2021
MAGISTRSKA NALOGA
NINA ŠINKOVEC

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

MAGISTRSKA NALOGA

NINA ŠINKOVEC

KOPER, 2021

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Magistrska naloga

VPLIV DIGITALIZACIJE PROCESA RAVNANJA
ODNOSOV Z ODJEMALCI NA USPEŠNOST
PRODAJNEGA PROCESA IZBRANEGA
PODJETJA

Nina Šinkovec

Koper, 2021

Mentor: doc. dr. Uroš Godnov

POVZETEK
Čeprav se zdi koncept ravnanja odnosov z odjemalci – v nadaljevanju CRM (angl. customer
relationship management) pogosto uporabljena beseda v organizacijah in da na to temo lahko
prebrskamo veliko obstoječe literature, ugotavljamo da se organizacije v Sloveniji še vedno
ne zavedajo ključnega pomena vlaganja v tovrstne sisteme za ohranjanje in izboljšanje svojih
odnosov z odjemalci na trgu. Poročilo indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji za leto
2020 prikazuje, da je Slovenija še vedno pod evropskim povprečjem. Najverjetneje je kultura
v organizacijah pogojena prav tako s strani državne ravni kot tudi same zakonodaje, saj
prejemajo premalo spodbud take miselnosti. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je vlaganje v
CRM sitem ključen za razvoj organizacije, zadovoljstvo svojih zaposlenih in uporabnikov.
Ključne besede: ravnanje odnosov z odjemalci, klicni center, kazalniki uspešnosti,
digitalizacija, Cocos CRM.

SUMMARY
Although the concept of customer relationship management (CRM) seems to be a frequently
used word in organizations and that we can browse a lot of existing literature on this topic, we
find that organizations in Slovenia are still not aware of the key importance of investing in
such systems to maintain and improve their customer relationships in the marketplace. The
report on the digital economy index in Slovenia for 2020 shows that Slovenia is still below
the European average. Most likely, the culture in organizations is conditioned both by the
state level and by the legislation itself, as they receive too little encouragement of such a
mindset. The research found that investing in a CRM system is key to the development of the
organization, the satisfaction of its employees and users.
Key words: customer relationship management, call center, key performance, digitization,
Cocos CRM.
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1

UVOD

Ravnanje odnosov z odjemalci – CRM (angl. customer relationship management) je izraz, ki
je v zadnjih letih deležen veliko obravnav in zanimanja. Podjetja stremijo k povečanju
dobička in širjenju svojega trga na državni in globalni ravni. Za boljšo konkurenčnost na trgu
morajo zato biti zelo hitro odzivna, fleksibilna in usmerjena v potrebe odjemalca. Sodobna
informacijska tehnologija in uspešno zasnovan sistem CRM sta ključnega pomena za
poznavanje trga in odjemalcev podjetja (Verstovšek 2009, 1–2).
Management podjetja lahko s sodobnim sistemom CRM ureja in ustvarja ključne kazalnike
uspešnosti (angl. key performance indicators – KPI). Sodobnejši sistem CRM pozitivno
povezuje delovne procese znotraj podjetja in jasno definira ključne kazalnike uspešnosti
(FinancePro 2021).
Parmenter (2007, 1) meni, da zelo malo podjetij resnično spremlja svoje ključne kazalnike,
zato je jasno opredelil tri skupine kazalnikov, ki so pomembni predvsem za doseganje ciljev
in strategij. To so:
− ključni rezultati uspešnosti (KRI),
− kazalniki uspešnosti (PI),
−

ključni kazalniki uspešnosti (KPI).

Blatnik (2014) piše o tem, da z uporabo mobilne CRM rešitve, ki podatke izmenja v realnem
času, lahko vodstvo sprotno spremlja, na voljo pa ima tudi zgoščena poročila, ki jih sistem
samostojno generira. Kot dobro prakso navaja primer CRM konference, ki sta jo organizirali
podjetji Avtenta in Microsoft.
Izhajajoč iz dejstva, da ne obstaja univerzalna definicija koncepta CRM lahko povzamemo
kot njegovo ključno prednost, da podjetja katera dobro poznajo svoje odjemalce, lahko
povečajo svoje prihodke in znižajo stroške. Primarni cilji uvajanja sodobnega CRM sistema
so grajenje dolgoročnega odnosa z odjemalci, povečanje prihodkov z boljšim zadovoljstvom
in večjo zvestobo odjemalcev (Verstovšek 2009, 50).
V raziskavi o uporabi in poznavanju sistemov CRM v Sloveniji, ki ga je leta 2012 izvedlo
podjetje Frodeecs d. o. o. (Frodeecs 2012), so sodelovali 503 anketiranci (majhna in srednje
velika podjetja) iz različnih regij Slovenije. Ugotovili so, da kar 59 % vprašanih ne pozna
natančnega pomena izraza CRM, da kar 61,1 % uporablja zgolj Excelove tabele in Outlook,
27,9 % jih uporablja aplikacijo, ki je bila izdelana posebej za njih, 17,1 % jih uporablja sistem
CRM, le 5,6 % pa jih uporablja sistem ERP – načrtovanje virov podjetja.
Zavedati se moramo, da je treba izboljšati pristop pridobivanja podatkov v najširšem možnem
smislu. Pomembno vlogo ima vodstveni management, ki ga je treba skupaj z zaposlenimi
neprestano izobraževati o učinkih digitalizacije in informatizacije, pomembno pa je tudi
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vedeti, da je ta ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja, saj olajša delo zaposlenim,
izboljša uporabniško izkušnjo in omogoča rast in razvoj na trgu.
Kaj torej sistem CRM sistem je? Lakshman (2008, 1–10) sistem CRM opiše kot vsestranski
proces, ki temelji na informacijski tehnologiji in se osredotoča na dvosmerno izmenjavo
podatkov, saj le na ta način podjetje jasno opredeli odjemalčeve želje in potrebe. Sistem CRM
podpira delovne procese prodaje, trženja, podpore strankam, proces razvoja in rasti in
prispeva k boljšemu sodelovanju med zaposlenimi.
Buttle (2009, 15) opisuje CRM kot poslovno strategijo, ki vključuje notranje procese in
funkcije in zunanja omrežja za vzpostavitev vrednosti odjemalca.
Brown (2000, 9–10) slednjemu pritrdi, ko pravi, da je to poslovna strategija, katere cilj je
razumeti in napovedati potrebe odjemalcev, hkrati pa CRM dodatno definira kot proces, pri
katerem iščemo ravnovesje med dobičkom in zadovoljstvom odjemalcev. V preteklosti so se
podjetja spraševala, ali naj implementirajo sistem CRM, danes pa je le vprašanje, v kakšnem
obsegu bodo to storila.
Payne (2005, 2) na splošno definira CRM kot implementacijo specifičnih tehnologij
projektnih rešitev, kot implementacijo integriranih serij tehnoloških rešitev, usmerjenih v
odjemalca, in kot skupek strategij za nadzor odjemalca z namenom povečanja njegove
vrednosti. Implementacija sistema CRM velja kot velik problem odločitve v mnogih
organizacijah, meni Paynova (2005, 17–19), saj te nimajo jasnih pogledov na to, kaj CRM
sploh je. Za nekatere je to le neposredna pošta, kartica zvestobe ali baza podatkov, nekateri pa
si to predstavljajo kot informacije podatkov in pomoči ali kot klicni center za pomoč
uporabnikom. Velikokrat vidijo organizacije CRM kot omejen sistem osnovnih podatkov.
Nejasnosti nastajajo predvsem zaradi nejasne definicije njegovega pomena, zaradi premalo
znanja s področja informacijske tehnologije, prav tako pa jim veliko informacijskotehnoloških – IT podjetij predstavi sisteme CRM zgolj kot poslovne pripomočke.
Da bi lažje razumeli, kako lahko sistem CRM uporabljamo, Payne (2005, 19) navede tri
različne vrste sistemov CRM:
− operativni CRM, ki je usmerjen v avtomatiziranje poslovnih procesov z vključevanjem
odjemalčevih podatkov; predvsem zajema avtomatizacijo prodaje, trženja in odnosov s
strankami;
− analitični CRM, ki vključuje shranjevanje podatkov, organiziranje, analize in
interpretacijo podatkov;
− sodelovalni CRM, ki vključuje uporabo celotne infrastrukture za uspešno interakcijo med
podjetjem in zunanjimi kanali ter za komunikacijo med zaposlenimi.
Digitalizacija nudi nove poslovne priložnosti, optimira delovne procese, omogoča
učinkovitejše poslovanje, povečuje produktivnost, spodbuja razvoj ter inovacije in uvaja nove
2

načine promocije, meni Zejnić (2020). Temu pritrjuje tudi Kovačič (2019, 44), ki pravi, da je
preobrazba lahko uspešna le, če podjetje primerno nadgradi znanje, motiviranost in
inovativnost svojih zaposlenih skladno s spremenjeno strategijo, ter na tak način preuredi tudi
poslovne procese in uporabi informacijsko tehnologijo.
Pojem digitalizacije lahko razumemo na več načinov. Marsikatera podjetja so še danes zelo
toga pri poslovanju, zastarela in niso pripravljena na uvajanje digitalizacije, ker je to lahko
dolgotrajen proces, zahteven za zaposlene in predvsem predstavlja tudi strošek. Kovačič
(2019, 44) navaja ugotovitve, za slovenska srednje velika in velika podjetja javnega in
zasebnega sektorja, katerih kar 80 % še vedno izhaja iz miselnosti kulture stroškov v odnosu
do digitalizacije.
GOV.SI (2021) navaja, da je digitalizacija družbe in gospodarstva z inovativno uporabo
informacijske komunikacijske tehnologije – IKT veliko bolj zmogljiva za rast in omogoča
dolgoročen razvoj in konkurenčnost. Ocenjujejo, da digitalno proaktivna podjetja poslujejo
tudi do desetkrat bolje kot podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo, in da je
digitalizacija nasploh stvar celotne družbe, saj pripomore tudi k širšemu družbenemu in
gospodarskemu razvoju.
GOV.SI (2021) nadaljuje: »Digitalizacija poslovnih procesov lahko močno izboljša
prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost in inovativnost ter s tem
konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju.«
Tista podjetja, ki ne bodo spoznala, da sta izboljšanje informacijske tehnologije in
digitalizacija dejansko naložba v prihodnost in nikakor ne strošek, bodo postopoma postala
nekonkurenčna in usojena na propad.
Procesu načrtovanja poslovanja je treba določiti strateške usmeritve, ki morajo biti podprte s
kazalniki uspešnosti. Podjetja teh velikokrat nimajo dobro načrtovanih, saj KPI-ji niso
določeni in definirani. Tistega, česar ne merimo, ni mogoče upravljati (Perko 2011, 115).
Kako so kazalniki uspešnosti definirani? Kaplan in Norton (2000, 21) sta kazalnike uspešnosti
razdelila v okviru štirih različnih vidikov (preglednica 1).
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Preglednica 1: Kazalniki uspešnosti glede na različne vidike
Vidik

Kaj ga opredeljuje?

Finančni vidik

Kako nas vidijo delničarji, da bomo finančno uspešni?

Poslovanje s strankami

Kako naj nas vidijo stranke, da bomo uresničili našo vizijo?

Notranji poslovni procesi

v katerih procesih moramo biti uspešni, da zadovoljimo svoje
odjemalce?

Učenje in rast

Kako naj okrepimo svoje znanje za novosti, da bomo uresničili
svojo vizijo?

Vir: Kaplan in Norton 2000, 21.

Parmenter (2015, 7–13) definira ključne kazalnike uspešnosti kot indikatorje, ki so
najpomembnejši za uspeh, in jih na podlagi obsežne analize in razprav z več kot 3000
udeleženci opredeli s sedmimi značilnostmi:
−
−

nefinančni: niso izraženi v denarju,
časovni: merjeni so pogosto (dnevno ali tedensko),

−
−

vodstveni: nanje vpliva vodstvo,
enostavni: kazalnik je razumljiv za celoten kolektiv,

−
−

skupinsko usmerjeni: odgovornost je vezana na skupino ljudi, ki tesno sodeluje,
temeljni: imajo velik vpliv na poslovanje podjetja,

−

omejeni na temni strani: pomeni, da so že bili preizkušeni in so dokazali svoj pozitiven
učinek.

Parker (2014) ključne kazalnike uspešnosti definira kot kvantificirane merilnike, ki so vnaprej
določeni, neposredno povezani s cilji organizacije, so osnova za kritično odločanje skozi
delovanje organizacije, so podlaga za sprejemanje končnih odločitev in se odražajo na
uspešnosti podjetja.
V raziskavi, ki sta jo opravila Robinson in Morley (2006), je bilo raziskovano področje
analizirati vodenje klicnega centra z vidika upraviteljev, katere so ključne naloge pri
upravljanju klicev in kateri so ključni kazalniki uspešnosti, ki se uporabljajo v klicnih centrih.
Ugotovljeno je bilo, da se uporabljajo predvsem kvantitativni merilniki in da centre
uporabljajo predvsem z vidika zmanjšanja stroškov, pri čemer je zagotavljanje storitev
strankam drugotnega pomena. To lahko ugotovimo iz pridobljenih rezultatov (odgovorov na
vprašanja v vprašalniku, na katerega je odgovarjalo kar 130 vodilnih managerjev klicnih
centrov v Avstraliji). Kot ključne kazalnike uspešnosti so postavili na prvo mesto raven
storitve (angl. service level) s kar 37 %, na drugo mesto prodajo s 24 %, nato stroške s 17 %
in šele na četrto mesto zadovoljstvo strank s 15 %. Vsi so izhajali iz tega, da mora biti 80 %
klicev odgovorjenih v 30 sekundah kot standardiziran kazalnik uspešnega poslovanja. Čeprav
so vsi po klasifikaciji pomembnosti indikatorjev odgovorili, da je zadovoljstvo odjemalcev
najpomembnejše, ga nihče nikjer ni meril. V vseh šestih obiskanih klicnih centrih so merili
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kot ključne kazalnike uspešnosti: X odstotkov sprejetih klicev v Y sekundah, povprečen čas v
čakalni vrsti, povprečje čakanja klica, zasedenost in klice na agenta.

1.1

Namen in cilji

Namen naloge je proučiti, kako digitalizacija ravnanja odnosov z odjemalci (CRM) vpliva na
uspešnost poslovanja podjetja, in pokazati, da so učinki sodobnega sistema CRM pozitivni na
ključne delovne procese in na ključne kazalnike uspešnosti. Ko govorimo o digitalizaciji
procesa CRM, mislimo predvsem na sistem CRM kot produkt v povezavi z različnimi
poslovnimi procesi.
Cilji naloge so:
− opredeliti pojem digitalizacije in sistemov CRM,
−
−

izdelati SWOT analizo preteklega in obstoječega sistema CRM,
analizirati vpliv sistema CRM na ključne delovne procese,

−
−

analizirati KPI podjetja pred uvedbo obstoječega sistema CRM sistema in po njem,
raziskati zadovoljstvo uporabnikov z obstoječim sistemom CRM,

−

predlagati rešitve za izboljšanje trenutnega sistema CRM.

Glavna hipoteza naše raziskave je: Uvedba sodobnega sistema CRM izboljša učinkovitost
prodajnega procesa v organizaciji.
Glavno hipotezo bomo preverjali z naslednjimi izvedenimi trditvami, navedenimi v
nadaljevanju.
Izvedena trditev 1: Uvedba sodobnega sistema CRM je izboljšala zadovoljstvo uporabnikov.
Že nekatere predhodne raziskave, npr. raziskava, ki so jo izvedli Abdullateef idr. (2014), so
pokazale, da sodobna CRM rešitev pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, zmanjša
število napak in zmanjša administrativno delo.
Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili z anketnim vprašalnikom, kjer bomo zajeli vse
aktivne uporabnike CRM rešitve. S pridobljenimi rezultati bomo interpretirali njihovo
zadovoljstvo s trenutnim CRM sistemom in kako so zadovoljni s trenutnim sistemom CRM v
primerjavi s preteklim.
Izvedena trditev 2: Uvedba sodobnega CRM sistema je izboljšala finančne kazalnike
uspešnosti.
Za preverjanje druge izvedene trditve bomo primerjali podatke o prejšnjem sistemu CRM in
sedanjim, in sicer na podlagi naslednjih ključnih kazalnikov uspešnosti:
− x odstotkov sprejetih klicev v Y sekundah,
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−

povprečen čas v čakalni vrsti,

−
−

povprečen čas čakanje klica,
zasedenost,

−
−

čas vnosa podatkov ter kontrola vnesenih podatkov,
število klicev na agenta v eni uri,

−
−

prihodki na zaposlenega v klicnem centru,
povprečen čas obdelave klica.

Prav tako bomo primerjali podatke finančnih kazalnikov, ki jih bomo pridobili v poročilih na
strani AJPES. Prikazali bomo poslovanje podjetja Linea directa, d. o. o., med letom 2014–
2019, indeks prihodka na zaposlenega med leti 2014–2019 in kazalnike poslovanja med leti
2015–2019.

1.2

Predpostavke in omejitve

Predpostavljamo, da se podjetja zavedajo pomena digitalizacije, da jih področje zanima in da
se zavzemajo za izboljšave znotraj podjetja na tem področju. Predpostavljamo tudi, da v
klicnem centru delajo relativno mladi ljudje, kateri se zavedajo pozitivnega pomena
digitalizacije v podjetju. Predpostavljamo, da bodo anketiranci podali resnične odgovore in da
bodo dostopni podatki enakovredno primerljivi.
Omejitve pri obravnavanju problema vidimo v tem, da bo raziskava zajela le ugotovitve
določenega podjetja, zato rezultatov ne bomo mogli posploševati.

1.3

Metode raziskovanja

Magistrska naloga temelji na različnih raziskovalnih metodah. V teoretičnem delu bomo
uporabili metodo deskripcije in metodo kompilacije. Informacije bomo pridobivali iz
obstoječe domače in tuje literature in drugih dostopnih virov.
Uporabljena bo tudi metoda komparacije, saj gre za primerjavo različnih teorij glede vplivov
in učinkov digitalizacije v klicnem centru in na zaposlene znotraj podjetja. Za izvedbo
kvantitativne raziskave bomo uporabili anketiranje zaposlenih v klicnem centru. Pri ključnih
kazalnikih bomo ugotavljali tudi spremembe v daljšem časovnem obdobju (dve leti).
Rezultate bomo dodatno preverili s Cronbach alpha koeficientom po posameznih sklopih
vprašanj.
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2

CRM KONCEPT IN KONCEPT DIGITALIZACIJE

Trženjski koncept se prvič pojavi sredi 50-ih let 20. stoletja in je predstavljal izziv za
predhodne koncepte, kjer je bila filozofija trženja usmerjena v koncept naredi in prodaj –
usmerjena na izdelek. Koncept ravnanja odnosov z odjemalci je filozofija zaznaj in odzovi se
– narediti prave izdelke in ponuditi želene storitve za svoje stranke (Kotler 2004, 19).
CRM naj bi revolucionarno spremenil naš pristop do kupcev, izboljšal izkušnjo za potrošnika
in dobavitelju prinesel velike koristi glede prihodkov, prav tako je mehanizem za boljše
ozaveščanje dobaviteljev o kupčevih navadah in frekvencah. CRM rešitve lahko izboljšajo
učinkovitost prodaje, trženja in storitev ter zagotavljanje številnih informacij o kupcih, na
osnovi katerih bi se moral dobavitelj prilagoditi potrebam kupca. Lahko pa je to strategija, ki
se uporablja za boljše spoznavanje potreb in vedenja kupcev, da bi razvili močnejši odnos z
njimi. Konec šestdesetih let 20. stoletja je guru managementa Theodore Levitt 1 dejal, da je
namen posla ustvariti in obdržati stranko. Zagovarjal je, da mora sodobno podjetje na celoten
poslovni proces gledati kot na tesno integrirano prizadevanje za odkrivanje ustvarjanja, ki
vzbuja in zadovoljuje potrebe strank. Več kot dve generaciji kasneje se ta koncept pričenja
prebujati (Das 2007, 1–2).
Organizacije po svetu sedaj dejavno obravnavajo sisteme CRM, ki s pomočjo tehnoloških in
modnih programskih paketov gradijo in ustvarjajo poslovni koncept, ki nakazuje, da je
poznavanje in razumevanje potreb strank jedro tega, da lahko stranki ponudijo najboljšo
storitev, rešitev oziroma izdelek. Kaj je torej CRM in kakšne so resnične koristi za vaše
podjetje? Izgradnjo trajnostnih in uspešnih odnosov z veliko bazo strank ni najlažje narediti in
bo neposredno vplivala na ključne operativne procese, od razvoja izdelkov do prodaje. Ne gre
zgolj za tehnično vprašanje in prodajo, temveč za interakcijo celotnega podjetja s strankami
(Das 2007, 2–3).
Kotler (2004, 52) poudarja, da trženje s poudarkom na ravnanju odnosov s strankami
omogoča, da podjetje lahko stranki ponudi odlično storitev glede na to, kar vedo o
posameznih strankah in jim prilagodijo storitve, programe in ponudbo.
Koncept CRM bi opredelili kot filozofijo podjetja in družbe, ki nima jasne definicije. Številni
avtorji imajo različne poglede na koncept CRM in bomo nekaj več opredelitev navedli
naknadno v naslednji točki in jih slikovno prikazali v preglednici 4. Lahko pa zagotovo
trdimo, da sta digitalizacija in koncept CRM prepletena pojma in da brez sodobne
digitalizacije ne bi govorili o napredku informacijske družbe in niti o konceptu CRM kot
orodju za pomoč uspešnejšemu poslovanju.
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Primarni vir ni naveden.
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Bavec idr. (2018, 26–27) pravijo, da nas v digitalizacijo prisilijo konkurenčna okolica,
ekonomska globalizacija in razvoj. Kakšen vpliv bo imela v Sloveniji nasploh, pa je odvisno
od celotne družbe in vsakega posameznika. Njen vpliv presega tehnološke in ekonomske
vidike, saj gre v resnici za spreminjanje družbe v celoti.
Bavec idr. (2018, 26–27) menijo, da je bila Slovenija v osemdesetih letih ena najuspešnejših
evropskih držav pri vzpostavljanju računalniško podprtih temeljnih državnih evidenc, ki je
bila celo desetletje vzor novim prihajajočim članicam Evropske unije. Danes je Slovenija
nekje v evropskem povprečju, toda vprašati se moramo, ali se bomo zadovoljili s trenutnim
stanjem in ali bomo poskušali doseči nacionalni razvoj in politični konsenz okoli teh
usmeritev. Bavec idr. (2018, 26–27) menijo, da bodo za resničen preboj na področju
digitalizacije potrebne sistemske spremembe, finančna sredstva, novi pogledi na zaposlovanje
in izobraževanje.
Slovenija se mora na poti do digitalne preobrazbe vprašati, ali so vse usmeritve Evropske
unije avtomatično primerne tudi za Slovenijo, ali bi morali upoštevati lastne prednostne
naloge, saj zaradi svoje velikosti ne moremo enakovredno tekmovati z ostalimi članicami
Evropske unije, ali se zavedamo nepredvidljive prihodnosti, ali smo pri tem pripravljeni tudi
tvegati, ter ali smo kot družba dovolj prilagodljivi.
Evropska komisija od leta 2014 (Evropska komisija 2020) spremlja digitalni napredek držav
članic s poročili o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe – DESI (angl. digital economy
and society index). Za vsako državo v Evropi si lahko pogledamo podrobna poročila o
uporabi telekomunikacij. Poročila DESI vsebujejo kvantitativne podatke in izsledke. Trenutna
pandemija covid-19 je pokazala, kako pomembna je digitalizacija v sodobnem svetu za
napredek tako v gospodarstvu kot tudi v družbi. Poročilo DESI za leto 2020 (Evropska
komisija 2020) vključuje analizo na evropski ravni o širokopasovni povezljivosti, digitalnih
spretnostih in znanjih, uporabi interneta, digitalizaciji podjetij, digitalnih javnih storitvah,
novih tehnologijah, kibernetski varnosti, sektorju IKT ter njegovi porabi na področju raziskav
in razvoja.
V poročilu indeksa digitalnega gospodarstva in družbe DESI 2020, ki ga je izdelala Evropska
komisija (Evropska komisija 2020), je Slovenija izboljšala svojo uvrstitev za leto 2020 in se
uvršča na 17. mesto med 28 državami članicami EU (slika 1). Predvsem je napredovala v
razsežnosti integracije digitalne tehnologije. Zanimiv je podatek, da se je uporaba interneta
zvišala z 49,8 na 51,7, pa vendar še vedno zaostaja za povprečno oceno EU, ki znaša 58,0. V
razsežnosti človeškega kapitala se je ocena zvišala s 46,3 na 48,3 in je zdaj blizu povprečne
ocene EU, ki znaša 49,3. Slovenija se je pri svoji uvrstitvi v razsežnosti digitalnih javnih
storitev dvignila za eno mesto.
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Slika 1: Uvrstitev glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto
2020
Vir: Evropska komisija 2020, 3.

Če povzamemo vseh pet razsežnosti, ki vplivajo na indeks digitalnega gospodarstva, lahko
vidimo, da je v zadnjih dveh letih Slovenija napredovala s 46,5 v letu 2018 na 52,6 v letu
2020 (preglednica 2).
Preglednica 2: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2018–2020
Slovenija
uvrstitev

EU
ocena

ocena

DESI 2020

16

51,2

52,6

DESI 2019

17

48,7

49,4

DESI 2018

16

45,9

46,5

Vir: Evropska komisija 2020, 3.

Bavec idr. (2018, 37–39) so z analizo PPPN (prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in
nevarnosti) prikazali metodološki pristop, ki identificira in na zelo enostaven ter razumljiv
način prikaže najpomembnejše dejavnike uspeha (preglednica 3). Med pomanjkljivosti so
uvrstili tradicionalen tog način politike in demografske trende, ki bodo pripeljali do
pomanjkanja usposobljenih kadrov, ki jih zahteva digitalizacija. Kot priložnosti navajajo
predvsem to, da lahko povečamo in na trajnostni ravni zadržimo naš gospodarski razvoj in na
ta način ustvarimo družbo, v kateri bo življenje prijetnejše in bolj kakovostno. Trenutno vse
kaže na to, da bo tudi manjšim državam, ki imajo majhno ekonomijo, težje kot večjim.
Pomanjkljivost se kaže tudi v nacionalnih značilnostih, povezanih z odnosom do tveganja in
hierarhičnega razmišljanja. Ker pa smo majhna ekonomija, je naša navezava na Evropsko
unijo zelo pomembna. Lahko se pohvalimo s tehnološko tradicijo in s pozitivnim odnosom do
znanja, saj nas je zgodovina prisilila, da smo postali vsaj ekonomsko prilagodljivi.
Neizogibno bo skozi čas, da bo tehnološki razvoj šel svojo pot, da bo naša okolica vedno bolj
konkurenčna in tekmovalna. Na prednosti in priložnosti lahko sami precej vplivamo,
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predvsem s prilagodljivostjo družbe na vseh ravneh in s pripravljenostjo na spremembe in z
njimi povezana tveganja. Zavedati se moramo, da bo treba vedno več vlagati v sistem
izobraževanja in ga tudi formalno prilagoditi novim okoliščinam.
Preglednica 3: Analiza PPPN naše digitalne preobrazbe

Notranji
vidik

Negativne okoliščine

Prednosti
- pozitiven odnos do znanja
- delovna in tehnološka tradicija
- ekonomska prilagodljivost

Pomanjkljivosti
- majhna ekonomija
- toga država in politika
- negativni demografski trendi

Zunanji
vidik

Pozitivne okoliščine

Priložnosti
- ekonomska konkurenčnost
- trajnostni razvoj
- kakovost življenja

Nevarnosti
- izjemno konkurenčno okolje
- nepredvidljiv tehnološki razvoj
- negativen družbeni vpliv digitalizacije

Vir: Bavec idr. 2018, 39.

Že Drucker2 (Anderson in Kerr 2002, 1) je dejal, da je najboljše predvidevanje prihodnosti
tako, da jo sam ustvarjaš. Kaj bo s Slovenijo v prihodnosti in kako se bo prilagajala
digitalizaciji, je zelo težko predvideti. Zgodovina kaže, da se družba veliko bolj prilagaja
tehnologiji kot pa obratno. Že v preteklosti so celo vrhunski strokovnjaki podali veliko
napačnih ocen in se takrat nobenemu ni sanjalo o odprtem globalnem internetu, o družabnih
omrežjih in digitalni mobilni tehnologiji ali robotiki. Na področju informacijske tehnologije si
prihodnost lahko ustvarjamo že s tem, da sami odločamo, katere tehnologije bomo uporabljali
in na kakšen način. Tehnologija bo pomembno vplivala na to, kakšna bo morala biti naša
družba, da bo Slovenija konkurenčna na evropskem trgu.
Globalni razvoj informacijskih tehnologij bo šel svojo pot, na katero bo Slovenija zelo malo
vplivala. Bavec idr. (2018, 55–63) opišejo Slovenijo v prihodnosti digitalizacije skozi dva
scenarija, ki jih bomo na kratko opisali v spodnjih alinejah, da si lažje predstavljamo, kaj se
lahko zgodi v prihodnosti. Prvi scenarij je, da sledimo ostalim in da bo Slovenija bolj ali manj
pasivno sledila evropskim usmeritvam in direktivam v skladu z zahtevami skupnega
digitalnega trga in bo na tak način zagotovila ekonomski obstanek v evropskem povprečju.
Tak scenarij je zelo verjeten glede na dosedanja dogajanja in je tudi s stališča politike
najugodnejši, najcenejši in najmanj tvegan. Za uvajanje sprememb bomo raje počakali in
sledili najboljšim, ne bo pretiranih vlaganj v digitalizacijo in ustrezne kadre, prav tako ne bo
sprememb v dosedanjih modelih delovanja javnega sektorja, javne uprave in zdravstva. V
izobraževalnem sistemu ne bo sprememb in spodbujanja v tehnološko in multidisciplinarno
usmerjene študije.
Bavec idr. (2018, 55–63) opišejo še drugi scenarij, kjer bo Slovenija med najboljšimi, zelo
proaktivna in bo poleg evropskih iskala tudi optimalne razvojne rešitve. Za tak prehod bo
2
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nujno treba uvesti korenite ekonomske in družbene ukrepe, sistemske prilagoditve in
prerazporeditev vedno omejenih proračunskih sredstev. V tem zelo optimističnem scenariju bi
vsaj formalno morala najpomembnejšo vlogo prevzeti vlada, širše gledano celotna politika.
Potreben bi bil širši politični konsenz, ki bi odvzel moč izrazito ozkim interesnim skupinam.
Trenutno je na vladni ravni pristojnost za digitalizacijo razpršena po resornih ministrstvih, ki
imajo zelo različne poglede in interese. Vlada bi morala najti skupne rešitve in usmeritve. Pri
sprejemanju evropskih direktiv bi bilo treba prepoznati razvojne niše, ki so za nas resnično
prednostne, ki bi jih morali redno preverjati in spreminjati, s pomočjo dvoletnih do triletnih
predvidevanj tehnološkega razvoja na nacionalni ravni in z neprestanim zgledovanjem po
razvitejših evropskih državah. Potrebovali bi veliko sistemskih in finančnih spodbud,
spremembe v večini obstoječih organizacijskih rešitev v javnem sektorju in nujno
digitalizacijo v zdravstvu. Mogoče bi lahko govorili celo o zdravstvu 4.0 kot simbolični
primerjavi z radikalnimi koncepti industrije 4.0. Primerov iz tujine je več kot dovolj.

2.1

Definicije CRM

V tem poglavju bomo predstavili nekaj misli glede koncepta CRM, kako nanj gledajo različni
avtorji in strokovnjaki s tega področja. Povzamemo, da nekateri CRM opisujejo kot orodje, s
pomočjo katerega pridobivamo informacije o kupcih, nekateri kot strategijo, drugi pa zgolj
kot filozofijo podjetja za doseganje lastnih ciljev in strategij poslovanja.
Tako na primer Anton in Hoeck (2002) pravita, da sistem CRM postaja strategija za vsa
podjetja, kot dejavnik vpliva na zadovoljstvo, zvestobo, uspešno prodajo in ponavljajoča se
naročila kupcev. Adebanjo (2003) doda, da je sistem CRM prav tako najhitreje rastoči pristop
managementa v mnogih organizacijah.
Drugačen pogled na sistem CRM imata Anderson in Kerr (2002, 2–5), ki pravita, da je CRM
celovit pristop ustvarjanja, vzdrževanja in širitve odnosov z odjemalci. CRM opišeta širše kot
celovit pristop poslovanja na vseh področjih organizacije, ki ni nikoli samo del IT službe. Je
način razmišljanja, kako upravljati in pristopati pri odnosih z odjemalci, predvsem pomembno
je, da mora imeti CRM jasno strategijo znotraj organizacije.
Obstajajo avtorji, kot je Brown (2000, 7), ki menijo, da je v zadnjem desetletju preveč
organizacij domnevalo, da so bili njihovi izdelki ali storitve toliko boljši, da se bodo stranke
samodejno vračale po še več. Da pa lahko učinkovito konkurirajo na današnjem trgu, morajo
organizacije spremeniti svojo strategijo, da postanejo bolj osredotočene na kupce in ne na
izdelke. Upravljanje odnosov s strankami je najboljši način za vključitev tega pristopa,
usmerjenega k strankam, v celotno organizacijo. Nujno je razumevanje in predvidevanje
potreb sedanjih in potencialnih strank organizacije. Sodobnejši sistem CRM tako povezuje
ljudi, procese in tehnologijo za optimiranje prihodkov in dobička podjetja ter na ta način
zagotavlja največje zadovoljstvo strank.
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Das (2007, 4) opredeli sistem CRM kot upravljanje vseh interakcij znotraj stranke. Njegov
poudarek je na upravljanju in optimizaciji celotnega življenjskega cikla kupcev. Razlog za
zgornjo definicijo je – navedeni cilj in korist dobrega upravljanja odnosov s strankami je
povečati bazo strank s pridobivanjem novih strank in učinkovitim zadovoljevanjem potreb
obstoječe stranke. Povzeto po Dasu (2007, 4) je CRM izraz informacijske industrije za
metodologije, programsko opremo in običajno zmogljivosti interneta, ki podjetju pomagajo
organizirati upravljanje odnosov s strankami. Podjetje lahko na primer vzpostavi bazo
podatkov o svojih strankah, ki opisuje odnose in vsebuje dovolj podrobnosti, zato bi lahko
vodstvo, prodajalci, ljudje, ki zagotavljajo storitve, in morda kupec neposredno dostopali do
informacij, prilagodili potrebe kupcev proizvodnim načrtom in ponudbam, opozorili stranke
na zahteve po storitvah in vedeli, katere druge izdelke je stranka še kupila.
Dintsis (2020, 14) pravi, da lahko CRM razumemo kot poslovno filozofijo, ki organizacijam
omogoča, da skozi svojo zgodovino in želje jasno razumejo potrebe in zahteve strank, kar je
lahko ključ za pomoč organizacijam pri dolgoročnem načrtovanju.
Glede na vse predhodno navedene definicije pojma CRM se nam je zdela zelo razčlenjena in
vsebinsko vsestranska opredelitev avtorice Payne (2005, 19), ki je opisala in definirala sistem
CRM zelo obsežno z vidika strategije, tehnološko usmerjeno kot aplikacijo in kot celovito
filozofijo. Za konec bomo izluščili nekaj alinej opredelitev, povzetih po avtorici Payne (2005,
19); lahko navedemo več različnih definicij sistema CRM:
− CRM je poslovna strategija v kombinaciji s tehnologijo za učinkovito upravljanje
celotnega življenjskega cikla stranke;
−
−
−
−

−
−
−

−

izraz za metodologije, tehnologije in e-poslovanja, ki jih podjetja uporabljajo za
upravljanje odnosov s strankami;
CRM je aplikacija za e-poslovanje;
CRM je namenjen razvoju in vzdrževanju dolgoročnih, obojestransko koristnih odnosov s
strateško pomembnimi kupci;
CRM lahko obravnavamo kot aplikacijo individualnega trženja in trženjskih odnosov
glede odziva posamezne stranke na podlagi tega, kar nam stranka sama pove, ter kar že
sami vemo o stranki;
je pristop upravljanja, ki organizacijam omogoča prepoznavanje, privabljanje in
povečanje zadovoljstva odjemalcev;
vključuje uporabo obstoječih informacij o stranki za izboljšanje donosnosti podjetja in
storitev za stranko;
stranki skuša zagotoviti most med informacijsko tehnologijo in tržnimi strategijami,
namenjenimi vzpostavljanju dolgoročnih odnosov in donosnosti. Za to so potrebne
informacijsko intenzivne strategije;
CRM je podatkovno usmerjeno trženje.
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Za lažji pregled in razumevanje konceptov CRM in opredelitev različnih avtorjev smo
slikovno prikazali definicije v spodnji preglednici 4.
Preglednica 4: Definicije CRM sistema po različnih avtorjih
Avtor(ji)

Definicija oz. opredelitev

Lakshman
(2008, 1–10)

Je vsestranski proces, ki temelji na informacijski tehnologiji in se osredotoča na
dvosmerno izmenjavo podatkov, saj le na ta način podjetje jasno definira
odjemalčeve želje in potrebe. CRM sistem podpira delovne procese prodaje,
marketinga, podpore strankam, proces razvoja in rasti in doprinese k boljšemu
sodelovanju med zaposlenimi.

Buttle (2009,
15)

CRM je poslovna strategija, ki vključuje notranje procese in funkcije, ter zunanja
omrežja za vzpostavitev vrednosti odjemalca.

Brown (2000,
9–10)

CRM je poslovna strategija, katere cilj je razumeti in napovedati potrebe
odjemalcev, hkrati pa CRM dodatno definira kot proces, pri kateremu se išče
ravnovesje med dobičkom in zadovoljstvom odjemalcev. V preteklosti so se
podjetja spraševala ali naj implementirajo CRM sistem, danes pa je le vprašanje,
v kakšnem obsegu bodo to storila.

Payne (2005, 2– CRM je implementacija specifičnih tehnologij projektnih rešitev, ter integriranih
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serij tehnoloških rešitev usmerjenih v odjemalca in skupek strategij za nadzor
odjemalca, z namenom povečanja njegove vrednosti.
Anton in Hoeck
(2002)

CRM sistem postaja strategija za vsa podjetja kot dejavnik vpliva na
zadovoljstvo, zvestobo, uspešno prodajo in ponavljajoča se naročila s strani
kupcev.

Adebanjo
(2003)

CRM sistem je najhitreje rastoči pristop managementa v mnogih organizacijah.

Anderson in
Kerr (2002, 2–
5)

CRM je celovit pristop ustvarjanja in celovit pristop poslovanja na vseh
področjih organizacije, ki ni nikoli samo del IT službe. Je način razmišljanja
kako upravljati in pristopati pri odnosih z odjemalci z jasno poslovno strategijo.

Das (2007, 4)

CRM sistem je upravljanje vseh interakcij znotraj stranke. Njegov poudarek je na
upravljanju in optimizaciji celotnega življenjskega cikla kupcev. Razlog za
zgornjo definicijo je - navedeni cilj in korist dobrega upravljanja odnosov s
strankami je povečati bazo strank, s pridobivanjem novih strank in učinkovitim
zadovoljevanjem potreb obstoječe stranke.

Dintsis (2020,
14)

CRM je poslovna filozofija, ki organizacijam omogoča, da skozi njihovo
zgodovino in želje jasno razumejo potrebe in zahteve strank.

Kincaid (2003,
41)

CRM je strateško upravljanje informacij, procesov, tehnologije in ljudi za
upravljanje odnosov z odjemalci podjetja, skozi celotni življenjski cikel
potrošnika.

Kumar in
Petersen (2012,
2)

CRM je pripomoček za zbiranje podatkov o svojih odjemalcih, njihovega
zbiranja in analiziranja, za doseganje dodane vrednosti potrošnikov.

Shanthi (2013,
3)

CRM je postopek, ki pomaga pri združevanju številnih informacij o kupcih,
prodaji, trženju v različne programe in tržne trende.

13

2.2

Zaznavanje prednosti in cilji CRM

Da bi lahko zaznali prednosti sistema CRM in določili njegove cilje, se moramo najprej
zavedati bistvene osnove, da bo lahko sistem CRM pozitivno vplival na poslovanje. Anderson
in Kerr (2002, 11–15) tako opredelita pet naslednjih ključnih dejavnikov uspešnosti:
− močno notranje partnerstvo okoli strategije CRM; omenili smo, da je CRM način za
upravljanje in vodenje poslovanja, ki se prepleta z vsemi področji organizacije. Vsi
udeleženci morajo imeti podobne interese, treba je prikazati prednosti uporabe sistema
CRM in morajo se zavedati vseh pozitivnih lastnosti njegove uporabe;
− zaposleni na vseh ravneh in področjih zbirajo informacije za podporo sistemu CRM;
− CRM je prijazen do zaposlenih in do odjemalcev na trgu;
−
−

sporočate samo podatke, ki jih uporabljate, in uporabite podatke, ki jih prijavite;
ne uporabljati visoke tehnologije, če lahko to storite s pomočjo nizko tehnoloških orodij.

Anderson in Kerr (2002, 11–15) pravita, da CRM izboljša donosnost sredstev. Sredstvo je v
tem primeru baza strank in potencialnih strank in bi moral biti točno to – postopek dejavnega
poglabljanja znanja (in ne podatkov), ki ga imamo o svojih strankah skozi čas, nato pa
pridobljeno znanje uporabimo za prilagajanje podjetja in strategij, ki ustrezajo potrebam
posamezne stranke.
Pomembno je poudariti to točko zgolj zato, ker velik del tržnega dojemanja pravi, da je CRM
zgolj tehnološka rešitev, ki vpliva na avtomatizacijo prodajnih sil ali poganja klicni center,
vendar gre za celotno spremembo miselnosti, da postanemo usmerjeni v kupca; ni le kos
tehnologije ali čarobna krogla, ki bo rešila vse naše potrebe. Tak pristop ali model
upravljanja, ki stranko postavlja v jedro procesov in praks podjetja omogoča, da CRM
izkorišča vrhunsko tehnologijo, integrirano strateško načrtovanje od blizu in osebne trženjske
tehnike ter orodja za organizacijski razvoj za oblikovanje notranjih in zunanjih odnosov, ki
povečujejo stopnje dobička in produktivnost znotraj podjetja (Das 2007, 4).
Das (2007, 4) pravi, da govorimo o širjenju koncepta prodaje od ločenega dejanja prodajalca
do nenehnega postopka, ki vključuje vse osebe v podjetju. To je umetnostna znanost zbiranja
in uporabe informacij o strankah za oblikovanje pričakovanj glede storitev za stranke. Teh
procesnih vprašanj praktično ni mogoče obravnavati, ne da bi se lotili tehnologije, vendar si je
pomembno zapomniti, da so v odnosih s strankami človeški odnosi končna sila. CRM govori
o razvoju in izvajanju poslovnih strategij in podpornih tehnologijah, ki zapolnjujejo vrzeli
med trenutnimi in potencialnimi uspešnostmi organizacij pri pridobivanju, rasti in ohranjanju
strank.
Kavitha (2020, 15) poudarja vpliv globalizacije na področju e-poslovanja ter pravi, da je prav
ta izzvala vsa podjetja, da komuniciranje s strankami naredijo resnično interaktivno. Novi
CRM se od filozofije množičnega komuniciranja preusmerja v bolj individualizirano
komuniciranje ena proti ena. Avtomatizirano tržno komuniciranje v realnem času v povezavi
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z učinkovito, prilagojeno prodajo in storitvami omogoča podjetjem ustrezno in pravočasno
komuniciranje. Na trgu CRM se pričakovanja strank in zapletenost odnosov s strankami
povečujejo, česar ne povzroča samo nova tehnologija, temveč tudi večja mobilnost v polju in
hitrejši razvoj novih izdelkov. Podjetja morajo še naprej povečevati funkcijo zapletenosti
odnosov med strankami in njimi. Iz stare paradigme množične proizvodnje se morajo
preusmeriti na novo paradigmo množičnega prilagajanja, da bodo zadovoljila natančno
povpraševanje kupcev.
Prav tako Kavitha (2020, 16) opredeli CRM kot postopek pridobivanja, zadrževanja in
povečevanja donosnih kupcev, ki zahteva jasno osredotočenost na atribute storitve, ki
predstavljajo vrednost za kupca, ki ustvarja zvestobo. Upravljanje odnosov s strankami ima
več prednosti:
− zmanjšuje stroške oglaševanja,
−

olajša ciljanje na določene stranke s poudarkom na njihovih potrebah,

−
−

olajša sledenje učinkovitosti dane kampanje,
omogoča organizaciji dokončanje za storitve, ki temeljijo na strankah, ne pa na ceni,

−

preprečuje prekomerno porabo strank z nizko vrednostjo ali premajhno porabo za stranke
z visoko vrednostjo,

−

pospeši čas za razvoj in trženje izdelka,

−

izboljšuje uporabo odjemalskega kanala in tako kar najbolje izkoristi vsak stik s stranko.

Glede na navedeno literaturo se nam zdi najbolj pomembna prednost sodobne CRM rešitve:
− povečanje baze podatkov organizacije in njena smiselna uporaba za izboljšanje prodaje,
poznavanje odjemalcev in povečanje zadovoljstva uporabniške izkušnje;
− avtomatizira proces dela, kjer je le mogoče;
−
−

2.3

omogoča hitrejši pretok informacij znotraj organizacije in med zaposlenimi;
omogoča individualiziran način komuniciranja ena proti ena.

Vpliv CRM sistemov na poslovne procese

Das (2007, 5) pravi, da aplikacije CRM lahko omogočijo učinkovito upravljanje odnosov s
strankami, če ima podjetje pravilno vodstvo, strategijo in kulturo. Predvsem poudarja, da je
CRM izvajanje poslovnih strategij, ki vodijo k preoblikovanju funkcionalnih dejavnosti in
zahtevajo prenovo delovnih procesov. S takim pojmovanjem krepi razumevanje, da je CRM
verižna reakcija, ki jo sprožijo nove strateške pobude, ne pa nekaj, kar lahko sprožimo v
delovnem procesu, ali, še huje, na tehnološki ravni. Upravljanje odnosov s strankami je
poslovna strategija za izbiro in upravljanje strank za optimizacijo dolgoročne vrednosti. CRM
zahteva poslovno filozofijo in kulturo, usmerjeno na kupca, da podpira učinkovite procese
trženja, prodaje in storitev.
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Bibiano, Mayol in Pastor (2007) opredelijo poslovni proces kot skupek povezanih dejavnosti,
ki ustvarjajo vrednost s pretvorbo vložka v bolj dragocen rezultat, kjer tako vhodne kot
izhodne vrednosti stroji ali ljudje pretvorijo v dodano vrednost. Poslovne procese razdelijo na
tri vrste:
− procesi upravljanja: procesi, ki urejajo delovanje; tipični procesi upravljanja vključujejo
korporativno upravljanje in strateško upravljanje;
− operativni procesi: ti procesi ustvarjajo primarni tok vrednosti in so del osnovne
dejavnosti; tipični operativni procesi so nabava, proizvodnja, trženje in prodaja;
−

podporni procesi: ti podpirajo osnovne procese.

Poslovni proces je mogoče razstaviti na več podrejenih procesov, ki imajo svoje lastnosti,
hkrati pa prispevajo k doseganju cilja temeljnega procesa. Analiza poslovnih procesov
običajno vključuje preslikavo procesov in podrejenih procesov na nižjo raven dejavnosti. Pri
procesih je smiselno upoštevati značilnosti ciljev procesov, vhode in izhode, začetek in konec
procesa, merljive značilnosti procesa in stalno izboljšanje, pravita Kovačič in Bosilj Vukšić
(2005, 30).
Iz preglednice 5 je mogoče obravnavati povezave med poslovnimi procesi in sistemi CRM.
Preglednica 5: Povezava poslovnih procesov in sistemov CRM
Poslovni proces

Sistem CRM

proces upravljanja

analitični CRM

operativni proces

operativni CRM

podporni proces

sodelovalni CRM

Vir: Bibiano, Mayol in Pastor 2007.

Bibiano, Mayol in Pastor (2007) opišejo analitični CRM kot tak, ki se ukvarja z zbiranjem in
analizo podatkov, povezanih s strankami in trženjem, z zagotavljanjem dragocenih informacij
za podporo pri odločanju in strateških usmeritvah na prodajnem področju. Ker procesi
upravljanja vključujejo operacije, kot so že omenjene, je poudarjeno razmerje med temi
elementi. Za operativne procese pravijo, da so jedro posla in ustvarjajo ukrepe, ki podjetju
dajejo številne cilje. Operativni CRM je center za vse dejavnosti, povezane s trženjem
prodaje, storitvami za stranke, kar pomeni celotne komercialne poslovne procese. Za
podporne procese pravijo, da delujejo skupaj s postopki upravljanja, kar jim daje trajnostne
ukrepe za izvajanje glavnih poslovnih procesov podjetja, sodelovalni CRM pa podpira odnose
med uporabniki v celotni organizacijski strukturi in v dejanjih operativnega CRM.
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2.4

Človeški dejavnik v CRM

Po Dasu (2007, 9–12) si organizacije že vrsto let prizadevajo razumeti kupce, ki kupujejo
njihove izdelke. Običajno bi morala organizacija biti sposobna odgovoriti na vprašanja, kot
so: kakšen izdelek so nazadnje kupili, kdaj nazadnje telefonirali, kako so izvedli zadnjo
transakcijo, ali so k nam pristopili preko spletne strani, elektronske pošte ali telefonskega
klica. V resnici veliko organizacij sploh ne ve, kdo so njihove stranke ali vsaj koliko jih
imajo. Ugotavljanje, kdo so stranke in kaj hočejo, strankam ustvarja dodano vrednost.
Vprašajte katerega koli izkušenega vodjo trženja in potrdil bo, da je za ustvarjanje
zadovoljnih strank ključno ne le zagotavljanje izdelka ali storitve, temveč tudi razumevanje in
upravljanje pričakovanj potrošnikov. Kljub trudu bodo mnogi ugotovili, da njihove stranke še
vedno delujejo nepredvidljivo in se pogosto znajdejo nezadovoljne in razočarane nad
rezultatom svoje transakcije. Kakšna je rešitev? Strokovnjak na področju trženja Das (2007,
9–12) povzame, da je za uspešno poslovanje pomembno zbiranje podatkov o strankah, s
katerimi kasneje s pomočjo določenih meritev in s pomočjo petih ključev stranki ustvarimo
dodatno vrednost.
2.4.1 Podatki – neznani diamant
Das (2007, 10) pravi, da vodilni managerji, ki se osredotočajo na znanje in zbiranje podatkov,
za izboljšave in inovacije v tehnologiji, omogočijo učinkovitejše razumevanje njihovega trga.
S pomočjo skupnih analiz lahko prenesejo velike količine podatkov z nizkimi stroški. Na ta
način omogočajo, da organizacije analizirajo vedenjske vzorce strank, posamezne stopnje
donosnosti in življenjske vrednosti svojih strank. Vendar Das (2007, 10) prav tako poudarja
bogastvo znanja strank znotraj lastnih organizacij in svojih zaposlenih ter da je treba najti
interakcijo med njimi. Opredeli tri modele, ki natančneje opredelijo vedenje kupcev:
− verjetnost nakupa določenega izdelka ali storitve,
−
−

najboljša naslednja ponudba,
verjetnost napake.

Ti modeli so značilni za obstoječe baze strank v organizacijah in ne temeljijo na
predpostavkah o značilnostih življenjskega sloga ali demografskih profilih, ki upoštevajo
načela segmentacije. Ker naša strategija CRM napreduje, so potrebna stalna merjenja in
analize uspešnosti (Das 2007, 10).
Podpora za merjenje in analizo lahko vključuje (Das 2007, 10):
− segmentacijo strank – stroške storitve,
−
−
−

donosnost kupca / izdelka / kanala – optimiranje prihodkov,
napovedovanje povpraševanja – vrednost življenjske dobe kupca,
analizo kampanje – odziv kupcev,
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−

učinkovitost kanala – zadovoljstvo strank,

−

analizo prodaje – pritožbe strank.

2.4.2 Ustvarjanje vrednosti za stranke
Po Dasu (2007, 11–16) inteligentni podatki zagotavljajo stroje za upravljanje smiselnih
odnosov s strankami. Analiza podatkov lahko usmerja oblikovanje tržnih komunikacij,
upravljanje kakovostnih izdelkov pa rezultate, ki se pretvorijo v dolgoročno donosne odnose z
edinimi viri trajnostnih prihodkov – prihodki strank. Das (2007, 11–16) je opisal štiri stopnje
pri upravljanju vrednosti za stranke:
− Prva stopnja – določite dejanja svojih strank: prva stopnja pri ustvarjanju vrednosti za
stranke je razumevanje vaše baze strank. Analiza obstoječih podatkov lahko zagotovi
informacije o segmentaciji, vedenjskih značilnostih in donosnosti ter stopnjah odtoka, ki
ustvarjajo razumevanje vaših strank.
− Druga stopnja – določite pričakovanja svojih strank: pričakovanja, čeprav jih je težko
obvladati, so pogosto vzrok za disonanco, ki povzroči izgubo strank. Razumevanje potreb
in želja kupcev glede na vaše storitve in kakovost izdelkov je bistvenega pomena, če
želimo vzpostaviti trajno, vzajemno vrednost in trajne odnose.
− Tretja stopnja – oblikovanje modela vrednosti kupca: kombinirano razumevanje vedenja
strank, potreb in želja, bo model vrednosti kupca poskušal doseči na stroškovno
najučinkovitejši način, upoštevajoč zadovoljstva kupcev.
− Četrta stopnja – dostaviti model vrednosti za stranke: izvajanje integracije sistemov,
procesov, ponudnikov storitev, poslovne tehnologije in infrastrukture, poleg ustvarjanja
merilnih sistemov za spremljanje napredka.
Kumar in Reinartz (2006, 18–19) pravita, da je sistem CRM ključnega pomena za ustvarjanje
vrednosti stranke in da sta dodana vrednost stranke in dodana vrednost podjetja pozitivno
povezana. Stranke gojijo zelo različna pričakovanja do izdelkov ali ponujenih storitev, zato je
pomembno, da podjetje z nižjim ustvarjanjem stroškov poskuša ponuditi odjemalcu storitev
ali izdelek, za katerega meni, da ima od njega največjo korist.

2.5

Lastnosti programov CRM

Kavitha (2020, 16–19) opiše pomembne lastnosti, ki jih je treba upoštevati za uspešno
uporabo sistema CRM pri upravljanju odnosov z odjemalci. Na kratko bomo v nadaljevanju
opisali vse štiri pomembne lastnosti, ki jih lahko dosegamo z uporabo sodobnega CRM
sistema, in sicer:
−
−

zmagati nazaj ali prihraniti,
raziskovanje,

−

zvestoba in
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−

navzkrižna prodaja ali pospeševanje prodaje.

Zmagati nazaj ali prihraniti – je postopek prepričanja kupca, da ostane pri organizaciji, ali
prepričanja, da se ponovno pridruži, ko organizacijo zapusti. Od štirih kategorij kampanj je
zmaga nazaj časovno najbolj občutljiva. Raziskave kažejo, da je štirikrat večja verjetnost, da
bo kampanja za zmago uspela, če se vzpostavi stik v prvem tednu po pobegu, kot če se
vzpostavi v četrtem tednu. Selektivnost je še en vidik uspešne kampanje za zmago. Vodilna
organizacija pogosto filtrira svoje možnosti za stike, da izključi stranke, ki so se pogosto
zamenjale, imajo slabo bonitetno oceno ali katerih uporaba je nizka. Nedavno delo na tem
področju je pokazalo, da mnogi od teh potrošnikov bodisi zmanjšujejo splošno uporabo ali,
kar je še huje, prehajajo na konkurenčni izdelek (Kavitha 2020, 16–19).
Raziskovanje – je iskanje in prizadevanje za pridobivanje novih kupcev. Poleg ponudbe je
treba razviti učinkovit model segmentacije na podlagi potreb, ki omogočajo, da organizacija
učinkovito ciljno usmerja ponudbo. Organizacija mora dosegati ustrezno sprejemanje svoje
ponudbe in za to ne sme porabiti preveč sredstev za oglaševanje in promocije. Priporočljivo je
doseči 95-odstotno stopnjo zaupanja, preden se lotite raziskovanja. Segmentacija na podlagi
potreb določa, kaj kupci želijo od organizacije, segmentacija na podlagi dobička pa
opredeljuje, kako dragocena je stranka, in pomaga organizaciji, da se odloči, koliko je
pripravljena zapraviti za pridobitev te stranke (Kavitha 2020, 16–19).
Zvestoba – je tretja kategorija, v kateri je najteže pridobiti natančne ukrepe. Organizacije, ki
strankam poskušajo preprečiti oditi, uporabljajo tri bistvene elemente: model segmentacije na
podlagi vrednosti in na podlagi potreb ter modeli predvidevanja odtoka. Vrednostna
segmentacija omogoča organizaciji, da ugotovi, koliko je pripravljena vložiti. Ko se kupec
odloči, da pripada presejanju segmentacije, ki temelji na vrednosti, lahko organizacija s
pomočjo segmentacije na podlagi potreb ponudi prilagojene programe. Nekateri izmed najbolj
priljubljenih načinov so letalske milje in hotelske točke. Ker pa se organizacije bolj
osredotočajo na potrebe posameznih strank, lahko enako zvestobo dosežejo z manj naložbami
(Kavitha 2020, 16–19).
Navzkrižna prodaja ali pospeševanje prodaje – je znana tudi kot povečanje deleža denarnice
ali zneska, ki ga stranka porabi. Namen postopka je opredeliti dopolnilne ponudbe, ki bi jih
kupec želel. Kampanje navzkrižne prodaje so pomembne, ker ciljne stranke že imajo
vzpostavljen odnos z organizacijo. V finančnem smislu, ko stranka sprejme ponudbo za
navzkrižno prodajo ali prodajo, začne ta organizacija ustvarjati več dobička (Kavitha 2020,
16–19).
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3

PREDSTAVITEV PODJETJA LINEA DIRECTA, D. O. O.

Linea directa (2021a) je podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo centra dialoga s kupci. Ponaša se
z več kot 15 let neposrednega navdiha za neposredno trženje. Vodilo podjetja so neposredni
rezultati in uspehi njihovih strank, kjer podjetje črpa energijo za uspehe na trgu. Podjetje je
aktivno na 19 tržiščih vzhodne in srednje Evrope na enem mestu. Ponaša se z več kot 350
zadovoljnimi partnerji. Naj omenimo ključne partnerje do danes: Sberbank, Readers digest,
Top shop, Terme Krka, Petrol, Hbo, Microsoft, UniCredit Bank, Jelovica, IBM, Honda, Aci
Global, SKB, Dormeo. Njihovi partnerji so hitro rastoča ali globalno prepoznavna podjetja iz
panog, kot so IT, bančništvo, zavarovalništvo, avtomobilska industrija in podobno.
Spletna stran Dnevnik (2019a) piše o tem, da je bilo podjetje v letu 2019 nominirano za
slovensko gazelo na območju savinjsko-zasavske regije. Prav tako lahko na spletnem portalu
Dnevnika (2019b) razberemo, da je podjetje leta 2017 postalo del skupine M+, največjega
ponudnika BPO storitev, ki je v novem partnerstvu z Lineo directo prepoznala priložnost za
širitev trga v Sloveniji. Podjetje je na ta način povečalo dobiček in v letu 2018 po združitvi
sinergij z M+ skupino ustvarila 7,5 milijona evrov prihodkov, na ravni skupine pa 45
milijonov evrov. Vse od združitve dalje, podjetje Linea directa ni več odvisna od zunanjih
podizvajalcev, dodatne priložnosti pa izvaja s sestrskimi podjetji, ki skupaj lahko ponujajo
kakovostne in celostne storitve na enem mestu. Podjetje se lahko pohvali tudi s tem, da je zelo
odgovorno v odnosu do družbe in okolja, aktivno dela na področju energetske učinkovitosti,
sodeluje z Rdečim križem, podpira rejniške domove in namesto poslovnih daril vsako leto
denar raje donirajo v dobrodelne namene in si na ta način prizadevajo, da bi k takim dejanjem
spodbudili tudi poslovne partnerje (Dnevnik 2019b).
Temeljne storitve klicnega centra Linea directa, d. o. o., so:
− Sprejem dohodnih klicev: informacijska pomoč za uporabnike, sprejem preseženih klicev
ali klicev izven delovnega časa, reševanje reklamacij, pomoč pri plačilni disciplini,
sprejem naročil ali poprodajna podpora in podpora trženjskih dejavnosti.
Primer dobre prakse navajajo v podjetju Linea directa, d. o. o., kjer za naročnika izvajajo
storitev sprejema vhodnih klicev. Naročnikovi izzivi so nizka odzivnost klicnega centra,
odhajanje zvestih strank in 0 % konverzija pri prodaji. Z najemom klicnega centra in
njihovo svetovalno podporo so odzivnost dvignili za 29 % in za 4 % prodajno konverzijo.
Stranke so zadovoljne, saj so prejele odgovor na klic, in na ta način je naročnik izboljšal
uporabniško izkušnjo (Linea directa 2021b).
− Izvajanje izhodnih klicnih akcij: pospeševanje prodaje, neposredna prodaja, podpora
prodajnim procesom, dogovarjanje sestankov, ažuriranje baz podatkov ter raziskave trga
in javna mnenja.
Primer dobre prakse, kjer je bila za naročnika bila izvedena neposredna telefonska
prodaja, katere cilj je bil povečanje prodaje produkta. Po prvem mesecu je bila uspešnost
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−
−
−

dviga prodaje za 19 %. V delovni proces vključijo motivacijske igre in stalne treninge
prodajnih veščin za prodajne agente (Linea directa 2021c).
Poslovno svetovanje: razdeljeno je v štiri sklope, ki jih bomo za lažje razumevanje in
enostavnejši pregled prikazali v spodnji preglednici 6 (Linea directa 2021č).
Storitve asistence: domska asistenca, primerjalna in plačniška (Linea directa 2021d).
Skriti kupec: podjetje se izdaja za potencialnega kupca in obišče vašo poslovalnico,
pokliče vaš klicni center ali posreduje povpraševanje na vaš elektronski naslov. Vsak
odziv zaposlenega se zabeleži in analizira. Na ta način podjetje pridobi objektiven
vpogled v prodajno naravnanost svojih zaposlenih ter primerjavo z drugimi
konkurenčnimi podjetji, konkretne predloge, kako povečati ali nadgraditi prodajo in
povečati zadovoljstvo uporabniške izkušnje (Linea directa 2021e).

Preglednica 6: Vrste poslovnega svetovanja
Dejavnost
Akademija

Prodajni treningi

Specialistični programi

Individualni treningi

-

Ponudba (možnosti)
prodajne dejavnosti in motivacija,
ugotavljanje potreb,
utrjevanje ugotavljanja potreb,
prodajna orodja in tehnike,
ugovori in zaključevanje,
dejavno poslušanje,
predstavitev veščin,
pisno komuniciranje,
utrjevanje ugovorov,
priprava na izpit,
analiza.
prodajne skrivnosti in motivacija,
ugotavljanje potreb,
prodajna orodja in tehnike,
ugovori in zaključevanje,
trening simulacije,
veščine prodajnih predstavitev,
utrjevanje ugotavljanja potreb,
utrjevanje ugovorov,
vse faze prodajnega sestanka,
priprava na izpit,
zaključni test in analiza.
trženjska besedila za splet in brošure,
branding za prodajalce,
skupinska dinamika in motivacija,
komuniciranje z mediji,
vodenje sestanka,
uspešen networking,
telefonsko komuniciranje,
komuniciranje z zahtevnimi kupci in reševanje konfliktov,
samoevalvacija in ciljna usmerjenost.
komuniciranje z mediji,
vodenje klicnega centra,
komunikacijski treningi,
priprava na javni nastop,
vzpostavitev telefonske prodaje in komunikacije za malo podjetje.

Vir: Linea directa 2021č.
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Razlogi, kot so nižji stroški, fleksibilnost, specializirano znanje, najnovejša tehnologija,
zagotavljanje kakovosti so ključni razlogi, zakaj se odločiti za najem zunanjega kontaktnega
centra. Razloge in prednosti najema kontaktnega centra bomo za lažji vpogled opisali v
spodnji preglednici (preglednica 7).
Preglednica 7: Prednosti najema zunanjega kontaktnega centra
Vrsta prednosti

Opis

Nižji stroški

Plačate le telefonske svetovalce in čas, ki ga potrebujete. Ni stroškov
zaposlovanja in izobraževanja, saj za to poskrbi kontaktni center.

Fleksibilnost

Glede na vaše poslovne potrebe se število obsega ljudi in dela poveča
ali zmanjša. Takojšnja podpora za hitre oglaševalske akcije, kjer se
nenadoma poveča obseg klicev.

Specializirano znanje

Zaposleni v kontaktnem centru so strokovnjaki na svojem področju in
razvijajo strategije na podlagi dobrih preteklih praks, kar je mogoče
pridobiti z izkušnjami le v tovrstni panogi.

Najnovejša tehnologija

Podjetje vlaga v infrastrukturo, ki ponuja večkanalno komunikacijo
(spletna komunikacija, SMS-ov in e-pošte).

Zagotavljanje kakovosti
in drugih kazalnikov
uspešnosti

Meritev kazalnikov uspešnosti, kot npr. povprečen čas pogovora,
rešitev ob prvem klicu, produktivnost, prodaja. Kontaktni center redno
meri kazalnike uspešnosti in s tem zagotavlja spremljanje rezultatov in
upravljanje zadovoljstva strank.

Vir: Linea directa 2021f.

3.1

Vrste klicnih centrov

Avtorja Chaturverdi in Chaturverdi (2005, 86) pravita, da klicne centre lahko na splošno
razvrstimo v tri različne kategorije glede na naravo, površino in lastništvo klica. Vrste klicnih
centrov bomo opredelili v spodnjih alinejah:
− Dohodni/ odhodni: kadar je klicni center specializiran za sprejemanje klicev strank /
tretjih oseb, je znan kot vhodni klicni center. V osnovi se uporablja pri skrbi za stranke, v
idealnem primeru pa bi moral imeti eno ali več brezplačnih številk. Odhodni klicni center
lahko tako opredelimo kot klicni center, od koder se kličejo tretje strani. Glavna korist
odhodnih klicnih centrov je zbiranje, trženje in maloprodaja katalogov. Odhodne klice
lahko razdelimo na dve komponenti: B2C (poslovno do potrošnika) in B2B (poslovno do
poslovnega), kar je odvisno od tega, ali je klicana stranka podjetje ali posamezen
potrošnik.
− Mednarodno / domače: označuje geografsko območje strank, za katere skrbi klicni center.
Klicni center, ki kliče / sprejema klice strank, ki se nahajajo zunaj političnih meja države,
v kateri je klicni center, bi poimenovali kot mednarodni klicni center. Nekatere
značilnosti takšnega klicnega centra so razlike v časovnih pasovih. Deželni zakoni,
območje prevladujočega vpliva ter kulturne in jezikovne razlike med stranko in agentom.
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−

3.2

Domači klicni centri bi očitno zadovoljili potrebe strank v istih geografskih in političnih
mejah.
Interno / zunanje: interni klicni center vodi podjetje, ki je lastnik izdelka / storitve, v
zvezi s katerim je bil klic opravljen ali sprejet, medtem ko podjetje pri zunanjem
izvajanju preprosto stopi v stik s podjetjem, ki je pripravljeno prevzeti odgovornost za
obdelavo klicev za stranko storitve ali izdelka.

Tehnologija klicnega centra

Klicni center je integracija človeških in tehničnih virov. Običajno mora imeti klicni center
poleg splošnih večnamenskih pripomočkov, kot so računalniki, tiskalniki, telefaksi in
telefonske linije, nekaj sofisticirane opreme, da poveča produktivnost. Namen namestitve teh
pripomočkov je, da povečajo število obravnavanih klicev, zmanjšajo pritiske na agente,
enakomerno porazdelijo obremenitev klicev, usmerjajo klice na določeno skupino agentov itd
(Charturverdi in Chaturverdi 2005, 93).
Avtorja Charturverdi in Chaturverdi (2005, 93) pravita, da se za doseganje cilja povečanja
produktivnosti klicnega centra uporabljajo nekateri od naslednjih pripomočkov / tehnologij:
−

−

Integracija računalniške telefonije (CTI): to se nanaša na integracije računalnikov s
telefonskimi stikali in omogoča računalniku, da izda ukaze stikala za premikanje klicev,
enkrat uporablja računalniško inteligenco za telekomunikacijske naprave, kot so stikala in
telefonski instrumenti. Zajema številne tehnologije, kot so lokalno omrežje,
interaktivnost, obdelava glasu, glasovna pošta, avtomatizirano spremljevalno osebje,
prepoznavanje glasu, predvidevanje klicanja, skupno računalništvo, hkratni glasovni
podatki in pretvorba besedila v govor.
Samodejni distributer klicev (ACD): ACD sprejme klic in ga postavi v vnaprej
določenem vrstnem redu v vrsto čakajočih klicev. Na najpreprostejši ravni poskrbi, da je
prvi klic tudi prvi sprejeti klic. Dostavlja klicne agente v vnaprej določenem vrstnem
redu. Dostavi klic agentu, ki je bil najdlje prost (ali v prostem teku), ali naslednjemu
agentu, ki je na voljo v klicnem centru. Ponuja tudi sredstva 0 za določitev številnih
možnih sprememb v vrstnem redu klicev in agentov. Na kratko – zagotavlja, da so
človeški viri v klicnem centru uporabljeni čim bolj učinkovito, saj ima zmožnost
obravnavanja klicev s hitrostjo in obsegom, ki presega človeške zmožnosti.

Ponuja tudi podrobna poročila o vseh vidikih klicne transakcije s sklicevanjem na naslednje
statistične podatke:
− število klicev, povezanih s sistemom,
− skupno število klicev, ki dosežejo agente,
−
−

kako dolgo je klic najdlje čakal na agenta,
povprečna dolžina vsakega klica in čas zaključka,
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−

čas, v katerem je bil agent prijavljen,

−

skupaj število zapuščenih klicev (Charturverdi in Chaturverdi 2005, 93).

3.3

Upravljanje zaledne pisarne – angl. back office

Charturverdi in Chaturverdi (2005, 104) pravita, da so klicni centri podskupina upravljanja
zalednih operacij. Upravljanje zalednih pisarn sicer ne more spadati v pristojnost
funkcionalnosti klicnega centra, vendar moramo omeniti nekatere njegove vidike v tem
sklopu poglavja. Ta vrsta klicnih centrov samo obdeluje podatke, prejete od kupca, njihov cilj
pa je vzpostaviti bazo podatkov svojih odjemalcev, kupcev oziroma obstoječih strank.
Skupina za upravljanje zalednih pisarn ima vse ustrezne podrobnosti o stranki in je
pooblaščena za stik s stranko, vendar le, kadar je to upravičeno. Avtorja Charturverdi in
Chaturverdi (2005, 104) navedeta naslednji primer: zavarovalnica ima zaledni operativni
center, kjer se beležijo vse nove prijave in police. Ekipa prejme podatke iz svojega
čezmorskega kraka v obliki slikovnih datotek obrazcev, ki jih stranka izpolni, naloga pa je
elektronsko posodabljanje podatkov v centralni bazi podatkov z analizo obrazcev, ki jih
izpolni stranka. Zdaj se lahko zgodi, da obstaja kakšno polje, ki ga kupec pusti praznega ali ga
zapolni nečitljivo, agent pa med pregledovanjem obrazca naleti na to in zdaj bi moral
poklicati stranko, da prevzame ali preveri podatke.

3.4

Analiza SWOT

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (v nadaljevanju analiza SWOT) je najbolj
vseobsegajoča in razširjena analiza. Ime analize SWOT je sestavljeno iz prvih črk angleških
besed S – prednosti (angl. strenghts), W – slabosti podjetja (angl. weaknesses), O –
priložnosti podjetja (angl. opportunities) in T – nevarnosti podjetja (angl. threats). Analiza
SWOT je zato pomembno orodje v analizi razmer za zbiranje vseh potrebnih strateških osnov
odločanja iz različnih virov. Cilj analize SWOT je oceniti in uskladiti prednosti in slabosti
podjetja z možnostmi in grožnjami za ustvarjanje strateških alternativ (Sarsby 2016, 3–4).
Številne prednosti in slabosti, ki jih bomo prikazali v spodnji preglednici (preglednica 8) je
naštel Sarsby (2016, 3–4).
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Preglednica 8: Prednosti in slabosti analize SWOT
Prednosti

Slabosti

SWOT je enostavno razumeti – preprost
diagram in brez matematike.

Uporaba slabe kakovosti podatkov, vključno z
anekdotami, govoricami in dejavniki, izraženimi
kot posploševanje.

SWOT se uporablja na številnih ravneh v
organizaciji – od posameznika do ekipe,
poslovne enote ali oddelka in korporativne
strategije.

Uporaba podatkov, ki temeljijo na zaznavah,
prepričanjih, vrstah osebnosti in željah.

SWOT se lahko uporablja na različnih globinah
– lahka obdelava za preprostejše okoliščine do
zelo podrobne obdelave večjih ali zapletenih
vprašanj.

Ne vključuje ločevanja elementov analize
zbiranja podatkov, njihovo vrednotenje in
posledično odločanje.

SWOT je zelo vizualno, zato je enostavno
komunicirati z drugimi deležniki.

Enostavno je prezreti temeljna načela, zaradi
česar so dejavniki razporejeni na napačno
področje analize – posledično pa neveljavna
strategija.

Vir: Sarsby 2016, 3–4.

3.4.1 Analiza SWOT prejšnjega sistema CRM (Abraxas CRM CAT PRO)
V spodnji preglednici 9 bomo opisali analizo SWOT, ki smo jo ustvarili po lastni izvedbi, in
sicer kot temeljne prednosti predhodnega sistema smo navedli, da je bil sistem zelo enostaven
za uporabo, prav tako je omogočal visoko stopnjo avtomatizacije in personalizacije strank, ker
je beležil celotno zgodovino interakcij s strankami vse od prvega klica in skozi celoten
življenjski cikel stranke v podjetju. Na ta način je omogočal beleženje vsakega nakupa,
povpraševanja ali pripombe kupca. Sistem CRM je upravljala usposobljena ekipa, ki je nudila
svetovanje uporabnikom in nenehno podporo. Velika prednost sistema je bila tudi v tem, da je
omogočala interno brezplačno klicanje med lokacijami. Ko pa govorimo o slabostih, smo
izpostavili, da sistem CRM ni omogočal sočasnega klicanja več ljudi hkrati, zaradi tega je bil
tudi čas upravljanja s klicem od sprejema do zaključka in obdelave daljši. Platforma je bila
zastarelega videza in neprivlačna za oči. Velika slabost pa je tudi v tem, da je bil sistem CRM
vezan na strežnik in telefonsko centralo. Priložnosti za izboljšave bi videli tako samo v
trajnostnem razvoju sistema ali ekonomski konkurenčnosti. Glavne nevarnosti pa so
predvsem z vidika zakonodaje, saj prihaja do nenehnih spreminjanj zakonodaje o varovanju
osebnih podatkov, velik vpliv na nevarnosti ima finančno gospodarska kriza in hiter napredek
IT. Nadgradnja predhodnega sistema CRM je bila za podjetje prevelika investicija oziroma
finančni vložek.
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Preglednica 9: SWOT analiza prejšnjega sistema CRM (Abraxas CRM CAT PRO)
Priložnosti

Prednosti
Enostaven za uporabo.

Trajnostni razvoj.

Integracija s komunikacijami omogoča visoko
stopnjo avtomatizacije in personalizacije strank.

Ekonomska konkurenčnost.

Omogoča beleženje celotne zgodovine interakcij
s strankami.
Rezultat poročanja lahko uporablja interno
platformo za poročanje.
Usposobljena IT ekipa, ki nudi svetovanje
uporabnikom CRM CAT PRO sistema.
Brezplačno interno klicanje med lokacijami.
Slabosti

Nevarnosti

Uporaba samo IP telefonije (ne omogoča
sočasnega klicanja več ljudi hkrati).

Spremembe zakonodaje o varovanju osebnih
podatkov.

Dolg čas upravljanja in obdelave klicev.

Finančna in gospodarska kriza.

Zastarel izgled platforme.

Hiter napredek IT tehnologije.

Sistem CRM je vezan na strežnik in telefonsko
centralo.

3.4.2 SWOT analiza obstoječega sistema CRM
Iz preglednice 10 bomo izluščili temeljne lastnosti obstoječega sistema CRM s pomočjo
izdelave analize SWOT. Kot glavne prednosti obstoječega sistema CRM bomo izpostavili, da
je usmerjen v odjemalca / kupca / stranko in na ta način omogoča hitro odzivnost za reševanje
problema s stranko in izpolnitev njenih želja in potreb. Ker se obseg dela v klicnem centru
nenehno spreminja, odvisno od projekta in trenutnega povpraševanja in klicev, je glavna
prednost sistema prav v tem, da sami lahko določamo podatke, ki so v tistem trenutku
pomembni za poslovanje, in sami določamo, koliko ljudi hkrati opravlja delo na enem
projektu. Na ta način izboljšamo uporabniško izkušnjo, hkrati prepoznamo najbolj zveste
stranke in jih segmentiramo. Do programa pa lahko dostopamo s katere koli lokacije, ki
omogoča dostop v oblaku. Za upravljanje takega sistema se moramo zavedati, da potrebujemo
zelo usposobljen kader. Ker program omogoča izredno hitro delo in doseganje zelo dobrih
rezultatov, so lahko zaposleni kdaj pregoreli in lahko privede do napak pri delu in ne
ažurnosti podatkov, kar lahko posledično privede do nezadovoljstva strank. Priložnosti v
prihodnosti vidimo v hitrejšem razvoju novih prilagojenih storitev in v tržnih poteh, v
povečanju zadovoljstva strank in širokem krogu potencialnih kupcev. Nevarnosti pa se kažejo
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v majhni ekonomiji, veliki konkurenci, v negativnih vplivih družbe na digitalizacijo in hitrem
tehnološkem napredku.
Preglednica 10: Analiza SWOT obstoječega sistema CRM
Priložnosti

Prednosti

Hitrejši razvoj novih prilagojenih storitev in
tržnih poti.

Usmerjen v odjemalca / kupca / stranko in hkrati
uporabnikom / zaposlenim omogoča hitro
odzivnost za reševanje problema s stranko in
izpolnitev njihovih želja.

Povečanje zadovoljstva in zvestobe strank.
Zaradi razmer, ki so posledica covid-19, je
povečan obseg dela, ker se večina stvari ureja na
daljavo preko IT.

Prilagaja se trenutnemu obsegu dela (sami
določimo podatke, ki so ključni za uspešno
poslovanje).
Izboljša uporabniško izkušnjo predvsem zaradi
hitrejše odzivnosti in napredne informacijske
dovršenosti.
Prepozna zveste stranke in jih segmentira.
Do programa lahko dostopamo iz katere koli
lokacije, saj omogoča uporabo preko strežnika in
oblaka.
Slabosti
Zahteva usposobljen kader za nemoteno
delovanje.

Nevarnosti
Majhna ekonomija.
Delovanje je vezano na internetno povezavo in
njeno hitrost.

Če podatki niso ažurni, lahko pride do
nezadovoljstva strank (nepravilni podatki).

Veliko konkurence tovrstnih CRM rešitev.

Zaposleni delajo izredno hitro, ker jim program
tako narekuje, posledično so včasih
nezadovoljni.

Hitri tehnološki napredki na trgu.
Negativen družbeni vpliv digitalizacije.

3.4.3 Primerjava obeh sistemov CRM
V zadnjih dveh poglavjih smo izluščili glavne lastnosti obeh sistemov CRM s pomočjo
analize SWOT, ki nam zelo enostavno prikaže ključne prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti. Ker gre za zelo specifično dejavnost panoge klicnega centra, je zelo pomembno,
da novi sistem CRM omogoča uporabo preko strežnika ali oblaka, kar tudi pomeni, da ni
stroškov vzdrževanja, delo poteka hitreje in nemoteno. Delavci lahko do sistema dostopajo s
katere koli lokacije. Kot ključno prednost navajamo, da sistem omogoča sočasno klicanje več
agentov hkrati in na način pametnega dodeljevanja tudi razporeja zaporedje klicev in
ugotavlja, kateri agent je najprimernejši za sprejem klica. Sistem se hitro tehnološko razvija,
prilagojen je trenutnim potrebam, ki jih lahko upravitelji z dovoljenim dostopom spreminjajo,
nadgrajujejo in prilagajajo, kar omogoča boljše rezultate klicnih akcij. Stranke na tak način
vedno dobijo odgovor v čim krajšem času in na ta način povečujemo zadovoljstvo strank ter
ohranjamo njihovo lojalnost in dodajamo vrednost storitvi klicnega centra. Zamenjava
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sistema CRM je vsekakor strateška odločitev vodstva podjetja, ker je z njegovo zamenjavo
videla dodatno priložnost za povečanje delovnih mest, širjenja ponudbe, povečanje števila
naročnikov. Program podjetju omogoča, da lahko hkrati dela na več različnih kampanjah in po
potrebi dodaja število agentov s samo enim klikom in preko kontrolne konzole preverja
njihovo delo. Hkrati program omogoča obširna poročila, ki so na voljo v realnem času, na ta
način lahko sprotno preverjamo kazalnike uspešnosti, ki so pomembni za doseganje najboljših
rezultatov. Povečanje števila zaposlenih in donosnosti na zaposlenega smo prikazali v
preglednici 14 (stran 34), kjer vidimo, da se je stopnja rasti povečala za 115,4 % prihodka na
zaposlenega po uvedbi novega sistema CRM v letu 2017. V preglednici 15 (stran 34) kasneje
pa vidimo, da je imelo podjetje v letu 2016 2.754.682 prihodkov, v letu 2019 pa kar 8.659.930
prihodkov, kar pomeni skoraj trikratno rast. Število zaposlenih je podjetje povečalo med
letoma 2016 in 2019 s 54 zaposlenih na 71 zaposlenih.
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4

KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Kaplan in Norton (2000, 21) sta opredelila štiri vidike, ki so potrebni za uravnotežen sistem
kazalnikov, in sicer finančni vidik, kjer se osredotočamo na to, katere cilje moramo doseči, da
bomo uspešni pri izpolnjevanju pričakovanj lastnikov. Drugi vidik je vidik notranjih
poslovnih procesov, kjer se vprašamo, v katerih poslovnih procesih se moramo izkazati, da
bomo zadovoljili lastnike in stranke. Tretji vidik je vidik učenja in rasti z vprašanjem, kako
naj okrepimo svojo sposobnost za spremembe in izboljšave, da bomo uresničili svojo vizijo.
In še zadnji vidik poslovanja s strankami, kjer se vprašamo, kako naj nastopamo do naših
strank, da bomo uresničili svojo vizijo.
Teorija uravnoteženih sistemov kazalnikov je vsestranska, saj finančne kazalnike uravnoteži z
operativnimi kazalniki in združuje vse štiri vidike poslovanja, kot so finančni vidik, vidik
poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov in pri tem ne zanemarja vidika
učenja in rasti. Vsi ti vidiki povečajo verjetnost sprejemljivosti strategije organizacije na
strani managementa in zaposlenih, poveča se jasnost komunikacije v organizaciji in izboljša
se organizacijska kultura (Kaplan in Norton 2000, 21).
Na sliki 2 smo prikazali, kako so uravnoteženi sistemi kazalnikov med seboj prepleteni.

Slika 2: Uravnoteženi sistem kazalnikov
Vir: Kaplan in Norton 2000, 24.

Kaplan in Norton (2000, 325) sta sistem zastavila kot okvir za merjenje uspešnosti in sta
hkrati zagovornika, da si lahko vsaka organizacija izdela svoj sistem, če sledi osnovnim
načelom uravnoteženega sistema kazalnikov, ki ga je mogoče izvesti v roku pol leta;
opredelila sta štiri poglavitne faze:
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−

izdelava programa merjenja,

−
−

opredelitev strateških ciljev,
izbira strateških kazalnikov,

−

oblikovanje izvedbenega načrta.

Bernard Marr (2012, 1) nemški strokovnjak in avtor mnogih uspešnic, v svojih delih opisuje
ključne kazalnike uspešnosti in jih razdeli v posamezne sklope. Kazalniki se nanašajo na
finančno perspektivo, na perspektivo odjemalca, trženja in prodaje, operativne procese,
perspektivo zaposlenih in socialno odgovornost organizacije. Podoben pogled na kazalnike
uspešnosti navaja tudi Eckerson (2006, 294), ki pravi, da je KPI orodje, s katerim merimo,
kako dobro organizacija ali posameznik izvaja operativno, taktično ali strateško dejavnost, ki
je ključnega pomena za sedanji in prihodnji uspeh organizacije. Tak koncept je zelo širok in
zajema tako finančne kot nefinančne rezultate znotraj organizacije. Nekateri pa se
osredotočajo predvsem na finančni vidik poslovanja in menijo, da so finančni pokazatelji
ključni za poslovanje v prihodnosti. Tako na primer Kerzner (2013, 117–119) opredeli KPI
kot kritičen sestavni deli vseh sistemov v organizaciji za merjenje zasluženih vrednosti, saj se
osredotočajo na prihodnje rezultate, in to so informacije, ki jih zainteresirane strani
potrebujejo za odločanje pri poslovanju. Omenja, da so ključni kazalniki uspešnosti preprosti
in merljivi. Kerzner (2013, 124) omeni pogosto uporabljeno pravilo angl. »SMART« ki je
bilo prvotno razvito za določanje smiselnosti in kot sredstvo za prepoznavanje ključnih
značilnosti:
− S = specifično: KPI je jasen in osredotočen na cilje uspešnosti oziroma poslovni namen;
−

M = merljivo: KPI lahko izrazimo količinsko;

−

A = dosegljivo: cilji so razumni in dosegljivi;

−
−

R = realističen ali ustrezen: KPI je neposredno povezan z delom na projektu;
T = časovno zasnovano: KPI je mogoče izmeriti znotraj danega časovnega obdobja.

Kerzner (2013, 124) pravi, da smo si več kot štiri desetletja zastavljali kot kazalnik uspešnosti
samo čas ter strošek in predvsem nas je zanimal zgolj finančni vidik. Danes temu ni več tako
in se zavedamo pomena nefinančnih kazalnikov uspešnosti, kot so npr. zadovoljstvo
odjemalcev in zaposlenih, uspešnost komuniciranja s strankami, obravnavanje in reševanje
reklamacij ter podobno. Izbira pravih KPI-jev in njihovega pravega števila bo organizaciji
omogočila boljše odločanje, izboljšana bo uspešnost projekta, pomagala bo hitreje prepoznati
težavna območja in izboljšala odnose med kupci, izvajalci ter deležniki.

4.1

Kazalniki uspešnosti v klicnem centru

Vsak klicni center ima svoja določena merila za doseganje ciljev, ki se lahko ugotavljajo s
pomočjo finančnih ali nefinančnih kazalnikov uspešnosti. Glede na prebrano literaturo smo
ugotovili, da se v panogi klicnih centrov pretežno postavljajo cilji na podlagi nefinančnih
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kazalnikov, in sicer avtorja Hope in Player (2012, 319) pravita, da so ključni kazalniki
uspešnosti klicnega centra čas obdelave klica, čas pogovora, delovni čas po klicu, (FCR)
stopnja ločljivosti prvega stika, (IVR) stopnja zaključka interaktivnega glasovnega odziva in
delež prenesenih klicev.
Prav tako sta Robinson in Morley (2006) v raziskavi ugotavljala, da je za klicni center
značilna integracija telefonske in vizualne prikazovalne enote tehnologije. V zadnjem času
imajo klicni centri dodatno tehnologijo, interaktivni glasovni odziv (IVR), prekrit z
obstoječimi tehnologijami. Poleg tega lahko dohodne klice postavite v čakalno vrsto in jih
dodelite želeni osebi. Upravitelji klicnih centrov lahko sledijo številu klicev na agenta, številu
opuščenih klicev, času, ki je potreben za opustitev, povprečju hitrosti sprejemanja klicev,
zasedenosti agentov, kakovostni ravni storitve, identifikaciji klica, ki je najdlje v čakalni vrsti,
identifikaciji agenta, ki je najdlje sedel brez dela, odmore ali zaključek dela po klicu in kako
dolgo zaključno delo v povprečju traja na klic.
V raziskavi Sheika in Shahabudeena (2014), izvedeni v mestu Chennai v Indiji, je bilo
namensko izbranih 15 najboljših klicnih centrov. V raziskavi je sodelovalo 500 izbranih
zaposlenih, ki so odgovarjali na strukturiran vprašalnik petstopenjske Likertove lestvice.
Raziskovali so lastnosti ključnih kazalnikov uspešnosti klicnega centra in njihov pomen za
uspešnost poslovanja.
Rezultati raziskave (Sheik in Shahabudeen 2014) so pokazali, da je ključni kazalnik
uspešnosti zadovoljstvo kupcev, sledil mu je dejavnik stroškov ugodnosti oziroma koristi
BCR (angl. benefit cost ratio), zmožnost zaključiti pogovor s stranko na prvi klic, klici na dan
na agenta, povprečen čas upravljanja klica in opuščeni klici. Dejavniki stroški ugodnosti,
rešitev na prvi klic in stopnja opustitve so pozitivno vplivali na zadovoljstvo strank, medtem
ko je povprečen čas klica vplival negativno. Ugotavljata tudi, da so KPI klicnega centra
odvisni od poslovnih ciljev podjetja. Projekt, ki je prodajno usmerjen, se bo torej osredotočil
na prihodek, na prodajo, opravljeno na klic, pri tem pa bo ohranjal nizke stroške poslovanja.
Miciak in Desmarais (2001) pa sta ugotovila, da je bila uspešnost klicnih centrov odvisna od
sposobnosti njegovih delavcev.
Anton (1997) pravi, da so ključni kazalniki uspešnosti lahko zelo dobro sredstvo za oceno
trenutnega stanja organizacije in služijo kot orodje za prihodnje strategije in načrtovanja. KPI
lahko prepoznajo vidike delovanja tam, kjer organizacija dela narobe, in imajo največji vpliv
na kakovost klicnega centra, ker pomagajo zniževati stroške brez žrtvovanja kakovosti ali
vpliva zadovoljstva kupcev. Anton (1997) je predlagal, da se kazalniki uspešnosti razvrstijo v
kazalnike poslovanja, kazalnike dohodka, stroška in kazalnike kakovosti storitev. V vhodnem
klicnem centru poudari kot ključni kazalnik uspešnosti zaključen klic ob prvem stiku,
povprečen čas v čakalni vrsti, stopnjo opustitve in povprečen čas odziva na klic. Prav tako je
SoonHoo (2008) v svoji raziskavi ugotovil, da so bili ključni kazalniki povprečna hitrost
odgovora, povprečen čas v čakalni vrsti, povprečen čas pogovora, povprečen čas po klicu in
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zadovoljstvo strank. Podobne ugotovitve navaja tudi raziskava Jodie Monger (2009, po Sheik
Manzoor in Shahabudeen 2014).
Feinberg idr. (2002) so proučevali KPI-je in jih predlagali 13: povprečna hitrost odgovora,
delež zaključenih strank ob prvem stiku, povprečna stopnja opustitve, povprečen čas
pogovora, upoštevanje urnika, povprečen čas po klicu, klici klicnega centra na leto, stopnja
prometa, povprečen čas v čakalni vrsti in raven storitve.

4.2

Vpliv sistema CRM na kazalnike uspešnosti

Za preverjanje druge izvedene trditve, da je uvedba sodobnega sistema CRM izboljšala
rezultate kazalnikov uspešnosti, smo primerjali poslovanje med letoma 2016 in 2017. V letu
2017 je dejansko prišlo do uvajanja novega sistema CRM. Za primerjavo smo upoštevali
projekt, za katerega je podjetje izvajalo storitve sprejemanja klicev že pred uvedbo novega
sistema CRM, kot tudi po uvedbi novega sistema CRM. Kot temelje kazalnike uspešnosti smo
upoštevali kazalnik uspešnosti, da je 80 % klicev sprejetih v najmanj 40 sekundah, povprečen
čas čakanja, da agent klic sprejme, povprečje čakanja na klic, koliko časa agent porabi za
obdelavo klica v sistemu po končanem pogovoru, čas obdelave klica in koliko klicev lahko
agent sprejme na uro (Linea directa 2018).
Ugotavljali smo delež spremembe na podlagi spremenljivk delovnih dni, koliko klicev agent
sprejme na dan, delovne ure, ki jih opravi povprečno en agent v delovniku, za lažjo
interpretacijo. V preglednici 11 smo prikazali rezultate in kako je uvedba sodobnega sistema
CRM vplivala na ključne kazalnike uspešnosti v podjetju.
Preglednica 11: Kazalniki uspešnosti za obdobje med letoma 2016–2017
Predhodni CRM Sedanji CRM
Delež
(obdobje enega (obdobje eno spremembe
leta)
leto)
(%)

Kazalniki uspešnosti (KPI)
80 odstotkov sprejetih klicev v 40 sekundah (na uro)

32

40

25

Povprečen čas v čakalni vrsti (sek)

45

20

55

8

15

87,5

90

60

50

6,25

11,63

86

3

2

33,3

Povprečje čakanja klica
Čas vnosa podatkov ter kontrola vnesenih podatkov
(sek)
Število klicev na agenta v eni uri
Povprečen čas obdelave klica (min)
Vir: Linea directa 2018.

Izkazalo se je, da se je število sprejetih klici v času 40 sekund povišal za 25 % glede na
predhodni sistem CRM, da so se čakalne vrste skrajšale za 55 %, da agent povprečno čaka na
klic za 87,5 % manj v primerjavi s predhodnim sistemom. Prav tako ugotavljamo, da se je čas
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za vnos podatkov skrajšal za kar 50 % in da se je konverzija sprejetih klicev na agenta v eni
uri povečala za 86 %. Obdelave klica so se skrajšale za 33,3 % (Linea directa 2018).
V spodnji preglednici 12 smo povzeli številke, na podlagi katerih smo določili izračune
kazalnikov uspešnosti. Kot primerljive podatke smo vzeli delo na istem projektu, kjer je bilo
delo opravljano eno leto v obstoječem kot tudi v predhodnem sistemu CRM.
Preglednica 12: Spremenljivke za interpretacijo kazalnikov uspešnosti
Spremenljivke

Predhodni CRM
(obdobje enega leta)

Delovni dnevi

Sedanji CRM
(obdobje eno leto)

240

240

Klici na dan

50

93

Klici na leto

12000

22320

Vir: Linea directa 2018.

Povzeli smo podatek, da je leto imelo 240 delovnih dni, da je en agent povprečno sprejel 50
klicev na dan v predhodnem sistemu CRM in 93 v novem sistemu CRM. V predhodnem
sistemu CRM je lahko sprejel 12000 klicev, v novem pa kar 22320. Delovne ure so bile enake
v obeh primerjavah, in sicer osem delovnih ur na dan (Linea directa 2018).

4.3

Finančni kazalniki uspešnosti pred uvedbo obstoječega sistema CRM in po njej

V prejšnjem poglavju smo interpretirali nefinančne kazalnike uspešnosti, da pa bi lahko ovrgli
ali potrdili trditev, da je uvedba sodobnega sistema CRM pozitivno vplivala na uspešnost
poslovanja, bomo preverili in interpretirali še finančne kazalnike. Podatke smo pridobili iz
baze podatkov AJPES poročila. Prikazali bomo poslovanje med leti 2014 in 2019
(preglednica 13), prikazali bomo indeks prihodka na zaposlenega in stopnjo rasti prihodka na
zaposlenega (preglednica 14).
V preglednici 13 lahko vidimo, da so se med leti 2015 in 2019 povečali čisti prihodki od
prodaje za 37,3 % in prihodki za 37 %. Lahko predvidevamo, da je k temu pripomogla
implementacija novega CRM sistema v letu 2017.
V preglednici 14 smo prikazali, kaj se je dogajalo s prihodki na zaposlenega med leti 2014 in
2019 in izračunali stopnjo rasti v vsakem letu. Najvišjo stopnjo rasti prihodka na zaposlenega
smo ugotovili prav v letu 2018 po uvedbi sodobnejšega sistema CRM, in sicer za kar
115,4 %. Prav tako se je v letu 2018 občutno povečalo število zaposlenih na 94. V primerjavi
z letom 2014, kjer je bilo število zaposlenih 52, predstavlja ta podatek kar 80,77 % rast števila
zaposlenih.
V preglednici 15 so prikazani kazalniki poslovanja med letom 2014 in 2019. Če upoštevamo,
da je bil v letu 2017 vpeljan nov sistem CRM, lahko v številkah razberemo ključne podatke
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vpliva uvedbe sodobnega sistema CRM. Opazimo lahko, da so se sredstva povečala za kar
20,9 % ter da se je čisti prihodek od prodaje povišal za kar 37,3 %. Lahko sklepamo, da je do
povečanja prihodkov in čistega prihodka od prodaje prišlo zaradi uvedbe sodobnega sistema
CRM, ker omogoča nižje stroške vzdrževanja, prav tako pa omogoča hkrati več zaposlenim,
da opravljajo delo učinkoviteje in hitreje.
Preglednica 13: Prikaz poslovanja med letom 2014–2019 v podjetju Linea directa,
d. o. o.

Leto

Sredstva

2014

735.708

Kapital

Prihodki

Čisti
dobiček
ali čista
izguba

Sprememba
glede na
Bilančni
Število
leto 2014
dobiček/izguba zaposlenih
(v %)

425.863 2.523.556 191.585

–3.225.536

52

–

2015 1.592.125 1.116.690 2.452.197 687.885

–2.537.651

56

7,69

2016 1.640.116 1.054.219 2.754.682 –62.960

–2.600.610

54

3,85

2017 1.652.908 1.293.379 3.303.125 237.345

–2.363.265

89

71,15

2018 2.169.879 1.406.820 7.513.430 113.880

–2.249.385

94

80,77

2019 3.401.863 1.527.790 8.659.930 121.514

–2.128.415

71

36,54

Vir: AJPES 2021.

Preglednica 14: Indeks prihodka na zaposlenega in stopnja rasti
Leto

Prihodki

Zaposleni

Prihodki na
zaposlenega

Indeks prihodka
na zaposlenega

Stopnja rasti (%)

2014

2.523.556

52

48529,9

0

0,0

2015

2.452.197

56

43789,2

90,2

–9,8

2016

2.754.682

54

51012,6

116,5

16,5

2017

3.303.125

89

37113,8

72,8

–27,2

2018

7.513.430

94

79930,1

215,4

115,4

2019

8.659.930

71

121970,8

152,6

52,6

Vir: AJPES 2021.

Preglednica 15: Kazalniki poslovanja med leti 2015–2019 Linea directa, d. o. o.
Kazalniki poslovanja

Stopnja
rasti (%)

2019

2018

2017

2016

2015

3.401.863

2.169.879

1.652.908

1.640.116

1.592.125

20,9

1.

Sredstva

2.

Dolgoročna sredstva

771.693

551.908

593.702

555.579

646.744

4,5

3.

Kratkoročna sredstva

2.629.355

1.316.998

1.058.383

930.856

944.805

29,2

Se nadaljuje
Preglednica 15 – nadaljevanje
Kazalniki poslovanja

2019

2018

34

2017

2016

2015

Stopnja
rasti (%)

4.

Kapital

1.527.790

1.406.820

1.293.379

1.054.219

1.116.690

8,2

5.

Dolgoročne obveznosti

159.134

0

0

0

6.661

121,1

6.

Kratkoročne obveznosti

1.714.891

737.590

319.168

402.308

359.058

47,8

7.

Čisti prihodki od
prodaje

8.645.787

7.431.604

3.296.006

2.746.294

2.435.324

37,3

8.

Prihodki

8.659.930

7.513.430

3.303.125

2.754.682

2.452.197

37,1

9.

Dobiček ali izguba iz
poslovanja (EBIT)

145.681

142.285

218.335

11.472

154.248

–1,4

10.

Denarni tok iz
poslovanja (EBITDA)

227.166

167.124

241.164

61.156

174.924

6,8

11.

Čisti dobiček ali čista
izguba

121.514

113.880

237.345

–62.960

687.885

–35,2

12.

Celotna gospodarnost
(prihodki / odhodki)

1,02

1,02

1,07

1

1,07

–1,2

13.

Dodana vrednost ali
izguba na substanci na
zaposlenega

23.786

21.371

22.152

27.861

25.051

–1,3

14.

Kratkoročni koeficient
likvidnosti

1,548

1,82

3,4

2,377

2,703

–13

15.

Število zaposlenih

71

94

89

54

56

5,7

Vir: AJPES 2021.
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5

CRM SISTEM COCOS

Platformo Cocos je razvilo podjetje CDE nove tehnologije, d. o. o., ki je inovativno in skuša
biti vedno korak pred drugimi. Prizadevajo si pomagati svojim strankam in partnerjem, da bi
bili njihovo komuniciranje in odnosi do strank čim boljši in celoviti. Delujejo od leta 1994 in
so osredotočeni na razvoj sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij s
poudarkom na orodjih za podporo strankam, njihovemu sodelovanju in upravljanju odnosov
(CDE 2021a).
CRM sam po sebi samostojno nima več vpliva na povečanje lojalnosti strank, kar pomeni, da
je za učinkovito poslovanje s sistemom CRM podjetja treba poudariti sočasen pomen
spremljanja uporabniške izkušnje (CEM – angl. customer experience management), ki jo
uporabnik doživi vsak dan v interakciji s podjetjem ali blagovno znamko. Zato bomo v uvodu
na kratko opredelili ločeno Cocos CEP kot tvorjenje celote Cocos CRM sistema (CDE
2021b).
Cocos CEP – platforma za sodelovanje strank (angl. customer engagement platform)
Cocos CEP sitem ponuja tehnologijo, ki podpira neskončno poti in CEP platforma združuje
upravljanje vseh komunikacijskih kanalov na enem mestu od orodij za upravljanje
oglaševalskih akcij, do napredne segmentacije in ciljnega vodenja interakcij. Skratka
omogoča vam razvoj kontaktnega centra v center upravljanja stikov s strankami. Če na kratko
opišemo njegovo glavno dejavnost je, da skupaj z inteligentnim večkanalnim usmerjanjem
(angl. multichannel routing), distribucijo kontaktov na osnovi usposobljenosti agentov,
poročanjem o realnem času in beleženjem interakcij nudi 360 – stopenjski vpogled v stranko
in jim na ta način omogoča izredno celovito nudenje podpore (CDE 2021b).
Cocos CRM – platforma za upravljanje odnosov s strankami (angl. customer relationship
management)
Cocos CRM ponuja najboljšo uporabniško izkušnjo in omogoča uporabo vseh možnih
kanalov, ki so na voljo, da program in agent najlaže segmentirata in prepoznata stranko, njene
želje in potrebe z vsemi možnimi podatki, ki jih program o stranki ponuja. Ko govorimo o
sistemu Cocos CRM, moramo vedeti, da to ni le sistem CRM, ampak je srce sistema Cocos
CEP. Za lažje razumevanje bomo v spodnjem poglavju s pomočjo enostavne slike za
razumevanje predstavili, kaj vse s sistemom Cocos lahko upravljamo, kaj so njegove
prednosti, kaj s tem kot podjetje pridobimo in katera orodja vse omogoča za izboljšanje
uporabniške izkušnje (CDE 2021b).
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5.1

Predstavitev programa Cocos

Za lažje razumevanje uporabimo slikovni prikaz (slika 3), kjer vidimo, da s pomočjo
inteligentnega večkanalnega usmerjanja vse vhodne podatke usmerimo v Cocos CRM in jih
shranimo. Shranimo vse možne kanale, kot npr. telefon, telefaks, elektronska pošta, SMS
sporočila, socialna omrežja, spletna trgovina, povezana vozila, zrcaljenje zaslona, spletni
klepetalnik, video klic, pisma, osebni podatki in podobno. CRM lahko upravljamo preko
oblaka, hibrida ali premisa (CDE 2021b).
Skratka, ta edinstven način omogoča poenotenje komunikacij ne glede na izbrani kanal, kjer
stranka svobodno odloča, katerega bo uporabila. Dostopa pa lahko z računalnika, tabličnega
računalnika, pametnega telefona.

Slika 3: CRM Cocos multimedijski kanali in obdelava podatkov
Vir: CDE 2021b.

V nadaljevanju bomo opisali šest dejavnosti, ki se dogajajo znotraj sistema pri obdelovanju in
shranjevanju podatkov.
Cocos interaktivna čakalna vrsta (angl. interactive waiting queue)
Če stranka potrebuje takojšnjo pomoč in se zgodi, da ne dobi odgovora zaradi dolge čakalne
vrste na sprejem klica, program Cocos ponuja storitev IVR (angl. interactive voice response),
ki omogoča segmentacijo stranke in jo preusmeri k najustreznejšemu agentu. Taka funkcija
zmanjša stroške in poveča odzivnost podjetja. V CDE podjetju so prav tako razvili
funkcionalnost glasovnega odzivnika interaktivne čakalne vrste, ki stranki ponuja
multimedijsko izkušnjo, kjer med čakanjem na prostega agenta uporabnikom lahko prikazuje
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predhodno posneto video sporočilo, spletne povezave (linke) ali trženjska sporočila (CDE
2021b).

Cocos proaktivni odhodni upravitelj (angl. proactive outbound manager)
Zaradi veliko prejetih informacij stranka včasih ostane brez točnega odgovora in agentje
večino časa rešujejo reklamacije ali pritožbe. Zato nam proaktivni odhodni upravitelj
omogoča, da s pomočjo naprednega izvajanja odhodnih storitev, napovednika izbiranja,
proaktivnih sporočil na mobilne naprave, mešanjem dohodnih in odhodnih kampanj za
klicanje omogočimo prave transakcije in rezultate (CDE 2021b).
V poplavi informacij, stičnih točk in dostopnih komunikacijskih kanalov stranka pogosto
ostane brez popolnega odgovora. Zato se prevečkrat dogaja, da agenti večino svojega časa
namenjajo reševanju pritožb in problemov, namesto proaktivnim interakcijam z uporabniki. Z
uporabo proaktivnega odhodnega upravitelja se poveča prodajna uspešnost, produktivnost
agentov, zmanjša se število dohodnih klicev, poveča se zvestoba strank, ter se omogoča
proaktivna komunikacija (CDE 2021b).

Cocos vodja kampanje (angl. campaign manager)
Ta celovita ustvarjena platforma omogoča načrtovanje personaliziranih tržnih kampanj.
Omogoča, da predvidimo stroške kampanje, da določimo časovni okvir, ponuja izbiro
promocijskih dejavnosti in izbiro komunikacijskih kanalov, ki jih želimo uporabiti. To orodje
omogoča oceno, analizo in pregled tržnih storitev, izbiro baze podatkov in na ta način stranki
dostavimo točno to sporočilo, ki ga potrebuje v danem trenutku, prav tako pa omogoča
sprotno sledenje rezultatov (CDE 2021b).

Cocos povratne informacije strank (angl. customer feedback)
Povratna informacija strank je pri uspešnem poslovanju zelo pomemben podatek. Ena
prodajna transakcija stranke je lahko sestavljena iz več interakcij s podjetjem. Stranka je
lahko že obiskala našo spletno stran ali poklicala v naš kontaktni center in povpraševala po
določeni storitvi ali izdelku, zato je izredno pomembno, da CRM beleži vse interakcije s
stranko, da ga na ta način segmentiramo in imamo čim več informacij oziroma podatkov o
potencialnemu kupcu. Pridobivanje odzivov strank omogoča tudi realno merjenje
zadovoljstva strank. Na ta način lahko uspešno izboljšujemo storitve, povečamo zadovoljstvo
strank in jih tudi lažje zadržimo oziroma ohranimo njihovo zvestobo (CDE 2021b).
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Cocos agent (angl. client)
Orodje agentom zagotavlja brezhibno in učinkovito uporabniško izkušnjo. Z namestitvijo
orodja omogoča podporo strank v vseh uporabljenih komunikacijskih kanalih. Na ta način
omogoča celovit vpogled v stranko in njene pretekle dejavnosti v kontaktnem centru. Orodje
je moč enostavno namestiti kot namizno ali spletno aplikacija, ki podpira (CDE 2021b):
− večkomunikacijsko podporo,
− vpis in opis vsake interakcije,
−
−

načrtovanje zmenkov,
enostaven klepetalnik,

−
−

prikazovanje statusov kampanj,
pregled delovnih navodil,

−

integracijo s Cocos podatkovno bazo.

Vključena je tudi funkcija Cocos snemalnika, ki je včasih nujno potrebna pri klicih na
posebne številke ali za izvajanje posebnih storitev. Možnost snemanja glasovnega klica je
nujna potreba komunikacijskega sistema. To še posebej velja za klice na posebne številke ali
klice na določene storitve kontaktnih centrov. Omogoča snemanje klicev, njihovo arhiviranje,
določanje, od kdaj pričeti snemati, in samo iskanje med posnetki (CDE 2021b).
Cocos večkanalni usmerjevalni motor (angl. multichannel routing engine)
Ker se zavedamo, da si stranke med seboj niso enake, da se razlikujejo po svojem
življenjskem ciklu in zvestobi, je pomembno, da jih pravilno segmentiramo in na podlagi tega
ponudimo ustrezno podporo ter razvijemo strategijo za uspešno uporabniško izkušnjo.
Pomembno je, da ne glede na izbrani komunikacijski kanal vzpostavitve najhitreje
porazdelimo strankino zahtevo najprimernejšemu agentu, da razvijemo učinkovito odhodno
komunikacijo in prav te dejavnosti Cocos večkanalni usmerjevalni motor stori namesto nas
(CDE 2021b).
To orodje torej omogoča naslednje storitve (CDE 2021b):
− hitro razporedi strankino zahtevo prostemu agentu,
−

omogoča proaktivno odhodno komunikacijo,

−

optimalno razporedi odhodne in dohodne klice,

−
−
−

avtomatizira usmerjanje vseh kontaktov in jih pametno usmerja glede na segmentacijo,
določi pomembnost klica,
napovedovalno izbira napredne odhodne klice, ki povečujejo produktivnost.
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5.2

Orodja programa Cocos

V tem poglavju bomo na kratko opisali orodja za upravljanje in analitiko parametrov
kontaktnega centra, za nadzor, statistike, poročanja in za predvidevanja prihodnjega
poslovanja. Obstajata dve vrsti spletnih aplikacij, in sicer namizna ali spletna, ki omogoča
(CDE 2021c):
− nadzor nad vsemi operacijami sodelovanja strank,
− sproten nadzor dejavnosti kontaktnega centra,
−
−

individualen pregled in produktivnost posameznega agenta,
nadzor stanja čakalnih vrst klicev ali zmenkov,

−
−

izdelavo statistik ali poročil,
analizo dela agentov,

−

v sedanjem času možnost preverjanja delovnih obremenitev.

Kot temeljna doseganja uspešnosti poslovanja v sistemu Cocos navajamo tri orodja (CDE
2021c):
− Cocos upravitelj večkanalne delovne sile.
To orodje predvsem omogoča, da delovna sila deluje vzajemno z upravljanjem njegove
infrastrukture in jo na ta način optimira. S pridobivanjem statističnih podatkov pa lahko
določamo, koliko ljudi potrebujemo za določeno delo, koliko mora biti osebje
usposobljeno za določene dejavnosti. Na ta način zagotavljamo optimalno uporabniško
izkušnjo, hkrati pa dosegamo večjo produktivnost agentov.
− Cocos baza znanja.
Med opravljanjem dela nudenja podpore strankam od agentov v kontaktnem centru
pričakujemo, da bodo stranke zadovoljili hitro in kar se da učinkovito. Prav tako
pričakujemo, da je agent pripravljen na zelo raznoliko delo, s poznavanjem veliko
kampanj, razbiranja podatkov iz sistema v zelo kratkem času. Zelo težko je pričakovati,
da si lahko vsak agent v tako spreminjajočem se delu zapomnil vsako podrobnost. Zato je
izrednega pomena, da ima kontaktni center učinkovito in centralizirano bazo znanja, ki
ponuja ažurne podatke. Cocos baza znanja je spletna aplikacija, ki omogoča izgradnjo
centralizirane baze znanja podjetja, ki jih lahko po potrebi dodajamo ali spreminjamo
glede na dodeljene pravice.
− Cocos aplikacijski programski vmesnik.
To je orodje, ki podjetju omogoča svobodo izbire in omogoča integracijo že obstoječih
rešitev s souporabo sistema Cocos CRM. Zavedamo se, da vsako podjetje že ima
določene obstoječe podatke, ki so zanj izrednega pomena in jih na ta način lahko še
naprej nemoteno uporablja za svoje poslovanje. Tako dejavnost pretvarjanja oziroma
implementiranja podatkov lahko dosežemo z orodjem aplikacijskega programskega
vmesnika.
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5.3

Cocos glasovno prek internetnega protokola – VOIP

V tem poglavju bomo predstavili orodja za glasovne funkcije prek internetnega protokola.
Razdelili jih bomo na šest orodij, jih na kratko opisali ter predstavili njihove ključne prednosti
in lastnosti. Predvsem gre za orodja, ki omogočajo avtomatizacijo postopkov sprejemanja
klicev, omogočajo obdelovanje večjega števila klicev hkrati. S pomočjo naslednjih programov
predvsem omogočamo boljšo produktivnost med delom, hkrati pa imamo tudi boljši vpogled
in lažje spremljamo dogajanje v kontaktnem centru, in sicer tako za klice kot tudi za
elektronsko pošto (CDE 2021č).
Cocos strežnik glasovnih storitev (angl. voice service server – VSS)
Omenjeni strežnik omogoča avtomatizacijo pogosto uporabljenih storitev, kot na primer
interaktivni glasovni odzivnik, avtomatski posredovalec, glasovna pošta, konferenčni strežnik
in strežnik obveščanja. Strežnik glasovnih storitev kot platforma za vse navedene storitve je
implementiran kot zunanja naprava, ki se na PBX priklaplja preko obstoječih PRA ali SIP
povezav. En VSS lahko sočasno služi več PBX-om. Nadzor nad izvajanjem storitev izvaja
moderator preko namenske aplikacije za uporabnike (CDE 2021č).

Slika 4: Cocos strežnik glasovnih storitev
Vir: CDE 2021č.

Cocos interaktivni glasovni odzivnik (angl. interactive voice response – IVR)
S pomočjo interaktivnega glasovnega odzivnika preko avtomatizacije klicev je omogočena
večja obdelava števila strank z nižjimi stroški. Znotraj programa lahko ustvarimo potek
prodajnega dialoga in avtomatizacijo rutinskih postopkov, obdelujemo klice z vnaprej
posnetimi sporočili, zajemamo uporabniške podatke preko dialoga, delamo opomnike o
zmenkih in podobno (CDE 2021č).
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Slika 5: Cocos interaktivni glasovni odzivnik
Vir: CDE 2021č.

Cocos avtomatski posredovalec (angl. auto attendant – AA)
Avtomatski posredovalec omogoča da se dohodni klic avtomatsko preusmeri na ustrezno
interno številko brez posredovanja agenta in na ta način razbremeni centralne telefoniste. Na
ta način se poveča odzivnost in se znižajo stroški. Dohodni klic sprejme avtomatsko
sporočilo, ki na primer vsebuje pozdravno sporočilo, podatke o delovnem času ali podatke
oddelka, na katerega želimo biti preusmerjeni (CDE 2021č).

Slika 6: Cocos avtomatski posredovalec
Vir: CDE 2021č.
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Cocos glasovna pošta (angl. voice mail – VM)
Cocos glasovna pošta je strežnik glasovne pošte, ki je nadomestilo za telefonsko tajnico in
upravlja z glasovno pošto. Tudi ko smo izven delovnega časa ali trenutno nismo dosegljivi,
imamo možnost strežnika glasovne pošte, ki je združljiv z obstoječim računalniškim
omrežjem, snema telefonska sporočila, prejeta sporočila vsebujejo podatke datuma in ure
sprejema ter številko klicatelja, prav tako pa število glasovnih predalov ni omejeno (CDE
2021č).

Slika 7: Cocos glasovna pošta
Vir: CDE 2021č.

Cocos konferenčni strežnik (angl. conference server – CONF)
Ta storitev omogoča več uporabniških konferenc in njenih udeležencev ter prosto
komunikacijo na katerem koli delu sveta. Povabilo za udeležbo na konferenci se lahko pošlje
preko elektronske pošte, udeleženec pa ob stopu vpiše svoje geslo. Omogočeno je tudi
snemanje video konference (CDE 2021č).
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Slika 8: Cocos konferenčni strežnik
Vir: CDE 2021č.

Cocos glasovnega obveščanja (angl. notification server – NS)
Omogoča izvedbo sočasnega klica večjemu številu strank ob vnaprej določenem času ali po
potrebi. Stranka prejme vnaprej posneto glasovno sporočilo. Ključna prednost je v tem, da
sistem omogoča avtomatizacijo klicanja, zaradi česar lahko sočasno pokličete tisoče strank, ki
potrebujejo informacijo. Taka zvrst odzivnika nadomešča pasivne avtomatske odzivnike
(CDE 2021č).

Slika 9: Cocos glasovnega obveščanja
Vir: CDE 2021č.
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5.4

Druga orodja programa

Poleg glasovnih funkcij, ki smo jih navedli in opisali v zgornjem poglavju, program Cocos
ponuja še štiri dodatna orodja, ki prav tako omogočajo boljši nadzor nad klici. Z
implementacijo naslednjih programov v delovne procese lahko hitro nadzorujemo večje
število klicev, na hiter način sprejemamo elektronsko pošto, pošiljamo telefakse, izvajamo
video konference in prejemamo glasovna sporočila. Njihove značilnosti opisujemo v
nadaljevanju.

Cocos WebRTC to SIP Gateway
Z implementacijo WebRTC v SIP GTW ponudnik tradicionalnega omrežja pridobi nove
uporabnike, hkrati pa lahko na primer tudi zniža ceno mednarodnim klicem. Istočasno tak
ponudnik svojim strankam omogoči tudi izvajanje privlačnih WebRTC storitev, kot so: video
klic, video konferenca, spletni klepet, deljenje ekrana, prenos datotek in podobno (CDE
2021d).

Cocos PC telefon
Cocos PC telefon je funkcijsko zasnovan PC telefon, ki je podprt z najsodobnejšo tehnologijo
in omogoča enostavno vzpostavljanje odhodnih in prevzem dohodnih klicev. Lahko se
vzpostavi na različnih platformah in poljubni uporabniški napravi (CDE 2021e).

Slika 10: Cocos PC telefon
Vir: CDE 2021e.
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Cocos posredovalni aparat
Uporablja se na delovnih mestih, kjer je predvideno veliko število klicev mešanih vrst
odhodnih in dohodnih. Enostaven grafični prikaz omogoča hitro usposobljenost delavcev za
program in posredovanje klicev brez napak. Glavne funkcije so možnost prijave in odjave z
dela, uporaba telefonskih imenikov, enostavni postopki posredovanja, enostaven vpogled v
stanje klicev, obdelava velikega števila klicev, njihovo zadržanje in nadzor (CDE 2021f).

Cocos telefaks strežnik
Predstavlja sprejem in pošiljanje telefaks sporočil v poslovnem svetu; združljiv je z
obstoječim računalniškim omrežjem in programsko opremo, sprejema telefaks sporočila v
predal elektronske pošte, prejeta sporočila so opremljena z datumom in uro, omogoča
arhiviranje sporočil in lahko sprejme neomejeno število telefaksov (CDE 2021g).
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6

RAZISKAVA ZADOVOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z UPORABO CRM
SISTEMA

V okviru magistrske naloge smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih z uporabo
trenutnega sistema CRM v izbranem podjetju Linea directa, d. o. o. V raziskavi je sodelovalo
kar 41 zaposlenih znotraj podjetja, ki dejavno uporabljajo sistem CRM pri opravljanju
svojega dela. Ker ugotavljamo, da je za uspešno uporabo sistema CRM zelo pomembno
zadovoljstvo zaposlenih in njihova vključenost v predlaganje izboljšav, bomo podrobno
analizirali njihove odgovore in podali rezultate.
Zadovoljni delavci bodo laže sledili delovnim zahtevam in, če so zadovoljni s sistemom
CRM, bodo uspešnejši pri opravljanju delovnih zahtev. Pomembno je, da se delavci zavedajo
pozitivnega vpliva poznavanja sistema CRM, da poznajo njegove lastnosti ter da se zavedajo
pomena nadgrajevanja znanj in usposabljanja, vezanih na CRM organizacije. Na tak način
postanejo zagovorniki vrednot organizacije in lahko doprinesejo k njegovi učinkoviti uporabi.
Sistem CRM za svojo učinkovitost nujno potrebuje človeški vir, ki ga tudi zna uspešno in
smiselno uporabljati. Zavedati se moramo tudi, da so si ljudje med seboj različni in vsak
drugače dojema pomembnost sistema CRM v organizaciji.

6.1

Populacija

V raziskavi so sodelovali zaposleni podjetja Linea directa, d. o. o., ki se ukvarja z dejavnostjo
centra dialoga s kupci, obdelavo podatkov in telefonsko prodajo. V vzorec smo zajeli 41
operativnih delavcev v izbranem podjetju, ki za delo vsakodnevno dejavno uporabljajo sistem
CRM podjetja. Na anketni vprašalnik so odgovorili vsi, ki dejavno uporabljajo sistem CRM.
V podjetju prevladujejo ženske (73 %). Zbiranje podatkov se je pričelo s pošiljanjem
vprašalnikov preko spletne povezave. Zbiranje podatkov je potekalo od 12. do 20. marca
2021. V raziskavi smo zajeli celoten (100 %) vzorec.

6.2

Metoda raziskovanja

Z vprašalnikom smo pridobili podatke in informacije. Vprašanja so bila sestavljena na podlagi
problematike, ki jo obravnavamo, in na podlagi ugotovitev, ki jih želimo proučiti. V
vprašalniku je vrsta vprašanj, s katerimi želimo izvedeti čim več o izbranem podjetju in
uporabo sistema CRM ter o tem, kako ta vpliva na zadovoljstvo delavcev. Vprašanja so bila
zaprtega tipa, ki so jih anketiranci ocenjevali na podlagi Likertove petstopenjske lestvice. Na
ta način so zaposleni izražali svojo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. Pugh in Hickson
(2007, 220) pišeta o tem, da je Likertovo lestvico razvil ameriški psiholog Rensis Likert leta
1932. Likert je želel najti način za sistematično merjenje posameznih stališč. Njegova rešitev
je bila lestvica, ki zdaj nosi njegovo ime. Lestvica tipa Likert ostaja ena najpogosteje
uporabljenih lestvic v družbenih raziskavah. Vprašalniki ali intervjuji, ki uporabljajo
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Likertovo lestvico, predstavijo osebi izjavo, nato subjekt izrazi svoj odziv ali mnenje o izjavi
z izbiro enega od petih možnih odgovorov, pravita Pugh in Hickson (2007, 220).
Pri sestavi vprašalnika smo si pomagali s tujo literaturo, kjer avtor Azzara (2010, 100–116)
pravi, da je eden najpogostejših in najbolj uporabnih pristopov k razumevanju percepcije
kupcev o trgih, prodajalcih in izdelkih ocena lestvice, običajno tam, kjer je en konec lestvice
pozitiven, drug pa negativen.
Vprašalnik je bil sestavljen iz petih sklopov. Prvi del je vključeval trditve oziroma vprašanja
glede zadovoljstva, v drugem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kaj zaposleni menijo o
poznavanju sistema CRM, v tretjem sklopu smo želeli ugotoviti, kakšne poglede imajo o
trenutnem sistemu CRM v primerjavi s predhodnim, v četrtem sklopu smo povpraševali o
tehnološki in vsebinski ustreznosti sistema CRM, v zadnjem sklopu pa so bila vprašanja glede
naklonjenosti odjemalcev do trenutnega sistema CRM in glede ustreznosti komuniciranja med
zaposlenimi.
Rezultate bomo preverili s koeficientom Cronbach alpha glede na posamezne sklope vprašanj,
kjer bomo upoštevali vrednosti: a ≥ 0,9 (odlično), 0,9 > a ≥ 0,8 (dobro), 0,8 > a ≥ 0,7
(sprejemljivo), 0,7 > a ≥ 0,6 (vprašljivo), 0,6 > a ≥ 0,5 (slabo) in 0,5 > a (nesprejemljivo).

6.3

Demografski podatki

Za obdelavo podatkov je uporabljen program Excel.
V raziskavi je sodelovalo 41 operativnih delavcev, in sicer med njimi 11 moških (27 %) in 30
žensk (73 %).
Preglednica 16: Struktura anketirancev glede na spol
Odgovori

Delež

Frekvenca

Kumulativa

1 (Moški)

11

27 %

27 %

2 (Ženska)

30

73 %

100 %

Skupaj

41

100 %

Najvišji starostni delež predstavlja starostna skupina med 32 in 40 let (41 %), ostale starostne
skupine pa predstavljajo enak delež (20 %). V to skupino spadajo starostne skupine med 18 in
25 let, 26 in 31 let ter 40 let in več (preglednica 17).
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Preglednica 17: Struktura anketirancev glede na starost
Odgovori

Delež

Frekvenca

Kumulativa

1 (18–25)

8

20 %

20 %

2 (26–31)

8

20 %

39 %

3 (32–40)

17

41 %

80 %

8

20 %

100 %

41

100 %

4 (40 in več)
Skupaj

Izobrazbena struktura zaposlenih je raznolika, vendar ima več kot polovica zaposlenih srednjo
izobrazbo, in sicer kar 66 %. Sledi delež zaposlenih s fakulteto in več (24 %), samo trije imajo
višjo šolo (7%), najmanj pa jih je z izobrazbo osnovne šole, in sicer samo 2 % (preglednica
18).
Preglednica 18: Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe
Odgovori

Delež

Frekvenca

Kumulativa

1 (Osnovna šola)

1

2%

2%

2 (Srednja šola)

27

66 %

68 %

3

7%

76 %

4 (Fakulteta ali več)

10

24 %

100 %

Skupaj

41

100 %

3 (Višja šola)

Kot zanimivost vpliva smo dodali vprašanje tipa osebnosti, kjer noben tip osebnosti ne
prevladuje. Največ anketirancev se je opredelilo za melanholike (30 %), sledijo sangviniki z
28 %, devet se jih je opredelilo za kolerika (23 %) in najnižji delež predstavlja skupina
flegmatikov z 20 % (preglednica 19).
Preglednica 19: Struktura anketirancev glede na tip osebnosti
Odgovori

Delež

Frekvenca

1 (Sangvinik)

Kumulativa

11

28 %

28 %

9

23 %

50 %

3 (Melanholik)

12

30 %

80 %

4 (Flegmatik)

8

20 %

100 %

40

100 %

2 (Kolerik)

Skupaj
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6.4

Osnovni rezultati

Osnovne rezultate predstavljamo po posameznih sklopih vprašanj: (1) zadovoljstvo s
sistemom CRM, (2) poznavanje sistema CRM, (3) trenutni sistem CRM v primerjavi s
predhodnim sistemom CRM, (4) tehnološka in vsebinska ustreznost ter (5) naklonjenost
sistema CRM odjemalcem.

Zadovoljstvo
Anketiranci so odgovarjali na pet trditev o zadovoljstvu s sistemom CRM s pomočjo
Likertove lestvice od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).

Zadovoljen sem s trenutnim
sistemom CRM
Trenutni sistem CRM ima moteče
pomanjkljivosti
Delo s sistemom CRM vpliva na
moje počutje na delovnem mestu
Zaradi dela s sistemom CRM sem
velikokrat jezen in/ali slabe volje

2

7

13

24

1

47

4%

15 %

28 %

51 %

2%

100 %

1

7

9

23

6

46

2%

15 %

20 %

50 %

4

8

8

24

2

46

9%

17 %

17 %

52 %

4%

100 %

3

10

8

22

3

46

7%

22 %

17 %

48 %

7%

100 %

Std. odklon

Povprečje

Skupaj

Povsem se
strinjam

Se ne
strinjam

Niti–niti

Se strinjam

Podvprašanja

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 20: Zadovoljstvo

3,3

0,91

3,6

0,98

3,3

1,08

3,3

1,08

13 % 100 %

Zaradi majhnega vzorca smo združili odgovore sploh se ne strinjam in se ne strinjam v
negativno zadovoljstvo, medtem ko smo odgovore se strinjam in povsem se strinjam združili
v pozitivno zadovoljstvo. Odgovore niti–niti smo obravnavali kot nevtralne.
V preglednici 20 smo obravnavali prvi sklop vprašanj, ki se navezujejo na ugotavljanje
zadovoljstva s trenutnim sistemom CRM. Splošna ugotovitev je, da samo 19 % anketirancev
ni zadovoljnih s trenutnim sistemom CRM, 28 % jih je neopredeljenih in več kot polovica
(53 %) se strinja, da so zadovoljni z uporabo sistema CRM. To lahko ponazorimo s
povprečjem 3,3. Vidimo, da je standardni odklon 0,91, kar pomeni, da ni večjih odstopanj v
odgovorih.
Pri drugi trditvi, da ima trenutni sistem CRM moteče pomanjkljivosti, je presenetljivo dejstvo,
da se je s trditvijo strinjalo kar 63 % anketirancev, le 17 % se jih s trditvijo ni strinjalo, 20%
pa je bilo neopredeljenih. Opazimo povišan standardni odklon 3,6, kar pomeni, da bi bilo v
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podjetju smiselno zaposlene povprašati, katere so te pomanjkljivosti in kaj pogrešajo.
Zanimiv rezultat, če primerjamo, da je kar 53 % anketirancev odgovorilo, da so zadovoljni s
trenutnim sistemom CRM, kljub temu pa jih velika večina (63 %) meni, da ima trenutni
sistem CRM številne pomanjkljivosti.
Pri tretji trditvi, da delo s sistemom CRM vpliva na počutje na delovnem mestu, se je kar
56 % strinjalo z navedeno trditvijo, 17 % anketirancev se ni opredelilo in samo 26 %
anketirancev meni, da sistem CRM ne vpliva na njihovo počutje na delovnem mestu. Lahko
povzamemo, da delo s sistemom CRM nasploh vpliva na počutje večine anketirancev, kar
ponazarja tudi povprečna vrednost 3,3.
Pri peti trditvi zadovoljstva smo navedli, da je anketiranec zaradi dela s sistemom CRM
velikokrat jezen ali slabe volje in več kot polovica anketirancev (55 %) se je s to trditvijo
strinjala, 17 % jih je nevtralnih in samo 29 % anketirancev meni, da sistem CRM nima vpliva
na njihovo počutje ali slabo voljo. Standardni odklon 3,3 kaže, da na večinski del zaposlenih,
ki so odgovarjali, uporaba sistema CRM vpliva na njihovo počutje negativno. Skupina
anketirancev, ki izstopa pri peti trditvi in na katere sistem CRM najbolj negativno vpliva med
delom, je v starosti med 32 in 40 leti s kar 65 %, mlajša skupina med 18 in 25 let je s 43 %
pretežno neopredeljena, po rezultatih pa na starostno skupino nad 40 let uporaba sistema
CRM na njihovo počutje ne vpliva negativno (50%), le 25% te starostne skupine meni, da
uporaba CRM sistema negativno vpliva na njihovo počutje, ostalih 25% je neopredeljenih.
Tip osebnosti, pri kateri sistem CRM najmočneje vpliva na slabo počutje, je skupina
kolerikov s kar 88 %, najmanj pa vpliva na flegmatike (51 %). Kar na 89 % anketirancev z
visoko izobrazbo, sistem CRM negativno vpliva na njihovo počutje. Pri spolu pa ni razlik,
nobena skupina ne izstopa. Rezultate smo prikazali v spodnji preglednici 21.
Sklop vprašanj zadovoljstva smo preverili s koeficientom Cronbach alpha, ki znaša 0, 61.

26–31
32–40
40 in več

51

Povsem se
strinjam

0
0%
0
0%
1
6%
2

Se strinjam

18–25

Niti–niti

Starost

Se ne strinjam

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 21: Vpliv uporabe CRM sistema na negativno počutje med delom, glede na
starost, izobrazbo, spol in tip osebnosti
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1
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4
24 %
2

3
43 %
2
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1
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2
29 %
4
50 %
10
59 %
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1
14 %
1
13 %
1
6%
0

25 %

25 %

25 %

25 %

0%

Se nadaljuje

Kolerik
Melanholik
Flegmatik
Izobrazba

Osnovna šola
Srednja šola
Višja šola
Fakulteta ali več

Spol

Moški
Ženska

Povsem se
strinjam

1
9%
0
0%
1
8%
1
13 %
0
0%
2
7%
1
33 %
0
0%
0
0%
3
10 %

Se strinjam

Sangvinik

Niti–niti

Tip
osebnosti

Se ne strinjam

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 21 – nadaljevanje

2
18 %
1
13 %
2
17 %
3
38 %
1
100 %
7
26 %
0
0%
0
0%
3
27 %
5
17 %

3
27 %
0
0%
3
25 %
1
13 %
0
0%
5
19 %
0
0%
3
33 %
3
27 %
5
17 %

5
45 %
6
75 %
6
50 %
1
13 %
0
0%
11
41 %
2
67 %
5
56 %
4
36 %
14
48 %

0
0%
1
13 %
0
0%
2
25 %
0
0%
2
7%
0
0%
1
11 %
1
9%
2
7%

Poznavanje sistema CRM
V preglednici 22 smo navedli štiri trditve, s katerimi smo preverjali poznavanje sistema CRM.
Na prvo trditev »seznanjen sem s trenutnimi funkcijami sistema CRM« je kar 86 %
anketirancev odgovorilo pritrdilno, samo 10 % se jih ni opredelilo in le 5 % jih meni, da
nimajo zadostnega znanja glede funkcij in uporabe sistema CRM. Da je za večino zaposlenih
znanje zadostno, nakazuje povprečje 4.
Prav tako zaposleni menijo, da so zadostno usposobljeni za učinkovito uporabo sistema CRM,
kar lahko potrdimo s povprečjem 4. Kar 88 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, samo
2 % jih meni, da bi potrebovali več znanja glede funkcij sistema CRM.
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Najvišje povprečje (4,3) je bilo podano za trditev, da je usposobljenost treba redno
nadgrajevati, in sicer se kar 87 % anketirancev s tem strinja, hkrati pa ugotavljamo, da
zaposleni nimajo občutka, da so vključeni v predlaganje izboljšav glede sprememb sistema
CRM. Pri temu odgovoru opazimo najvišji standardni odklon v celotni raziskavi, in sicer
1,11, kar kaže na to, da zaposleni v podjetju nimajo jasnih usmeritev in se po večini ne čutijo
vključene v ta proces predlaganja izboljšav, kar lahko negativno vpliva na odnos do
učinkovite uporabe sistema CRM.

Usposobljen sem za učinkovito uporabo
trenutnega sistema CRM
Usposobljenost bi bilo treba redno
nadgrajevati
Vključen sem v predlaganje izboljšav in
sprememb sistema CRM

4
10 %
4
10 %
5
12 %
13
33 %

27
8
66 % 20 %
29
7
71 % 17 %
19
17
46 % 41 %
10
3
25 % 8 %

Povprečje

Skupaj

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Niti–niti

Se ne
strinjam

0
2
0% 5%
0
1
0% 2%
0
0
0% 0%
4
10
10 % 25 %

Std. Odklon

Podvprašanja
Seznanjen sem s trenutnimi funkcijami
sistema CRM

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 22: Poznavanje CRM sistema

41
4 0,71
100 %
41
4 0,61
100 %
41 4,3 0,68
100 %
40
3 1,11
100 %

Odločili smo se, da bomo podrobneje preverili, katera skupina anketirancev se ne počuti
vključena v predloge izboljšav, vezane na sistem CRM. Ugotovitve bomo prikazali v spodnji
preglednici 23.
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0
0%
0
0%
4
25 %
0
0%

26–31
32–40
40 in več

3
38 %
2
25 %
4
25 %
1
13 %

2
25 %
1
13 %
7
44 %
3
38 %

3
38 %
4
50 %
1
6%
2
25 %

Povsem se
strinjam

Se strinjam

18–25

Niti–niti

Starost

Se ne strinjam

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 23: Vključenost v predlaganje izboljšav in sprememb CRM sistema glede
na skupino anketirancev

0
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1
13 %
0
0%
2
25 %

Se nadaljuje

2
20 %
0
0%
0
0%
2
25 %
0
0%
4
14 %

Kolerik
Melanholik
Flegmatik
Spol

Moški
Ženska

3
30 %
2
22 %
3
25 %
2
25 %
4
36 %
6
21 %

2
20 %
5
56 %
3
25 %
3
38 %
3
27 %
10
34 %

2
20 %
2
22 %
4
33 %
1
13 %
2
18 %
8
28 %

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Sangvinik

Niti–niti

Tip osebnosti

Se ne strinjam

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 23 – nadaljevanje

1
10 %
0
0%
2
17 %
0
0%
2
18 %
1
3%

Najmanj vključeni v predlaganje sprememb se počutijo anketiranci v starostni skupini med 32
in 40 let (50 %), medtem ko se anketiranci v skupini med 26 in 31 let počutijo zelo vključeni
v ta proces (63 %). V raziskavi smo navedli, da bomo upoštevali, da so dojemanja za vsakega
človeka lahko različna. Morda mlajša skupina nima tolikšnega interesa za vključevanje v
predlaganje izboljšav ali pa so s sistemom CRM bolj zadovoljni in tega občutka po
predlaganju izboljšav niti nimajo. V spodnji preglednici 24 smo zadovoljstvo s trenutnim
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sistemom CRM razdelili po starostnih skupinah, kjer je razvidno, da je kar 88 % anketirancev
v starostni skupini med 26 in 31 na to trditev odgovorilo s strinjanjem.
Sklop vprašanj glede poznavanja sistema CRM smo preverili s koeficientom Cronbach alpha,
ki znaša 0, 97, kar je odlično.
Preglednica 24: Zadovoljstvo s CRM sistemom glede na starostne skupine

Starost

18–25
26–31
32–40
40 in več

Sploh se ne
strinjam
0
0%
0
0%
1
6%
0
0%

Se ne
strinjam
1
13 %
0
0%
5
29 %
0
0%

Niti–niti
0
0%
1
13 %
6
35 %
4
50 %

Se
strinjam
7
88 %
7
88 %
5
29 %
3
38 %

Povsem se
strinjam
0
0%
0
0%
0
0%
1
13 %

Trenutni sistem CRM v primerjavi s predhodnim
V tretjem sklopu vprašanj smo želeli pridobiti informacije o tem, kaj zaposleni menijo o
trenutnem sistemu CRM v primerjavi s predhodnim. Sistem CRM, ki je v uporabi že tri leta,
deluje kot sistem IVR in ponuja veliko več možnosti za delo. Od tega, da lahko več ljudi
naenkrat dela v isti kličoči kampanji, da lahko sistem avtomatsko zazna, kateri agent je najdlje
časa brez klica, ter ponuja možnosti hitrejšega kreiranja povratnega klica. Glede na zapisano
pričakujemo, da bodo ugotovitve v prid sodobnejšemu sistemu CRM in da bomo ugotovili,
kaj dejavni uporabniki menijo o spremembi.
Z vprašanjem, da je enostavnejši za uporabo, se strinja kar 46 % anketirancev, samo 18 % jih
meni drugače, zelo velik delež pa je tistih, ki so še vedno neopredeljeni in ne zaznavajo, da
jim novi sistem omogoča enostavnejše delo in uporabo (36 %).
Da omogoča hitrejše opravljanje dela, kaže povprečna ocena 3,5. Kar 62 % anketirancev se
strinja s to trditvijo. Le 26 % jih meni drugače.
S trditvijo, da trenutni sistem CRM pozitivno vpliva na odnos do dela, se strinja 47 %
vprašanih, 26 % se jih s tem ne strinja in 28 % jih je neopredeljenih.
Zelo velik del, in sicer kar 62 % anketirancev, meni, da trenutni sistem CRM povzroča manj
napak med procesom dela, kar lahko potrdimo s povprečno oceno 3,4.
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Prav tako jih kar 59 % meni, da trenutni sistem CRM v primerjavi s predhodnim omogoča
doseganje boljših rezultatov med delom.
Sklop vprašanj primerjave predhodnega sistema CRM s trenutnim smo preverili s
koeficientom Cronbach alpha, ki znaša 0, 98, kar je odlično.
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4
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4
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6
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6
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36 %
7
22 %
9
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4
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5
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0
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2
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1
3%
4
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2
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2
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Povprečje

Skupaj

Mi omogoča, da dosegam boljše
rezultate

Povsem se
strinjam

Povzroča manj napak med procesom
dela

Se strinjam

Pozitivno vpliva na moj odnos do dela
in povzroča manj stresa
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Omogoča hitrejše opravljanje dela

Se ne
strinjam

Podvprašanja
Je enostavnejši za uporabo
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Preglednica 25: Trenutni sistem CRM v primerjavi s predhodnim sistemom CRM
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Tehnološka in vsebinska ustreznost
V četrtem sklopu vprašanj smo ugotavljali, kaj anketiranci menijo o tehnološki in vsebinski
ustreznosti. Rezultati so prikazani v preglednici 26.
59 % anketirancev se strinja, da je CRM ustrezen vir podatkov in informacij, 15 % jih meni
obratno in 27 % ji je neopredeljenih. Vseeno lahko trditev potrdimo s povprečno oceno 3,5.
Da so programska orodja in manipulacija s podatki ustrezna za delo in obdelavo zahtev, lahko
potrdimo z visoko povprečno oceno 3,6.
Kar 51 % anketiranih se strinja, da CRM sistem omogoča ustrezno izmenjavo znanja v celotni
organizaciji. Pri temu odgovoru opazimo tudi zelo nizek standardni odklon, le 0,78.
Prav tako se velika večina anketiranih (59 %) strinja, da zmogljivost sistema CRM (odzivni
čas, razpoložljivost) ustreza njihovim potrebam pri opravljanje dela.
Splošna ugotovitev je, da tehnološko in vsebinsko ustreznost sistema CRM lahko vrednotimo
kot pozitivno s skupno povprečno oceno 3,5.
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Sklop vprašanj glede tehnološke in vsebinske ustreznosti smo preverili s koeficientom
Cronbach alpha, ki znaša 0, 99, kar je odlično.

CRM sistem je ustrezen vir podatkov in
informacij
Programska orodja in manipulacija s
podatki ustreza vašemu delovanju in
obdelavi zahteve
CRM sistem ponuja ustrezna orodja za
podporo in pomoč uporabnikom
CRM sistem omogoča ustrezno
izmenjavo znanja v celotni organizaciji
Zmogljivost CRM sistema (odzivni čas,
razpoložljivost) ustreza mojim potrebam
za opravljanje dela

2

4

5%

10 %

1

4

2%

10 %

1

6

2%

15 %

1

2

2%

5%

3

5

7%

12 %

11

18

6

41

Std. odklon

Povprečje

Skupaj

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Niti–niti

Se ne strinjam

Podvprašanja

Sploh se ne
strinjam

Preglednica 26: Tehnološka in vsebinska ustreznost
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Naklonjenost sistema CRM odjemalcem
V zadnjem sklopu vprašanj smo postavili trditve, s katerimi bomo preverili naklonjenost
sistema CRM odjemalcem. Rezultati so prikazani v preglednici 27.
Na vprašanje, ali podjetje motivira delavce za čim boljše odnose z odjemalci, je kar 68 %
vprašanih odgovorilo s strinjanjem, 15 % jih meni obratno in 17 % je neopredeljenih.
Izredno visoko povprečno oceno (3,7) je dobila trditev, da vodstvo dobro komunicira z
zaposlenimi na vseh ravneh – kar 73 %, le 13 % jih meni drugače in 15 % je neopredeljenih.
Prav tako je zaznati zelo visoko povprečno oceno (4,3) pri strinjanju, da zaposleni med seboj
dobro komunicirajo – s kar 98 %. Ta dva rezultata nam dasta jasno vedeti, da je v podjetju
zelo ugodna klima pri komunikaciji med zaposlenimi med seboj in prav tako med zaposlenimi
in vodilnimi.
Poudarimo tudi zadnjo ugotovitev, kar je izrednega pomena, da se kar 87 % zaposlenih
zaveda pozitivnega vpliva sistema CRM na uspešnost poslovanje podjetja.
Sklop vprašanj glede naklonjenosti odjemalcev sistema CRM smo preverili s koeficientom
Cronbach alpha, ki znaša 0, 96, kar je odlično.
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Preglednica 27: Naklonjenost sistema CRM odjemalcem
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Na sliki 11 želimo prikazati zavedanje pozitivnega vpliva sistema CRM na uspešnost
poslovanja glede na tip osebnosti, kjer je razvidno največje zavedanje s povprečno oceno 4,5,
in sicer pri tipu osebnosti kolerik, najnižja povprečna ocena 3,6 pa pripada flegmatikom.

Slika 11: Zavedanje pozitivnega vpliva CRM sistema na uspešnost poslovanja glede na
tip osebnosti

Na koncu bomo prikazali še skupno izračunano povprečje, razdeljeno po petih sklopih
vprašanj (preglednica 28), in sicer sklop vprašanj o zadovoljstvu, poznavanju sistema CRM,
trenutnega sistema CRM v primerjavi s predhodnim, sklop o tehnološki in vsebinski
ustreznosti in naklonjenosti sistema CRM odjemalcem. Najvišjo povprečno oceno dosega
naklonjenost sistema CRM odjemalcem, in sicer 4, kar potrjuje ugotovitve, da podjetje dobro
komunicira s svojimi zaposlenimi ter da se zaposleni zavedajo pozitivnega pomena
digitalizacije sistema CRM. Sledi povprečna ocena 3,8 za sklop vprašanj glede poznavanja
sistema CRM, naslednji sklop je vsebinska ustreznost z oceno 3,5, sledi mu zadovoljstvo s
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povprečno oceno 3,4, za konec pa sklop vprašanj glede trenutnega sistema CRM v primerjavi
s predhodnim z oceno 3,3.
Preglednica 28: Skupno povprečje glede na vrsto sklopa vprašanj
Vrsta sklopa vprašanj

Skupno povprečje

Zadovoljstvo

3,4

Poznavanje sistema CRM

3,8

Trenutni sistem CRM v primerjavi s predhodnim

3,3

Tehnološka in vsebinska ustreznost

3,5

Naklonjenost sistema CRM odjemalcem

4,0

6.5

Analiza in interpretacija raziskave

Glede na obravnavano izhodišče vpliva digitalizacije procesa ravnanja odnosov z odjemalci v
izbranem podjetju smo si zastavili glavno hipotezo, v kateri trdimo, da je uvedba sodobnega
sistema CRM sistema izboljšala učinkovitost prodajnega procesa v organizaciji. Glavno
hipotezo smo preverjali z dvema izvedenima trditvama. Prva pravi, da je uvedba sodobnega
sistema CRM povečala zadovoljstvo uporabnikov, druga pa pravi, da je uvedba sodobnega
sistema CRM izboljšala kazalnike uspešnosti. Menimo, da je zadovoljstvo zaposlenih
pomemben dejavnik za uspešno uvedbo novega CRM sistema v podjetju. Pomembno vlogo
pri uvedbi CRM sistema ima vodilni management, saj je pomembno ali se zaposleni počutijo
vključeni v postopek spremembe in predlaganja izboljšav, kajti le na ta način se lahko
poistovetijo s poslovno strategijo podjetja in jo hkrati tudi zagovarjajo.
Kot negativna ugotovitev raziskave je bilo ugotovljeno, da se zaposleni v večini ne počutijo
vključene v predlaganje izboljšav ter da trenutni sistem CRM vpliva na počutje zaposlenih na
delovnem mestu in so zaradi njegove uporabe velikokrat slabe volje ali jezni.
Ena izmed pozitivnih ugotovitev je bila, da se strinjajo, da je potrebno redno nadgrajevanje
usposobljenosti glede poznavanja sistema CRM in da v veliki večini zaposleni podjetja
menijo, da so primerno usposobljeni za učinkovito uporabo trenutnega CRM sistema ter da so
s trenutnimi funkcijami sistema dobro seznanjeni.
Na podlagi z raziskavo pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da je večina zaposlenih s
trenutnim sistemom CRM zadovoljna, ko rezultate interpretiramo z vidika vseh petih sklopov,
kar še dodatno potrdijo rezultati, pridobljeni s koeficientom Cronbach alpha (preglednica 29).
Vse vrednosti so odlične, izjema je samo prva, in sicer vprašljiva. Glede na analizo z
vprašalnikom pridobljenih odgovorov potrdimo prvo izvedeno trditev, da je uvedba
sodobnega sistema CRM izboljšala zadovoljstvo uporabnikov.
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Preglednica 29: Vrednost koeficienta Cronbach alpha glede na sklope vprašanj
Vrednost koeficienta Cronbach alpha po sklopih vprašanj
Zadovoljstvo s trenutnim sistemom CRM

0,61

Poznavanje sistema CRM

0,97

Primerjava sistema CRM s predhodnim

0,98

Tehnološka in vsebinska ustreznost

0,99

Naklonjenost sistema CRM odjemalcem

0,96

Anketiranci se strinjajo, da jim sodobnejši sistem CRM omogoča hitrejše opravljanje dela, da
je enostavnejši za uporabo od predhodnega, da posledično povzroča manj napak med delom
in jim hkrati omogoča doseganje boljših rezultatov na delovnem mestu.
Prav tako ugotavljamo, da trenutni sistem CRM z vidika zaposlenih ponuja ustrezna orodja in
pomoč ter da omogoča ustrezen vir podatkov, informacij, ter ustrezno izmenjavo znanja v
celotni organizaciji.
Ugotovili smo, da v podjetju nasploh vlada zelo dobra klima, kjer zaposleni med seboj zelo
dobro komunicirajo, prav tako tudi z vodstvom podjetja. Zelo pomembno je, da se zaposleni
zavedajo pozitivnega vpliva sistema CRM na uspešnost poslovanja podjetja. Glede na
ugotovljene rezultate lahko glavno hipotezo potrdimo tudi s podkrepitvijo druge izvedene
trditve, saj so se kazalniki uspešnosti izboljšali (preglednica 11), prav tako so se izboljšali
finančni kazalniki (preglednica 13).
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Sredi 50-ih let 20. stoletja je nastal trženjski koncept, kjer je bila filozofija trženja usmerjena
le v koncept naredi in prodaj. Ravnanje odnosov z odjemalci je širša filozofija, zaradi katere
organizacije zaznavajo, analizirajo in ugotavljajo potrebe svojih odjemalcev z namenom, da bi
ustvarili in ponujali prilagojene proizvode ali storitve, s čimer bi lahko dosegali čim večje
dodane vrednosti za svoje odjemalce. CRM koncept oziroma ravnanje odnosov z odjemalci je
v osnovi in revolucionarno spremenil naš pristop do kupcev in izboljšal izkušnjo za
potrošnika. Z uvedbo sodobnega sistema CRM organizacije izboljšajo učinkovitost prodaje,
njihova strategija pa temelji na prilagajanju in zaznavanju potreb kupcev. Zaradi vse večje
konkurence na trgu je ključnega pomena, da poznamo svoje kupce na način, da o njih zbiramo
in hranimo podatke vse od prvega stika z organizacijo in skozi njihov celoten življenjski cikel
v organizaciji.
Kaj se dogaja s Slovenijo, ko govorimo o digitalizaciji v organizacijah in družbi nasploh?
Slovenija je nekje v evropskem povprečju. Po podatkih poročila DESI (Evropska komisija
2020) iz leta 2020 se Slovenija uvršča na 17. mesto med 28 državami članicami EU.
Spodbudna je številka, da v zadnjih dveh letih beležimo 13,2 % rast v indeksu digitalnega
gospodarstva, če upoštevamo vseh pet razsežnosti, ki vplivajo nanj. Glede na rezultate
poročila DESI (Evropska komisija 2020), ki kaže, da smo v samem povprečju, pomeni, da
koncept digitalizacije v naši družbi še ni popolnoma sprejet tako osebno kot tudi v poslovnem
svetu ne, ter da so na tem področju potrebne spremembe, predvsem pa spremembe miselnosti,
da so naložbe v digitalizacijo znotraj organizacije strošek, temveč, da na dolgi rok prinašajo
rast prihodkov.
Da bi dosegli temeljni namen magistrske naloge smo sestavili anketni vprašalnik, s katerim
smo analizirali zadovoljstvo zaposlenih s trenutnim sistemom CRM, ki ga uporabljajo med
delovnim procesom. Ugotovili smo, kako vpliva na njihovo počutje med delom, kakšno je
njihovo poznavanje sistema CRM, ali se počutijo vključene v proces predlaganja izboljšav in
sprememb ter kakšna je primerjava trenutnega sistema CRM v primerjavi s predhodnim,
Glavne ugotovitve so, da je velika večina, kar 53 % anketirancev, zadovoljna s trenutnim
sistemom CRM, prav tako jih kar 46 % meni, da je trenutni CRM sistem enostavnejši za
uporabo, 62 % jih meni, da jim omogoča hitrejše opravljanje dela, in prav tako 62 %
anketirancev meni, da trenutni sistem CRM povzroča manj napak med procesom dela.
Presenetljiv je podatek, da delavci menijo, da sodobnejši sistem CRM omogoča doseganje
boljših rezultatov (59 %).
Izpostavili bi, da se delavci zavedajo pomena sodobnega sistema CRM in njegovega vpliva na
uspešnost poslovanja organizacije, vendar se kar 33 % anketirancev ne počuti vključenih v
proces predlaganj in izboljšav, vezanih na sistem CRM, kar 33 % pa jih pri tej trditvi ni
opredeljenih.
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Ker na podlagi rezultatov ugotavljamo, da v podjetju komuniciranje med delavci in med
nadrejenimi poteka dobro, predlagamo, da delavce vključijo v proces izboljšav, saj je
ključnega pomena, da se delavci počutijo vključene, saj le na ta način lahko zaznavajo
prednosti, zagovarjajo stališča in pomagajo dosegati boljše rezultate.
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Priloga 1

Anketni vprašalnik
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Priloga 1

VPLIV DIGITALIZACIJE PROCESA RAVNANJA ODNOSOV Z ODJEMALCI
NA USPEŠNOST PRODAJNEGA PROCESA

VPLIV DIGITALIZACIJE PROCESA RAVNANJA ODNOSOV Z ODJEMALCI NA
USPEŠNOST PRODAJNEGA PROCESA

Zadovoljen sem s trenutnim sistemom CRM
Trenutni sistem CRM ima moteče pomanjkljivosti
Delo s sistemom CRM vpliva na moje počutje na delovnem
Zaradi dela s sistemom CRM sem velikokrat jezen in/ali slabe volje

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Niti–niti

Se ne strinjam

Q1 – Zadovoljstvo

Sploh se ne
strinjam

Najlepša hvala, da ste si vzeli deset minut časa za sodelovanje v raziskavi »Zadovoljstvo
zaposlenih z uporabo sistema CRM« na primeru podjetja Linea directa, d. o. o., v okviru
magistrske naloge »Vpliv digitalizacije procesa ravnanja odnosov z odjemalci na uspešnost
prodajnega procesa izbranega podjetja«. V raziskavi bomo poskušali ugotoviti zadovoljstvo
zaposlenih s trenutnim sistemom CRM Cocos. En sklop vprašanj bo primerjava zadovoljstva
s trenutnim sistemom CRM v primerjavi s predhodnim (CAT). V spodnjem vprašalniku je
vrsta vprašanj, s katerimi želimo izvedeti čim več o vašem podjetju in vašem sistemu CRM
ter kako vpliva na zadovoljstvo delavcev. Vprašanja so razdeljena v štiri sklope: zadovoljstvo,
poznavanje sistema CRM, trenutni sistem CRM v primerjavi s predhodnim sistemom CRM
ter tehnološka in vsebinska ustreznost, naklonjenost sistema CRM odjemalcem. Z odjemalci
so mišljeni vsi zaposleni, ki za opravljanje dela uporabljajo sistem CRM Cocos. Če niste
uporabljali predhodnega sistema CRM CAT, tretji sklop vprašanj izpustite. CRM (Customer
Relationship Management) ali ravnanje odnosov z odjemalci je filozofija, ki temelji na
računalniški podpori in podpira organizacijo v odnosu z odjemalci ter omogoča digitaliziran
proces dela. V tem primeru govorimo o sistemu CRM Cocos.

Sploh se ne
strinjam

Se ne strinjam

Niti–niti

Se strinjam

Povsem se
strinjam

Se ne strinjam

Niti–niti

Se strinjam

Povsem se
strinjam

Q2 – Poznavanje sistema CRM

Sploh se ne
strinjam

Priloga 1

Seznanjen sem s trenutnimi funkcijami sistema CRM
Usposobljen sem za učinkovito uporabo trenutnega sistema CRM
Usposobljenost bi bilo treba redno nadgrajevati
Vključen sem v predlaganje izboljšav in sprememb sistema CRM

Q3 – Trenutni CRM sistem v primerjavi s predhodnim CRM
sistemom
Če niste uporabljali predhodnega sistema CRM CAT, vprašanje
izpustite!
Je enostavnejši za uporabo
Omogoča hitrejše opravljanje dela
Pozitivno vpliva na moj odnos do dela in povzroča manj stresa
Povzroča manj napak med procesom dela

Sistem CRM je ustrezen vir podatkov in informacij
Programska orodja in manipulacija s podatki ustreza vašemu delovanju in
obdelavi zahteve
Sistem CRM ponuja ustrezna orodja za podporo in pomoč uporabnikom
Sistem CRM omogoča ustrezno izmenjavo znanja v celotni organizaciji
Zmogljivost sistema CRM (odzivni čas, razpoložljivost) ustreza mojim
potrebam za opravljanje dela

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Niti–niti

Se ne strinjam

Q4 – Tehnološka in vsebinska ustreznost

Sploh se ne
strinjam

Mi omogoča, da dosegam boljše rezultate

Priloga 1

Povsem se
strinjam

Se strinjam

Niti–niti

Q5 – Naklonjenost CRM sistema k odjemalcem

Se ne strinjam

Sploh se ne
strinjam

VPLIV DIGITALIZACIJE PROCESA RAVNANJA ODNOSOV Z ODJEMALCI
NA USPEŠNOST PRODAJNEGA PROCESA

Podjetje motivira delavce za čim boljše odnose z odjemalci
Vodstvo dobro komunicira z zaposlenimi na vseh ravneh
Zaposleni med sabo dobro komuniciramo
Zavedam se pozitivnega vpliva sistema CRM na uspešno poslovanje
podjetja

Q6 – Spol
Moški

Ženska

Q7 – Starost
18–25

26–31

32–40

40 in več

Srednja šola

Višja šola

Fakulteta ali več

Kolerik

Melanholik

Flegmatik

Q8 – Izobrazba
Osnovna šola
Q9 – Tip osebnosti
Sangvinik

Lastnosti osebnosti:
Melanholik: je premišljen, resen in analitičen. Ima občutek za druge, ter je ustvarjalen,
natančen in požrtvovalen. Na delovnem mestu je zelo natančen in dosleden. Rad ima številke
in grafe. Nerad je v ospredju. Odlično reagira v napetih okoliščinah.
Sangvinik: je pripovedovalec, večni optimist, duša zabave, naiven in ekstrovertiran. Rad ima
barve, je nasmejan, zelo zgovoren, čustven in odkrit. Je zelo radovedna in privlačna osebnost.
Kot delavec se prostovoljno javi za nalogo, izžareva navdušenje in energijo. Po duši je
raziskovalec. Je zelo muhast, pozabljiv in zamuja. Odlično reagira v napetih okoliščinah.
Kolerik: pri koleriku ni nikoli nič umirjeno, premišljeno ali počasno. Je velik optimist in zelo
ekstrovertiran. Ne pozna besede ne morem ali ni mogoče. Kolerik je rojen kot voditelj, saj je
zelo dinamičen, aktiven in ima nenehno potrebo po spremembah. Je izredno eksploziven,
vendar ga jeza hitro mine. Vedno mora imeti nadzor, zato ni ravno priljubljen. Ne posluša
nasvete drugih, uči se iz lastnih napak. Je zelo vztrajen in vedno vidi rešitev.

Priloga 1

Flegmatik: je osebnost za vse namene. Vliva izjemno spoštovanje, sproščenost, ter je izreden
poslušalec. Je zadržan in zelo sočuten. Ljubi harmonijo in je zelo nekonfliktna oseba. Ni
naklonjen za spremembe in izobraževanja. Vendar, ko se za nekaj odloči zadnji odneha. Kot
delavec je izredno zanesljiv, miren in naklonjen. V problemih vedno najde lažjo pot.

