za resnično.  

Pri obravnavanju teme smo bili omejeni na eno organizacijo, kar onemogoča posploševanje. 

Glavna omejitev je bil majhen vzorec anketirancev, vendar smo le tako lahko dobili realno 

sliko o zadovoljstvu ter izkušnjah strank obravnavanega podjetja.  
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2 UPRAVLJANJEODNOSOV S STRANKAMI 

2.1 Teoretična opredelitev upravljanja odnosov s strankami 

CRM (ang. Customer Relatoinship Management) je težko prevesti v slovenščino, ta pojem 

najlažje opredelimo kot upravljanje odnosov s strankami. Glede na to, da se v poslovnem 

svetu v vseh jezikih uporablja beseda CRM, jo uporabljamo tudi v diplomskem delu.  

 

Pojem CRM-ja različni avtorji opredelijo na različne načine, spodaj je navedenih le nekaj 

najbolj izstopajočih definicij CRM-ja: 

- CRM je poslovni pristop, ki vključuje ljudi, procese in tehnologijo z namenom 

maksimizacije odnosov organizacije z vsemi vrstami strank. Prava vrednost CRM-ja je da 

spremeni strategijo, operativne procese in poslovne funkcije z namenom obdržati stranko 

in povečati njeno vrednost (Pantazopoulos 2008). 

- Ne le, da pred petdesetimi leti po konceptu, kakršen je upravljanje odnosov s strankami, ni 

bilo potrebe, tudi izvajati ga ni bilo mogoče. Dejstvo je namreč, da je učinkovito uporabo 

informacij o posameznikih, ki so del nepregledne množice, omogočil tehnološki razvoj. 

Brez podpore sodobne informacijske tehnologije smo pri trženju mimogrede nekaj 

desetletij nazaj. Moramo se tudi zavedati, da je informacijske tehnologija v konceptu 

upravljanja odnosov s kupci zgolj podpora, in nič več kot to. Upravljanje odnosov s kupci 

ne bo dalo pravih (ali celo nobenih) rezultatov, če za njimi ni pravih ljudi in jasno 

opredeljenih ciljev in potreb organizacije (Postma 1998). 

- Namen poslovanja je ustvariti in obdržati stranko (Drucker 2006). 

- CRM sistem je IT aplikacija, ki združuje vse informacije podjetja o strankah z dodano 

vrednostjo kako te informacije uporabiti (Kotler idr. 2001, 409). 

 

Najbolj ustrezna definicija CRM-ja je, da je to poslovna strategija podjetja, s katero zmanjšuje 

stroške in povečuje dobiček,  obenem pa izboljšuje zadovoljstvo stranke ter njeno zvestobo. 

Pravi CRM pripelje informacije iz vseh virov v podjetju v eno skupno obliko za katero lahko 

rečemo, da je to celosten pogled na stranko v pravem času (Destination CRM 2010). 

 

To omogoča zaposlenim podjetja (predvsem prodaji in naročniški službi), da lahko v trenutku 

stika s stranko, tej ponudijo dodatne storitve ali pa nadgradnjo obstoječih storitev.  

 

Če lahko rečemo, da je bil nedolgo nazaj CRM zgolj programska oprema, temu danes ni več 

tako; CRM se je dandanes razvil v kupcu usmerjeno filozofijo, katera mora najti prostor v 

celotni organizaciji. Obstajajo trije ključni elementi za uspešni CRM (Kolarič 2010): 

- Ljudje – v celotni organizaciji od direktorjev do vsakega posameznega zaposlenega, se 

morajo zavedati pomembnosti CRM-ja in se truditi za zadovoljne stranke. Ravno od ljudi 

v organizaciji je odvisna uspešnost CRM-ja, saj če le ti nočejo, da bi CRM deloval, ne bo. 
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Zato bi ta element lahko označili tudi kot najpomembnejši, toda zakaj? Ker ljudje igrajo 

ključno vlogo pri razvoju CRM strategije, ljudje izbirajo IT rešitev, uvajajo in uporabljajo 

IT rešitev, se med seboj usklajujejo med različnimi funkcijami, da bi CRM deloval, ljudje 

ustvarjajo in vzdržujejo baze podatkov o strankah, oblikujejo marketinške, prodajne in 

servisne procese, CRM lahko od njih zahteva spreminjanje ustaljene prakse dela ter 

ogromno prispevajo k zadovoljstvu in zadržanju kupcev v interakciji z njimi. 

- Procesi – so način kako se stvari opravljajo v podjetju. Poslovni procesi v podjetju morajo 

biti organizirani, da krepijo CRM v smislu: »Kako bi lahko ta proces boljše služil 

stranki?« Pomembno je identificirati ključne procese z vidika CRM oblikovati te procese, 

tako da prispevajo k ciljem CRM. Ti cilji lahko vključujejo zadovoljstvo kupcev, 

zadržanje strank,  zmanjšanje stroškov za servisiranje, lastništvo izdelka na stranko, 

učinkovitost marketinške kampanje in prodajno učinkovitost. 

- Tehnologija – podjetje mora izbrati pravo tehnologijo za podporo procesom. Pridobivanje, 

shranjevanje, krepitev, vzdrževanje, distribucija in uporaba podatkov o strankah, so 

ključni elementi CRM strategije. Zahteve podatkov za CRM strategijo so določene v 

sklepih in dejanjih v petih fazah CRM vrednostne verige.  

 

CRM vrednostna veriga 

CRM vrednostna veriga je dokazan model, kateremu lahko poslovanje sledi kadar razvija in 

implementira svojo CRM strategijo. Ta model je bil v razvoju pet let in je bil testno 

vzpostavljen v veliko B2B in B2C okoljih, tako v velikih kot v majhnih in srednjih podjetjih. 

Uporabljena so bila podjetja iz vseh panog (IT, telekomunikacije, finančne storitve, prodaja  

na drobno …). 

Končni namen CRM vrednostne verige je zagotovitev dolgoročnega vzajemno koristnega 

odnosa s strateško pomembno stranko.  

Prvo, kar naredimo pri CRM vrednosti verigi je to, da analiziramo portfelj strank. Tukaj se 

zna zgoditi, da bomo ugotovili, da določene stranke za katere smo bili sigurni, da so 

dobičkonosne to niso. Pomembna ugotovitev bo tudi to, da niso vse stranke enako pomembne 

in da niso vse stranke strateške. Druga stvar pri CRM vrednosti verigi, je t. i. »Customer 

Intimacy«, to frazo bi težko prevedli v slovenščino, skrajšano to pomeni, da vsi zbrani podatki 

o stranki (zvestoba stranke, geodemografski podatki, tržne raziskave …), dobijo neko 

uporabno vrednost, s katero bomo stranko bolje razumeli. Razumeti pa moramo kdo, kaj, 

zakaj in kje je naša stranka in kakšno je njeno obnašanje. Naslednja faza vrednostne verige je 

razvoj mreže, tukaj je potrebno vedeti, da ne tekmujemo s konkurenčnim podjetjem, ampak 

znotraj svojega podjetja oblikujemo odnos znotraj vseh vpletenih strank (dobaviteljev, 

kupcev, nas samih), ta proces velikokrat zahteva izobraževanje oz. prezaposlovanje ljudi, saj 

stanje zaposlenih v določenem trenutku lahko pomeni skleniti ali ne skleniti posel. V 

naslednji fazi CRM vrednostne verige pripravimo predlog razvoja vrednosti strank. V tej fazi 

bomo točno vedeli katero stranko želimo streči in s pomočjo razvoja mreže bomo tudi dosegli 
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želene rezultate. Pomembno je vedeti, da se moramo koncentrirati na stranko in ne na naš 

produkt. Stranki moramo omogočiti najboljše možno reševanje problema. Zadnja faza CRM 

vrednostne verige je vzdrževanje odnosa s strankami (Buttle 2006).  

 

Slika 1: CRM vrednostna veriga 

Vir: Buttle 2006, 3. 

V tej fazi je pomembno, da se premikamo iz tradicionalnih hierarhičnih organizacijskih 

struktur v bolj ploske organizacijske strukture, kjer bodo zaposleni opolnomočeni in bodo na 

voljo strankam. Tukaj je zelo pomembno tudi to, da spremenimo enolično marketinško 

strategijo v trojno, kjer bi skrbeli za načrtovanje pridobivanja novih strank, plan zadržanja 

starih strank ter na koncu plan razvoja strank.   

2.2 Razlogi za uvedbo CRM sistemov 

Dandanes z dostopom do interneta lahko tako do strank kot do konkurence pridemo zgolj s 

klikom miške. Podjetja se vedno bolj zavedajo, da brez strank ni prodaje produktov in 

prihodkov, ravno zato se trudijo izvedeti čim več o svojih strankah. Prav tako pa koristijo 

dostopnost podatkov in se učijo o svoji konkurenci. Ti dve pomembni ugotovitvi in dejstvo, 

da stane podjetje šestkrat več dobiti novo stranko kot obdržati staro, motivirajo podjetja, da 

poskušajo maksimizirati odnose s strankami. In da iztisnemo kar se da iz vrednosti obstoječe 
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stranke je, da vemo kdo so naše najboljše stranke ter da jih obdržimo. CRM je veliko več kot 

zgolj samostojen projekt v podjetju, je poslovna filozofija, ki vpliva na celotno podjetje.  

Spodnji seznam prikazuje razloge za uvedbo CRM sistema v podjetjih različnih dejavnosti 

(Dyché 2005, 5): 

- »želimo v celoti razumeti potrebe strank, celo preden se jih sami zavejo« - finančno 

podjetje; 

- »zmanjšanje nihanja kupcev s povečanjem njihovega zadovoljstva« - telekomunikacijsko 

podjetje; 

- »motiviranje strank da začnejo z nami stik ki bo prinašal prihodek« – spletno 

zavarovalništvo; 

- »povečati verjetnost pravega odziva, od danega kupca ali segmenta kupcev« – kataloška 

prodaja; 

- »uporaba tehnologije za izboljšanje storitev kupcu in omogočanje višje stopnje 

diferenciacije kupca z namenom ustvariti edinstveno interakcijo s kupci« – podjetja katera 

omogočajo informacijske rešitve; 

- »želimo prepričati kupce, stare in nove, s pomočjo bolj personalizirane komunikacije« 

spletna prodaja. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Glavni razlogi za uvedbo CRM v turških malih in srednje velikih turističnih 

podjetjih 

Vir: Antončič 2010, 7. 

Pomen interneta pri uvajanju CRM-ja 

Internet je CRM še nekoliko olajšal, olajšal je dvosmerno komunikacijo med kupcem in 

prodajalcem. Sam proces oddajanja povpraševanja, pošiljanja ponudb, sklepanja poslov in 

dobav je bistveno krajši z začetkom uporabe interneta. 
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Včasih smo za vsako stvar morali klicati in naročati posrednike pri prodaji ipd. Danes obiščeš 

spletno stran prodajalca, kjer imaš že vse podatke o izdelku, katerega želiš naročiti. Ostane ti 

le še, da naročiš izdelek, ki ti ga prodajalec v najkrajšem času pošlje, stranka je v konkretnem 

primeru zadovoljna zaradi naslednjih stvari: 

- 24 urnega dostopa do podatkov; 

- V minuto natančne informacije o cenah, lastnostih in zalogi izdelkov; 

- V trenutku nakupa lahko analiziraš izdelek in prodajalca; 

- Spletna podpora; 

- Spletna samopomoč; 

- Uporabniku prilagojena vsebina. 

2.3 Dejavniki uspeha 

 

Slika 3: Dejavniki uspeha CRM 

Vir: Thompson 2007, 3. 

Thompson (2007) deli uspeh CRM-ja na ljudi, procese, tehnologijo in kulturo. Prepletanje teh 

dejavnikov je ključno, saj le skupaj lahko tvorijo uspešno implementacijo CRM-ja. Spodaj so 

našteti kritični dejavniki uspeha in področja na katera le ti vplivajo: 

- Vizija CRM: če je podjetje usmerjeno k odnosom s strankami mora imeti jasno strategijo 

in vrednote ter mora razumeti kako se mora taka organizacija obnašati. Če hoče podjetje 
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pravilno oblikovati posel mora poznati potrebe svojih strank, njihove vrednote, zahteve ter 

obnašanje. Vizija mora biti osredotočena na stranke ter mora zrcaliti strankin pogled le 

tako je korist lahko obojestranska. 

- Strategija CRM: določa opredelitev in jasno usmeritev k stranki, vse z namenom sledenja 

poslovnim ciljem. Strategija mora biti oblikovana tako, da pokriva potrebe podjetja ter 

opredeljuje stranko. Vsi jo moramo razumeti in sprejeti. V primeru, da želimo CRM 

strategijo uresničevati moramo postaviti jasno merljive poslovne cilje. 

- Strankina izkušnja: ljudje se osredotočajo na stvari, ki jih lahko razumejo in na katere 

lahko vplivajo – tehnologijo, podatke o strankah, procese ali na organizacijo. Pozabljajo 

pa na vrednost strank, zelo redko upoštevajo da v procesu upravljanja z odnosi  mora biti 

vrednost dosežena na obeh straneh. 

- Organizacijsko sodelovanje: vpeljava pravega CRM-ja običajno zahteva spreminjanje 

internih procesov, organizacijske strukture ter dodatno izobraževanje zaposlenih na 

področju obnašanja in spretnosti. Implementacija vseh teh ciljev mora biti vodena s strani 

vrhnjega managementa, ki mora oblikovati uradni seznam iniciativ hkrati pa morajo 

poskrbeti za nemoteno komunikacijo. Vse to pa mora temeljiti tudi na poslovnih 

partnerjih, saj so le ti pomemben delež vrednosti podjetja. 

- CRM procesi: podjetja pogosto ugotovijo potem ko sprejmejo zgoraj navedene korake, da 

nimajo urejenih procesov, kateri bi zrcalili zgoraj navedene spremembe. Uvajanje CRM-ja 

mora biti zamišljeno kot svež pristop k preoblikovanju procesov, ki morajo biti usmerjeni 

k stranki in morajo pomagati k ustvarjanju večje vrednosti stranke. Zato moramo stopiti iz 

meja organizacije in se postaviti v vlogo stranke z namenom čimboljše strankine izkušnje. 

Niso vsi procesi enako pomembni za stranko izberemo najpomembnejšega, kateri je 

iztočna točka za začetek. 

- Podatki o stranki: so ključni pri CRM-ju. Morajo biti shranjeni, analizirani in dostopni  

(poslani) vsem, ki se ukvarjajo s strankami, v določenih primerih tudi partnerjem v točno 

odmerjenih časovnih intervalih. Pridobivanje podatkov o stranki je osnova za pridobivanje 

informacij o stranki in učinkoviti interakciji med vpletenimi stranmi. Pridobivanje 

kvalitetnih podatkov zahteva veliko dela, saj ima večina podjetij zelo razdrobljene baze 

podatkov in sisteme za obdelavo le teh. 

- Tehnologija: CRM ni samo tehnologija, vendar tehnologija omogoča analitični vpogled in 

operativno interakcijo. Večina podjetij ima CRM tehnologijo razdrobljeno. Z namenom 

implementacije integriranega CRM sistema po vseh kanalih in poslovnih enotah je nujno, 

da se znotraj podjetja dogovorimo o arhitekturnem pristopu, politikah in standardih 

znotraj CRM aplikacije.  

- CRM meritve: podjetja morajo vzpostaviti merljive CRM cilje in meritvene indikatorje. 

CRM meritve ne smejo kazati zgolj uspeha določenega cilja, morajo tudi vsebovati 

povratno informacijo s katero skrbimo za nadaljnji razvoj in spremembe za nadaljnji 

razvoj CRM sistema.  

 



 

9 

Vsi ti dejavniki so ključnega pomena za uspešno uvajanje CRM-ja. V primeru, da so zgoraj 

našteti dejavniki pravilno izpolnjeni se kaj kmalu začnejo kazati pozitivne spremembe v 

poslovanju podjetja, to sta višji prihodek, nižji stroški in večje zadovoljstvo kupcev. 
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3 CRM SISTEMI 

Izraz upravljanje odnosov s strankami (CRM) je v uporabi šele od zgodnjih devetdesetih. 

Strokovnjaki si še vedno niso enotni kako opredeliti ta pojem ter kaj šteje kot upravljanje 

odnosov s strankami. Že pri uporabi kratice CRM prihaja v angleško govorečih področjih do 

dveh različnih razlag, in sicer customer relationship management ter customer relationship 

marketing. IT podjetja s tem izrazom opisujejo informacijske rešitve, ki avtomatizirajo 

prodajo, trženje ter servisne storitve podjetja, kar pa CRM izenačuje s programsko opremo. 

Spet drugi iz bolj organizacijskih voda vidijo CRM kot pristop k razvijanju in vzdrževanju 

dobičkonosnih odnosov s kupci, s programsko opremo ali brez le te. 

Ta različna mnenja pojasnjujejo zakaj so se pojavile številne vrste CRM. Butlle (2006) nam 

predstavi sledeče:  

- strateški,  

- operativni, 

- analitični in 

- sodelovalni CRM. 

Preglednica 1: Sistemi CRM 

CRM sistem Glavne značilnosti 

Strateški 
Strateški CRM je v stranke usmerjeno poslovanje, ki je osredotočeno na 
pridobivanje in ohranjanje dobičkonosnih strank. 

Operativni 
Operativni CRM se osredotoča na avtomatizacijo procesov kot so prodaja, 
trženje in storitve za stranke. 

Analitični 
Analitični CRM se osredotoča na iskanje podatkov povezanih s stranko za 
strateške in taktične namene. 

Sodelovalni 
Sodelovalni CRM temelji na tehnologiji iz celotne organizacije z namenom 

optimizacije podjetja, partnerjev in vrednosti stranke. 

Vir: Buttle 2006, 4. 

3.1 Strateški CRM 

Strateški CRM se osredotoča na razvoj kulture podjetja, da bo podjetje usmerjeno h kupcu. Ta 

kultura je posvečena pridobivanju in zadržanju strank, tako da ustvarja in zagotavlja boljšo 

vrednost kot tekmeci. Kultura se kaže v obnašanju vodstva, zasnovi formalnih sistemov 

družbe ter zgodb, ki se ustvarjajo v podjetju. V podjetju s kulturo usmerjeno h kupcu se 

pričakuje, da bodo sredstva dodeljena tam, kjer lahko karseda povečajo vrednost kupca, v 

sistem nagrajevanja, ki spodbuja zaposlene k povečanju zadovoljstva kupcev ter da se 

informacije zbirajo, izmenjujejo in uporabljajo znotraj celotnega podjetja. Zelo malo je 
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podjetij, ki zase povedo, da niso usmerjena h kupcu in da s tako usmeritvijo težijo k 

povečanju dobičkonosnosti podjetja. Večina podjetij trdi, da so usmerjena h kupcu, vendar jih 

le peščica tudi resnično je. 

Poleg h kupcu usmerjene orientiranosti podjetja Kotler (1998) navaja še proizvodno, izdelčno 

in prodajno, vendar je za celosten sprejem CRM-ja v podjetju najpomembnejša h kupcu 

usmerjena orientiranost: 

- Produktno orientirano podjetje verjame, da kupec izbira proizvode glede na odlično 
kvaliteto, nastop, oblikovanje ali druge lastnosti. Med taka podjetja največkrat spadajo 
visoko inovativna podjetja. Veliko novo nastalih podjetij je proizvodno orientiranih, zato 

je normalno, da v takih podjetij manjka mnenje strank, ko se sprejemajo pomembne 

marketinške, prodajne ali storitvene odločitve. Izid tega je, da je proizvod preveč napreden 
v vseh pogledih, kar ga naredi predragega. Vendar na trgu obstaja tudi določen procent 
cenovno neobčutljivih strank, katere imenujemo inovatorji, ki so pripravljeni kupiti tak 
produkt. Žal pa je takih strank zgolj okrog 2,5 % potencialnega trga. 

- Prodajno orientirana  podjetja štejemo tista podjetja, katera mislijo, da stranke kupujejo 

izdelke zaradi nizke cene. Ta podjetja stremijo k ohranjanju nizkih produktnih stroškov. 
Izdelki teh podjetij se prodajajo v državah v razvoju oziroma kot substitut v razvitih 
ekonomijah. 

- Izdelčna orientiranost deluje pod predpostavko, da visoke investicije v oglaševanje, 
prodajo, stike z javnostjo ter promocije prepričajo stranko k nakupu izdelka. Po navadi ta 
podjetja sledijo izdelčni orientiranosti, saj se zavedajo, da je promocija ključna za 
razprodaje zalog. 

- Tržno orientirana podjetja delujejo s prepričanjem, da je stranka vedno na prvem mestu. 
Zbirajo analizirajo in obdelujejo podatke o stranki z namenom ustvariti večje dodatne 
vrednosti za stranko. Tržno orientirana podjetja so učeče se organizacije, ki se neprestano 

prilagajajo zahtevam kupcev in razmeram na trgu. Iz tega je razvidno, da so h kupcu 

usmerjena podjetja močno korelirana z poslovno uspešnostjo. 

Veliko managerjev se ne bi strinjalo, da je tržna orientiranost prava za vsa podjetja, ker so 

lahko podjetja v določenih fazah tržne razvitosti panoge ali ekonomskega okolja orientirana 

tudi drugače. 

3.2 Operativni CRM 

Operativni CRM avtomatizira in izboljšuje vse procese v podjetju, ki so povezani s stranko. 

CRM programske rešitve omogočajo avtomatizacijo in integriranje prodaje, trženja in 

storitev. Spodaj so nekatere najpomembnejše CRM aplikacije (Buttle 2006): 

- Trženjska avtomatizacija pomeni uporabo programske opreme za avtomatizacijo 

trženjskih procesov, kot so segmentacija kupcev, integracija podatkov in upravljanje 

oglaševalskih akcij. Uporaba marketinške avtomatizacije naredi procese, ki bi se drugače 
izvajali ročno veliko bolj učinkovite in omogoča dodatne procese. Zato je le ta ključna 
komponenta CRM-ja. 
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- Prodajna avtomatizacija je bila originalna oblika operativnega CRM-ja. Trenutno je zelo 

prilagojena za B2B okolje in je konkurenčna nuja, ki ponuja konkurenčno enakost. 
Prodajna avtomatizacija uporabi tehnologijo z namenom upravljanja prodajnih aktivnosti. 

Programsko opremo prodajne avtomatizacije lahko konfiguriramo tako, da ustreza modelu 

prodajnega procesa katerekoli panoge ali organizacije. 

- Storitvena avtomatizacija dovoljuje podjetjem upravljanje storitev ne glede na način na 
kateri te storitve dostavljajo (klicni centri, internet, osebno …). Programska oprema 

omogoča podjetjem, da koordinirajo svojo vhodno in izhodno komunikacijo po vseh 
kanalih. Proizvajalci programske opreme trdijo, da to uporabnikom omogoča, da so bolj 
učinkoviti pri zniževanju stroškov, izboljševanje kvalitete storitev, dvig produktivnosti in 

dvig zadovoljstva stranke. Storitvena avtomatizacija se bistveno razlikuje od vrste 

produkta, za katerega je uporabljena. Proizvodi namenjeni strankam so običajno 

postreženi strankam skozi trgovino na drobno, internet ali klicni center kot prva točka za 

stik. 

 

 

Slika 4: Operativni CRM 

                                                          Vir: Dyché 2005, 13. 

3.3 Analitični CRM  

Analitični CRM skrbi za zajemanje, shranjevanje, črpanje, vključevanje, obdelavo, 

tolmačenje, distribucijo, uporabo in poročanje s kupcem povezanih informacij za izboljšanje 

tako strankine vrednosti kot vrednosti podjetja. Svojo logiko gradi na temeljih informacij 

povezanih s stranko, ki jih najde v registrih celotnega podjetja: prodajnih, trženjskih, 

finančnih in servisnih podatkih. Med te spadajo zgodovina nakupov, odziv na oglaševalske 

kampanje, zvestoba, plačilna zgodovina, kreditna ocena …  Tem notranjim podatkom lahko 

dodamo tudi podatke iz virov zunaj podjetja ko so na primer geodemografski, podatki 

življenjskega stila iz sistemov za poslovno inteligenco. Z aplikacijo orodij podatkovnega 

rudarjenja lahko podjetje raziskuje te podatke in si z njimi odgovori na vprašanja, kot so: kdo 
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so naše najbolj zveste stranke, katere stranke se bodo odzvale na določeno ponudbo, katere 

stranke so najbolj dovzetne za prehod h konkurenci … (Buttle 2006). 

Medtem ko se operativni CRM bori z doseganjem uspešnosti brez analitičnih podatkov o 

kupcih, postaja analitični CRM vedno bolj pomemben del implementacij CRM-ja. Zato se 

operativni CRM srečuje s težavami pri odgovoru na vprašanja, kot so: na katere stranke naj 

ciljamo s to ponudbo, kam naj osredotočimo naša prodajna prizadevanje ter kakšne storitve 

ponuditi kateri stranki.  

Analitični CRM lahko povzroči, da se podjetje odloči za različne prodajne postopke za 

različne skupine kupcev. Strankam, ki se nam zdijo pomembnejše lahko ponudimo osebno 

prodajo, tiste ki se nam zdijo manj pomembne, pa kontaktiramo s telefonsko prodajo. 

Komunikacijo s stranko lahko nadgradimo z uporabo analize strank. To lahko poveča 

možnost, da bo stranka dano ponudbo tudi sprejela. S strankinega vidika lahko analitični 

CRM omogoči pravočasne in prilagojene rešitve na njene težave ter tako poveča zadovoljstvo 

stranke. Z vidika podjetja pa ponuja analitični CRM možnost močnejših prodajnih programov 

in bolj učinkovitih programov za zadržanje in pridobivanje strank (Buttle 2006). 

 

Slika 4: Analitični CRM 

Vir: Dyché 2005, 14. 
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3.4 Sodelovalni CRM 

Z izrazom sodelovalni CRM opisujemo strateško in taktično združevanje drugače ločenih 

podjetij za bolj donosno identifikacijo, atrakcijo, zadržanje in razvoj strank. Na primer: 

proizvajalec in trgovec na drobno združita svoje procese, tehnologijo in osebje, da bi bolje 

služili strankam. Z uporabo sodelovalnega CRM-ja podjetja uporabljajo tehnologijo za 

komunikacijo in poslovanje zunaj meja podjetja. Pri tem ne uporabljajo zgolj tradicionalnih 

tehnologij, ampak je bolj pomembna uporaba novejših tehnologij, kot so elektronska 

izmenjava podatkov, e-poslovanje, konference, portali, govor preko internetnega protokola, 

spletni forumi in elektronska pošta. Nove tehnologije omogočajo izmenjavo podatkov in 

komunikacijo med podjetji in njihovimi partnerji ali strankami. Sodelovalni CRM omogoča 

različnim podjetjem, da uskladijo svoja prizadevanja, da služijo strankam bolj učinkovito. To 

doseže z omogočanje deljenja pomembnih informacij znotraj oskrbovalne verige (Buttle 

2006).  

Nekateri ponudniki CRM tehnologij so razvili aplikacije za upravljanje odnosov s partnerji, ki 

omogočajo podjetjem obvladovanje partnerjevih sistemov in zmanjševanje stroškov. Te 

aplikacije so pogosto uporabljene za obvladovanje partnerjevih promocij, saj ima proizvajalec 

pogosto veliko različnih oglasnih kampanj, ki se izvajajo istočasno. Upravljanje odnosov s 

partnerji se ukvarja s porazdelitvijo skladov, planiranjem in kontroliranjem promocijskih 

ponudb ter merjenjem rezultatov. 
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4 UVAJANJE CRM-JA 

V prejšnjih poglavjih je predstavljen koncept upravljanja odnosov s strankami, v tem poglavju 

pa sledi postopek uvajanja CRM sistema. Predstavljeni bodo torej dejavniki uvajanja CRM-ja, 

koraki uvajanja CRM-ja ter težave, ki se pojavijo pri uvajanju. V tem poglavju smo pokazali, 

da ni zgolj tehnologija tisto, kar prinaša uspeh CRM-ja, ampak je to celosten proces, ki 

zahteva prilagajanje celotne organizacije. 

4.1 Dejavniki uvajanja CRM-ja 

Splošno je znano, da propade 80 % vseh poskusov uvajanja CRM-ja. Zakaj je temu tako? V 

največji meri zaradi naslednjih dejavnikov (Brown in Gulycz 2002, 27): 

- Neizkušenost pri uvajanju sprememb; 

- Površnost pri pisanju procesov; 

- Odpor do sprememb znotraj organizacije; 

- Mnenje, da je uvajanje CRM-ja zgolj inštalacija programske opreme. 

Večina podjetij se ne zaveda, da je bistvo CRM-ja iskanje idealnega ravnotežja med profiti in 

stroški podjetja ter zadovoljstvom stranke. Za uspešno uvajanje CRM-ja morajo imeti podjetja 

zastavljene štiri strategije (Brown in Gulycz 2002, 28): 

- Strategijo strank, katero prilagodijo različnim segmentom strank; 

- Strategijo produktov in kanalov; 

- Strategijo infrastrukture, katera upošteva tehnologijo, organizacijsko strukturo in zrelost 

organizacije; 

- Strategijo izvajanja, ki zajema standarde kakovosti in sisteme merjenja učinkovitosti. 

4.1.1 Kritični dejavniki uvajanja CRM-ja  

Grönroos (1990) je kategoriziral pet skupin kritičnih dejavnikov: 

- Organizacijske ovire: sem uvrščamo trenutno organizacijsko strukturo podjetja. Velik 
problem je, da se veliko podjetij ne odloči za hkratno spreminjanje organizacijske 
strukture skupaj z uvajanjem CRM filozofije. Splošno je znano, da tradicionalne 
avtokratske organizacijske strukture niso naklonjene spremembam, katere bi postavile 

stranko v središče dogajanja. Poleg nepripravljenosti za spremembe poznamo še dve pasti 
v kateri se ujame veliko podjetij. Prva past je slabo upravljanje sprememb, torej z drugimi 

besedami povedano, pričakovanje, da se bodo spremembe zgodile same od sebe. Druga 

past pa so zahteve uprave, naj se zgolj zaposleni navadijo na spremembe, sami pa bi radi 

delali po starem sistemu (brez CRM-ja). 

- Sistemi in predpisi: cilj vsakega zaposlenega je, da čim boljše opravi svoje delo in da so 

pri tem stranke zadovoljne, a njihova prizadevanja velikokrat uničijo interna pravila, 
sistemi in tehnologija. CRM zahteva tudi spremembo procesov, infrastrukture, pravil, 

sistemov in tehnologije, ki bo prijazna do strank. V tradicionalno organiziranih podjetjih 

so pravila prirejena zadovoljevanju internih pravil in procesov in redko kje se 
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osredotočajo na stranke. Če želi podjetje vpeljati nove procese, mora dodobra poznati 
svoje stare procese ter potrebe in navade svojih strank. Hkrati pa mora poskrbeti še za 
kvalitetno izobraževanje in usposabljanja zaposlenih na nove procese. Pomembno je, da se 
izobraževanje zaposlenih izvede pred uvedbo novih procesov, saj učenje novih procesov v 
času, ko so ti že implementirani, ne pride v poštev, saj bo bistveno vplivalo na kakovost 

storitev in s tem neposredno na zadovoljstvo strank. 

- Ovire povezane z vodstvom: Edina ovira, ki je povezana z vodstvom je ta, kakšen odnos 
imajo nadrejeni s podrejenimi. Gre za dogodke, ko vodstvo izključuje potrebe zaposlenih 
pri tem pa pozabljajo, da se vzorec vedenja prenaša z zaposlenih na stranke. V primeru, da 

je vodstvo izključeno iz procesa sprememb, ne le da izgublja realna tla, ampak ogroža tudi 
kakovost procesa in zadovoljstva strank. 

- Ovira povezana s strategijo: Uspešnost CRM-ja je zelo odvisna od vizije in strategije 

organizacije. Vloga in pomen CRM-ja morata biti jasno opredeljena in predstavljena vsem 

zaposlenim v organizaciji. Veliko strokovnjakov vidi kot glavno napako pri vpeljevanju 

CRM-ja, pomanjkanje komunikacije med vodstvom in zaposlenim. V tem primeru mora 

biti komunikacija vedno redna in dvosmerna. Pomanjkanje jasnih strategij in konceptov 

vodi v anarhijo v organizaciji. Takšne organizacije bi uspele pokazati enoten obraz 
zunanjemu svetu zgolj po neverjetnem naključju. 

- Ovire pri sprejemanju odločitev: zadnja v nizu ovir je ovira odločnosti, poguma in moči. 
Če tega v organizaciji ni, potem ne more biti zdravih načrtov, ki so ključni pri uvajanju 
kakovostnih procesov. 

4.1.2 Faktorji uspeha CRM-ja  

V zgornjem podpoglavju so opisane najslabše možne stvari, katere se lahko zgodijo pri 

uvajanju CRM-ja. V nadaljevanju pa opisujemo ključne stvari, katere mora podjetje v točno 

takem zaporedju izpeljati, z namenom čim bolj uspešne implementacije CRM-ja. 

- Razvojna pot: Vsa uspešna podjetja so svoj CRM uvajala postopoma in sicer v zaporedju. 
Najprej operativni CRM (naročniška služba, klicni center), nato je sledil analitični CRM 
(DWH, podatkovno rudarjenje), nazadnje pa so vsa podjetja implementirala kolaborativni 

CRM. V primeru drugačnega zaporedja bi bila uspešnost implementacije CRM-ja otežena. 

- Časovni okvir: Uvajanje CRM-ja ni zgolj inštalacija programske opreme, ampak gre za 
celosten proces, kateri terja temeljito prenovo, procesov, organizacijske strukture, IT 

infrastrukture. Zaradi navedenih razlogov je projekt CRM-ja potrebno razdeliti v več 
manjših projektov, kateri trajajo največ po šest mesecev in jih je lažje upravljati.  

- Preoblikovanje organizacije: Kot je navedeno v prejšnjem podpoglavju, je nujno potrebno 

preoblikovati organizacijsko strukturo podjetja ter spremeniti način komunikacije znotraj 
organizacije, sploh če gre za staro hierarhično oblikovano organizacijsko strukturo. 
Potrebno je definirati stične točke med naročniki in odjemalci podatkov ter definirati 

različne komunikacijske poti. Za pretok informacij med posameznimi oddelki podjetja je 
potrebno oblikovati centralizirano enoto. 
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- Arhitektura sistemov: Zelo pomembno je, da celoten CRM sistem implementiramo kot 

enega centralnih sistemov in ga ne drobimo po paketih. To moramo narediti zaradi 

kasnejših posodobitev. 

- Upravljanje sprememb: Pri vsakem orodju in pri vsaki spremembi procesov, so v ozadju 

ljudje, kateri bodo bodisi delali s sistemom ali pa izvajali spremenjene procese. Zato 

postavitev IT sistema kot takega nima nobenega smisla, če celotna organizacija ne živi 
novih procesov in namena le tega. Ključno pri tem dejavniku je, da poteka pred 

postavitvijo samih procesov obojestranska komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, 

vse z namenom zagotavljanja najboljših storitev kupcem oz. strankam. 

- Podpora vodstva podjetja: Ključne pri vodstvu podjetja so naslednje stvari: odločnost in 

pripravljenost na spremembe ter dejansko udejanjanje sprememb, ker se to potem odraža 
pri zaposlenih in na koncu tudi pri kupcu.  

4.2 Koraki uvajanja CRM-ja 

Uvajanje CRM-ja v podjetje ne pomeni zgolj inštalacijo programske opreme, uvajanje terja 

tudi prijeme kot so sprememba procesov in izobraževanje ljudi. V nadaljevanju poglavja smo 

ugotovili, kaj vse je potrebno storiti z namenom uspešne implementacije CRM-ja v podjetju. 

4.2.1 Razvoj CRM strategije 

CRM strategija je visokoprioritetni plan, kateri uravnava ljudi, procese in tehnologijo, z 

namenom doseganja ciljev povezanih s stranko (Buttle 2006, 65). V razvoju CRM strategije si 

mora podjetje v prvi fazi odgovoriti na ogromno vprašanj in narediti kar nekaj analiz trga in 

lastnega poslovanja. V spodnjih alinejah so našteta vprašanja po sklopih. 

- Analiza stanja nam opiše, pomaga razumeti in oceniti trenutno stanje strategije strank. V 
primeru izdelave analize stanja nam pomaga, da imamo izrisan okvir organizacije, kateri 

nam pomaga voditi analizo. Analiza stanja nam odgovori na vprašanja, kje smo trenutno 
in zakaj smo trenutno tam, kjer smo. 

- Stranke ali segmenti. Tukaj moramo odgovoriti na naslednja vprašanja. Na katere 

segmente ciljamo? Katerim segmentom služimo? Kateri so naši marketinški in prodajni 
cilji. Koliko prodamo strankam? Kako zadovoljne so naše stranke? Kolikšen je naš tržni 
delež? Kolikšen je naš delež od potrošniške porabe? Kako uspešne so naše strategije 

privabljanja novih strank? Kako uspešna je naša croos&up prodaja? 

- Tržne ponudbe. Tukaj moramo analizirati oz odgovoriti na naslednja vprašanja: katere 

produkte prodajamo, kakšna je strategija blagovne znamke, kako so sprejete oz. poznane 

naše ponudbe, proti komu tekmujemo, kakšne prednosti oz. slabosti imamo v primerjavi z 
našimi konkurenti, kako bogatimo in kako dodajamo vrednost našim osnovnim 
produktom, kakšne prednosti pridobijo naše stranke iz naše ponudbe, kakšne so naše cene 
in marže v primerjavi s konkurenco? 

- Prodajne poti. V tej fazi si moramo odgovoriti in analizirati naslednje stvari. Katere 

prodajne poti uporabljamo? Direktne ali indirektne? Katere prodajne poti so bolj 
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učinkovite? Kakšno nasičenost posamezne prodajne poti imamo? Katere prodajne poti 

postajajo pomembnejše in katere zamirajo? Kakšne prodajne poti uporabljajo naše 
stranke? Kakšne povratne informacije dobimo od partnerjev kateri upravljajo z indirektno 

prodajo? Kakšno provizijo dobijo upravljalci indirektne prodaje? 

 

 

Slika 5: Strateški cilji CRM-ja 

                                                         Vir: Buttle 2006, 69. 

Vso to analizo delamo z namenom, da dobimo jasen vpogled v prednosti in slabosti naše 

strategije, katera je obrnjena k strankam. Podatke lahko pridobimo od vodstvenega kadra 

podjetja in strank (Buttle 2006):  

- Trženje CRM izobraževanja. Zelo pomembno jo vedeti, da CRM določenim skupinam 
znotraj podjetja pomeni različno. To je glavno nesoglasje znotraj organizacijskih struktur 

v podjetju. Zelo pomembno je, da vsi udeleženci v projektu jasno vedo, kaj pomeni 

implementacija CRM-ja. Verjetno bo IT vsakega podjetja mislil, da je CRM tehnični 
projekt, kjer bomo inštalirali nove programe, s katerim bomo povezali baze podatkov o 

naših uporabnikih. Marketing vsakega podjetja bo mnenja, da gre pri CRM-ju za novo 

segmentacijo trga oz. strank, dokler bo oddelek prodaje mnenja, da CRM pomeni, 

centralizacijo baz podatkov o strankah. Zato ima izobraževanje oz. prodajanje 
izobraževanja o CRM-ju dvojni pozitivni učinek. V prvi fazi razblini vse dvome kateri 
izhajajo in nerazumevanja CRM-ja. V drugi fazi pa to pomeni opogumljanje ljudi katerih 

delovno mesto in delovno okolje bo pod vplivom implementacije novega CRM-ja. 

Izobraževanje omogoči vsem nosilcem procesa da odkrijejo, kako lahko izboljšajo 
delovanje posameznih sistemov.  

- Razvoj CRM vizije. CRM vizija je najpomembnejše stališče, kako bo CRM spremenil 
vaše podjetje v odnosu s strankami.  
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- Postavljanje prioritet: CRM projekti se ponavadi razlikujejo v obsegu in se lahko dotikajo 

enega ali več k uporabnikom usmerjenih delov poslovanja podjetja. Kot so npr. prodaja in 

podpora prodaji. Prioritete za implementacijo so običajno usmerjene v nižanje stroškov ali 
poudarjeno uporabniško izkušnjo, in ti projekti so lahko izločeni v fazi analize stanja. Po 

navadi dobijo prioritete projekti, kateri so usmerjeni v hitre zmage, torej nižanje stroškov, 
visok in hiter donos. Dolgoročni projekti se srečajo z določenimi težavami, saj se pri 

implementaciji teh zna zgoditi, da niso urejene določene druge aktivnosti, katere so temelj 
za implementacijo dolgoročnega projekta. 

- Postavljanje ciljev: cilji izhajajo iz vizije in prioritizacije procesov.  

- Prepoznavanje ljudi, procesov  in tehnoloških zahtev: V tem koraku moramo prepoznati 

procese, ljudi in tehnološke zahteve za cilje, katere želimo doseči. Te teme se obravnavajo 
v fazi razvoja projekta v tej fazi rabimo zgolj začeti razmišljati o tem kaj od tega potreb 
ujemo spremeniti in oceniti približne stroške tega z namenom, da lahko zastavimo 

poslovni primer (ang. business case). 

- Postavitev poslovnega primera (sodila za upravičenost naložbe). Pri sestavljanju primera 

se moramo zavedati, da bo ta odgovoril na ključno vprašanje, ali se nam implementacija 
CRM-ja sploh splača. Pri izdelavi poslovnega primera moramo analizirati tri temeljne 

finančne kategorije, katere bodo povedali ali se investicija v CRM sploh splača. Najprej 

preverimo dodatne prihodke (te lahko dobimo z novimi strankami ali pa s povečanjem 
vrednosti obstoječih strank), nato preverimo stroške (kje lahko imamo nižje stroške) v 
zadnji fazi pa ocenimo še potrebno investicijo.  
 

Če pogledamo, na kakšen način lahko generiramo nove prihodke, pridemo do spodnjega 

seznama:  

- več »cross&up« prodaje; 

- natančnejši cenik izdelkov; 

- večje zadovoljstvo strank vodi posledično v večje ohranjanje le teh; 

- učinek »od ust do ust«; 

- več prodaje iz naslova marketinških kampanj; 

- dodatna prodaja zaradi bolj učinkovitega prodajnega procesa. 

Če pa pogledamo, katere stroške lahko znižamo z uporabo CRM-ja pridemo do spodnjega 

seznama: 

- nižji stroški pridobivanja novih strank; 

- bolj učinkovito stroškovno vodenje; 

- manj izgub v marketinških kampanjah; 

- zmanjšanje stroškov naročniške službe; 

- bolj učinkoviti procesi oddelkov, kateri delajo neposredno s strankami. 

Kljub temu, da imamo pri CRM-ju veliko potenciala pri stroških in prihodkih, ne smemo 

pozabiti še na samo komponento implementacije CRM-ja. Stroški, katere bomo zmanjšali in 

prihodki, katere bomo povečali, morajo odtehtati celotno investicijo v CRM sistem v 

srednjeročnem obdobju. V primeru, da temu ni tako, se nam implementacija CRM-ja žal ne 
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splača. Stroški, kateri so neposredno povezani z investicijo v novi CRM sistem so (Buttle 

2006):  

- stroški IT infrastrukture; 

- nakup novega CRM-ja; 

- implementacija le tega; 

- projektno vodenje; 

- nova računalniška oprema; 

- testiranje novega CRM-ja; 

- izobraževanje kadra ... 
 

Zelo pomembno pri poslovnem primeru za novi CRM je tudi to, da ocenimo kakšen finančni 

vpliv bo imela implementacija v posameznem letu. Kajti lahko se zgodi, da se implementacija 

CRM-ja v petih letih splača. Zna pa se zgoditi, da je v prvem letu neto sedanja vrednost 

negativna, predvsem zaradi »poporodnih težav« s sistemom in visokih investicijskih stroškov. 

Ta vidik, je vedno potrebno predstaviti vodilnemu kadru v podjetju, saj so le ti vedno vezani 

na finančni uspeh tekočega leta in bodo morali odstopanja argumentirati lastnikom podjetja. 

4.2.2 Izdelava temeljev CRM projekta 

 

Slika 6: Vključevanje vseh udeležencev 

                                                           Vir: Buttle 2006, 72. 

Buttle (2006) govori o izdelavi temeljev CRM projekta. Ko začnemo s CRM projektom, 

moramo predvsem jasno določiti naslednje ključne dejavnike. 

- Identifikacija vseh udeležencev v procesu: Prvi korak izdelave temeljev CRM projekta je 

prepoznavanje vseh udeležencev v procesu. Ti udeleženci so lahko: vrhnji management, 

marketinško osebje, prodajno osebje, naročniška služba, partnerji v prodajnih kanalih, 
stranke in IT specialisti. Zelo pomembno bi bilo, da vsi ti udeleženci sodelujejo v začetni 
fazi ustvarjanja CRM-ja, čeprav je njihova udeležba zahtevana šele nekje v prihodnosti. 
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Njihova prisotnost je pomembna zaradi tega, ker lahko s svojo udeleženostjo v projektu že 
na samem začetku opozorijo na probleme, kateri se lahko pojavijo v prihodnosti. Samo 

vključevanje vseh teh ljudi v začetno fazo projekta znatno pripomore k nadaljnji želji po 
uporabi orodja. Če vse skupaj povzamemo, je torej vključevanje vseh teh ljudi v začetno 
fazo nekakšna varovalka pred kolektivnim odporom pred uporabo orodja. 

- Vzpostavitev upravljalnih struktur. Vedno moramo imeti v mislih, da je CRM projekt 

voden in implementiran s strani ljudi. Upravljalne strukture moramo vzpostaviti z 

namenom, da zagotovimo, da so vloge in odgovornosti pravilno definirane in razporejene. 

Ključno vlogo v projektu ima vodja programa, kateri je odgovoren za rezultate projekta in 

da so stroški projekta pod nadzorom. V primeru, da je CRM večji projekt,bo vodja 

programa delal izključno na CRM-ju. Vodja programa ima nekakšno dvojno vlogo, katera 
zajema koordinacijo projektnega tima, na drugi strani pa poroča in vodi CRM projektni 
odbor, za katerega je pomembno, da je pod pokroviteljstvom enega člana uprave podjetja. 

Ključna vloga člana uprave je, da se odloča o ključnih stvareh, npr. katerega izvajalca 

izberemo, zagotoviti mora tudi, da je CRM projekt vedno na pravi poti in vedno v okviru 

predvidenih stroškov. Ključno za CRM projektni odbor je, da zagotovijo, da CRM projekt 

ne postane IT projekt.  

 

 

Slika 7: Upravljalne strukture 

                                                          Vir: Buttle 2006, 73. 

 

Projektni tim je sestavljen iz glavnih udeležencev, katerih naloga je, da uspešno 

implementirajo projekt. Kot vidimo na sliki 7, ima vsaka vloga v projektu svojega vodjo; 

njegova naloga je, da zagotovi, da se udeleženci zavedajo svojih obveznost in da jih vestno 

izpolnjujejo. 
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CRM implementacija je zahtevna operacija, zato zahteva posebno angažiranost IT oddelka. IT 

oddelek lahko zahteva dodatne resurse, katere se mu mora omogočiti, saj je od tega odvisno 

kakšen izdelek bomo dobili. Vodja razvijalcev mora zagotoviti, da je programska oprema 

maksimalno prilagojena uporabniku, tako da zagotavlja vse potrebe. V ta namen mora imeti 

IT zaposlenega specialista za podatkovne baze, kateri bo združil vse podatke o strankah 

znotraj enega sistema, po drugi strani pa mora imeti specialista za razvoj aplikacije, katero bo 

končni uporabnik videl in jo tudi uporabljal. Zelo pomembno je, da vse vodje jasno 

komunicirajo z nadzornim odborom, predvsem iz tega stališča, da prosijo za pomoč zunanje 

svetovalce. CRM je preobsežen projekt, da bi podjetja, katera se ga lotevajo, imela vsa 

potreba znanja za implementacijo. Zelo pomemben del CRM projekta je sistemska integracija, 

kar pomeni usklajevanje vseh sistemskih komponent, ljudi, procesov in tehnologij, da bi 

dosegli potreben končni izdelek.  

 

 

Ugotavljanje potreb »change managementa«: bistvo pri managementu sprememb je, da je 

potrebno podatke centralizirati, pri tem pa naučiti prodajno osebje, da podatke delijo. Še pri 

tako majhnem CRM projektu je lahko management sprememb problematičen, saj včasih terja 

spremembo načina dela prodajnega osebja. Splošno je znano, da se v primeru, ko pride do 

faze spreminjanja delovnih navad, začnejo ljudje bati in upirati. Bistvo tega problema je 

opisal Kotter (2012) v naslednjih osmih korakih: 

1. ustvariti občutek nuje po spremembah, 

2. sestaviti ekipo, ki bo vodila pobudo za spremembo, 

3. vzpostaviti pravo vizijo in podporne strategije, 

4. komunikacija za prisvojitev ideje, 

5. krepitev korakov za odpravljanje organizacijskih ovir za odpravljanje spremembe, 

6. izdelati kratkoročne rezultate za zmanjšanje cinizma,pesimizma in skepticizma, 

7. ne popuščati, ampak vztrajati pri spremembah in spodbujanju vizije, 

8. naj bo sprememba vodilo pri preoblikovanju organizacijske kulture. 

 

Kotter (2012) piše, da morajo ljudje spremembo tako videti kot tudi začutiti in biti čustveno 

predani dejstvu, da si spremembe želijo. Izpostavlja pomembnost čustvene predanosti viziji in 

strategiji spremembe. 

 

Organizacijska kultura: napoveduje uspeh uvajanja CRM-ja. V bistvu pomeni organizacijska 

kultura obseg močno razširjenih vrednot podjetja. Te vrednote se poznajo v vzorcih obnašanja 

posameznika ali obnašanja med posamezniki in vključuje obnašanje poslovnih vodij, izražena 

pa je v normah, simbolih, ritualih in uradnih sistemih organizacije. 

 

Številne študije so pokazale, da organizacijska kultura neposredno vpliva na poslovno 

uspešnost. Na sliki 8 vidimo opis štirih različnih organizacijskih kultur, najboljše 
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predispozicije za uspeh v CRM-ju ima t. i. »Adhocracy«, slovenskega prevoda za to nimamo, 

izvira pa poimenovanje iz besede »ad hoc«, kar pomeni zadeve, ki niso planirane ampak se jih 

izvaja (jih je potrebno izvesti), organizacija kot taka je zelo fleksibilna in usmerjena navzven 

(trg, stranke), poleg tega so take organizacije izjemno podjetne, ustvarjalne in so pripravljene 

sprejeti tveganje.  

 

Slika 8: Organizacijske kulture 

                                                           Vir: Buttle 2006, 76. 

 

Prisvajanje: Kotter (2012) je izpostavil, da deluje prisvajanje na čustveni ali intelektualni 

ravni. Pri intelektualnem prisvajanju ljudje vedo kaj je potrebno spremeniti in razumejo 

upravičenost spremembe, čustveno sprejemanje pa je, ko ljudje čutijo navdušenje, celo 

vznemirjenje do sprememb. Slika 9 prikazuje možnosti štirih segmentov zaposlenih, ki jih 

srečamo pri implementaciji CRM-ja, glede na prisotnost ali pomanjkanje čustvenega ali 

intelektualnega prisvajanja. Prvaki so čustveno in intelektualno predani, medtem ko šibki 

členi niso predani ne čustveno ne intelektualno. Potem so tukaj opazovalci, ki razumejo 

predstavljene spremembe, vendar se nanje ne odzivajo čustveno, po drugi strani pa imamo 

tudi nepredvidljive, ki so zelo entuziastični glede sprememb, vendar ne razumejo, kako bi oni 

prispevali k spremembi. CRM projekte je potrebno vsaki skupini predstaviti na drug način. 

Opazovalce je potrebno spodbuditi, da postanejo navdahnjeni s cilji projekta, nepredvidljivi 

potrebujejo izobraževanje, šibki členi pa so tisti, ki znajo biti problematični, še posebej če so  

v stiku s strankami. Če ne uspemo pridobiti šibkih členov za projekt, jih je potrebno 

preusmeriti v dela, kjer nimajo interakcije s strankami. 
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Slika 9: Matrika prisvajanja 

                                                          Vir: Buttle 2006, 76. 

 

Ugotavljanje potreb projektnega upravljanja: projektni direktor postavi naloge ki se morajo 

uresničit in sredstva ki so potrebna za uresničevanje teh nalog. Pomoč pri sprejemanju 

realizacije nalog so mu različna orodja za projektno vodenje. Nekatere naloge se bodo 

izvajale vzporedno, nekatere pa zaporedno. Pri projektnih nalogah  moramo postaviti časovne 

mejnike, katerih realizacijo in porabo sredstev periodično spremljamo. CRM projekt, kateri 

ima za cilj dvig produktivnosti ali pa marketinške kampanje, običajno vsebuje veliko mini 

projektov, kateri imajo svoje cilje, npr. segmentacija trga, razvoj podatkovnih baz, ustvarjanje 

novega campaign management procesa itd. 

 

Ugotavljanje ključnih faktorjev uspeha: ključni faktorji uspeha so nuja za uspeh projekta. 

Opišemo jih kot lastnosti in spremenljivke, ki pomembno vplivajo na rezultate poslovanja. 

CRM svetovalci in prodajalci ponujajo veliko mnenj o ključnih faktorjih uspeha (Buttle 

2006): 

- jasno strategijo kupca, ki definira ponudbe podjetja, trge in kanale; 

- organizacijsko kulturo, ki spodbuja delitev informacij na nivoju celotnega podjetja; 

- enotno definicijo razumevanja CRM uspeha; 

- naklonjenost uprave ciljem CRM programa; 

- razpoložljivost in uporaba relevantnih, točnih, svežih in uporabnih informacij o strankah; 

- usmerjanje pozornosti na ljudi in procese ne le na tehnologijo; 

- majhne uspehe prikazati kot motivacijo za nadaljnje, večje dosežke; 

- usmerjanje na avtomatizacijo procesov, ki imajo velik strateški pomen na stroške in 

uporabniško izkušnjo. 
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Buttle (2006) navaja ključne dejavnike uspeha, kjer so najpomembnejši dejavniki posebej 

označeni. 

Preglednica 2: Ključni faktorji uspeha za uspešne CRM strategije 

Ključni faktorji uspeha Ljudje  Procesi Tehnologija 

Predanost vrhnjega managementa X 
  

Ustvarjanje raznolikih timov X X 
 

Definicija ciljev X 
  

Medoddelčna integracija X X 
 

Komuniciranje CRM strategije osebju X X 
 

Predanost osebja X 
  

Informacijski sistem o strankah 
  

X 

Služba za stike s strankami 
 

X X 

Avtomatizacija prodaje 
 

X X 

Avtomatizacija marketinga 
 

X X 

Podpora operativnemu marketingu X X X 

Informacijski sistem za stike s strankami X 
 

X 

Integracija informacijskih sistemov     X 

Vir: Buttle 2006, 79. 

 

Razvoj plana upravljanja s kritičnimi dejavniki: Splošno je znano, da skoraj dve tretjini CRM 

projektov propadeta. Verjetno bi lahko našteli ogromno razlogov za neuspeh, začenši pri 

neprimernemu projektnemu vodenju, do upora končnih uporabnikov za uporabo nove 

tehnologije.  

 

V tej fazi moramo identificirati ključna tveganje, katera nam bodo stala na poti do doseganja 

želenih rezultatov. Enkrat ko identificiramo vsa tveganja, lahko začnemo sestavljati načrt za 

ublažitev posledic. Ublažitev tveganj je pravilen odgovor na kritična tveganja.  

4.2.3 Prepoznavanje potreb in izbira partnerjev 

Ko smo enkrat ustvarili temelje CRM projektu, je edini logičen korak prepoznavanje potreb in 

izbira partnerjev.  

 

Dokumentiranja in izboljšave procesov: V fazi prepoznavanja potreb in izbira partnerjev, se 

moramo najprej osredotočiti na poslovne procese, katere moramo narediti bolj učinkovite oz. 

moramo označiti kandidate za avtomatizacijo. Poslovni proces lahko po Buttle-u (2006) 

definiramo kot skupek aktivnosti, katere izvajajo ljudje s ciljem doseganja želenega rezultata.  
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Če zadevo poenostavimo, so procesi stvari, katere počnemo v podjetju; poznamo več vrst 

procesov, in sicer (Buttle 2006): 

- Vertikalni procesi: To so vsi procesi, kateri se v celoti nahajajo znotraj določene poslovne 
enote. 

- Horizontalni procesi: So vsi tisti procesi, kateri se prepletajo znotraj različnih služb. Kot 
primer tega procesa lahko navedeno razvoj novega produkta. 

- Sprednja pisarna: to so procesi, kateri so vidni strankam, npr. pritožbe. 

- Zaledna pisarna: so vsi procesi, katerih stranke ne vidijo in ne čutijo, npr. sprejemanje 

naročila. 

- Primarni procesi: primarni procesi so tisti procesi, kateri imajo največji vpliv na 
poslovanje podjetja, uporabniška izkušnja, glavni prihodkovni vpliv, logistični proces v 
avtoprevoznem podjetju... Ponavadi ti procesi zavzemajo 90 % vseh stroškov poslovanja, 
zato jih imenujemo primarni procesi.  

- Sekundarni procesi: so pa v nasprotju s primarnimi procesi vsi tisti procesi, kateri imajo 

manjši vpliv na prihodke ali na uporabniško izkušnjo.  
 

Strateški CRM se trudi zgraditi organizacijo, katera oblikuje in dostavlja strankam vrednost 

bolje, kot to počne konkurenca. Operativni CRM pa vključuje avtomatizacijo prodaje, 

marketinga in naročniške službe, katera zahteva še podporo analitičnega CRM-ja. Na sliki 10 

je prikazan proces upravljanja s kampanjami v določenemu podjetju. 

Pregled podatkov in analiza odstopanj: V zgornji alineji smo prepoznali proces, kateremu je 

potrebno posvetiti pozornost, naslednji korak je, da pregledamo katere podatke za CRM 

implementacijo potrebujemo, ugotoviti moramo tudi pomanjkljivosti podatkov. Strateški 

CRM uporablja z uporabnikom povezane podatke, da ugotovi katere stranke lahko kontaktira 

za akvizicijo, obdržanje in razvoj ter kaj lahko ponudi tem strankam. Operativni CRM 

uporablja te iste podatke, da podpira vsakodnevni posel, dela katere opravlja so npr. 

upravljanje z računi, izdelava kampanj v marketingu. Sodelovalni CRM uporablja te iste 

podatke, da omogoči sodelavcem v različnih kanalih, da podrobneje spoznajo svoje stranke. 

Ključno vprašanje v vsem tem je, katere vse podatke potrebujemo o stranki, da bi podprli 

zgoraj opisane vrste CRM-ja. Katere podatke in analize potrebujemo, bodo najbolje vedeli 

posamezni vodje določenih delov programa CRM, npr. vodja marketinškega dela, bo točno 

vedel, katere podatke o trenutnih kampanjah in odzivih na njih po vrsti strank ima na voljo in 

katere ne. Pomembno je, da se pri tej analizi beležijo tudi podatki, katere imamo na voljo in 

katere bi želeli imeti na voljo ter da se jih ovrednoti po pomembnosti. V začetni fazi je lahko 

razpon med podatki, kateri so na voljo in katere bi želeli imeti, velik. Ampak odprava tega v 

fazi projekta je ena ključnih nalog CRM programa (Buttle 2006). 

 



 

27 

Ugotavljanje začetnih tehnoloških potreb in raziskava alternativnih rešitev: Iz spodnje slike je 

razvidno, kako je sestavljen CRM aplikacijski svet, v prvi fazi moramo ugotoviti, katere vse 

aplikacije potrebujemo znotraj našega CRM-ja. To nam pomaga v procesu izbire ustreznih 

dobaviteljev, saj lahko iz izpisa naših potreb hitro ugotovimo, kateri dobavitelj pokriva vse 

naše potrebe. Načrt na sliki 11 nam pomaga tako izbrati dobavitelja, kot tudi določiti ali bomo 

naš CRM sistem najeli ali pa ga bomo implementirali pri nas. 

 

Slika 10: Proces upravljanja s kampanjami v določenem podjetju 

Vir: Buttle 2006, 82. 

Lasten ali najet CRM sistem: Ena najpomembnejših odločitev pri implementaciji CRM 

sistema je, kako bomo dostopali do njegovih funkcionalnosti. CRM program je lahko 

dostopen na dva načina. Prvi način je, da je celoten sistem implementiran znotraj podjetja, na 

njihovih lastnih strežnikih, drugi način pa je, da do CRM-ja dostopamo preko spletne domene, 

podatki o strankah pa so shranjeni na strežnikih dobavitelja. Za prvo možnost se ponavadi 

odločijo večja podjetja, za drugo možnost pa manjša in srednja podjetja. Druga možnost, kjer 

so naši podatki shranjeni pri dobavitelju, je v sodobnem svetu vedno bolj popularna. Razlog 
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temu je, da se vedno večje število manjših in srednjih podjetij odloča za implementacijo CRM 

sistemov. V prid tej možnosti gre tudi način plačevanja. Plačuješ zgolj mesečno naročnino za 

število licenc katere poseduješ (število uporabnikov), vse nadgradnje in vzdrževanja pa so na 

strani dobavitelja (Buttle 2006). 

 

 

Slika 11: CRM aplikacije 

                                                           Vir: Buttle 2006, 84. 

Pisanje zahtevka za predloge (RFP - Request for proposals): Preden začneš s procesom 

pridobivanja ponudb in analiziranja le teh, moraš najprej kontaktirati izbrane dobavitelje, da ti 

pošljejo predloge, v poslovnem svetu se ta proces imenuje (RFP). To je nekakšna obnova 

razmišljanj podjetja o implementaciji določnega sistema. V konkretnem primeru CRM 

sistema. Vsak RFP mora vsebovati naslednje ključne komponente (Buttle 2006): 
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- Navodila za branje dokumenta. 

- Kratek opis stanja v podjetju. 

- CRM vizija in strategija. 

- Zahteve za vsako posamezno vrsto CRM-ja (strateški, operativni, analitični, sodelovalni). 

- Procesna mapa (proces sodelovanja s kupci in proces predelave procesov). 

- Tehnične zadeve (arhitektura sistemov, zahteve za strojno opremo, dodatne zahteve, 

varnostne zahteve itd ...). 

- Zadeve povezane z ljudmi (projektna skupine, potrebe po izobraževanju ...). 

- Postavitev okvirne cene. 

- Implementacijske zadeve (testna verzija, treningi, podpora, proces izdelave sistema, 

časovnice ...). 

- Kriteriji vrednotenja ponudb. 

- Časovnica za odgovor za ponudbo. 

 

Poslušanje predlogov: V naslednjem koraku, pregledamo RFT-je potencialnih dobaviteljev in 

jih povabimo na pogovor. CRM je kompleksen projekt, zato pisana dokumentacija ne more 

zamenjati človeške interakcije in pogovora. Zato se je dobro usesti s potencialnimi dobavitelji 

in predebatirati vse procese, tehnološke zadeve in druge stvari, katere so ključne za uspeh 

projekta. Ključno vprašanje, katero je potrebno tukaj rešiti, je tehnične narave. V primeru, da 

ima podjetje že zakupljene določene CRM komponente, boste to podjetje, pri katerem imate 

zakupljene komponente, povabili na pogovor. Ponavadi na pogovor povabimo med tri do šest 

dobaviteljev (Buttle 2006). 

 

Vnovičen pregled tehnoloških potreb: V CRM dokumentaciji je zajetih ogromno stvari, zato 

se zna zgoditi, da določene stvari pozabimo. V tem primeru je zelo dobro poslušati 

dobavitelje, kateri ponudijo svojo storitev pri določenih stvareh, katere smo mi pozabili 

vključiti na seznam.  

 

Ocenjevanje in izbira partnerja (implementatorja): Ocenjevanje in izbiro implementatorja, 

naredi za to določena ekipa ljudi, katera utemelji svojo obrazložitev pri nadzornem odboru 

projekta. Najlažje je oceniti dobavitelje, če imamo pred tem narejen natančen sistem 

vrednotenja. Obstajata dva načina vrednotenja in sicer merljiv in nemerljiv. Nemerljiv zna biti 

ključnega pomena, saj vsebuje komponente, katere z ocenjevanjem ne moremo izraziti 

(pretekla zadovoljstva, dostopnost dobavitelja ...). 

4.2.4 Implementacija projekta 

Natančnejša obdelava projektnega plana: V prejšnjem poglavju smo izbrali dobavitelja. 

Pomembno je vedeti, da celotna projektna dokumentacija, katero smo izdelali v prejšnjem 

poglavju ni usklajena z dobavitelji, kar moramo nujno narediti. Prvo zadeva ki jo moramo 



 

30 

uskladiti z dobavitelji je časovni načrt. Saj se lahko zgodi, da svetovalci, ki so nam bili 

dodeljeni, že imajo določene naloge, katere se prekrivajo z našim planom (Buttle 2006). 

 

Ugotavljanje potreb po prilagoditvi tehnoloških zadev: Večina dobaviteljev, kateri prodajajo 

CRM sisteme, ima že standardizirana CRM ogrodja za določene industrijske panoge; ker se 

podjetja med sabo, po procesih, po tehnologiji, po stopnji razvitosti CRM-ja razlikujejo, je 

potrebno vse te zadeve uskladiti z dobaviteljem. Na koncu nastane uporabniku prilagojen 

sistem. 

 

Razvoj prototipov, testiranje le teh, popravki in implementacija: Celoten razvoj in prilagajanje 

sistema uporabniku je potrebno temeljito testirati, ugotoviti morebitne napake in jih čimprej 

odpraviti, še preden se implementacija sistema začne.  

4.2.5 Ocena performanc 

V okviru ocenjevanja CRM projekta, ga lahko ocenimo oz. vrednotimo, na dva različna 

načina. Prvi način je vrednotenje projekta, drugi pa vrednotenje poslovnega učinka. Če je bil 

projekt uspešno implementiran v dogovorjenem roku, pomeni, da imamo odlično 

implementiran projekt. V primeru, da imamo odlične rezultate v primerjavi s poslovnim 

primerom (nižji stroški, več obdržanih strank), pomeni, da je bil projekt uspešen tudi s 

poslovnega vidika (Buttle 2006). 
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5 KORISTI UPORABE CRM-JA 

CRM je aplikacija, s katero podjetje upravlja s strankami. V tej aplikaciji lahko vsak, kateri 

ima opravka s stranko, vidi vse informacije o stranki. Te informacije so: 

- Prvi stik. 

- Prvi posel. 

- Vrednost vseh poslov. 

- Plačilna disciplina. 

- Navade. 

- Kdo od zaposlenih je imel največ stika s stranko ter kdo je imel zadnji stik s stranko. 

 

Vsega zgoraj navedenega ne moreš evidentirati nikakor drugače, kot v CRM orodju. Današnji 

svet temelji na informacijski tehnologiji, kar pomeni, da je hitrost pridobivanja informacij 

ključna, prej kot boš imel informacijo o stranki, prej boš lahko ugotovil njene potrebe in jih 

zadovoljil, to pa bo prineslo dolgoročno korist tvojemu podjetju. Koristi, katere ima podjetje 

pri uporabi CRM orodja, so naslednje: 

- Povečanje prodaje: Hitreje pridemo do informacij, kar pomeni, da hitreje prepoznamo 

potrebo stranke in ji v končni fazi tudi prodamo ustrezen izdelek hitreje. 

- Nižji stroški: Nižji stroški so predvsem zaradi zmanjšanja časa iskanja potrebnih 

informacij ter omogočanje dostopa do informacij vsem v podjetju. 

- Večje zadovoljstvo strank: Z enim »klikom« pridobimo vse podatke o stranki, kar pomeni, 

da lahko bistveno bolje upravljamo z njo.  

- Boljše vodenje podjetja: Predvsem zaradi boljšega razumevanja strank razumemo tudi 

ključne usmeritve razvoja. Hitreje prepoznamo nove priložnosti. 
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6 CRM NA KONKRETNEM PRIMERU MIKRO PODJETJA BITERRA D.O.O. 

6.1 Predstavitevpodjetja Biterra d. o. o. 

Podjetje Biterra d. o. o. s sedežem v Ajdovščini je bilo ustanovljeno že leta 2006 kot Klemen 

Bizjak s. p. , 19.8.2008 pa je spremenilo pravno organizacijsko obliko v Biterra d. o. o. 

Glavna dejavnost podjetja je prodaja in posredništvo pri prodaji rezervnih delov za gradbeno 

mehanizacijo in prodaja le te. Poleg tega je podjetje še pogodbeni partner finskega 

založniškega podjetja Alma Media za spletni oglasnik Mascus (Biterra d.o.o. 2013). 

 

Mascus je globalni medij za prodajo rabljene gradbene, kmetijske, komunalne in gozdarske 

mehanizacije, industrijske opreme ter tovornih vozil. Ustanovljen je bil leta 2000 kot spletni 

portal za trženje delovnih strojev. Z leti izkušenj je postal portal Mascus medij, ki razume trg 

delovne mehanizacije in tovornih vozil. Zaradi svojega lokalno-globalnega pristopa, lahko 

ponudi svojim uporabnikom vrsto učinkovitih tržnih orodij in nove poslovne priložnosti. 

Mascus je dobro poznana blagovna znamka med kupci, prodajalci, trgovci, zastopniki, 

uvozniki in lastniki delovnih strojev iz celega sveta. Dokaz temu je to, da je Mascus prisoten v  

42 državah po celem svetu, kar zajema 54 Mascus domen in 39 jezikov. Na svetovni ravni 

obišče Mascus 3.900.000 kupcev vsak mesec, na portalu pa oglašuje 6.000 podjetij iz celega 

sveta.  

6.2 Uvajanje CRM modela na portalu Mascus 

Kot že navedeno, je portal Mascus vezan na Salesforce CRM orodje. Za namen pisanja 

diplome in za potrditev teze, da je CRM orodje še kako pomemben dejavnik v poslovanju, 

smo izvedli intervju z vodjo razvoja poslovanja pri Alma Media za portal Mascus. Intervju je 

bil izveden preko e-pošte na sedežu podjetja v Ajdovščini, 21. aprila 2012, odgovori so se 

zapisovali ročno. 

 

Izkušnje podjetja so v večini primerov pozitivne, za Salesforce so se odločili zaradi tega, ker 

je to najboljše CRM orodje, kot taki pa za svoje podjetje niso hoteli nič manj. Pred uvedbo 

CRM-ja je imel vsak oddelek svoja orodja in niso imeli centraliziranega vira podatkov. Zdaj 

ko imajo Salesforce pa ima celotno podjetje enoten vpogled v podatke o stranki (Jarmo 

Tauren, intervju z avtorico, 21. 4. 2012). 

 

Pri uvajanju orodja so imeli tri faze: 

- Uporabniški računi, pogodbe in upravljanje s prodajo. 

- Izstavljanje računov. 

- Komunikacija (chat). 
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Problem zaposlenih so rešili tako, da gre vsak novozaposleni skozi izobraževanje ključnih 

komponent Salesforce-a, ravno tako imajo v podjetju oddelek, kateri se ukvarja izključno s 

Salesforce-m, in nudi podporo zaposlenim, kjerkoli in kadarkoli. 

 

Kljub vsem prednostim, katere so navedli, so našli tudi par pomanjkljivosti, te so predvsem 

pri omejitvah poročanja.  

 

To je znak, da so potrebe po urejenih podatkih zelo velike in se spreminjajo iz dneva v dan. 

Odlika dobrih CRM sistemov pa je v tem, da se želje in potrebe uporabnikov prepozna in se 

jih čim prej tudi reši oz. zadovolji. 

6.3 Analiza koristi za podjetje Biterra d. o. o. 

Na sliki 12 vidimo rast prihodkov podjetja Biterra d. o. o. iz naslova prodaje oglasnega 

prostora na spletnem portalu Mascus.  

 

V začetku leta 2011 so bili skupni prihodki 500 EUR, danes pa so ti prihodki 5 krat večji, 

skoraj izključno zaradi uporabe CRM orodja Salesforce. Kar nam jasno pokaže, kako 

pomembno je, da imamo vse podatke na enem mestu. 

 

 

Slika 12:Rast prihodkov portala Mascus v podjetju Biterra d. o. o. 

Vir: Biterra 2013. 

 

Slika 13 nam prikazuje shemo prihodkov podjetja Biterra d. o. o. Kot vidimo, prihodki iz 

naslova portala Mascus niso tako visoki kot ostali prihodki (prodaja rezervnih delov, 

mehanizacije in opreme), vendar pa niso nič manj pomembni, saj vidimo veliko rast le teh v 

samo enem letu. Z rastjo teh prihodkov raste tudi prepoznavnost portala Mascus v Sloveniji,  

število uporabnikov Mascusa, zavednost pri ljudeh o svetovnemu uspehu Mascusa. 
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Slika 13: Prikaz prihodkov is naslova portala Mascus ter ostalih prihodkov (podjetje 

Biterra d. o. o.) 

Vir: Biterra d.o.o. 2013. 

 

Na sliki 14 je prikazan primer podjetja Kovintrade d. d. Tukaj lahko v različnih sklopih 

vidimo vse o podjetju, kaj smo z njimi že delali, kontakte, pogodbe ... 

 

Najprej imamo nekaj osnovnih podatkov o podjetju, kot so naslov, sektor s katerim se 

ukvarjajo, spletna stran, ali so obstoječa stranka ...  

 

Nato sledi sekcija, v kateri so kontaktni podatki podjetja. Načeloma so to neki splošni 

kontakti (info) ter konkretni kontakti oseb v tem podjetju zadolženih za spletni portal Mascus. 

 

Naprej lahko vidimo »open activities«, to so odprte dejavnosti, ki jim imamo s podjetjem. V 

tem primeru lahko vidimo, da obstajajo opomniki za izdajo računov ter opomnik pred iztekom 

pogodbe, ko stranko pokličemo, da vidimo ali bodo pogodbo podaljšali, ali želijo spremembo 

paketa in tako naprej. V opomniku za račune pa urejamo izdajanje računa. Tukaj se nahaja 

podatek, kdaj so jim poslali račun, kdaj je naslednji račun, številke računov ter mesečna 

vrednost. Račune sicer pošiljamo iz drugega računovodskega programa, tukaj pa imamo 

zaradi lažje sledljivosti navedene te podatke. To je pomembno tudi zaradi usklajevanja 

kakšnih razlik v konto karticah ter pri letnih pregledih. 
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Slika 14: Prikaz na primeru podjetja 

Vir: www.salesforce.com 2013. 
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Po odprtih dejavnostih se nahaja zgodovina vseh dejanj, ki jih imamo z omenjeno stranko. 

Tukaj se nahaja zgodovina vseh elektronskih sporočil, poslanih ponudb, predstavitev, pogodb, 

preteklih klicev, zgodovina starejših računov, sestankov. Skratka celotna zgodovina dela s 

stranko. Tako lahko vsakodnevno pregledamo, kaj smo s stranko delali in ji ponujali. To nam 

olajša tudi odločitev, kaj stranki ponuditi v prihodnje. 

 

 

 

Slika 15: Predstavitev podjetja na www.mascus.si 

Vir: www.mascus.si 2013. 

 

Zelo pomembna je tudi t. i. sekcija »prodaja«, v kateri so zabeležene tekoče in starejše 

pogodbe. Tekoča pogodba je označena s kljukico v stolpcu »ongoing deal«. Ta sekcija je 

pomembna, ker lahko takoj vidimo, kakšno pogodbo imamo s stranko sklenjeno (koliko 

oglasov, ali imajo tudi banner, za koliko časa je pogodba sklenjena, kolikšen je mesečni 

znesek ...). 

 

Predzadnja sekcija strani stranke pa je namenjena raznim priponkam in zapiskom. Če na 

primer nekaj poteka, na primer če potekajo dogovarjanja za obnovitev pogodbe. 
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Nenazadnje je tu še zgodovina računa, kjer lahko vidimo spremembe, ki smo jih naredili v 

njihovih podatkih. Tu se beleži vsakršna sprememba imena računa, sprememba kontaktov ... 

6.4 Analiza odziva strank, ki uporabljajo portal Mascus 

V okviru naloge je bila izvedena anketa med uporabniki portala Mascus. Portal Mascus je 

spletno orodje, kjer uporabniki kmetijske in gradbene mehanizacije trgujejo z deli ali pa z 

mehanizacijo samo. Podjetje Bittera d. o. o. je zastopnik Mascus portala v Sloveniji. 

Uporabnikom mehanizacije proda oglasni prostor, pri tem pa preko CRM orodja spremlja 

obnašanje določenega uporabnika ter ga s tem v končni fazi upravlja. 

 

Anketa, ki je bila izvedena julija 2013 preko elektronske pošte, se je osredotočala predvsem 

na uporabniško izkušnjo uporabnikov portala. Poslana je bila 50 strankam podjetja Biterrra d. 

o. o. Prvi sklop vprašanj je preverjal poznavanje CRM-ja.  

 

Rezultati ankete so sledeči: 

 

Slika 16: Odziv uporabnikov portala Mascus na CRM 

Velika večina uporabnikov spletnega portala Mascus se zaveda pomembnosti CRM-ja, z njim 

so se že srečale, zdi se jim, da je bolj pomembno obdržati obstoječe stranke kot pridobiti 

nove. Po drugi strani pa še vedno premalokrat čutijo, kdaj podjetje uporablja CRM, to 

pomeni, da je CRM kot tak še vedno mlada veda. Na vprašanje ali ste uporabljali kateri drugi 

podoben portal je kar 60% vprašanih odgovorilo z da. 

 

Drugi dve vprašanji sta bili zastavljeni z namenom izvedeti, zakaj so se odločili za Mascus, 

ter kako so izvedeli za Mascus. 
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Za Mascus se je velika večina odločila zaradi cene in pogojev poslovanja, manj pa zaradi 

uporabniške izkušnje ali večje prepoznavnosti, kar pomeni, da pri slovenskih podjetnikih še 

vedno ni razvitega zavedanja koliko so pomembni produkti CRM politike. 

 

 

Slika 17: Zakaj so se stranke odločile za spletni portal Mascus 

Na vprašanje kako so izvedeli za Mascus, pa jih je velika večina odgovorila, da preko 

predstavnikovega klica ali poslovnega partnerja. Iz tega odgovora lahko potegnemo dva 

sklepa. 

1 Še vedno je komunikacija od ust do ust zelo pomembna. 

2 Samoiniciativnost in iskanje novih možnosti je pri naših podjetnikih še vedno v povojih. 
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Slika 18: Kako so uporabniki izvedeli za spletni portal Mascus 

V sklopu naslednjih devetih vprašanj smo poskušali izvedeti, kakšna je uporabniška izkušnja 

portala Mascus. Anketiranci so lahko odgovarjali na vprašanja po petstopenjski lestvici, 

ponujeni odgovori pa so bili v nizu od Sploh se ne strinjam, do Popolnoma se strinjam. 

 

 

Slika 19: Odziv uporabnikov portala Mascus na ponudbo 
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Večina uporabnikov portala Mascus je zadovoljna tako s ceno, kot s prepoznavnostjo podjetja 

po uporabi portala Mascus. Velika večina pa jih vseeno meni, da jim delo z Mascusom 

odvzame veliko časa. Kljub temu, da jim delo z Mascusom odvzame veliko časa, se jih večina 

strinja, da je Mascus enostaven za uporabo ter da se jim je obseg poslovanja povečal, odkar 

uporabljajo to orodje. 

 

Slika 20: Kaj si uporabniki mislijo o portalu Mascus 

 

Slika 21: Rezultati uporabe portala Mascus pri strankah 

Čeprav se jih večina strinja, da se je povpraševanje po njihovih izdelkih in storitvah povečalo, 

je delež tistih, kateri so neodločeni pri prihodkih, precej večji kot pri drugih vprašanjih. Ni 
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nujno, da ti CRM sistem poveča prihodke, predvsem poveča tvojo prepoznavnost ter obdrži 

obstoječe stranke. Skoraj vse stranke so s storitvami portala Mascus izjemno zadovoljne, tudi 

odzivnost osebja se jim zdi zelo dobra. 
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7 ANALIZA REZULTATOV IN PREDLOGI 

7.1 Prepoznavnost CRM-ja 

CRM je zelo mlada veda, zato veliko ljudi ne ve kaj je to. Zanimivo pa je, da velika večina le 

teh prepozna, ko prodajalec uporablja prijeme CRM-ja. Ocenjujemo, da se bo v prihodnjih 

letih CRM razširil, tako v velikih kot v manjših podjetij. Z razmahom informacijske 

tehnologije v zadnjih dveh desetletjih je informacija največja vrednost, katero ima lahko 

podjetje. Celosten CRM sistem pa mu pomaga, kako to informacijo uporabiti in iz nje iztržiti 

dodatno vrednost za svoje podjetje. 

7.2 Razširjenost CRM-ja 

CRM kot tak je zelo razširjen med velikimi podjetji, zlasti v tujini. Velikokrat smo bili 

presenečeni, ko smo šli na spletno stran Amazon ali Ebay in so se na začetni strani pokazali 

ravno tisti izdelki, katere smo rabili. Ne gre za naključje, gre za to, da spletni velikani zbirajo 

podatke o uporabnikih in jih nato uporabljajo v tržne namene, ponuditi stranki izdelek, kateri 

jo najbolj zanima.  

 

V Sloveniji velika večina podjetij uporablja zgolj informacijski sistem s podatki o strankah in 

to imenujejo CRM. Zelo redka so podjetja, katera bi imela implementiran CRM sistem v 

celoti. Torej vsi procesi in vse komponente pravega CRM sistema, kateri so našteti v tretjem 

poglavju. 

 

Gospodarska kriza in svetovni trg, silijo naša podjetja v čim večjo učinkovitost, zato v zadnjih 

letih poskušajo implementirati celostni CRM sistem z vsemi njegovimi komponentami.  

 

Kot je opisano na primeru podjetja Biterra d. o. o., je napreden CRM sistem dostopen tudi 

manjšim in mikro podjetjem, saj ni nujno, da CRM sistem kupiš, lahko ga zgolj najameš in 

učinkoviteje upravljaš s strankami. 

7.3 Možne izboljšave Salesforce orodja 

Orodje Salesforce je eno najboljših CRM orodij na svetu. Njegove številne prednosti 

omogočajo učinkovito upravljanje s strankami, s tem pa znatno izboljšanje prihodkov in 

optimizacijo stroškov. 

  

Pri tem orodju je morda moteč tog uporabniški vmesnik, kateri ne omogoča hitrejšega 

prebijanja skozi podatke. Pri mikro podjetju kot je Biterra d. o. o., to še ni tak problem. Pri 
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večjih podjetjih, katera imajo več tisoč strank, pa je to lahko problem. Idealna rešitev bi bil 

MS Excel vmesnik, kateri bi bil povezan neposredno na bazo, preko tega vmesnika bi si lahko 

zaposleni v podjetju (analitik), nastavil svoje poglede, ter izdeloval poročila bistveno hitreje.  
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8 SKLEP 

Skozi nalogo je bilo pokazano in dokazano, da je CRM zelo pomemben, tako v velikih kot v 

mikro podjetjih. CRM sistem sam po sebi ni zgolj programska oprema katero inštaliraš na 

računalnik, to je celostna filozofija poslovanja, katera vključuje, procese, poročanje, vodenje, 

kulturo itd. 

 

Na konkretnih primerih je bila prikazana pomembnost CRM-ja v mikro podjetju. V 

današnjem času bo, zaradi svetovnega trga, CRM vedno pomembnejši v vsakem podjetju. 

Bistvo vsega je, da moraš stranko poznati, da bi vedel kaj si želi, koliko je za to pripravljena 

odšteti in kaj ji konec koncev lahko ti ponudiš.. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Intervju 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI  VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

Moje ime je Merima Muhić in sem absolventka Fakultete za  management v Kopru ter 

zaposlena v podjetju Biterra d.o.o.  z anketo želim ugotoviti vaše zadovoljstvo s storitvami 

portala Mascus ter splošno poznavanje tematike upravljanja odnosov s strankami. Prosim vas, 

da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je popolnoma 

anonimen. Vaši odgovori pa mi bodo pomagali pri izdelavi diplomske naloge, za kar se vam 

že vnaprej zahvaljujem! 

Razlaga nekaterih pojmov: 

CRM (Customer relationship management) ali upravljanje odnosov s strankami  je poslovna 

strategija, ki vključuje notranje procese in funkcije ter zunanje povezave, za zadovoljevanje 

ciljnih strank, ob ustvarjanju dobička. Upravljanje odnosov s strankami je zasnovano na 

visoko kakovostnih podatkih o strankam, dostavljenih s strani IT-ja. 

Uporabniška izkušnja (funkcionalnost, koristnost, uporabnost)  je skupek čustev in občutij, ki 

jih v uporabniku spodbudi interakcija z določenim produktom. Kar pomeni, da gre za to, kako 

se uporabnik počuti med uporabo, pa tudi po uporabi določenega produkta. 

* Zahtevano 

Ali veste kaj je CRM?    *           DA       NE 

Ali ste se kdaj srečali s CRM?   *        DA      NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, odgovorite kako ste se srečali s CRM.* 

o Kot podjetje 

o Kot stranka 

Ali čutite v podjetju, ko le to uporablja CRM?*   DA     NE 

Ali se vam CRM zdi pomemben za poslovanje? *    DA     NE 

Ali v vašem podjetju uporabljate kakšen CRM sistem? *  DA    NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, povejte kateri CRM sistem uporabljate. * 

___________________________________________________________________________ 

Zdi se mi pomembneje obdržati stranke, kot pridobivati nove. *    DA   NE 



 

 

Sploh se ne strinjam, delno se strinjam, niti se strinjam, niti se ne strinjam; večinoma se 

strinjam, popolnoma se strinjam 

S storitvami portala Mascus sem zadovoljen. * 

Odkar uporabljam Mascus se je obseg mojega poslovanja povečal. * 

Odkar uporabljam Mascus so se moji prihodki pvečali.* 

Odkar uporabljam Mascus se je povpraševanja po mojih izdelkih/storitvah povečalo. * 

Delo z Mascusom mi vzame veliko časa. * 

Mascus je enostaven za uporabo. * 

Mascus poveča prepoznavnost podjetja. * 

Cena storitev je primerna ponujenemu. * 

Odzivnost osebja za vaša vprašanja, težave je hitra. * 

 

Ali ste uporabljali že kateri drugi podoben portal? *    DA        NE 

Za Mascus sem izvedel preko:* 

o Poslovnega partnerja 

o Predstavitvenega klica 

o Naključno (internet, forumi,..) 

Za Mascus ste se odločili zaradi:* 

o Cene 

o Uporabniške izkušnje 

o Pogojev poslovanja 

o Večje prepoznavnosti 

Kaj bi popravili, izboljšali pri storitvah?* 

-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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INTERVJU 

 

Odgovarjal: 

Jarmo Taurén 

Alma Media Corporation, Mascus 

Business Development Manager 

 

1. Why have you decided for Salesforce tool? – Because it’s one of the best CRM tools available 
and we did not want to settle for anything less; we also liked their policy about constantly 

improving the platform and innovating. 

 

2. What were your business problems before implementing Salesforce? – As everybody was 

using different tools to organize/report their sales locally and other activities, it was very difficult 

to follow, compare and centralize activities from countries all over the world. We also needed a 

safe tool to integrate with our Mascus Admin and also invoicing systems. 

 

3. What problems did Salesforce solve? – It allowed Mascus to function more like a team, with all 

sales people having the same access to tools, reports that simplified their work, as well as 

providing a means of organised real time communication and sharing possibility via Chatter. Also 

enabling integration to invoicing systems were possible with SF. 

 

4. On which areas Salesforce didn’t meet your expectations? - Some flexibility is missing or is 

limited in recurring revenue business like we have. 

 

5. What were phases of implementation of Salesforce? Which functionalities did you 

implemented first and which last? – Accounts, Contacts, Sales first. Later on integration to 

invoicing and Chatter once it arrived. 

 

6. How did you deal with your employees? How did they adopt Salesforce? Implementing of 

CRM tool is not easy job, so I’m asking you to describe process of educating employees? – 

Each new employee receives an oriented training on all major features of Salesforce; we also have 

a designated team which offers Salesforce support whenever any of our employees needs it. 

 

7. Are there areas where functionalities of Salesforce can be improved?  Maybe some of the 

database limitations could be improved, made a little bit higher. Example: multi-select picklist 

allows maximum 150 values. Also, would be good if many of the ideas from here: 

https://success.salesforce.com/ could be implemented. 
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