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POVZETEK 

Koncept usmeritve k strankam je obojestransko sodelovanje s strankami in grajenje odnosov z 
njimi. Usmeritev k strankam kot poslovna usmeritev podjetja se nanaša na vse oddelke v 
podjetju, vendar najbolj na informatike in tržnike. Združitev njihovega znanja je osnova za 
uspešno vpeljevanje koncepta v podjetje, vendar pa je potrebno tudi širše managementsko 
znanje. Sodobne tehnologije so omogočile spremljanje vedenja strank in zbiranje informacij o 
njih. Razvoj tehnologij je podjetjem ponudil rešitve za pridobivanje in oblikovanje znanja, ki 
jim služi pri odločitvah za prihodnost in to so glavne značilnosti koncepta, ki se v podjetjih 
vse bolj uveljavlja. 

Ključne besede: usmeritev k strankam, odnosi s strankami, informacijski sistem, prenova 
procesov, motivacija zaposlenih, obnašanje strank. 

 
SUMMARY 

The concept of guidance to the parties mutual cooperation with customers and building 
relationships with them. Towards the clients business direction of the company, which applies 
to all departments in the company, but most in the IT and marketers. The merger of these 
skills is the basis for the successful introduction of the concept of the company, but it takes a 
broader managerial knowledge. Modern technologies have enabled the monitoring of 
customer behavior and of information about them. The development of technologies 
companies offering solutions for the acquisition and construction of knowledge, they serve to 
make choices for the future and these are the main features of the concept, which is gaining 
business. 

Key words: focus on customers, customer relations, information systems, modernizing 
processes, employee motivation, customer behavior. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Smo v obdobju vedno večje konkurence in boja za obstanek na trgu. Za podjetje so stranke 
glavni vir prihodka, zato mora narediti vse za njihovo zadovoljstvo in se jim maksimalno 
posvetiti. Potrebe strank je potrebno zadovoljevati z novimi tržnimi aktivnostmi in z uporabo 
nove informacijske tehnologije. Osredotočenost na vsako posamezno stranko predstavlja nov 
način poslovanja in vpliva na pet področij: strategijo, taktiko, zaposlene, procese in 
tehnologijo. 

Usmeritev k strankam/kupcem je poslovna strategija, ki vključuje celotno poslovanje podjetja 
in je oblikovana tako, da omogoča optimizacijo dobičkonosnosti, zadovoljstva strank in 
prihodkov. Usmeritev k strankam/kupcem doseže svoj cilj s: 
 strankam prilagojeno organizacijo podjetja, 
 vzpodbujanjem vedenja, ki privede do zadovoljstva strank,  
 povezovanjem procesov od strank do dobaviteljev. 

Koncept usmeritve k strankam je oblikovan tako, da omogoča podjetju predvidevati in 
razumeti potrebe sedanjih in potencialnih novih strank. Podatki o strankah se pridobivajo na 
vseh področjih v podjetju, shranijo se v centralni bazi podatkov in so analizirani ter 
distribuirani na ključne točke. Koncept usmeritve k strankam je naravna in predvidljiva 
evolucija funkcij trženja in prodaje. Usmeritev k strankam/kupcem je še vedno za veliko 
podjetij nova strategija, ki vodi do večje dobičkonosnosti podjetja preko zvestobe strank in 
baze strank (stranke so glavni vir podjetja, so premoženje podjetja). V primeru, da podjetje ne 
skrbi dovolj za svoje stranke, obstaja velika nevarnost, da bodo odšle h konkurenci in bo skrb 
za stranko prevzel konkurent. 

Programska in strojna oprema je orodje za upravljanje odnosov s strankami in čeprav 
tehnologija ni osnovni element, je bila ključnega pomena pri razmahu koncepta usmeritve k 
strankam. Cilj programske opreme za koncept usmeritve k strankam je podpora in 
vzpodbujanje optimiziranja tržnih, prodajnih in storitvenih procesov. Programska oprema za 
koncept usmeritve k strankam je sestavljena iz dinamičnih segmentov, ki omogočajo uporabo 
orodij, ki so potrebna za upravljanje vseh interaktivnih poti, skozi katere prihaja do kontakta 
med podjetjem in strankami. Priporočljivo je, da omenjena programska oprema pokriva 
prodajne procese, procese trženja, procese storitev in procese, ki potekajo med zaposlenimi 
podjetja. 

Podjetje Kabel TV, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1993; svoje znanje o telekomunikacijah 
sta združili dve osebi v 50 % lastniškem deležu in vse do danes ostali na položaju vodstva 
podjetja. V podjetju se skladno z razvojem in širjenjem obsega poslovanja nenehno 
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preoblikuje tudi organizacijska struktura. Prav v tem trenutku v podjetju poteka uvajanje 
koncepta usmeritve k strankam, tega pa želijo vpeljati v prakso preko naslednjih korakov:  
 izgradnja nove skupne baze strank, ki bo združila vse trenutno obstoječe baze strank v 

podjetju (kabelska, digitalna televizija, internet, digitalna telefonija, računovodstvo in 
izdaja delovnih nalogov); 

 nakup klicnega centra, ki bo olajšal komuniciranje s strankami in omogočal izdelavo 
raznih analiz;  

 posodobitev spletnega portala (na spletno stran dodati vsebine, ki bodo pritegnile stranke, 
omogočiti oddajo spletnega naročila storitev, pregled porabe telefonije …). 

Z uvedbo koncepta usmeritve k strankam podjetje želi obdržati obstoječe stranke, jih ločiti po 
prioriteti, analizirati navade posamezne stranke, narediti cenovno diferenciacijo, izpeljati nove 
prodajne poti in uvesti dvosmerno komunikacijo s strankami. Hkrati pa podjetje želi s tem 
pridobiti tudi nove stranke in koncept usmeritve k strankam bo pripomogel pri komunikaciji s 
potencialnimi novimi strankami. 

Koncept usmeritve k strankam nudi številne koristi, ki jih lahko pričakuje podjetje. Med 
koristi lahko prištevamo porast prihodkov podjetja, porast deleža na novo pridobljenih poslov, 
porast razlike v ceni storitev, zmanjšanje administrativnih stroškov trženja ter prodaje in kot 
najbolj pomembno, izboljšanje zadovoljstva strank. Hkrati pa koncept usmeritve k strankam 
nudi tudi številne priložnosti, med katere štejemo povečanje zadržanih strank, zaradi 
povečanja njihovega zadovoljstva kot rezultat večjega razumevanja strank, znižanje stroškov 
trženja in identifikacijo najbolj dobičkonosnih strank podjetja. 

1.2 Nameni in cilji naloge 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, zakaj so se v družbi odločili za uvedbo koncepta 
usmeritve k strankam/kupcem. 

Skladno z opredeljenim problemom in namenom naloge, si bomo v raziskavi prizadevali 
zasledovati naslednje cilje: 
 proučiti razpoložljivo domačo in tujo literaturo različnih avtorjev; 
 opredeliti koncept usmeritev k strankam/kupcem kot enega izmed najpomembnejših 

managementskih konceptov in pomembnost njegovega vpeljevanja v podjetje za 
komunikacijske storitve; 

 opredeliti prednosti in priložnosti, ki jih lahko prinese pravilno vpeljevanje koncepta 
usmeritve k strankam v podjetje in hkrati opozoriti na slabosti ter nevarnosti, ki jih lahko 
v podjetje prinese napačno vpeljevanje koncepta usmeritve k strankam; 

 oblikovati predlog za uvedbo strategije usmeritve k strankam v družbo za komunikacijske 
storitve, iskanje smernic pri uvajanju strategije usmeritve k strankam in njegovo vlogo pri 
dolgoročnem uspešnem ravnanju odnosov s strankami. 
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1.3 Načrt poteka raziskave 

Za raziskavo problema smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja: 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne težave so se pojavile pri procesu uvajanja koncepta 
usmeritve k strankam? (težave s komunikacijo, nerazumljivosti …) 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako je uvedba usmeritve k strankam/kupcem vplivala na 
poslovanje podjetja? (vrednost prodaje, tržni delež, število zaposlenih, dobiček, reklamacije, 
glede na prej in potem) 
Raziskovalno vprašanje 3: Kako usmeritev k strankam/kupcem vpliva na konkurenčnost 
podjetja? 

Raziskovalni vzorec za izvedbo intervjujev: v raziskavo smo vključili tri različne skupine 
udeležencev podjetja, ki imajo bogate izkušnje s področja, ki je predmet obravnave v nalogi. 
V raziskavi bodo sodelovali komercialni direktor, tehnični direktor in vodja informacijske 
službe obravnavanega podjetja. Podatke za raziskovalna vprašanja bomo pridobili s pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja, s pomočjo same uvedbe koncepta usmeritve k strankam/kupcem 
v podjetje in s pomočjo razpoložljive domače in tuje literature različnih avtorjev, s samo 
uvedbo se bo pokazal tudi njen učinek. 

Magistrska naloga vsebuje smiselno zaporedje korakov, po katerih bo potekala naša 
raziskava. 

Teoretični del: Raziskava se je začela s teoretičnim delom, v katerem je najprej obrazložitev 
sodobnega koncepta usmeritve k strankam, spoznanja domačih in tujih avtorjev, prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti uvajanja koncepta usmeritve k strankam v prakso. Pri tem 
so upoštevane specifike komunikacijskega sektorja. 

Empirični del: Teoretičnemu delu sledi empirični del, kjer je opisan način uvedbe sodobnega 
koncepta usmeritve k strankam v podjetje, ki se ukvarja s komunikacijskimi storitvami.  

1.3.1 Predvidene metode raziskave 

Magistrska naloga proučuje aktualno problematiko in je sestavljena iz teoretičnega ter 
empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge je analizirana domača in tuja literatura različnih 
avtorjev. V empiričnem delu naloge pa je zajeta sama uvedba sodobnega managementskega 
koncepta usmeritve k strankam v podjetje. V empiričnem delu smo izvedli analizo 
dokumentov, ki je temeljila na preučevanju normativnih podlag obravnavanega področja. S 
kombinirano metodo analize dokumentov smo hkrati proučili primarne in sekundarne vire 
(Barle idr. 2009, 20). Z analizo dokumentov smo ugotovili normativno urejenost 
obravnavanega področja. Metoda zbiranja primarnih podatkov je temeljila na 
polstrukturiranem intervjuju (Kvale 1996, 31; Barle idr. 2009, 18). Opisovanje dejstev, 
odnosov in procesov je zasnovano na deskriptivni oz. opisni metodi študija primera. Za 
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iskanje značilnosti in vzrokov za spremembe komunikacijskih storitev, primerjave dejstev, 
pojavov, procesov in odnosov je uporabljena komparativna metoda študije primera. Metoda 
kompilacije študije primera prevzema opazovanje, spoznanje, stališča, sklepe in rezultate 
drugih avtorjev, usmerjena pa je v iskanje teoretičnih in praktičnih izhodišč, pomembnih za 
uvedbo strategije usmeritve k strankam v podjetje. 

V polstrukturiranem intervjuju smo udeležencem zastavili naslednja vprašanja: 
 Zakaj ste se odločili za uvedbo koncepta usmeritve k strankam? 
 Kakšna je pomembnost koncepta usmeritve k strankam/kupcem in kakšna je pomembnost 

njegovega vpeljevanja v podjetje? 
 Katere so prednosti in priložnosti vpeljevanja koncepta usmeritve k strankam/kupcem ter 

katere slabosti in nevarnosti lahko prinese napačno vpeljevanje koncepta v podjetje? 
 Kakšna so vaša pričakovanja v prihodnosti, kakšno vlogo bo po vaše imel koncept 

usmeritve k strankam/kupcem pri dolgoročnem uspešnem ravnanju odnosov s strankami? 

1.3.2 Omejitve in predpostavke raziskave 

Omejitve: Določeni deli projektov v zvezi z uvedbo koncepta usmeritve k strankam v podjetje 
so deloma poenostavljeni, saj je koncept usmeritve k strankam na tako velikem podjetju 
zahteven projekt, v katerega so vključeni vsi ljudje v podjetju. Poleg tega pa so 
komunikacijske storitve ena najhitreje rastočih in spreminjajočih se dejavnosti. O strategiji 
usmeritve k strankam na splošno je v slovenski literaturi malo napisanega in le redka podjetja 
jo v popolnosti uvedejo v svoje poslovanje. 

Predpostavke: Strategija usmeritve k strankam se predpostavlja kot marketinška strategija, 
čeprav je po svojem pomenu veliko več; ker zajema dele podjetja in podjetje kot celoto, lahko 
govorimo o strategiji usmeritve k strankam kot o managementskem konceptu. Ravnanje 
odnosov s strankami je in bo v prihodnosti postalo bistveno za uspešno poslovanje in razvoj 
podjetja. Hitro rastoče nove tehnologije omogočajo konkurenčnost na področju 
komunikacijskih storitev. Odprt in dinamičen razvoj informacijske tehnologije se prenaša tudi 
na področje komunikacijskih storitev. 
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2 SODOBNI MANAGEMENTSKI KONCEPT USMERITVE K STRANKAM 

Sodobni management in managerji so v današnjem času na veliki preizkušnji. Zastarele teorije 
o strategijah, organiziranju, merjenju uspešnosti in vodenju ne delujejo več. Svetovna 
gospodarska kriza je tudi kriza managementa. Moč se seli od proizvajalcev h kupcem in 
kupec ima glavno besedo. Globalizacija, nova ekonomija, tehnološka odkritja, spremembe 
vrednot, trajnostni razvoj, vedno večja konkurenčnost in zahtevni kupci predstavljajo nov 
izziv sodobnega managementa. Delo managerjev ni več samo kontroliranje in nadziranje, 
temveč tudi iskanje novih izzivov in priložnosti, povezovanje, svetovanje, delegiranje, 
motiviranje in učenje zaposlenih, da bodo prepoznali smisel svojega dela in cilje organizacije 
(Verle in Markič 2012, 181) 

Informacije o strankah, pa naj te vključujejo obstoječe stranke ali potencialne nove stranke, so 
v današnjem obdobju konkurenčnosti vse bolj dragocene. Smo v obdobju, v katerem je za 
podjetje pomembna vsaka stranka. Pot do strank je vedno bolj zahtevna in pričakuje se, da jih 
bodo tržniki poznali, jih obravnavali individualno in na osnovi tega zadovoljili njihove 
potrebe. Razumevanje celovitega ravnanja upravljanja odnosov s strankami se je v zadnjih 
letih močno spremenilo in s tem se je spremenilo tudi poslovanje mnogih podjetij. 

Poslovni svet se vedno hitreje spreminja. Stranke so postale vedno bolj osveščene ter 
informirane in imajo vedno večje zahteve. Lojalnost stranke ni sama po sebi umevna, izguba 
strank oz. kupcev pa je tema, s katero se danes ukvarja in se mora ukvarjati vedno več 
podjetij. Pridobivanje novih strank je lahko precej bolj zahtevno kot ohranitev obstoječih. 
Podjetja vedo, kdo so njihove stranke in kaj te pričakujejo. V kolikor podjetje ugotovi potrebe 
strank, jim lahko ponudi izdelke in storitve, ki zadovoljujejo njihove potrebe in zahteve. V 
kolikor podjetjem uspe vnaprej ponuditi izdelke in storitve glede na potrebe in zahteve strank, 
bodo te imele občutek, da podjetje skrbi za njih, da so jim pomembne (Zorman 2001, 7). 

V današnjem obdobju velike konkurenčnosti neprestano narašča pritisk, ki ga čutijo vsa 
podjetja, da zadržijo obstoječe stranke in pridobijo nove. Z naraščanjem zahtev strank je edini 
način, da podjetje obdrži svoj delež na trgu, uskladitev strategije in transformacija podjetja – 
iz osredotočenosti na izdelek/storitev v osredotočenost na stranko. Osredotočenost na stranko 
predstavlja nov način poslovanja in vpliva na pet področij: strategijo, taktiko, zaposlene, 
procese in tehnologijo. 

Za uspešno obvladovanje in vodenje podjetja je poleg že naštetega koristen tudi sistemski 
pristop in kibernetično lotevanje. Sistemski pristop je zasnovan na teoriji sistemov in pomeni 
razumevanje organizacije kot sistema, ki deluje v okolju v razmerjih z drugimi sistemi. 
(Markič 2004, 42). 

Uspešnost organizacije je v veliki meri odvisna od inovativnosti in od poslovne politike. Ker 
pa vsaka sprememba izzove v podjetju odpor pri zaposlenih, mora vodstvo podjetja kot 
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iniciator in glavni izvajalec sprememb pripraviti ustrezno podlago za izvajanje sprememb, s 
poudarkom na sodelovanju vseh zaposlenih. Rezultati morajo biti signifikantni, hitri in 
otipljivi (Unterlechner idr. 2009, 189). 

Cilj vsake organizacije bi moral biti zagotavljanje prenosa znanja praks iz zunanjega okolja, 
vendar mora biti ta prenos ustvarjalen in inovativen. Pri prenosu znanja na zaposlene je 
bistvenega pomena podpora vodstva, managementa na vseh ravneh. Pomanjkanje zaupanja se 
kaže v organizacijah, kjer ni odprte komunikacije, kar pa prinaša negativno vzdušje, 
nezadovoljstvo zaposlenih in posledično tudi nezadovoljstvo strank (Meško Štok 2009, 58). 

Podjetja, ki imajo informacijo o svojih strankah in ustrezno programsko opremo, s pomočjo 
katere lahko analizirajo informacije, lahko: 
 povečajo število zadržanih strank s povečanjem zadovoljstva strank kot rezultat večjega 

razumevanja strank; 
 povečajo prodajo s ponudbo pravih proizvodov in storitev novim ter obstoječim 

strankam; 
 znižajo stroške trženja s pripravo učinkovitih tržnih akcij, s ciljem uspešnega 

pridobivanja novih strank in zadržanja obstoječih; 
 poiščejo najbolj dobičkonosne stranke in jih temu primerno obravnavajo; 
 centralizirajo skupne aktivnosti. 

2.1 Upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam 

V današnjih težkih ekonomskih razmerah si podjetja želijo kakovostne kupce, ki jim lojalno 
sledijo. Poleg tega pa si želijo imeti tudi pozitivno podobo na trgu. V ZDA ugotavljajo, da 
zadovoljstvo kupcev niha kot še nikoli do sedaj. »Ne zato, ker so produkti in storitve slabše 
kakovosti kot v preteklosti. Razlog so zahtevnejši kupci.« (Bergeron 2002, 1) 

Pot do zadovoljnih kupcev je upravljanje odnosov s strankami (ang. Customer Relationship 
Management – v nadaljevanju tudi usmeritev k strankam/kupcem). Usmeritev k 
strankam/kupcem je relativno nova skovanka – »buzzword«, ki se je pojavila kot podaljšek 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning) sistema. Usmeritev k strankam/kupcem v smislu 
prenove odnosov med podjetjem in kupcem s pomočjo računalniških orodij se pojavi okrog 
leta 1997, vendar se razmahne šele dve leti kasneje. Veliko podjetij kot tudi dobaviteljev 
programske opreme je pred letom 2000 skrbelo predvsem za razvoj in implementacijo ERP 
sistemov. Pojavila se je praznina, ki so jo občutili predvsem dobavitelji ERP sistemov, hkrati 
pa so na področju usmeritve k strankam videli svojo priložnost. V tem obdobju je njihova 
rešitev mySAP usmeritev k strankam/kupcem doživela pravo evolucijo in SAP je na tem 
področju začel dohitevati konkurente, ki so se s strategijo usmeritve k strankam intenzivno 
ukvarjali že pred letom 2000 (npr. Siebel). 
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Marsikdo meni, da se je konec devetdesetih let 20. stoletja pričela elektronska usmeritev k 
strankam/kupcem, ki jo je omogočila informacijska tehnologija in da se je upravljanje 
odnosov s strankami začelo pojavljati že v začetku osemdesetih let. Drži, da se je o odnosih s 
strankami (kupci) razmišljalo že veliko pred strategijo usmeritve k strankam/kupcem, 
tendenco, ki vlada zadnjih 10 let. Horovitz in Panak (1997, povz. po Tukarić 2005, 5) sta že 
leta 1992 objavila knjigo Za popolno kupčevo zadovoljstvo, ki skuša odgovoriti na vprašanja, 
kot so: ali so kupci deležni kakovostnih storitev, ali je treba uvesti nove storitve, kako kupcem 
na pravi način pokazati, da jih podjetje ceni. 

Največ pa se je spremenilo z razvojem informacijske tehnologije in s tem povezanimi novimi 
distribucijskimi kanali. Danes so stične točke prodajalci – kupci že tako uveljavljene, da ni 
več smiselno govoriti o elektronski usmeritvi k strankam/kupcem, saj je elektronski način 
poslovanja že nekaj samoumevnega v vsakem podjetju in je splošno razširjen in sprejet. 

Definicija pojma usmeritve k strankam in upravljanja odnosov s strankami 

V zadnjih letih se v velikih podjetjih vse pogosteje uporablja pojem ravnanje oz. upravljanje 
odnosov s strankami, usmeritev k strankam/kupcem (Customer Relationship Management). 
Usmeritev k strankam/kupcem definiramo kot usklajevanje poslovne strategije, kulture 
podjetja, organizacije, podatkov o strankah in podporne informacijske tehnologije, tako da 
interakcija med podjetjem in stranko krepi razmerje med vsako stranko in podjetjem v 
obojestransko korist. Gre predvsem za poslovno strategijo, ki jo omogočajo sodobne 
računalniške tehnologije, kot so izkopavanje podatkov, sistemi za upravljanje klicnih centrov, 
sistemi za profiliranje strank, sistemi za računalniško podprto prodajo, avtomatizacijo tržnih 
procesov, personalizacijo spletnih strani, avtomatično odgovarjanje na elektronsko pošto, 
algoritmi za segmentiranje strank in še kopica drugih orodij (Login 2000, 18). 

Podjetja niso vedno boljša samo v elektronskem trženju, temveč tudi pri trženju, ki temelji na 
odnosih s strankami in trženju, ki temelji na podatkovnih bazah. Trženje s poudarkom na 
ravnanju odnosov s strankami omogoča podjetjem, da lahko stranki ponudijo odlično storitev 
tukaj in zdaj, tako da preko učinkovite uporabe podatkov o posamezni pomembni stranki z 
njo gradijo odnos. Glede na to, kar vedo o posameznih strankah, jim prilagodijo ponudbo, 
storitve, programe, sporočila in medije (Kotler 2004, 52).  

Usmeritev k strankam/kupcem je vse, kar pripomore k pridobivanju, zadrževanju in rasti 
kupcev. V samem začetku je usmeritev k strankam/kupcem predstavljala avtomatizacijo 
procesov in transakcij znotraj posameznih oddelkov. Do danes se je definicija spremenila. 
Usmeritev k strankam/kupcem se nanaša na celotno podjetje, ki postavi kupca v središče 
svojih aktivnosti. Meje in oddelki ne obstajajo več. Organizacija mora izkoristiti vse 
distribucijske kanale kot vzvode za trženje, prodajo in storitve, ki kupcu zagotavljajo 
dinamično, osebno in nepremagljivo izkušnjo (Greenberg 2002, 34). 
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Definicij je toliko, kolikor je dobaviteljev opreme za uvedbo koncepta usmeritve k strankam. 
Velja pa, da je uvajanje odnosov s strankami strateško prizadevanje in ne tehnološka 
kategorija. Podjetje ima svoje cilje, strategije, načrte itd. Ugotoviti mora, ali z njimi ustrezno 
podpira odnose s strankami. Usmeritev k strankam/kupcem mora podpirati cilje podjetja 
(Greenberg 2002, 25). 

Upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam/kupcem je obveza podjetja, da 
postavi izkušnje kupcev v središče svojih prioritet in da zagotovi sisteme, procese in vire 
informacij, ki spodbujajo in služijo kot vzvod za odnose z obogatenimi izkušnjami. Je načrt 
komunikacij in uporabe informacij z namenom zagotoviti vedno večjo rast kupčevega 
zaupanja in občutka vrednosti povezave s podjetjem (Greenberg 2002, 24). 

Upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam/kupcem je obširen niz procesov in 
tehnologij za upravljanje odnosov s strankami, s potencialnimi in obstoječimi kupci ter 
poslovnimi partnerji na področju trženja, prodaje in storitev ne glede na komunikacijski kanal. 
Cilj upravljanja odnosov s strankami je optimizacija zadovoljstva kupcev in partnerjev, 
prihodka in poslovne uspešnosti na ravni celotnega podjetja (Greenberg 2002, 16). 

Upravljanje odnosov s strankami je osrednji pristop celotnega podjetja, ki zajema politiko in 
nabor poslovnih procesov, načrtovanih tako, da zagotavljajo pridobivanje, servisiranje in 
zadrževanje kupcev. Usmeritev k strankam/kupcem zajema procese, ki so usmerjeni h 
kupcem: trženje, prodajo in servisiranje. Usmeritev k strankam/kupcem ni tehnologija. Ta je 
le vzvod za usmeritev k strankam/kupcem (Greenberg 2002, 14). 

Ko se kupec približa podjetju, pristopi z določenim pričakovanjem. To je lahko potreba po 
storitvi ali zanimanje za nov produkt. V vsakem primeru je to pričakovanje, ki ga spremlja 
zanimanje za poslovanje podjetja. Kar se bo zgodilo v naslednjem koraku, bo oblikovalo 
kupčevo izkušnjo, ki vpliva na njegovo vedenje. Pozitivna izkušnja lahko poveča kupčevo 
lojalnost in poveča težnjo po ponovnem nakupu. Slaba izkušnja ga lahko preusmeri k 
tekmecem. Osnova upravljanja odnosov s strankami je sposobnost prepoznati omenjeni 
proces in njegovo aktivno upravljanje (Greenberg 2002, 6). 

Upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam/kupcem je usmerjanje poslovne 
strategije in kulture, podatkov o strankah in tehnologije tako, da je vsak stik s stranko 
zaključen v dolgoročno zadovoljstvo stranke in dobiček podjetja (Žorž 2002, 13). 

Upravljanje odnosov s strankami je dinamični proces nadzorovanja relacij med podjetjem in 
kupci na način, ki zagotavlja komercialno menjavo v obojestransko korist in preprečuje 
sodelovanje pri menjavi, ki ni donosna za podjetje. Usmeritev k strankam/kupcem temelji na 
procesih, ki obvladujejo kupčeva pričakovanja (Bergeron 2002, 3). 
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Upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam/kupcem ni ne koncept kot tudi ne 
projekt. Je poslovna strategija, katere cilj je razumeti, napovedati in upravljati potrebe 
obstoječih in potencialnih kupcev. Je potovanje skozi spremembe procesov, organizacije in 
tehnologije, kjer se išče način, kako uspešneje upravljati podjetje glede na vedenje kupcev. Je 
iskanje ravnotežja med dobičkom in čim večjim zadovoljstvom kupcev (Brown 2000, 10). 

Mnenja, kaj je upravljanje odnosov s strankami in usmeritev k strankam/kupcem se dejansko 
zelo razlikujejo, zato bi bilo nesmiselno iskati splošno definicijo, lahko pa se poiščejo splošne 
lastnosti, ki jih opredeljuje večina avtorjev. 

Iz tega lahko povzamemo naslednje: 
 usmeritev k strankam/kupcem je v osnovi poslovna strategija; 
 cilj usmeritve k strankam/kupcem je najugodnejše razmerje med zadovoljstvom kupca, 

strank in dobičkom, ki zagotavlja dolgoročno vrednost odnosa; 
 procesi morajo zagotavljati zadovoljstvo vseh sodelujočih – še posebej kupcev, strank; 
 tehnologija je vzvod, ki omogoča uspešno upravljanje odnosov s strankami. 

Uvajanje koncepta usmeritve k strankam 

Če je želja podjetja postati usmerjeno k strankam/kupcem in želi izkoristiti ves potencial, ki 
ga ponuja sodobna tehnologija, mora poskrbeti za ustrezno spremembo organizacije, 
spremembo poslovnih procesov in spremembo kulture podjetja – nekatere spremembe brez 
tehnologije niso možne, vendar jih je možno udejanjiti tudi brez prej omenjenih sprememb 
(Eisenfeld idr. 2001, 1). Podjetja se morajo zavedati, da je skrb za kupce nujno potrebna, saj 
jih v nasprotnem primeru kaj hitro lahko prevzame drug ponudnik izdelkov in storitev. 

Raziskava podjetja Gartner (povz. po Eisenfeld idr. 2001, 1), opravljena maja 2001, je zajela 
900 podjetij, ki so uvajala koncept usmeritve k strankam/kupcem. Omenjana raziskava je 
pokazala, da so najtežji koraki pri uvajanju naslednji: 
 organizacijske spremembe in spremembe politike podjetja (50 % vprašanih), 
 ustrezno znanje in razumevanje problematike v celotnem podjetju (25 % vprašanih),  
 načrtovanje (16 % vprašanih). 

Uvedbo koncepta usmeritve k strankam/kupcem je potrebno obravnavati kot program mnogih 
projektov, ki zagotavlja vse potrebne sposobnosti in ustrezno okolje ter povezavo z drugimi 
pomembnimi iniciativami v podjetju. 

Za večji del podjetij je usmeritev h kupcu strateška sprememba, ki poenostavljeno pomeni 
delati drugače. Z izjemo tistih podjetij, ki so na novo ustanovljena in so v samem začetku 
pričela s pristopom usmeritve k strankam/kupcem (npr. Amazon), je le malo podjetij, ki imajo 
ustrezno strategijo in infrastrukturo za uspešno uvedbo koncepta usmeritve k 
strankam/kupcem (Dyche 2001, 140; Eisenfeld idr. 2001, 2). Potrebne so spremembe v sami 
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kulturi podjetja, spremembe strukture zaposlenih, spremembe internih poslovnih procesov kot 
tudi tistih v katerih sodeluje kupec/stranka in spremembe tehnologije. Na osnovi naštetega je 
razvidno, da je potrebno izpeljati nekaj projektov, ki so med seboj povezani. Ta nabor 
povezanih projektov se imenuje program (primer: gradnja hiše je projekt, obnova in dodatna 
širitev mesta pa program). 

Programi in projekti se uporabljajo za zagotavljanje sprememb, ki naj bi izboljšale 
poslovanje; uporabljajo se v različnih situacijah, osredotočeni so na različne stvari in 
potrebujejo različne načine vodenja (Eisenfeld idr. 2001, 3). 

Projekti se uporabljajo v primerih, ko se pričakuje točno določen rezultat v točno določenem 
časovnem okvirju. Projekti imajo jasno in preprosto definiranje koristi in povračilo investicije 
(ang. Return On Investment – ROI). Navadno potekajo znotraj meja posameznih enot 
(sektorji, oddelki …) in lahko imajo definiran ter razumljiv obseg (primer: zamenjava 
operacijskega sistema, dekoracija sobe). 

S programi je mogoče doseči strateške spremembe v poslovanju, te pa je smiselno uporabiti v 
naslednjih primerih: 
 trg ter okolje se spreminjata in je obseg še potrebno razviti, 
 rezultati se morajo vseskozi izboljševati, njihova osredotočenost je dolgoročna, 
 velik pritisk na zagotavljanje konkurenčnosti v spremenljivih pogojih poslovanja. 

Programi povezujejo različne pristope, mnogi od teh nastopajo v obliki projektov. 
Management je osredotočen na učinkovito doseganje koristi na osnovi nove strategije. 

V današnjem času podjetja ne spreminjajo le svoje poslovne strategije, temveč celoten 
poslovni model. To je značilno predvsem pri prevzemih in združevanjih podjetij. V tem 
primeru je časovni okvir lahko še daljši kot pri programih in govorimo o prizadevanjih. Vsi 
pristopi – projekt, program, prizadevanje – so primerni v ustreznem kontekstu. 

Poudariti pa je potrebno, da je za uspešno implementacijo vizije usmeritve k 
strankam/kupcem potrebno več znanja in sposobnosti, kot pa jih zahteva vodenje projektov. 

Znanja in veščine, potrebne za koncept usmeritve k strankam 

Upravljanje programa je veliko zahtevnejše kot vodenje enega samega projekta. Tehnike 
upravljanja programov morajo zagotoviti uspešno zaključene projekte in morajo dodati 
sposobnost uspešnega obvladovanja strateških sprememb. Potrebno je imeti več vpliva na 
organizacijo in vodenje podjetja. Skupine morajo sestavljati ljudje različnih profilov in iz tega 
razloga so potrebne še večje komunikacijske sposobnosti. 

V podjetju je potrebno razumevanje politike in diplomacije. Podjetja, ki želijo uspeti v 
prizadevanjih uvedbe strategije usmeritve k strankam/kupcem, morajo izvajati program in ne 
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enega projekta. Težava je v tem, da izkušenih in uspešnih upravljavcev ni veliko, predvsem v 
primerih, ko se podjetja prvič srečujejo s programi. Podjetja lahko rešitev poiščejo pri 
zunanjih ponudnikih storitev, kar pa ne pomeni, da zunanji viri vodijo program, temveč 
sodelujejo pri oblikovanju ustreznih veščin in pri pridobivanju znanja za upravljanje 
programov (Eisenfeld idr. 2001, 4). 

2.2 Oblikovanje strategije usmeritve k strankam 

V nadaljevanju je opisanih deset korakov, kako uspešno oblikovati strategijo usmeritve k 
strankam/kupcem (Goldenberg 2002, 23): 

1. korak: Priprava strategije usmeritve k strankam/kupcem s strani vodstva podjetja. Prvi 
korak zahteva predvsem podporo samega vodstva podjetja, njihove predloge in njihovo 
poenotenje glede vizije usmeritve k strankam/kupcem. 

2. korak: Preučitev in določitev najbolj perečih delov procesa v poslovanju podjetja, določitev 
spornih točk v poslovanju. V drugem koraku priprave strategije usmeritve k strankam/kupcem 
se je potrebno osredotočiti na obstoječe poslovne procese v podjetju, predvsem na najtežje in 
tiste, kjer je potek procesov oviran. 

3. korak: Prepoznava tehnologije usmeritve k strankam/kupcem kot priložnost. V tretjem 
koraku naj podjetje tehnologijo usmeritve k strankam/kupcem prepozna kot novo priložnost 
za širitev poslovanja (primer: podjetje Cisco je uvedlo kot del usmeritve h kupcu svojim 
strankam samopomoč preko spletnih strani ali telefona in s tem zmanjšalo stroške podpore 
strankam). 

4. korak: Določiti stališča vodstva podjetja do sistema usmeritve k strankam/kupcem; ta korak 
izhaja iz prvega in drugega koraka ter zajema pozitivne in negativne poglede vodstva do 
usmeritve k strankam/kupcem. Glede na ugotovitve pripravimo priporočila za premagovanje 
predsodkov v zvezi s pripravo strategije usmeritve k strankam/kupcem. 

5. korak: Razvoj načrta tehnološke platforme – pod izdelavo tega načrta razumemo pripravo 
večletnega načrta za informacijsko platformo (računalniška in komunikacijska oprema ter 
operacijski sistem). Pri tem je potrebno preveriti in zapisati obstoječe stanje in cilje v 
prihodnosti ter seveda temu primerno izdelati načrt za potrebno informacijsko infrastrukturo, 
katera bo uporabna tudi v prihodnosti. 

6. korak: Pregled podobnosti, razlik in stališč v delovnih procesih. V tem koraku se pripravi 
popis delovnih procesov v podjetju. Določijo se njihove skupne točke in razhajanja. Namen 
tega koraka je razumevanje obstoječih delovnih procesov, da se lahko določi oblikovanje 
strategije usmeritve k strankam. 
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7. korak: Določitev želja kupcev (strank) in verjeten vpliv usmeritve k strankam nanje; pri 
pripravi strategije usmeritve k strankam/kupcem se vključijo tudi stranke. Vključevanje 
poteka v obliki pogovorov s stranko, z vprašalniki in nadalje evidentiranjem in beleženjem 
njihovih želja, ki vplivajo na oblikovanje strategije usmeritve k strankam/kupcem. 

8. korak: Priprava strategije usmeritve k strankam/kupcem. Na osnovi vseh predhodnih 
korakov se pripravi strategija usmeritve k strankam/kupcem, ki temelji na delovnih procesih, 
željah strank, željah zaposlenih, informacijski infrastrukturi in na viziji usmeritve k strankam. 

9. korak: Predlog uvedbe strategije usmeritve k strankam/kupcem. V tem koraku se pripravi 
načrt za vpeljavo pripravljene strategije usmeritve k strankam/kupcem. 

10. korak: Priprava poslovnega primera. Poslovni primer je dokument, ki ga uporablja velik 
del podjetij za odobritev naložbe v strategijo usmeritve h kupcem. Glavni koraki za pripravo 
poslovnega primera so: 
 izvedbena dokumentacija (vključuje pregled nad dogajanji v projektu, nalogami 

izvajalcev projekta in stroške), 
 finance (vključujejo stroške vezane na projekt),  
 ključna tveganja in prednosti usmeritve k strankam/kupcem in vpliv uvedbe usmeritve k 

strankam/kupcem na podjetje. 

2.3 Gradniki strategije usmeritve k strankam 

Vpeljava koncepta usmeritve k strankam v podjetje zahteva strategijo, ki vključuje celotno 
poslovanje podjetja in se mora začeti na najvišji organizacijski ravni. Žal se velika večina 
podjetij še vedno loteva projektov usmeritve h kupcu znotraj oddelkov oz. v poskusih 
integracije takšnih nepovezanih projektov. Vendar je postavitev sistema na ravni celotnega 
podjetja zelo kompleksna, saj zahteva močno podporo vodstva, k strankam usmerjeno vizijo 
podjetja, potencialno zelo problematično prenovo poslovnih procesov, spremembo kulture in 
organizacije podjetja, uvajanje zapletenih novih tehnologij, sistemsko integracijo in 
obvladovanje podatkov. Zaradi omenjene kompleksnosti je podjetje Gartner Group (povz. po 
Bona in Radcliffe, 2002, 4) na osnovi obsežnih raziskav predstavilo osem gradnikov za 
usmeritev h kupcu – ogrodje za uspešno uvedbo, ki podjetjem omogoča celovit pogled, 
pripravo poslovnega načrta in načrta vpeljave koncepta usmeritve k strankam v podjetje:  
 Vizija usmeritve k strankam/kupcem. 
 Strategija usmeritve k strankam/kupcem. 
 Zadovoljstvo strank. 
 Organizacijska kultura. 
 Procesi usmeritve k strankam/kupcem. 
 Informacije usmeritve k strankam/kupcem. 
 Tehnologija usmeritve k strankam/kupcem. 



 

13 

 Metrike usmeritve k strankam. 

Pri gradnikih za usmeritev k strankam/kupcem je poseben poudarek na osrednjih elementih, 
kot sta zadovoljstvo strank in organizacijska kultura, saj gre tu za stično točko med podjetjem 
in njegovimi strankami. Na tej točki se srečujejo ljudje, vzpostavljajo odnose in gradijo 
vrednost tako za podjetje kot za stranke. Ta povezanost je predstavljena z jin in jang 
simbolom. Večina uspešnih projektov usmeritve k strankam ima ta del uravnotežen, tako da 
ima od odnosa korist tako podjetje oz. njegovi delničarji kot tudi stranke. Pogosto se zgodi, da 
podjetje preferira svojo organizacijsko kulturo, ki je ne uskladi z željami strank. 

Vizija usmeritve k strankam 

Vizija o organizaciji je opis nečesa v prihodnosti. Jasno zastavljena vizija podjetjem odpira 
pot do zastavljenih ciljev, brez izgube dragocene energije na nekoristnih stranpoteh in za 
stvari, ki ovirajo pot v želeni smeri, ali celo vodijo stran od nje (Musek Lešnik 2008, 14). 
Vizija pomeni načela, usmeritev, prepričanje. Ni umetna tvorba, vsak človek jo ima zase in 
temelji na skupnih vrednotah vsake skupine, od družine do naroda in države (Tavčar 2008, 7). 

Vizija ima motivacijsko moč, če je jasna, izzivalna, privlačna, v skladu z vrednotami in 
potrebami vseh udeležencev v organizaciji. Je končni ideal, katerega organizacija želi doseči 
(Biloslavo 2008, 106). 

Tako kot je za podjetje jasno določena vizija osrednjega pomena, je podobno tudi pri viziji 
usmeritve h kupcu. Ob tem pa je potrebno poudariti, da se morata obe viziji skladati. Podjetje 
mora biti že v osnovi naravnano k strankam. Vizija usmeritve h kupcu je temelj za motivacijo 
zaposlenih, lojalnost strank in povečanje tržnega deleža podjetja, zato jo morajo vsi zelo 
dobro poznati in po njej vsakodnevno delovati. 

Vizijo mora definirati vodstvo podjetja glede na poznavanje trga in strank. Obenem pa mora 
zelo dobro poznati tudi filozofijo usmeritve k strankam, njene prednosti in slabosti, načine 
vpeljave in potrebne spremembe v podjetju. Žal se velika večina vodstev tega ne zaveda in pri 
izvedbi projektov usmeritve k strankam teh ne podpira na ustrezen način. Pomanjkanje 
podpore vodstva je zato eden najpogostejših vzrokov propada takšnih projektov (Nikolić 
2003, 7). 

Kadar govorimo o viziji, lahko to pomeni tudi zaznavo okolja, ki jo podjetje želi ustvariti 
dolgoročno in pogojev, od katerih je odvisna uresničitev vizije. Gre za zasnovo nove in želene 
prihodnosti. Z vizijo podjetja ponudijo tudi smeri svojega delovanja za daljše časovno 
obdobje. Uspešna podjetja gradijo uspešno trženjsko pozicijo pred konkurenco z definiranjem 
vrednosti ponudbe, temelječe na potrebah in željah strank, poosebljenih z blagovno znamko in 
povezovanjem (Maoz 2001, 12). 
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Vizija izhaja iz vrha organizacije, vendar je ta brez pomena, dokler je ne upoštevajo in 
uresničujejo vsi zaposleni (Biloslavo 2008, 108). Vodstvo mora biti tisto, ki daje zgled 
zaposlenim s tem, ko pokaže, da tudi oni uresničujejo vizijo. Zelo pomembno je namreč 
dejstvo, da morajo viziji poleg vodstva slediti in vanjo verjeti tudi zaposleni in vsi ostali 
udeleženci. Pri ocenjevanju primernosti vizije se lahko uporablja naslednjih pet meril: jasnost, 
usklajenost, sporočilna moč, časovna opredeljenost in fleksibilnost (Biloslavo 2008, 108).  

Strategija usmeritve k strankam 

Strategija usmeritve k strankam mora izhajati iz strategije podjetja in je tesno povezana z 
marketinško strategijo, ki gradi položaj podjetja na trgu. Nadalje daje osnovo za operativne 
strategije, kot je npr. strategija za informacijsko tehnologijo, človeške vire in podobno. 
Naloga strategije usmeritve k strankam je, da oblikuje in vzdržuje bazo strank, ki so 
premoženje podjetja (Kirkby 2001, 58). 

Postopek določanja strategije usmeritve k strankam je naslednji (Nikolić 2003, 8): 
 Analiza lastnega položaja in položaja strank podjetja na trgu. 
 Segmentacija strank ter identifikacija ciljnega segmenta. 
 Določitev ciljev za posamezni segment strank glede na življenjski cikel strank. 
 Določitev metrik za nadzor nad izvajanjem strategije. 
 Oris strategije za prilagoditev ponudbe (cene, produkti, storitve in servis). 
 Določitev človeških in tehničnih virov potrebnih za izvedbo. 

Preglednica 1: Strategija marketinga in strategija odnosov do strank 

Strategija marketinga Strategija odnosov do strank 
 Vizija: tržni položaj 
 Definicija trga in analiza 
 SWOT analiza 
 Ciljne skupine: tržni segmenti 
 Cilji za posamezni tržni segment: 

vstop, razvoj, vzdrževanje, 
produktivnost 

 Merila: tržni delež, status blagovne 
znamke, prodiranje na trg 

 

 Vizija: zadovoljstvo strank 
 Definicija strank in analiza njihovega 

obnašanja in potreb 
 Analiza zmožnosti 
 Ciljne skupine: stranke segmentirane po 

vrednosti 
 Cilj za posamezni segment strank: 

pridobitev, razvoj, zadržanje, 
učinkovitost 

 Merila: zadovoljstvo, zvestoba, stroški 
servisiranja strank, zadovoljstvo 
zaposlenih 

Vir: Nikolić 2003, 16. 

Brez definirane strategije usmeritve k strankam lahko v organizaciji nastopi množica 
neodvisnih, kratkoročnih rešitev, zasnovanih za podporo določene funkcije, ki jih uvajajo 
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posamezne organizacijske enote. Obstaja nevarnost, da so informacije »obtičale« v 
posameznih oddelkih in vsaka organizacijska enota opravlja svoje delo brez zavedanja, da bi 
informacije, shranjene v njihovi samostojni bazi, lahko koristile tudi ostalim v organizaciji. 
To pomeni, da nihče v organizaciji nima popolne slike kdo so stranke, katere storitve ali 
proizvode kupujejo, kako in kolikokrat smo z njimi kontaktirali, katere stranke so pomembne. 
Za doseganje uspešne strategije usmeritve k strankam je potrebno povezati posamezne delne 
rešitve podatkovne baze. 

Prva faza v razvoju strategije usmeritve k strankam je razdelitev strank v kategorije in 
določitev meril za vsak segment. 

V drugi fazi se določi podatkovno bazo strank, gledano kot pridobitev, dobiček. To lahko 
dosežemo z registriranjem moči in vrednosti odnosov s stranko v dveh pogledih: kolikšna je 
vrednost stranke za podjetje in kolikšna je vrednost podjetja za stranko. 

V tretji fazi definiramo napredek, ki ga je potrebno izvesti in taktike, ki jih uporabljamo. 

Avtorja Goldenberg (2002, povz. po Borko 2007, 269) in Nelson (2004, povz. po Borko 2007, 
269) nam dajeta dva različna pogleda na oblikovanje strategije usmeritve k strankam, pri 
čemer opazimo stične točke. Stični točki pri avtorjih sta usmerjenost k strankam (njihovo 
zadovoljstvo in potrebe) in zadovoljstvo zaposlenih. Nelson se v večini posveča strankam in 
njihovim potrebam, medtem ko Goldenberg v svojem oblikovanju strategije usmeritve k 
strankam poleg strank zajema tudi organiziranost podjetja, ki vpeljuje strategijo usmeritve k 
strankam in ostale dejavnike, ki so potrebni za vpeljavo in oblikovanje strategije usmeritve k 
strankam. 

Podjetje mora za uspešno vpeljavo strategije usmeritve k strankam upoštevati potrebe in želje 
strank ter tudi zaposlenih, vendar mora biti pozorno tudi na ostale dejavnike, kot so: podpora 
vodstva podjetja, preučitev delovnih procesov in izvedba potrebnih sprememb v delovnih 
procesih, definiranje in razvoj tehnološke platforme ter finančni stroški. Prav tako mora biti 
podjetje pozorno na prednosti in nevarnosti, ki jih prinaša uvedba strategije usmeritve k 
strankam v podjetje. 

Zadovoljstvo strank 

Uspeh podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo in trženjem storitev je odvisen od nakupnih odločitev 
porabnikov storitev. Iz tega razloga je zelo pomembno, da podjetja razumejo, zakaj so 
porabniki izbrali ravno njihovo storitev. Storitvena podjetja si predvsem prizadevajo 
zadovoljiti porabnike tako, da bi ostali zvesti podjetju in njihovim storitvam (Potočnik 2002, 
447). 

Precej pomembno je, da se v celoten proces zadovoljevanja potrošnikov vključijo vsi 
zaposleni podjetja. Pomemben je pogled zaposlenih na izdelek ali storitev, katero ponujajo, 
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zanimivo pa je tudi njihovo mnenje o zadovoljevanju potrošnikov. Bistveni del je obveščanje 
zaposlenih o rezultatih in njihovo vključevanje v nove dejavnosti, usmerjene v dodatno 
izboljševanje zadovoljstva strank. S slednjim se pridobi in izkoristi dragoceno znanje 
zaposlenih, ki imajo stik s potrošniki, hkrati pa je to dodatna motivacija zaposlenih pri 
ustvarjanju novih razmer in uvajanju novih dejavnosti, ki vodijo do zadovoljne stranke. 
Omenjene dejavnosti tudi spodbudijo zaposlene, da o svojih strankah začnejo razmišljati iz 
drugega zornega kota. Koristna je interna raziskava zadovoljstva, in sicer z uporabo enakega 
vprašalnika kot za stranke, s to razliko, da zaposleni sami ocenijo svoje podjetje. Namen 
naštetega je ugotoviti, ali so zaposlenim pomembne enake stvari kot njihovim strankam, ali so 
enako zadovoljni in ali se zaposleni zavedajo prednosti in slabosti podjetja (Kavran 2001, 45). 

Konkurenca na trgu je vedno večja, izdelki in storitve se po kakovosti ne razlikujejo prav 
dosti med seboj, zato pa so pričakovanja uporabnikov izdelkov ali storitev vedno večja. 
Zadovoljna stranka je vedno pomembnejši dejavnik vsakega podjetja. Podjetje, ki pozna 
stališča in zaznavanje svojih strank ima vsekakor možnost za boljše poslovne odločitve. Ker 
podjetje ve ali zadovoljuje pričakovanja in želje svojih uporabnikov ali ne, lahko sprejema 
različne ukrepe, da bi svoje uporabnike bolje zadovoljevalo. 

Uspešna podjetja se osredotočijo na enega od dejavnikov vrednosti, in sicer na tistega, ki ima 
v očeh njihovih strank največjo težo, hkrati pa vse napore usmerijo v preseganje pričakovanj 
strank na tem segmentu. Na ta način v zadovoljni stranki ustvarijo skupek pričakovanj, 
konkurenco pa postavijo pred izziv: kako ta pričakovanja strank doseči in preseči. 

Zakaj je tako zelo pomembno zadovoljiti ciljno stranko? Predvsem zato, ker je prodaja v 
vsakem obdobju sestavljena iz dveh skupin odjemalcev − obstoječih in novih strank. Mnogo 
težja je pridobitev novih strank kot pa ohranitev obstoječih. Zato je bolj kritično obdržati 
stranke kot pa pridobiti stranke. Obdržimo lahko samo zadovoljne stranke. Stranka pa je 
zadovoljna, ko: 
 kupi več in ostane pri podjetju dalj časa, 
 kupuje tudi izdelke ali storitve, ki jih podjetje na novo uvaja ali izboljšuje, 
 hvali podjetje in njihove izdelke ali storitve, 
 niti ne opazi drugih blagovnih znamk niti ne oglaševanja konkurence in se manj ozira na 

ceno, 
 podjetju posreduje lastna opažanja in zamisli o izdelku ali storitvi. 

Za učinkovito izboljševanje odnosov s strankami se morajo informacije o njihovih pozitivnih 
in negativnih izkušnjah prenašati po vsem podjetju. Stranke je potrebno spodbujati k odzivu 
tako, da jim na primerih pokažemo, kako smo se odzvali na njihove pripombe oz. izboljšali 
določene pomanjkljivosti (Nikolič 2003, 9). 
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Organizacijska kultura 

Konec prejšnjega stoletja se je začelo intenzivno proučevanje spreminjanja vrednot (Kavčič 
2006, 70). S strani znanstvenikov je bilo ugotovljeno, da spremembe v vrednotah in njihov 
vpliv na uspešnost organizacije odkrivajo nove dimenzije, ki jih je mogoče združiti v pojem 
organizacijska kultura. 

Kultura organizacije je skupek navad, vrednot, ciljev, idej, vedenja zaposlenih, torej zavest 
organizacije in način razmišljanja, ki je skupen ljudem v neki organizaciji in razlikuje eno 
organizacijo od druge (Meško Štok 2009, 75).  

Organizacijska kultura predstavlja vrednote in prepričanja v organizaciji ter sistematizacijo in 
vedenje skupin. Organizacijska kultura je lahko s pozitivno usmerjenostjo prava podlaga za 
inovativnost in tako nudi večje možnosti, da ideje zaposlenih ugledajo luč sveta. Za dosego 
tega pa je potrebno vzpostaviti inovativno kulturo v organizacijah. Imeti moramo jasna 
pričakovanja in se za ta dovolj zanimati, nuditi zadostno podporo in nagrajevati ustvarjalnost 
zaposlenih ter ves čas odkrivati nove stvari in poti, ovire pa zmanjševati ali celo odstranjevati 
(Likar, Križaj in Fatur 2006, 151-152). 

V veliki večini vodstvo organizacij zmotno misli, da so z uvedbo tehnologije usmeritve k 
strankam postali usmerjeni k strankam. Pozabijo ali pa se namenoma izognejo spremembam, 
ki jih morajo narediti zaposleni in spremembam, ki vplivajo na kulturo v organizaciji. Malo 
organizacij hkrati z uvedbo rešitve usmeritve k strankam izvede tudi organizacijske 
spremembe ali vzpodbudi zaposlene za sodelovanje. Potrebno je ustrezno spremeniti 
obnašanje v organizaciji z namenom koristiti strankam. V nasprotnem primeru organizacija 
očitno ni usmerjena k strankam in se kot taka ne bi smela proglašati (Bona in Radcliffe 2002, 
22). 

Za dosego sprememb v organizacijski kulturi podjetje Gartner (povz. po Nikolić 2003, 10) 
predlaga naslednje: 
 Spremembo organizacijske strukture − večina podjetij je organizirana bodisi na produktni 

osnovi, kar pomeni, da se organizacijsko delijo na oddelke, ki proizvajajo določen 
izdelek, ali na funkcijski osnovi, kjer obstajajo oddelki za finance, informatiko, kadrovski 
oddelek in drugi. Takšne organizacijske oblike niso primerne za podjetja usmerjena k 
strankam. Če se želi spremeniti, se mora organizirati na osnovi segmentov strank (npr. 
visokodonosni ali nizkodonosni …) in njihovega življenjskega cikla. 

 Spremembo celotnega podjetja − celotno podjetje se mora obnašati kot podjetje 
usmerjeno k strankam. To pomeni, da ni dovolj uvajati spremembe samo v določenih 
delih podjetja. 

 Vključitev poslovnih partnerjev − če podjetje ponuja izdelke oz. storitve v sodelovanju s 
poslovnimi partnerji ali podizvajalci, morajo biti tudi ti vključeni v projekt usmeritve k 
strankam. 
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 Ne prehitro izvajanje sprememb − ena največjih težav je spreminjanje kulture in navad 
ljudi. Zato je priporočeno v enem letu spremeniti največ eno do dve ravni organizacijske 
strukture. 

 Upravljanje sprememb − neprekinjeno upravljanje sprememb in izobraževanje zaposlenih 
je ključnega pomena za uspeh projekta usmeritve k strankam, saj za sabo potegne velike 
organizacijske spremembe, ki se jim morajo zaposleni prilagoditi. 

 Seznanjanje zaposlenih s cilji, nalogami, njihovo vlogo in potekom projekta. 
 Ustrezno nagrajevanje in spodbujanje zaposlenih za delo na projektu. 
 Spremljanje in povečevanje zadovoljstva zaposlenih. 

Uvedba koncepta usmeritve k strankam pomeni za ljudi spremembo. Sprememb pa ljudje ne 
marajo. Odpor do sprememb sam po sebi ni slab, temveč je povsem običajen odziv ljudi. Ko 
pa ljudje razumejo, kako bo sprememba nanje vplivala in kaj bodo z njo pridobili, spremembo 
ne le sprejmejo, ampak začnejo pri uresničevanju spremembe tudi aktivno sodelovati. Maja 
Golob (2002, 39) priporoča deset korakov, kako zaposlene pridobiti za uvajanje strategije 
usmeritve k strankam in jih prepričati, da bodo s tem povezane spremembe koristile tudi njim: 
1. Ugotovite, kdo so »vplivneži«; v posameznih oddelkih najdite ljudi, ki so že zagovorniki 

nove strategije. 
2. Predstavite negativne posledice za posamezen oddelek oz. zaposlene, če podjetje ne 

uvede nove strategije. 
3. Zagotovite krožni tok povratnih informacij: če ste zaposlene prosili za njihova mnenja, 

ocene ali ideje, to ovrednotite in jim sporočite svoje mnenje. 
4. Nagradite pravo vedenje. Kultura vašega podjetja bo določila vrsto nagrade, ki jo bo 

dobil zaposleni, ki je svoje vedenje prilagodil zahtevam nove poslovne strategije. 
5. Predstavite »novi svet«. Začnite s pogledom z vrha na celotno podjetje ter ga razčlenite 

na posamezne poslovne funkcije in oddelke. 
6. Z novostmi seznanite zaposlene dovolj zgodaj, komunicirajte z njimi kar se da pogosto in 

redno. 
7. Zelo pomembno: ljudje potrebujejo stabilnost. Povejte zaposlenim, kaj bo ostalo tako, kot 

je bilo, kaj se ne bo spremenilo in kaj se bo na drugi strani nenehno spreminjalo. 
8. Seznanite zaposlene z dejstvi; ob pomanjkanju dejstev so možne najrazličnejše 

interpretacije o tem, kaj se dogaja, to pa lahko negativno vpliva na uresničevanje 
strategije. 

9. Ne skrivajte, da bodo na poti ovire. Skupaj z zaposlenimi skušajte predvideti čim več 
možnih problemov, ki lahko nastanejo. 

10. Prepričajte se, da imate celoten postopek uvajanja nove strategije na papirju (t. i. bela 
knjiga usmeritve k strankam) in da so z njim seznanjeni vsi v projekt vključeni sodelavci. 

Tehnologija usmeritve k strankam omogoča zbiranje in hranjenje podrobnih podatkov o 
strankah. Tehnologija omogoča zaposlenim, da gradijo in izboljšujejo odnos s stranko. V 
primeru, da zaposleni tehnologije ne bodo želeli uporabljati ali če vodstvo podjetja ne more 
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obvladovati notranjih procesov in odnosov, potem projekt usmeritve k strankam ne more 
uspeti. Usmeritev k strankam zahteva medsebojno odvisnost znotraj organizacije, vsak 
posameznik mora razmišljati in delovati na nov način. 

2.4 Prednosti in pomanjkljivosti usmeritve k strankam 

Obstaja več razlogov, zakaj podjetja »avtomatizirajo« svojo prodajo, trženje in podporo 
uporabniških funkcij. Razlogi so naslednji: visoki stroški neposredne prodaje, povečanje 
globalne konkurenčnosti in tudi potreba po informacijah (Goldenberg 2002, 59). 

Uvedba rešitve koncepta usmeritve k strankam prinaša podjetju naslednje prednosti:  
 Uporaba informacijskih tehnologij omogoča boljše ravnanje odnosov s strankami. 
 Razumevanje vrednosti vsake posamezne stranke skozi njen celoten življenjski cikel. 
 Celoviti podatki o strankah in prepoznavanje posamezne stranke. 
 Celovito ravnanje s strankami preko vseh komunikacijskih poti (telefon, elektronska 

pošta, internet …). 
 Optimizacija in nadzor trženjskih in prodajnih procesov. 
 Poudarek na zadržanju obstoječih strank s pomočjo programov za povečanje njihove 

zvestobe. 
 Previdno načrtovanje strategij navzkrižnega trženja izdelkov. 
 Merjenje učinka prodajnih aktivnosti in tržnih akcij. 

Najpogosteje ugotovljene prednosti kot rezultat vpeljave koncepta usmeritve k strankam so 
(Goldenberg 2002, 60): 
 Boljša prodaja, boljše trženjske informacije: na primer – strankino ime, povratne 

informacije strank, potrebe strank, konkurenčna pozicija, to so samo nekatere informacije 
zbrane kot rezultat vstopnih podatkov usmeritve k strankam. 

 Izboljšanje produktivnosti. 
 Stopnjevanje skrbi za stranke. 

Vpeljava koncepta usmeritve k strankam v podjetje je povezana tudi z nekaterimi težavami. 
Ključne težave, povezane z vpeljavo koncepta usmeritve k strankam, so (Goldenberg 2002, 
66): 
 Pomanjkljiva prodajna strategija, neučinkovito trženje in pomanjkljiva strategija podpore 

strankam. Podjetja s to obliko pomanjkljivosti pogosto ne znajo prepoznati prednosti, ki 
jih prinaša informacijska podpora trženju v podjetju. 

 Pomanjkljivo medsebojno sodelovanje pri vpeljavi sistema usmeritve k strankam: 
vpeljava usmeritve k strankam zahteva pripravljenost vpeljave od najvišjega segmenta 
vodstva podjetja do najnižjega. Za uspešno uvedbo sistema usmeritve k strankam je 
potrebno medsebojno sodelovanje prodajnega, trženjskega in tehnološkega osebja v 
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procesu vpeljave usmeritve k strankam. 
 Politika podjetja: pomembna je za uvedbo uspešnega koncepta usmeritve k strankam. 

Zahteva izmenjavo podatkov in informacij med zaposlenimi v podjetju. Podjetja, ki ne 
omogočajo pretoka informacij in podatkov znotraj oddelkov in med zaposlenimi, ne 
morejo vpeljati uspešnega koncepta usmeritve k strankam. Politika podjetja mora biti 
naravnana tako, da bo vzpodbujala izmenjavo informacij. 

 Pomanjkljivo šolanje zaposlenih: podjetje mora omogočiti usposabljanje in šolanje 
zaposlenim, da bodo znali uporabljati programska orodja in računalnike. 

 Pomanjkanje znanja: mnoga podjetja ugotovijo, da imajo premalo ali zelo pomanjkljivo 
znanje o avtomatizaciji prodaje, trženju in učinkoviti podpori strankam. V nekaterih 
primerih je za podjetje finančno ugodneje najeti zunanje strokovnjake, ki prenesejo 
potrebna znanja na zaposlene v podjetju. 

 Odpor uporabnikov (zaposlenih) do uvedbe koncepta usmeritve k strankam: to je ena 
največjih težav pri uvajanju koncepta usmeritve k strankam. Podjetja, ki so uspešno 
vpeljala koncept usmeritve k strankam, so spoznala pomembnost vpeljave pretoka 
informacij med vodstvom in zaposlenimi.  

2.5 Izvedba učinkovitega sistema usmeritve k strankam 

Ideja celovitega koncepta usmeritve k strankam je privlačna, saj temelji na znani izkušnji, da 
donosnost posamezne stranke/kupca lahko povečamo s povečanjem donosnosti, časom 
trajanja razmerja s stranko in povečevanjem števila razmerij s to stranko. Vse pa ni tako 
idealno, ko se mora podjetje odločiti o tem, kaj spremeniti v svoji organizaciji, da lahko 
resnično doseže omenjene cilje in še prej, kakšna stopnja usmerjenosti k stranki je resnično 
potrebna in smotrna za naše stranke (Stopar in Vaupot 2003, 30). 

Uspešno vpeljavo sistema usmeritve k strankam izvedemo po naslednjih korakih (Goldenberg 
2002, 133): 
 Priprava na vpeljavo sistema usmeritve k strankam – vključuje finančni program, 

razdelitev nalog med zaposlene, komunikacijski načrt med zaposlenimi, program šolanja 
zaposlenih in načrt podpore strankam. 

 Vzpostavitev projektne skupine za vpeljavo koncepta usmeritve k strankam – uspešna 
vpeljava koncepta zahteva vpeljavo projektne skupine, ki zajema vodjo projekta, 
izvršnega vodjo, enega ali več predstavnikov prodaje, predstavnika trženja, predstavnika 
iz sektorja podpore strankam, ponudnika programske opreme in zunanjega svetovalca za 
usmeritev k strankam, ki delujejo v okviru rednih delovnih sestankov. 

 Povezava obstoječega informacijskega sistema z novim informacijskim sistemom – 
zahteva zelo natančno določitev preoblikovanja obstoječe podatkovne baze, v mnogih 
primerih celo večjih podatkovnih baz in točno izbiro podatkov, ki jih bo zajemal sistem 
usmeritve k strankam. 
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 Prilagoditev sistema usmeritve k strankam – prilagajanje sistema je neizogiben del 
vpeljave sistema usmeritve k strankam. Sistem usmeritve k strankam prilagodimo glede 
na uporabnika in glede na panogo podjetja. Pri tem je potrebno pripraviti podroben načrt 
prilagoditev. 

 Testiranje sistema usmeritve k strankam – pred samo vpeljavo je potrebno sistem 
usmeritve k strankam preizkusiti kot pilotski projekt. Na ta način pridobimo povratne 
informacije o dobri oz. slabi izvedbi sistema usmeritve k strankam. Pred samim 
testiranjem je potrebno pripraviti načrt testiranja. V fazi testiranja sodelujejo bodoči 
uporabniki (zaposleni) sistema usmeritve k strankam, ki jih je potrebno pred testiranjem 
sistema ustrezno šolati za samo izvedbo. 

 Razvijanje sistema usmeritve k strankam – zajema združevanje manjših, vendar zelo 
pomembnih delov projekta, katere je razvila projektna skupina v pilotskem projektu v 
celoto. Za ta korak je potreben zelo natančen in podroben načrt, ki pove, kateri deli 
projekta se vključijo in kako. Načrt vsebuje še natančno vsebino šolanja, urnik in test za 
udeležence šolanja. 

 Podpora sistemu usmeritve k strankam – zajema načrt podpore sistemu usmeritve k 
strankam. Načrt vsebuje seznam odgovornih oseb, dosegljivost teh oseb in stopnje 
podpore, ki jo uporabnik (zaposleni) sistema usmeritve k strankam potrebuje. Vse več 
podjetij najema zunanja podjetja, ki se ukvarjajo s podporo sistemu usmeritve k strankam 
in nudijo popolno podporo, ki lahko vključuje celo nadomestilo računalniške opreme v 
primeru okvare ali kraje. 

 Rast sistema usmeritve k strankam – pomeni funkcionalno rast in razvoj sistema 
usmeritve k strankam. Na razvoj v veliki meri vpliva pripravljenost zaposlenih na 
sprejemanje rabe novih tehnologij. 

Pred vsakim uvajanjem sprememb oz. uvajanjem novih uporabniških aplikacij, sploh pa 
aplikacij, od katerih pričakujemo učinek na področju trženja, je potrebno napraviti oceno 
stanja upravičenosti uvajanja aplikacij. 

Glavna dilema vodilnih v številnih podjetjih pri odločitvi o uvedbi usmeritve k strankam je, 
ali je vrednost, ki jo dobimo z oblikovanjem usmeritve k strankam tolikšna, da upraviči 
strošek oblikovanja za to potrebne informacijske podpore? Če smo še bolj natančni, moramo 
primerjati bodoči stanji v primeru, ko se odločimo za oblikovanje koncepta usmeritve k 
strankam v podjetje ali ko ostanemo pri obstoječem načinu poslovanja (Stopar in Vaupot 
2003, 30). 

Odgovor na to, ali naj se v podjetju sploh lotevamo uvajanja koncepta usmeritve k strankam, 
poiščemo v naslednjih vprašanjih (Borko 2007, 36): 
 Ali obstaja nevarnost, da naš proizvod ali storitev postane dobrina? 
 Ali naše stranke zahtevajo dostop do naših proizvodov, storitev vedno in povsod? 
 Obstaja očitna razlika v vrednosti med našimi ključnimi strankami in našimi povprečnimi 
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strankami? 
 Ali opaža podjetje potrebo po prilagoditvi ali personalizaciji svojih proizvodov ali 

storitev? 
 Ali ima naše podjetje ključno blagovno znamko, ki jo mora varovati? 
 Ali obstajajo v panogi konkurenti, ki spreminjajo »pravila igre«? 

V kolikor je odgovor na katero od zgoraj navedenih vprašanj pozitiven, potem ima vpeljava 
koncepta usmeritve k strankam pomembno vlogo pri izboljševanju poslovnega uspeha 
podjetja. 

Študija podjetij Gartner Group in Cap Gemini Ernst & Young (povz. po Stopar in Vaupot 
2003, 31), ki je bila izvedena jeseni 2000, je pokazala, da obstajata dve ključni dimenziji, ki 
določata obstoječe stanje poslovnega modela usmeritve k strankam: razumevanje in 
povezljivost. 

Razumevanje se nanaša na strategijo usmeritve k strankam in filozofijo podjetja, na kakšen 
način v podjetju vrednotimo odnose s strankami, različne programe in načine merjenja 
uspešnosti, analiziranje vrednosti odnosov s strankami. Podjetja imajo možnosti uporabljati 
pristop trženja k množicam ali uporabljati pristop prilagojen vsaki stranki posebej z namenom 
optimizacije vrednosti odnosa s stranko. 

Povezljivost opisuje procese in tehnološko infrastrukturo, ki omogoča povezavo podjetja s 
strankami. Na eni strani so podjetja z informacijsko infrastrukturo, namenjeno predvsem 
podpori funkcij, ki niso neposredno v stiku s stranko, na drugi strani pa so podjetja, ki imajo 
celovito integrirano informacijsko infrastrukturo usmeritve k strankam v oddelkih in med 
njimi na ravni celotnega podjetja, kar omogoča enoten in celovit pristop k stranki. 

Kakšna naj bo globina bodočih iniciativ koncepta usmeritve k strankam v podjetju? Globino 
iniciativ usmeritve k strankam v podjetju določata vizija razvoja in strategija doseganja 
želenega bodočega stanja. Odločitev o viziji razvoja doseganja vpeljave koncepta usmeritve k 
strankam v podjetje mora temeljiti na obstoječi strategiji podjetja in razvoju poslovnega 
okolja na področju usmeritve k strankam. 

Analiza razvoja različnih podjetij je pokazala, da so načini razvoja podjetij do želenega 
bodočega stanja lahko različni. Delimo jih na tri tipe: vizionarji, tehnofili in vodeni 
transformatorji (Borko 2007, 38). 

Vizionarji: Podjetja, ki sledijo načelu »stranka je kralj«, navadno vodijo zelo vidne notranje 
kampanje z namenom izboljšanja odnosov do strank. Kljub dobremu namenu, pa so navadno 
takšni programi slabo infrastrukturno podprti, kar zmanjšuje možnosti izvedbe teh. S tem se 
zmanjša tudi verjetnost uresničitve zastavljenih ciljev. 
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Tehnofili: Podjetja tega tipa verjamejo v to, da lahko s tehnologijo omogočijo izboljšave vseh 
ključnih procesov usmeritve k strankam (prodaja, sprejemanje in vodenje naročil, podpora 
strani …). Rešitve so v večini parcialne, brez skupne vizije in strategij podjetja. Zaradi tega je 
lahko njihov prispevek k dodani vrednosti za stranko vprašljiv. S takšnim načinom obstaja 
nevarnost negativnega učinka sinergij vseh iniciativ usmeritve k strankam. 

Vodeni transformatorji: Podjetja tega tipa načrtujejo in izvajajo prehod v organizacijo 
usmerjeno k strankam, na osnovi natančno določene vizije, strategije in plana razvoja vseh 
iniciativ usmeritve k strankam, skozi številne natančno razmejene projekte. Takšna podjetja 
imajo prednost pred drugimi, saj v času razvoja spremljajo donosnost, optimizirajo izrabo 
potrebnih virov ter jo prilagajajo spremenjenim okoliščinam. 

Pri uvajanju koncepta usmeritve k strankam bodo mnoga podjetja vodila številne med seboj 
bolj ali manj povezane iniciative – projekte usmeritve k strankam. Nekateri projekti bodo 
vodeni primerno in s primernimi viri, medtem ko bodo drugi projekti potekali neusklajeno in 
brez primernih notranjih ter zunanjih virov. Vse iniciative pa bodo povezane z obstoječo 
splošno strategijo podjetja in na novo oblikovano strategijo usmeritve k strankam. 

Za zmagovito izpeljavo transformacije v organizacijo usmerjeno k strankam, moramo v 
podjetju uspešno izpeljati številne iniciative. Če bodo te iniciative koordinirane, moramo že 
na začetku oblikovati plan razvoja oz. strategijo usmeritve k strankam, ki nam bo omogočila 
merljivo in postopno transformacijo podjetja (Stopar in Vaupot 2003, 32).  
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3 VSEBINSKE ZAHTEVE UVAJANJA KONCEPTA USMERITVE K STRANKAM  

3.1 Osnovne vsebinske zahteve uvajanja koncepta usmeritve k strankam 

Za uspešno uvedbo koncepta usmeritve k strankam je v praksi potrebno upoštevati naslednje 
osnovne vsebinske zahteve (Vittori 2002, 13): 
 Upoštevanje vseh poslovnih procesov, ki jih bo koncept usmeritve k strankam podpiral. 

Če te zahteve ne izpolnimo in poteka gradnja rešitve usmeritve k strankam po delih, se 
lahko zgodi, da zaposleni sistema ne bodo uporabljali, ker bi njegova uporaba pomenila 
podvajanje določenih opravil. 

 Izgradnja in implementacija enotne baze podatkov. Določiti je potrebno lokacijo baze in 
skrbništvo nad podatki, filtriranje podatkov in način prenosa iz operativnih baz podatkov. 

 Integracija obstoječih sistemov. Zadostitev tej zahtevi predstavlja veliko težavo, ker 
vsebuje reševanje množice kompleksnih tehničnih vprašanj glede transformacije 
podatkov iz enega sistema, z namenom uporabe v drugem sistemu. Takšna transformacija 
navadno zahteva zmogljivo računalniško opremo in dobre medsebojne povezave. Proces 
integracije obstoječih sistemov predstavlja najbolj zahteven in časovno najdaljši del 
priprave podlage za implementacijo sistema usmeritve k strankam. 

 Povezava komunikacijskih kanalov. Kljub vse večji uporabi interneta in klicnih centrov, 
obstajajo težave v zvezi z vzpostavitvijo sistema, preko katerega bodo delovali vsi 
komunikacijski kanali. Sistem mora namreč ustrezati potrebam in željam strank ter 
zagotavljati dobro povezavo med vsemi kontaktnimi točkami. 

 Odnosi in kultura v organizaciji. Projekt lahko propade, če v organizaciji obstajajo 
konflikti med oddelki, prelaganje dela in odgovornosti med oddelki ali pa enostavno 
zaradi politične moči posameznikov, ki niso naklonjeni novitetam. 

Za uspešno uvedbo koncepta usmeritve k strankam v praksi je pomembno poleg osnovnih 
vsebinskih zahtev upoštevati še naslednje zahteve (Vittori 2002, 15): 
 Izvajanje podpore prodaji, trženju in storitvam s pomočjo komuniciranja s strankami 

mora potekati preko različnih kanalov. 
 Izgradnja institucionalnega spomina, katerega predstavlja baza podatkov oz. podatkovno 

skladišče, v katerega središče je postavljena posamezna stranka. 
 Umik masovnega trženjskega pristopa pred učinkovitejšim, v posamezne segmente 

usmerjenim trženjskim pristopom, ki se izvaja bolj pogosto, v manjšem obsegu in po 
različnih kanalih. 

 Komunikacija s strankami po vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalih (internet, 
elektronska pošta, mobilni telefon, stacionarni telefon, faks, navadna pošta …). 

 Celovit pogled na stranko. 
 Spremljanje stranke v vseh njenih interakcijah z organizacijo. To pomeni spremljanje 

naroči, plačil, reklamnih akcij, klicev v organizacijo, reklamacij, obiskov spletne strani 
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… 
 Elektronsko zajemanje podatkov iz vseh virov, preko katerih stranka komunicira z 

organizacijo (podatki iz ERP – Enterprise Resource Planning sistemov), dostopi na splet, 
podatki o poteku obiskov spletnih strani (Clickstream Data), WAP (Wireless application 
protocol – skupek določil za povezavo interneta in mobilne telekomunikacije) in njihovo 
integriranje. 

 Izkoriščanje prednosti brezžičnih komunikacijskih naprav. 
 Zagotovitev čim večje in boljše zgodovine podatkov o posamezni strani (lastnosti, 

transakcije). 
 Vzpostavitev vmesnika, kjer lahko stranka sama definira storitve (informacijska 

samopostrežba). 
 Krajevno neodvisno dostavljanje vsebine strankam preko katerekoli komunikacijske 

naprave. 
 Stranki omogočiti komunikacijo nazaj v organizacijo preko istega ali drugega kanala. 
 Vzpostavitev avtomatizacije procesov, ki skrbijo za konsistentnost podatkov in storitev. 

3.2 Analiza podatkov o strankah 

Dejavniki uspeha analize podatkov za potrebe usmeritve k strankam so (Postma 2001a, 53): 
 Procesi – vsak proces se začne z definicijo problema. Ko je problem definiran, je 

potrebno določiti kateri podatki so predmet zbiranja. Temu sledi odločitev glede tehnik 
zbiranja podatkov, kar je nato podlaga za modeliranje. 

 Podatki – podatke, ki so temelj sistema usmeritve k strankam, delimo na podatke o 
stranki, podatke o transakcijah, podatke o stikih s stranko in zgodovinske podatke, ki se 
nadalje delijo na podatke o transakcijah, stikih s stranko in virih. 

 Orodja – za oblikovanje informacij iz zbranih podatkov skrbijo orodja in programske 
rešitve poslovnega obveščanja (Business Intelligence).  

Povpraševanje in poročanje - orodja za povpraševanje omogočajo dostop do najnižje ravni 
podatkov, seveda pa morajo uporabniki vedeti kaj iščejo. Do podatkov se lahko dostopa 
neposredno s pomočjo poizvedb v podatkovni bazi ali posredno s pomočjo meta podatkov, 
kar omogoča uporabniku oblikovanje poizvedb v njegovem poslovnem jeziku (Marolt Šmid 
2001, 7). Omenjena orodja so enostavna za uporabo in omogočajo identifikacijo segmentov, 
demografsko analizo, sestavo seznamov naslovov strank. 

Poročanje zagotavlja prikaz ter distribucijo informacij in je osnova vsakega sistema za 
podporo odločanju. Poročanje je že pred projekti podatkovnega skladiščenja omogočalo 
prikaz informacij, le da so takratna poročila delovala na podatkih iz operativnih sistemov. 
Poznamo dve tipični vrsti poročil (Marolt Šmid 2001, 8). Standardna poročila imajo 
predpisano obliko in vsebino, kreirajo se z določeno dinamiko (tedenska, mesečna) ter se 
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razdelijo vnaprej znanim naročnikom. Vsebina ad hoc oziroma sprotnih poročil, pa se določi 
sproti glede na uporabniške zahteve. Orodja za povpraševanje se delijo v dve skupini: orodja 
za poročanje o produkciji in orodja za pisanje poročil. 

Analiziranje informacij (OLAP) - termin OLAP je leta 1993 uvedel E. F. Codd, ki je znan kot 
oče ralacijskih baz podatkov (Gray in Watson 1999, 16). OLAP je kratica za Analytical On 
Line Processing oz. sprotno analitično procesiranje (Marolt Šmid 2001, 8). Gre za tehniko 
pregledovanja podatkov in izdelave analiz po več dimenzijah (večdimenzionalno opazovanje). 
Za analize se uporabljajo agregirani in sumirani podatki. OLAP omogoča končnemu 
uporabniku v realnem času pridobiti strateške informacije iz podatkovnih skladišč ali 
operativne baze podatkov (ad hoc poizvedbe). S klikom miške lahko uporabnik dobi poljubne 
prereze podatkov in agregate. OLAP tehnika omogoča (Gray in Watson 1999, 16): 
 večdimenzionalen pregled podatkov, 
 preglednost, 
 dostopnost podatkov, 
 večuporabniško podporo, 
 operacije med različnimi ravnmi, 
 poročanje, 
 arhitekturo odjemalec – strežnik. 

Tehnika OLAP se uporablja pri ugotavljanju donosnosti strank, analiziranju zvestobe kupcev, 
ugotavljanju učinkovitosti prodajnih pristopov, napovedovanju prodaje, analiziranju poteka 
obiska spletne strani (Clickstream Analysis), ugotavljanju učinkovitosti komunikacijskih 
kanalov in planiranju kapacitet. 

Rudarjenje podatkov (Data Mining) je množica tehnik, ki omogoča iskanje skritih vzorcev v 
zbranih podatkih, povezav med podatki in ugotavljanje trendov. Rudarjenje podatkov je 
ključnega pomena za vzpostavitev analitičnega sistema usmeritve k strankam. Pripomore pri 
iskanju uporabnih podatkov s pomočjo analize vseh zbranih podatkov o določeni stranki. 
Namen rudarjenja podatkov je kreiranje modelov obnašanja strank v prihodnosti glede na 
analize iz preteklosti. Današnja tehnologija omogoča avtomatizacijo procesov rudarjenja 
podatkov, njihovo integracijo v podatkovna skladišča in predstavitev uporabnikom (Berson, 
Smith in Thearling 1999, 18). 

Podatkovno skladišče mora biti zasnovano ne le kot zbiralnik podatkov in informacij, ampak 
mora omogočati uporabo analitičnih orodij, ki omogočajo (McKnight 2001, 6): 
 odkrivanje vedenjskih vzorcev, 
 napovedovanje aktivnosti stranke, 
 izdelovanje analiz trga. 
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Podatke o strankah je potrebno sproti prečiščevati, ažurirati in analizirati. Za kar pa so 
potrebni naslednji dejavniki (Woods 2002, 15): 
 Posebna programska oprema in usposobljeni uporabniki. 
 Poslovno obveščanje mora biti prisotno v procesih ves čas in ne le za pomoč pri 

formuliranju in prilagajanju hipotez. 
 Prilagodljivo podatkovno skladišče, saj lahko vedno pride do nepričakovanih zahtev. Na 

primer: za potrebe vodstva je potrebno pridobiti vmesne rezultate analize. 
 Strojna oprema za izvedbo testiranj. 
 Merjenje učinkov. 

Obstaja veliko tehnik rudarjenja podatkov, ki omogočajo podjetjem sledenje aktivnostim 
strank. Vsem tehnikam pa so enake ključne aktivnosti, ki so (Thearling 2002, 18): 
 Raziskava: je nujno potrebna za potrditev obstoječe hipoteze in postavitev nove. 

Rudarjenje podatkov se lahko uporabi za ugotavljanje stanja ali pa za potrditev obstoječe 
hipoteze.  

 Napovedi (kaj ali koliko): analiza podatkov kaže nagnjenost stranke, ta pa označuje 
verjetnost nekega vedenja. Vrednost stranke se lahko predvidi na osnovi pričakovanih 
dohodkov, dobička ali izgube stranke. Napovedi za krajše časovno obdobje so realnejše 
kot napovedi za daljše časovno obdobje. Metode napovedovanja vključujejo regresijo, 
drevesa odločanja in nevronske mreže. 

3.3 Določanje ciljnih skupin 

Naslednji dejavnik je izbor ciljnih kupcev z jasno vezavo na programe trženja podjetja. 
Rezultati se lahko pojavijo v različnih oblikah. Segmentacijske analize se navadno opravljajo 
glede na nakupno ali sorodno obnašanje stranke. 

Segmentacija je razdelitev populacije strank na skupine s podobnimi značilnostmi (Berson, 
Smith in Thearling 1999, 64). Lahko je enostavna (razvrščanje strank po spolu) ali pa se 
posamezni segment oblikuje na osnovi več značilnosti. Segmenti se obravnavajo kot 
samostojne entitete, interakcija z njimi je prirejena vsakemu segmentu. 

Segmentacija je lahko deskriptivna ali na osnovi obnašanja. Deskriptivna segmentacija je 
razvrščanje strank po socio-demografskih značilnostih (starost, zakonski status, otroci, 
premoženjsko stanje) ali proizvodov po njihovem namenu (ciljne skupine potrošnikov). S 
pomočjo segmentacije so trženjske akcije bolj usmerjene na posamezni segment in posledično 
so tudi učinkovitejše. 

Segmentacija se izvaja z orodji za rudarjenje podatkov, ki se delijo na orodja za 
napovedovanje (uporabljajo se, ko določeni podatki manjkajo) in orodja za združevanje 
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(uporabljajo algoritme s pomočjo katerih, na osnovi različnih demografskih in psihografskih 
dejavnikov, razdelijo celotno bazo podatkov na posamezne segmente). 

3.4 Ugotavljanje koristi od uvedbe sistema usmeritve k strankam 

Ugotavljanje koristi od uvedbe sistema usmeritve k strankam je dokaj zapletena naloga, saj se 
pri tem srečujemo s težavo mehkih koristi, ki pa se jih ne da meriti. Koristi od uvedbe ima 
tako podjetje kot tudi stranke. 

Kupec oz. stranka ob nakupu storitev ali proizvodov pričakuje določene koristi. Kupuje 
ponudbo, ki jo sestavljajo sam proizvod, storitve, informacije, pozornost prodajalca in druge 
komponente (Grönros 2000, 3). Kupec zaznava takšno ponudbo kot določeno vrednost. 
Vrednost za podjetje nastane ravno v procesu nastajanja vrednosti za kupca. Zaradi tega 
procesa, morajo podjetja kupcu posredovati storitve, ki vsebujejo vse komponente procesa 
ustvarjanja vrednosti. 

Najbolj opazna korist od uvedbe sistema usmeritve k strankam v podjetje ni znatno 
povečevanje dobička, temveč sposobnost boljšega zadovoljevanja zahtev kupcev in 
zadrževanja najdonosnejših kupcev, konkurenci navkljub. Razlog za večje zadovoljstvo 
strank, zaradi uvedbe sistema usmeritve k strankam je predvsem v elektronskem poslovanju, 
ki omogoča dostopnost in hitrost storitev. Nova tehnologija omogoča avtomatizirano 
posredovanje novosti, kar strankam prihrani čas. Nakupovanje preko spleta je lažje in časovno 
ugodnejše, pa tudi storitve so navadno cenejše (Stopar in Vaupot 2003, 32). 

Poleg nižjih stroškov ima uvedba sistema usmeritve k strankam za posledico tudi povečanje 
prihodkov. Večje zadovoljstvo strank posledično vpliva na večje število zadržanih strank. 
Nove informacijske tehnologije omogočajo dosego širšega tržišča in posledično pridobitev 
novih kupcev. Elektronsko poslovanje nudi možnosti uvedbe dodatnih storitev in novih vrst 
prodaje. Podjetja lahko s pomočjo analitičnih orodij sprejemajo hitrejše tržne odločitve. 

Povezovanje rešitev usmeritev k strankam s tržnimi strategijami se odraža v večji donosnosti 
na investicije. Ustvarjanje dodatne vrednosti je odvisno od panoge, ki jo opravlja podjetje in 
vrste podjetja. Razumevanje tega problema je ključnega pomena za razvoj ustreznega sistema 
in strategije usmeritve k strankam. 

Izračunavanje mere donosnosti na investicije (ROI) je zapleteno, zaradi: 
 neobstoja podatkov pred vpeljavo sistema, ki bi služili za primerjavo; 
 velikega števila neodvisnih spremenljivk; 
 veliko koristi je neopredmetenih in težko izmerljivih. 
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3.5 Ugotavljanje tveganj pri vpeljavi koncepta usmeritve k strankam 

Preden se podjetje odloči za nakup sistemov za avtomatizacijo prodajnih aktivnosti, mora s 
pomočjo tehnik za ugotavljanje donosa na investicijo ovrednotiti tveganje naložbe. Tveganje 
naložbe je pomemben dejavnik, saj lahko ob nepravilni odločitvi pride do tega, da so vložena 
sredstva večja kot pa njegova korist. Pod tveganje razumemo nedelovanje sistema zaradi 
tehničnih napak, odpor zaposlenih pri uporabi sistema in nepredvidene spremembe na trgu, ki 
lahko vplivajo na smiselnost vpeljave sistema. Če se zgodi karkoli od naštetega, lahko 
posledično vpliva na izgubo vloženih sredstev v sistem. 

Projekti usmeritve k strankam se razlikujejo od ostalih sistemskih projektov. Raziskave 
opravljene na spletu so pokazale osem glavnih napak, ki se pojavljajo pri neuspelih projektih. 
Te napake se pojavljajo v zvezi z naslednjimi dejavniki (Borko 2007, 76): 
 Uporabniki sistema: idealni uporabniki sistema so predvsem zaposleni, ki spoštujejo 

pravila. Večina zaposlenih, ki bistveno prispeva k uspešnosti podjetja, je navadno iz vrst 
prodajnega osebja, ki ima pri svojem delu bolj proste roke. Zato je bistvenega pomena za 
uspešno implementacijo sistema, zagotovitev določenih standardov. 

 Definiranost poslovnih procesov: za uspešno delovanje sistema usmeritve k strankam je 
potrebno predhodno čim bolj podrobno definirati poslovne procese. V finančnem in 
produkcijskem sektorju so poslovni procesi večinoma dobro definirani, medtem ko so 
procesi v prodaji, trženju in odnosih s strankami definirani slabše. Za večje spremembe je 
potrebno zagotoviti razumevanje delovanja sistema v okviru celotnega podjetja. Pred 
implementacijo sistema usmeritve k strankam mora biti vsekakor narejena obsežna 
študija, saj lahko le tako zagotovimo, da bo sistem uspešno deloval. 

 Hitrost sprememb: spremembe na trgu vseskozi zahtevajo prilagajanje; ravno zato je 
pomembno, da je sistem zasnovan tako, da omogoča razmeroma hitro implementacijo. Če 
prva faza vpeljave projekta traja dlje kot šest mesecev, obstaja nevarnost, da sistem 
zastari, preden gre v uporabo. 

 Politika podjetja: ta igra bistveno vlogo pri uspešnosti implementacije sistema usmeritve 
k strankam. Spreminjajo se določena pravila in odgovornosti, s tem pa je potrebno 
seznaniti vodstvo podjetja in pridobiti njihovo podporo. Na področju uporabnikov je 
potrebno definirati zadolžitve glede strank. Saj sistem omogoča, da lahko vsi uporabniki 
opravljajo vse operacije, ki se nanašajo na stranko.  

 Mobilni sistemi: ta vidik je specifičen za implementacijo prodajno orientiranih sistemov 
usmeritve k strankam. Težavo namreč predstavlja neusklajenost med mobilnimi sistemi 
za pomoč prodaji, ki omogočajo dostopnost povsod in kadarkoli in pa logistiko podjetja, 
ki tega ne dohaja. Naslednji primer je povezan z zaposlenimi, ki naj bi mobilni sistem 
uporabljali, vendar ga nočejo in ne znajo. Pred začetkom mobilnega sistema usmeritve k 
strankam je potrebno poskrbeti za uskladitev prodaje in logistike ter seznaniti in 
usposobiti uporabnike. 

 Metodologije: pomagajo pri standardizaciji dela in povečujejo kakovost, vendar ne brez 
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tveganja. Vzrok za to je dejstvo, da je bila večina teh metodologij razvita za projekte 
prenove poslovnih procesov. Za razvoj sistemov usmeritve k strankam pa so te 
metodologije nepreizkušene in zato je njihova uporaba bolj tvegana. 

 Odpravljanje napak: v še tako dobrem sistemu se lahko po implementaciji pojavijo 
napake. Raziskave so pokazale, da je potrebno po implementaciji, v vsakem projektu 
spremeniti ali prilagoditi med 10 in 60 % programske opreme za delovanje projekta. Če 
podjetje na napake ni pripravljeno ali izgubi zaupanje v sistem, lahko celoten projekt 
propade. 

 Investicije: veliko projektov propada zaradi nezadostnih investicij, zgodi pa se tudi, da so 
v določenih primerih investicije namerno premajhne, da sistem zaradi nasprotujočih si 
interesov propade. V nekaterih primerih so stroški projekta podcenjeni ali pride do 
zamenjave vodilnih v podjetju. Lahko pa projekti propadejo tudi zaradi nepredvidenih 
težav, ki so povezane z velikimi stroški.  

Tveganja torej vedno obstajajo, tudi če se izognemo enemu tveganju, se pojavi novo. Na 
osnovi tega lahko rečemo, da je ocenjevanje tveganj kontinuiran proces. 
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4 RAZISKAVA O NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU IN IZVEDBI KONCEPTA 
USMERITVE K STRANKAM V DRUŽBO ZA KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

4.1 Predstavitev podjetja Kabel TV, d. o. o. 

Podjetje Kabel TV, d. o. o., je ponudnik televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega 
dostopa do interneta. Kabel TV, d. o. o., se osredotoča na zagotavljanje naprednih, 
kakovostnih in uporabnikom prijaznih storitev, ki strankam približajo digitalni svet ter ga 
naredijo udobnega in preprosto dostopnega; z dokaj obsežnim omrežjem, ki temelji na 
kombinaciji optičnih in koaksialnih povezav, ter s stalnimi naložbami v tehnološke inovacije. 
Podjetje zagotavlja visoko raven storitev fizičnim in poslovnim uporabnikom. Ustanovljeno je 
bilo leta 1993. Svoje znanje o telekomunikacijah sta združili dve osebi v 50 % lastniškem 
deležu in vse do danes sta ostali na položaju vodstva podjetja. Najprej sta terensko delo 
izvajala dva izvajalca, ki sta opravljala študentsko delo. Za izvedbe izkopov in izdelave 
projektov sta se lastnika podjetja odločila najeti zunanje izvajalce. 

Število naročnikov kabelskih priključkov je najprej zajemalo področje Žalca, nato Petrovč, 
Šempetra in nazadnje Griž. 

Povpraševanje je iz dneva v dan naraščalo in prisililo vodilna člana podjetja, da zaposlita 
zunanje sodelavce in se posvetita razvoju ter širjenju podjetja. 

Kmalu se je pokazalo, da je število zaposlenih še vedno premajhno, glede na to, da število 
naročnikov raste. Predvsem zaradi uvajanja nove ponudbe storitev – kabelskega interneta in 
združitve v skupino Triera, se je pokazalo, da na administrativnem področju manjkata red in 
organizacija. Povezovanje s skupino Telius je še povečalo težave na področju organizacije 
administracije. 

Nato se je začela širitev podjetja na druge sisteme. Koncesijo za upravljanje kabelsko 
razdelilnega sistema so pridobili na področju Lovrenca na Dravskem polju, področju Marjete 
na Dravskem polju, Majšperka, Cirkovc, Poljčan, Miklavža na Dravskem polju, področju 
Hajdine in Šentilja v Slovenskih goricah in v letu 2005 še področja Slovenske Bistrice in 
Zgornje Polskave. In tako se je s 1. 5. 2005 odprla tudi poslovna enota v Slovenski Bistrici. V 
lanskem letu so pridobili še področje Ceršaka in Spodnje Polskave. 

Svojo ponudbo je podjetje v začetku leta 2007 razširilo na digitalno telefonijo. Ta predstavlja 
nove težave, saj je projekt predstavljen na trgu hitreje kot predvideno, zaradi hude konkurence 
drugih ponudnikov. 

Postali so generalni zastopnik na slovenskem trgu za podjetje Pacifik Broadband Networks, 
proizvajalca sodobne optične tehnologije iz Avstralije, podjetja Vector iz Poljske, First Mile 
iz Kitajske, podjetja Danlab iz Danske, podjetja Möller in Alpha Technologies iz Nemčije. 
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Telekomunikacijska panoga tudi podjetju Kabel TV, d. o. o., narekuje hiter tempo sprememb, 
saj nove vsebine z nezadržno hitrostjo pritiskajo na razvoj novih omrežij in tehnologij prenosa 
informacij novodobnih komunikacij. In ker je konkurenca neizogibna, stremijo k 
najsodobnejši tehnologiji FTTH (fiber to the home) − optična vlakna do posameznega 
naročnika. Temelji pa tudi na informacijski tehnologiji, imenovani EuroDocsis 3.0, ki prinaša 
digitalno televizijo z vrhunskim digitalnim snemalnikom, programe v visoki ločljivosti, 
širokopasovni internet s hitrostjo 120 Mbps in digitalno telefonijo z ugodnimi klici v 
slovenska in tuja omrežja. 

Podjetje Kabel TV, d. o. o., poleg ponudbe osnovnih storitev televizije, interneta in telefonije, 
skrbi tudi za družbeno odgovorna dejanja − z donacijami pomagajo Osnovni šoli Petrovče, 
Športnemu turističnemu društvu Gerečja vas in Turističnemu športnemu društvu Liboje. 

Metodologija kvalitativne raziskave 

Raziskavo, ki prestavlja temelj naloge smo izvedli z analizo dokumentov, ki je temeljila na 
preučevanju normativnih podlag obravnavanega področja. S kombinirano metodo analize 
dokumentov smo hkrati proučili primarne in sekundarne vire (Barle idr. 2009, 20). Z analizo 
dokumentov smo ugotovili normativno urejenost obravnavanega področja. Metoda zbiranja 
primarnih podatkov je temeljila na polstrukturiranem intervjuju (Kvale 1996, 31; Barle idr. 
2009, 18). Opisovanje dejstev, odnosov in procesov je zasnovano na deskriptivni oz. opisni 
metodi študija primera. Za iskanje značilnosti in vzrokov za spremembe komunikacijskih 
storitev, primerjavo dejstev, pojavov, procesov in odnosov je uporabljena komparativna 
metoda študije primera. Metoda kompilacije študije primera prevzema opazovanje, spoznanje, 
stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev, ki je usmerjena v iskanje teoretičnih in praktičnih 
izhodišč, pomembnih za uvedbo strategije usmeritve k strankam v podjetje. 

Prav tako smo izvedli analizo mesečne, četrtletne in letne analize glede priklopov in odklopov 
novih naročnikov. Seveda po uvedbi koncepta usmeritve k strankam pričakujemo, da se bo 
število novih priklop povečalo in število odklopov zmanjšalo. 

Mesečne analize priključkov 

Spodnja preglednica prikazuje skupno število odjav glede na mesece in glede na sistem, ki ga 
upravlja podjetje Kabel TV. 

Preglednica 2: Mesečni odklopi v letu 2012 glede na KRS 

ŠTEVILO ODJAV 
Sistem/Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
KRS Žalec 14 15 12 11 10 8 10 14 5 9 9 10 
KRS Slov. Bist. 9 11 7 8 7 6 9 20 8 9 20 14 
KRS Majšperk 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 
KRS Cirkovce 2 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 
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KRS Marjeta 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 3 
KRS Ger. vas  2 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 
KRS Šentilj 0 0 2 0 0 1 1 2 3 1 2 2 
KRS Poljčane 2 1 2 1 1 2 0 4 1 1 2 3 
Skupaj: 32 32 25 25 21 20 21 42 21 26 37 34 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Najprej smo število skupnih odjav za leto 2012 razdelili glede mesece, koliko odjav smo imeli 
v vsakem mesecu in nato še na sisteme, ki jih upravlja podjetje Kabel TV. 

 

Slika 1: Mesečni odklop glede na KRS za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Na zgornjem grafičnem prikazu lahko vidimo število odklopov, ki so bili opravljeni po 
posameznih kabelsko razdelilnih sistemih. Predstavljeno imamo mesečno primerjavo 
odklopov v osmih kabelsko razdelilnih sistemih. Zgornji grafični prikaz nam natančno 
prikazuje, da je bilo v KRS Slovenska Bistrica opravljenih največ odklopov, takoj mu sledi 
KRS Žalec, kar pomeni, da bi bilo v prihodnje potrebno na tem področju dodatno povečati 
trženje storitev. Od vseh kabelsko razdelilnih sistemov, je bilo najmanj odklopov opravljenih 
v KRS Cirkovce, pri čemer je seveda potrebno upoštevati tudi velikost in število prebivalcev 
v posameznem kabelsko razdelilnem sistemu. 

V naslednji preglednici so prikazani skupni podatki odjav po mesecih. 

Preglednica 3: Odjave za leto 2012  

Število odjav 
Mesec: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Skupaj: 32 32 25 25 21 20 21 42 21 26 37 34 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 2: Odjave za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
 

 

Slika 3: Odjave za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjih dveh grafov in preglednice lahko vidimo nihanja odjav skozi celo leto 2012. 
Največje število odjav je bilo v mesecu avgustu 2012, kjer je bilo število odjav kar 42. 
Najmanj zahtev naročnikov za odjavo pa smo prejeli v mesecu juniju, kjer je število odjav 
znašalo 20. V povprečju bi lahko rekli, da je bilo v letu 2012 28 odjav mesečno. 
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Spodnja preglednica prikazuje število mesečnih novih priklopov glede na KRS (kabelsko 
razdelilni sistem), ki ga upravlja podjetje Kabel TV. Kot nov priklop se šteje priklop tistega 
naročnika, ki prej pri podjetju ni imel popolnoma nobene storitve. 

Preglednica 4: Novi priklop v letu 2012 glede na KRS  

Število novih priklopov 
Sistem/Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
KRS Žalec 15 23 18 13 17 18 21 18 12 24 31 22 
KRS Slov. Bistrica 10 18 10 15 9 10 9 17 13 15 18 17 
KRS Majšperk 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
KRS Cirkovce 3 4 1 0 1 0 0 3 0 1 3 2 
KRS Marjeta 6 3 1 5 4 3 0 2 3 1 3 5 
KRS Gerečja vas  2 2 1 0 1 1 0 2 3 3 2 4 
KRS Šentilj 5 2 4 11 4 2 1 2 2 4 1 2 
KRS Poljčane 3 2 0 1 1 6 2 3 3 1 1 1 
Skupaj: 46 56 36 45 37 40 33 47 36 51 61 53 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Najprej smo število novih priklopov za leto 2012 razdelili na mesece in potem še glede na 
sistem, ki ga podjetje upravlja. 

 

Slika 4: Novi priklopi glede na KRS za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Na zgornjem grafičnem prikazu lahko vidimo število novih priklopov, ki so bili opravljeni po 
posameznih kabelsko razdelilnih sistemih. Predstavljeno imamo mesečno primerjavo novih 
priklopov v osmih kabelsko razdelilnih sistemih. Zgornji grafični prikaz nam natančno 
prikazuje, da je bilo v KRS Majšperk opravljenih najmanj novih priklopov, kar pomeni, da bi 
bilo v prihodnje potrebno na tem področju dodatno povečati trženje storitev. Od vseh 
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kabelsko razdelilnih sistemov, je bilo največ novih priklopov opravljenih v KRS Žalec, sledi 
mu KRS Slovenska Bistrica. Zmerno število novih priklopov je bilo opravljeno tudi v KRS 
Marjeta na Dravskem polju in Šentilj v Slovenskih Goricah, pri čemer je seveda potrebno 
upoštevati tudi velikost in število prebivalcev v posameznem kabelsko razdelilnem sistemu. 

V naslednji preglednici so prikazani skupni podatki novih priklopov za leto 2012 po mesecih. 

Preglednica 5: Novi priklopi za leto 2012 

Število novih priklopov 
Mesec: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Skupaj: 46 56 36 45 37 40 33 47 36 51 61 53 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 5: Nihanja novih priklopov za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgoraj prikazanega grafa lahko ugotovimo nihanja novih priklopov skozi celo leto 2012. 
Največje število novih priklopov je bilo v mesecu novembru 2012, kjer je bilo število novih 
priklopov kar 61. Najmanj novih priklopov pa je bilo v mesecu juliju, število novih priklopov 
je v tem mesecu znašalo komaj 33. V letu 2012 je bilo v povprečju 45 novih priklopov 
mesečno. 

V naslednji preglednici imamo navedene nove priklope in odklope po mesecih za leto 2012 
ter razliko med njimi. Iz preglednice lahko razberemo, da v letu 2012 nismo imeli 
negativnega rezultata oz. negativno razliko med novim priklopi in odklopi, v vsakem mesecu 
smo imeli več novih priklopov kakor odklopov. Najbolj kritičen mesec v letu 2012 je bil 
mesec avgust, saj je bila v tem mesecu najmanjša pozitivna razlika med priklopi in odklopi in 
sicer je bilo samo 5 novih priklopov več kot odklopov, kar predvidevamo, da je bilo posledica 
izgradnje novega optičnega omrežja konkurence. Največjo pozitivno razliko med priklopi in 
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odklopi smo imeli v mesecu oktobru 2012, v katerem je bila pozitivna razlika za kar 25 več 
novih priklopov kot odklopov. 

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, glede na to, da je podjetje uvedlo nov koncept 
usmeritve k strankam, ter hkrati s tem pričelo tudi s trženjem nove ponudbe, se bo v leto 2013 
tendenca naraščanja novih priključkov še povečala, število odklopov pa zmanjševalo. Z 
uspešnim trženjem in odnosom do strank se bo pozitivna razlika prav gotovo povečevala. 

Preglednica 6: Novi priklopi in odklopi za leto 2012 

Mesec: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Odklopi: 32 32 25 25 21 20 21 42 21 26 37 34 
Novi priklopi: 46 56 36 45 37 40 33 47 36 51 61 53 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
 

 

Slika 6: Novi priklopi in odklopi za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

V zgornjem grafičnem prikazu imamo prikazano primerjavo med novimi priklopi in odklopi. 

Spodnja preglednica prikazuje število vseh novih priklopov in odklopov za leto 2012. V letu 
2012 smo imeli 336 odklopov in 541 novih priklopov, kar pomeni, da smo v letu 2012 
poslovali pozitivno in smo na letni ravni imeli tudi pozitivno razliko med odklopi in priklopi 
in sicer smo v letu 2012 pridobili še dodatnih 205 novih naročnikov. 

Preglednica 7: Letno število vseh novih priklopov in odklopov za leto 2012 

Odklopi v letu 2012: 336 
Novi priklopi v letu 2012: 541 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 7: Letno število priklopov in odklopov za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Spodnja preglednica nam prikazuja število priklopljenih trojčkov (digitalna televizija, 
kabelski internet in digitalna telefonija) za posamezni mesec za leto 2012. 

Preglednica 8: Priklopljeni trojčki za posamezni mesec za leto 2012 

Število priklopljenih trojčkov 
Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Skupaj: 129 97 105 78 83 62 62 77 85 107 155 168 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 8: Priklopljeni trojčki za posamezni mesec za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko ugotovimo, da je bilo največ priklopov trojčkov v 
mesecu decembru 2012, kar 168 priklopov trojčkov je bilo opravljeno v tem mesecu. Najmanj 
trojčkov je bilo priklopljeno v mesecih juniju in juliju 2012 samo 62. V povprečju je bilo v 
letu 2012 priklopljenih mesečno 100 trojčkov. 
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Spodnja preglednica nam prikazuja število priklopljenih dvojčkov (digitalna televizija in 
digitalna telefonija) za posamezni mesec za leto 2012. 

Preglednica 9: Priklopljeni dvojčki za posamezni mesec za leto 2012 

Število priklopljenih dvojčkov 
Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Skupaj:  13 7 14 13 8 8 10 3 4 2 8 10 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 9: Priklopljeni dvojčki za posamezni mesec za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko ugotovimo, da je bilo največ priklopov dvojčkov v 
mesecu marcu 2012, kar 14 priklopov dvojčkov je bilo opravljenih v tem mesecu. Le priklop 
manj je in sicer 13 priklopov je bilo opravljenih v mesecu januarju in aprilu 2012. Najmanj 
priklopov dvojčkov je bilo opravljenih v mesecu oktobru 2012 in sicer samo 2 priklopa v 
celem mesecu. V povprečju je bilo v letu 2012 opravljenih 8 priklopov dvojčkov mesečno. 

Spodnja preglednica nam prikazuja število priklopljenih digitalnih televizij za posamezni 
mesec za leto 2012. 

Preglednica 10: Priklopi digitalnih televizij za posamezni mesec za leto 2012 

Število priklopov digitalne televizije 
Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Skupaj: 86 99 130 92 68 85 67 51 63 52 74 75 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 10: Priklopi digitalnih televizij za posamezni mesec za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko ugotovimo, da je bilo največ priklopov digitalnih 
televizij v mesecu marcu 2012, kar 130 priklopov digitalnih televizij je bilo opravljenih v tem 
mesecu. Najmanj priklopov digitalnih televizij je bilo opravljenih v mesecu avgustu 2012 in 
sicer je bilo v tem mesecu opravljenih 51 priklopov digitalnih televizih, le priklop več je bil v 
mesecu oktobru 2012 in sicer 52. V povprečju je bilo v letu 2012 opravljenih 78 priklopov 
digitalnih televizij mesečno. 

Četrtletne analize priključkov 

Spodnja preglednica prikazuje analizo pozameznih priključkov za prvo četrtletje (qvartal) za 
leto 2012. 

Preglednica 11: Število priključkov za prvo četrtletje za leto 2012 

Q1 2012 
Internet 5252 
Televizija 11831 
Dvojček (fix telefonija in televizija 154 
Trojček 3681 
Dve storitvi (fix telefon in internet) 27 
Dve storitvi (televizija in internet) 1529 
Tri storitve 12 
Samostojna storitev interneta 3 
Samostojna storitev televizije 6455 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 11: Priključki za prvo četrtletje za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev za prvo četrtletje v letu 2012. Največ naročnikov ima storitev televizije, sledijo 
naročniki interneta (vkjučeni so vsi, ki imajo v uporabi kabelski modem), trojčka in dvojčka. 

Spodnja preglednica prikazuje analizo pozameznih priključkov za drugo četrtletje (qvartal) za 
leto 2012. 

Preglednica 12: Število priključkov za drugo četrtletje za leto 2012 

Q2 2012 
Internet 5397 
Televizija 12011 
Dvojček (fix telefonija in televizija 163 
Trojček 3861 
Dve storitvi (fix telefon in internet) 11 
Dve storitvi (televizija in internet) 1512 
Tri storitve 10 
Samostojna storitev interneta 3 
Samostojna storitev televizije 6465 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 12: Priključki za drugo četrtletje za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev za drugo četrtletje v letu 2012. Prav tako kot v prvem četrtletju je največ naročnikov 
ima storitev televizije, sledijo naročniki interneta (vkjučeni so vsi, ki imajo v uporabi kabelski 
modem), trojčka in dvojčka. Je pa skupno število naročnikov storitev vejčje kot v prvem 
četrtletju, kar pomeni, da se je število priključkov iz prvega v drugo četrtletje povečalo. 

Spodnja preglednica prikazuje analizo pozameznih priključkov za tretje četrtletje (qvartal) za 
leto 2012. 

Preglednica 13: Število priključkov za tretje četrtletje za leto 2012 

Q3 2012 
Internet 5552 
Televizija 12060 
Dvojček (fix telefonija in televizija 173 
Trojček 4038 
Dve storitvi (fix telefon in internet) 11 
Dve storitvi (televizija in internet) 1492 
Tri storitve 8 
Samostojna storitev interneta 3 
Samostojna storitev televizije 6349 
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Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 13: Priključki za tretje četrtletje za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev za tretje četrtletje v letu 2012. Po število priključkov si storitve sledijo v enakem 
vrstnem redu, kot pri prvem in drugem četrtletju, s tem da se je skupno število naročnikov iz 
drugega v tretje četrtletje ponovno povečalo. 

Spodnja preglednica prikazuje analizo pozameznih priključkov za četrto četrtletje (qvartal) za 
leto 2012. 

Preglednica 14: Število priključkov za četrto četrtletje za leto 2012 

Q4 2012 
Internet 5574 
Televizija 12166 
Dvojček (fix telefonija in televizija 209 
Trojček 4632 
Dve storitvi (fix telefon in internet) 9 
Dve storitvi (televizija in internet) 930 
Tri storitve 3 
Samostojna storitev interneta 0 
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Samostojna storitev televizije 6392 
Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 14: Priključki za četrto četrtletje za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev za četrto četrtletje v letu 2012. Po število priključkov si storitve sledijo v enakem 
vrstnem redu, kot pri prvem, drugem in tretjem četrtletju, s tem da se je skupno število 
naročnikov iz tretjega v četrto četrtletje ponovno povečalo in s tem ugotovimo tudi, da se je z 
vsakim četrtletjem glede na prejšnjega število naročnikov povečevalo in smo imeli, kot je bilo 
ugotovljeno že v mesečni analizi glede na pozamezno storitev več novih priklopov, pri čemer 
so v četrtletni analizi zajeti vsi prehodi iz katerekoli storitve na novo storitev in ne samo novi 
priključki. 

Spodnja preglednica prikazuje analizo pozameznih priključkov za vsa štiri četrtletja (qvartale) 
za leto 2012. 
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Preglednica 15: Število priključkov za vsa četrtletja za leto 2012 

Storitve/Qvartali Q1 Q2 Q3 Q4 
Internet 5252 5397 5552 5574 
Televizija 11831 12011 12060 12166 
Dvojček (fix telefonija in televizija 154 163 173 209 
Trojček 3681 3861 4038 4632 
Dve storitvi (fix telefon in internet) 27 11 11 9 
Dve storitvi (televizija in internet) 1529 1512 1492 930 
Tri storitve 12 10 8 3 
Samostojna storitev interneta 3 3 3 0 
Samostojna storitev televizije 6455 6465 6349 6392 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

 

Slika 15: Priključki za vsa četrtletja za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev za vsa četrtletja v letu 2012. Kot je že zgoraj navedeno tudi iz tega grafičnega prikaza 
vidimo, da se je število naročnikov povečevalo glede na prejšnja četrtletja. 
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Geografska analiza priključkov za leto 2012 

Spodnja preglednica prikazuje geografsko analizo pozameznih priključkov za leto 2012. Iz 
preglednice je razvidno, koliko naročnikov je bilo za posamezno storitev v posameznem kraju 
ki je v določenem kabelsko razdelilnem sistemu. 

Preglednica 16: Geografska razdelitev priključkov za leto 2012 

  Ena storitev Dve storitvi-dvojček Tri storitve-trojček 
  tv int tel+int tv+int tv+tel tv+int+tel 
Ceršak 1 2 25 
Cirkovce 161 15 5 137 
Griže 421 117 10 382 
Hajdina 428 1 107 3 355 
Laško 1 2 1 
Lovrenc 127 16 3 99 
Majšperk 188 18 5 69 
Marjeta na Dr.p. 163 14 3 122 
Miklavž na Dr.p. 271 1 25 4 290 
Petrovče 504 1 94 16 425 
Poljčane 503 49 10 212 
Polzela 1 4 
Pragersko 106 18 20 155 
Prebold 5 1 1 6 
Ptujska Gora 12 3 1 10 
Rače 30 11 2 57 
Slovenska Bistrica 1278 2 4 182 26 672 
Šempeter v Sav.d. 356 37 9 183 
Šentilj v Slov.G. 214 41 10 280 
Zgornja Ložnica 16 5 5 61 
Zgornja Polskava 325 39 8 346 
Žalec 1272 1 2 138 64 741 
Skupaj: 6383 3 9 930 209 4632 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
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Slika 16: Geografska razdelitev priključkov za leto 2012 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

Iz zgornjega grafičnega prikaza lahko vidimo skupno število priključkov za  posamezno 
storitev glede na posamezni kraj, ki spada v kabelsko razdelilni sistem podjetja Kabel TV. 
Tudi iz tega grafičnega prikaza je razvidno, da je v letu 2012 bilo največ naročnikov, ki so 
imeli samo eno storitev in sicer samo televizijo, sledijo naročniki, ki so imeli tri storitve – 
trojček (televizijo, internet in telefonijo), nato sledijo naročniki, ki so imeli dve storitvi – 
televizijo in internet in nato televizijo in telefon, najmanj naročniko je v letu 2012 imelo samo 
internet, vendar to tudi iz razloga, kej je načeloma predpogoj za priključek kabeslkega 
interneta, kabelska televizija, vendar se podjetje prilagodi naročnikom, ki so večina druga 
podjetja, ki jim je pomemben samo internet in televizije ne potrebujejo. 

4.2 Intervju  

V nadaljevanju predstavljamo kvalitativne intervjuje, ki smo jih izvedli s tremi različnimi 
skupinami udeležencev podjetja, ki imajo bogate izkušnje s področja, ki je predmet obravnave 
in s pomočjo katerih smo pridobili podatke za empirični del naloge. Kvalitativni intervju se 
uporablja za opis širokega razpona intervjujev, od neusmerjenih ali odprtih do strukturiranih, 
kjer spraševalec pripravi seznam vprašanj, ki jih namerava postaviti. Polstrukturirani 
intervjuji so bili primerni, ker je bilo treba razumeti konstrukte, ki jih uporabi intervjuvanec 
kot osnovo za svoja mnenja in prepričanja o določeni zadevi in okoliščinah. Raziskava v 
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nalogi je temeljila na poglobljenih polstrukturiranih individualnih intervjujih (Barle idr. 2009, 
18; Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113, 134). 

Raziskovalni vzorec za izvedbo intervjujev 

V raziskavo smo vključili tri različne osebe, udeležence podjetja, ki imajo bogate izkušnje s 
področja obravnavane tematike. V raziskavi so sodelovali komercialni direktor, tehnični 
direktor in vodja informacijske službe obravnavanega podjetja. Intervjuvanci delajo na 
različnih delovnih področjih in imajo različne poglede na obravnavano področje.  

Zbiranje podatkov 

Primarni podatki so bili zbrani z izvedbo polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih z vsakim 
udeležencem izvedli individualno. Pred izvedbo intervjujev smo od vodstva podjetja pridobili 
soglasje za raziskavo obravnavanega področja in izvedbo intervjujev. Intervjuje smo izvedli 
osebno s pomočjo polstrukturiranega vprašalnika, kjer so bila vprašanja vnaprej skrbno 
pripravljena. Vprašanja so bila postavljena s predpostavko, da bomo vsakega intervjuvanjca o 
enakem vprašanju vprašali z enakim tonom glasu (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 
111−112). Polstrukturirani intervju se uporablja, kadar želimo zbrati nekatere dodatne 
informacije in priti do dodatnih spoznanj; večina vprašanj je vnaprej določenih, vendar je 
kljub temu pri vsakem vprašanju prostor za podrobnejši odgovor. Polstrukturirane intervjuje 
smo izvedli zaradi vsebine ter tudi zato, ker udeleženci intervjuja morda nimajo enakega 
vedenja o obravnavanem področju. Pri izvedbi intervjujev smo se osredotočili na poslušanje 
vsebin, ki jih je intervjuvanec želel povedati. V primeru, da se je pojavila negotovost, smo 
lastno razumevanje preverili tako, da smo izrečeno povzeli. 

Zaupanje med intervjuvanci in izvajalcem intervjuja je izredno pomemben dejavnik 
učinkovitosti družbene interakcije v okviru kvalitativnega raziskovanja (Easterby-Smith, 
Thorpe in Lowe 2007, 117). Zaupanje intervjuvancev pri izvedbi intervjuja smo si pridobili, 
saj intervjuvance poznamo in skupaj delamo. Zaupanje smo si povečali še s tem, ko smo jih 
seznanili s področjem, ki je predmet raziskave.  

Lokacija intervjuja in okolja je po mnenju Easterby-Smitha, Thorpa in Lowa (2007, 118−119) 
zelo pomembna. Da smo se izognili negativnim vplivom, kot je delovno mesto ali pisarna 
vodje, smo intervjuje izvedli v nevtralnem prostoru, ki je oddaljen od delovnega mesta. V 
prostorih, kjer smo izvedli intervju, ni prihajalo do prekinitev in ni bilo motenj drugih oseb, 
kar je pozitivno vplivalo na nemoteno izvedbo intervjujev (Kobeja 2002, 53−63). 

4.3 Interpretacija rezultatov intervjuja  

V nalogi smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, in sicer o tem kakšne težave so se 
pojavile pri procesu uvajanja koncepta usmeritve k strankam, kako je uvedba usmeritve k 
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strankam vplivala na poslovanje podjetja in kako usmeritev k strankam vpliva na 
konkurenčnost podjetja. Podatke o tem pa smo pridobili z izvedenimi intervjuji izbranih oseb.  

Individualne priprave posameznih intervjuvancev so se pričele že pred izvedbo intervjujev, 
saj so sodelujoči predhodno prejeli nabor vprašanj, ki so bila postavljena v času intervjuja. 
Ocenjujemo, da je bil odziv vseh intervjuvancev, ki so sodelovali v raziskavi, pozitiven.  

V nadaljevanju bomo prikazali rezultate raziskave. V okviru raziskave smo izvedli intervjuje s 
tremi udeleženci podjetja, ki so usposobljeni vsak na svojem področju. Intervjuvancem smo 
zastavili štiri vprašanja, na katere smo želeli dobiti odgovore za pomoč pri raziskavi. 
Predstavili bomo odgovore intervjuvancev na posamezna vprašanja in lastno interpretacijo na 
pridobljene odgovore. 

Vprašanje 1: Zakaj ste se odločili za uvedbo koncepta usmeritve k strankam/kupcem? 

Intervjuvanec A je povedal, da podjetje potrebuje sistem usmeritve k strankam, s katerim se 
bo omogočila kakovostna in pravočasna obdelava podatkov ter optimizacija poslovnih 
procesov in komunikacijskih tokov. Tudi zato, da bodo vsi sodelavci in zaposleni v podjetju 
lahko optimalno sodelovali v procesu ustvarjanja vrednosti za stranke. Pove, da pobuda, da se 
zgradi in uvede tak sistem obstaja že nekaj let, vendar so bili do sedaj rezultati te pobude bolj 
ali manj uspešni interni poskusi, ki pa žal niso nudili dovolj visoke kakovosti in so imeli 
preveč pomanjkljivosti. Vse to je vodstvo spodbudilo, da se odločijo za modern in kakovosten 
sistem usmeritve k strankam, ki ga bodo uporabniki sprejeli. Pove, da mora sistem usmeritve 
k strankam zagotoviti kakovostno in logično bazo podatkov, iz katere se enostavno dobijo vsi 
potrebni podatki, da omogoča upravljanje prodajnih aktivnosti, dogodkov in znanj ter tudi 
tržnih kampanj. Sistem usmeritve k strankam mora zagotoviti analiziranje in poročanje. 

Intervjuvanec B pove, da je v vedno večji konkurenci in boju za stranke nujno potrebno v 
podjetju narediti korak naprej v komuniciranju s stranko. Podjetje potrebuje sistem, kjer bodo 
združene vse informacije in podatki o vsaki posamezni stranki. Zaposleni v podjetju morajo 
imeti pogled na stranko v vsakem trenutku. Meni, da si podjetje zaradi narave dela ne more 
privoščiti, da ni usmerjeno v boljše sodelovanje in komuniciranje s strankami. Četudi so se 
nekaj časa izogibali uvedbi sistema umeritve k strankam, sta jih čas in situacija na trgu 
prisilila, da razmišljajo in delajo v tej smeri. 

Intervjuvanec C meni, da v podjetju in njegovi poslovni enoti ni bilo ustreznega 
informacijskega sistema, saj so se nekatere evidence zbirale ročno, nekatere pa v sistemu, ki 
prav tako ni več zadostoval potrebam podjetja. Zato je bilo priporočljivo uvesti nov 
informacijski sistem, kar seveda pride z uvedbo sistema usmeritve k strankam. Pove tudi, da 
so bile baze podjetja preveč razkropljene, saj so se podatki o bazah zbirali v petih različnih 
baznih programih, ki pa jih ni bilo mogoče povezati. Bilo je preveč podatkov, zaposleni ni 
imel vpogleda na stranko z vseh vidikov, kar pomeni slabo komunikacijo s strankami. Z 
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njegovega vidika je bila uvedba sistema usmeritve k strankam nujno potrebna, saj se je vseh 
pet baz podatkov združilo v eno, vsak zaposleni ima z enim klikom pogled na stranko v celoti, 
ji lahko svetuje, priporoča in vzpostavi komunikacijo s stranko. 

Vprašanje 2: Kakšna je pomembnost koncepta usmeritve k strankam/kupcem in kakšna je 
pomembnost njegovega vpeljevanja v podjetje? 

Intervjuvanec A pove, da je koncept usmeritve k strankam pomemben za oblikovanje 
uspešnih akcij marketinškega komuniciranja. Po njegovem mnenju je sistem usmeritve k 
strankam koncept, ki podjetju omogoča razumevanje in predvidevanje potreb sedanjih in 
potencialnih strank. Predvideva, da bo koncept usmeritve k strankam pomagal podjetju 
povečati število zadržanih strank s povečanjem zadovoljstva strank kot rezultat večjega 
razumevanja strank. Pove, da je pomembnost njegovega vpeljevanja v podjetje dolgoročnega 
pomena. 

Intervjuvanec B meni, da je pomembnost koncepta usmeritve h kupcu za podjetje velika in da 
je sam koncept ključ do uspeha podjetja v prihodnosti. Navaja, da je tudi z njegovega 
tehničnega vidika pomembnost uvedbe koncepta usmeritve k strankam velika, saj mora iti 
podjetje naprej tudi s tehnologijo na vseh področjih. Prav tako meni, da bo uvedba koncepta 
prinesla podjetju več dobrega kot slabega, čeprav pričakuje, da se bo pojavila tudi kakšna 
slabost (še posebej na začetku »lovljenje« zaposlenih pri uporabi koncepta), vendar meni, da 
bo prednosti več in se bo to odražalo na dolgoročni uspešnosti podjetja. Vpeljevanje koncepta 
v podjetje si je treba zastaviti resno in kar je možno vnaprej predvideti, da bo uvedba stekla v 
najkrajšem možnem času in s čim manj zapleti. 

Intervjuvanec C pove, da bi sicer po njegovem mnenju moralo podjetje uvesti ta koncept že 
prej, vendar vseeno »bolje pozno kot nikoli«, saj so trenutno podatki z informacijskega 
področja precej razdrobljeni in jih je nujno združiti v en koncept. Pomembnost koncepta je 
potrebno jemati resno in ne z lahkoto, saj se v nasprotnem primeru lahko hitro zgodi kaj 
nepredvidenega in se uvedba koncepta zamakne ali pa do nje sploh ne pride. Pove, da je 
koncept usmeritve k strankam pomemben tako za stranke kot tudi za zaposlene v podjetju, saj 
obojim prinaša koristi; zaposlenim hitrejše, lažje in učinkovitejše delo, strankam pa hitreje 
dobavljive storitve in izdelke.  

Vprašanje 3: Katere so prednosti in priložnosti vpeljevanja koncepta usmeritve k 
strankam/kupcem in katere slabosti in nevarnosti lahko prinese napačno vpeljevanje koncepta 
v podjetje? 

Intervjuvanec A meni, da so prednosti predvsem pri dostopu do informacij o strankah, prodaji 
in trženju na enem mestu. Uslužbenci imajo z uvedbo koncepta usmeritve k strankam 
kakovostnejše informacije o strankah za boljši in hitrejši odziv za njihove zahteve in potrebe. 
Priložnost vpeljevanja koncepta usmeritve k strankam je povečanje prodaje in tržnega deleža 
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ter povečanje zadovoljstva strank. Pove tudi, da se pri vsakem projektu pojavijo slabosti in 
nevarnosti. Pojasni, da je včasih težko vzpostaviti stik in najti stično točko sodelovanja z 
zunanjimi razvojniki aplikacije; s tem se podaljša čas za razvoj, ker je potrebno pri uvedbi 
takšnega koncepta izobraziti tudi zaposlene, pa to predstavlja in povečuje stroške. Nevarnost 
intervjuvanec vidi v recesiji, v povečanju moči konkurence in v tem, da stranke zahtevajo vse 
več in več. 

Intervjuvanec B pove, da je po njegovem mnenju prednost vpeljevanja koncepta že v 
ustreznih finančnih in kadrovskih resursih, pojasni pa tudi, da ima večina kupcev dobro 
mnenje o podjetju, kar se z uvedbo koncepta usmeritve k strankam še dodano okrepi. Prav 
tako pove, da bo koncept pokazal pravo vrednost posamezne stranke. Z diferenciranim 
pristopom k strankam bi zmanjšali prebeg najvrednejših strank, v skrajnem primeru bi prebeg 
hitreje identificirali. Po njegovem mnenju bi lahko v skladu z vrednostjo stranke tudi 
relocirali vire in s tem povečali učinkovitost alokacije virov. Slabost uvedbe koncepta vidi v 
tem, da je podjetje z zgodovino in je s tem povezana tudi manjša fleksibilnost organizacije, 
ljudi in poslovnih procesov, kar lahko uvedbi predstavlja grožnjo. Pove pa tudi, da je v praksi 
sorazmerno velik odstotek projektov usmeritve k strankam, ki propadejo ali pa ne dajo želenih 
učinkov, kar predstavlja nevarnost. Vendar na koncu doda, da je prepričan, da bo podjetje vse 
slabosti preseglo in doseglo zastavljen cilj. 

Intervjuvanec C pojasni, da pričakuje od uvedbe koncepta usmeritve k strankam povečano 
sodelovanje med zaposlenimi, pregled nad prodajnimi projekti in prodajnim lijakom, ki se 
spremlja po strankah, časovnih obdobjih, vrstah proizvodov in storitev ter uporabo analitičnih 
orodij. Meni, da se bodo določene slabosti uvajanja koncepta usmeritve k strankam pojavile 
že v začetni fazi, in sicer kot dodatno delo s prečiščevanjem in vnosom v bazo podatkov. 
Slabost vidi tudi v tem, da za management ni glavna prioriteta razvoj koncepta in posledično 
je razvoj lahko počasen ter v neenakomernih presledkih. Prav tako je slabost v tem, da 
zaposleni velikokrat niso obveščeni o nadgradnji koncepta in ni izvedeno skupinsko 
izobraževanje ter management že v samem začetku premalo predstavi koncept zaposlenim in 
ni pravega vodja skozi projekt. Nevarnost pred samo uvedbo koncepta pa se lahko pojavi tudi 
z zmanjšanjem stroškov v informacijsko tehnologijo ter zmanjšanjem investicij. 

Vprašanje 4: Kakšna so vaša pričakovanja v prihodnosti, kakšno vlogo bo po vaše imel 
koncept usmeritve k strankam/kupcem pri dolgoročnem uspešnem ravnanju odnosov s 
strankami? 

Intervjuvanec A pojasni, da so njegova pričakovanja v prihodnosti že v samem znižanju 
stroškov, sicer bo začetni kratkoročni strošek višji, dolgoročni stroški pa se bodo zmanjšali, 
saj bo potrebno namesto petih različnih programov vzdrževati samo enega, prav tako se lahko 
iz istega razloga zmanjša število zaposlenih (še posebej na informacijskem področju). 
Dolgoročno pričakuje od uvedbe koncepta usmeritve k strankam tudi večje prihodke, boljše 
trženje, zadovoljnejše stranke. Meni, da bo uslužbenec, ki dela s strankami, veliko lažje 
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predlagal spremembe stranki, s katero bo imel osebni ali telefonski stik, saj bodo vsi podati in 
informacije zbrane na enem mestu in bo na osnovi tega vedno lahko poiskal najboljše za 
stranko. Pričakuje tudi večje zadovoljstvo strank, saj bodo hitreje obravnavane in če so 
stranke zadovoljne ter to povedo tudi drugim, je najboljša reklama, saj meni, da je reklama 
»od ust do ust« še vedno najboljša reklama za vsako podjetje. 

Intervjuvanec B pove, da so njegova pričakovanja v prihodnosti na področju usmeritve k 
strankam, v še večji in boljši usmerjenosti k strankam. Meni, da bo uvedba koncepta 
usmeritve k strankam učinkovita za hitrejša naročila in morebitne reklamacije, vendar se bodo 
morali tudi tehniki, ki delujejo na terenu, truditi za dobre odnose s strankami. Pove, da ni 
dovolj, da je stranka lepo sprejeta in je rešitev za njene želje hitro izvedena, precejšnjega 
pomena je prav tako obisk tehnika na domu stranke, kar sicer nima neposredne povezave z 
uvedbo koncepta usmeritve k strankam, vendar pa lahko pozitivno ali negativno vpliva na 
dolgoročno uspešno ravnanje odnosov s strankami.  

Intervjuvanec C pojasni, da pričakuje absolutno boljše poslovanje podjetja v prihodnosti. 
Uvedba koncepta usmeritve k strankam nudi boljši pregled nad strankami in seveda, ker vsaka 
stranka, ki postane tudi naročnik storitev, prejme naslov za elektronsko pošto, lahko s tem 
konceptom uvedejo pošiljanje vseh novosti in sprememb na elektronske naslove naročnikov. 
Pove, da sicer vsi naročniki ne uporabljajo tega elektronskega naslova, vendar jih bo vsaj 
nekaj to pošto pregledalo in posledično od tega tudi izbralo določene nove storitve. In ker je 
podjetje ponudnik IP telefonije, se telefon poveže z bazo podatkov in že takoj ko naročnik 
kliče s telefonske številke, ki jo ima preko omrežja podjetja, dobi uslužbenec, ki sprejema 
klice, takoj vse podatke o osebi, ki kliče. Pove tudi, da se zaveda, da bo začetni strošek visok, 
vendar bodo dolgoročni stroški nižji, prihodki pa višji.  
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5 UVEDBA SODOBNEGA MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA USMERITVE K 
STRANKAM V DRUŽBO ZA KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

V obdobju hitro se spreminjajočih tržnih razmer in vse ostrejšega konkurenčnega boja se 
uveljavlja teza, da je usmeritev k strankam strategija in ne samo tehnologija. Na osnovi tega 
se ponudniki komunikacijskih storitev bolj usmerjajo na obstoječe kot na potencialne stranke. 
Cilj ni več pridobiti čim več strank, temveč je cilj napredovanje v odnosu s stranko, in sicer 
od njene pridobitve prek zagotavljanja njenega zadovoljstva do doseganja njene zvestobe. 

Zadnja leta trg aplikacij usmeritve k strankam naglo raste in veliko vlaga v razvoj. Kljub temu 
pa je delež neuspešnih projektov usmeritve k strankam še vedno precej velik. Glavni razlog za 
to je univerzalnost oz. neprilagojenost aplikacij posameznim panogam. 

Običajen pristop pri razvoju celovitih rešitev usmeritve k strankam je razvoj horizontalnih 
rešitev za vse gospodarske panoge in naknaden razvoj rešitve usmeritve k strankam, 
prilagojenih posamezni panogi. Za nakup in prilagoditev horizontalnih rešitev usmeritve k 
strankam se odločajo predvsem manjša podjetja. Kdor pa želi sistem usmeritve k strankam, ki 
najbolj ustreza njegovim željam in poslovnim procesom, se odloči za nakup najboljših 
aplikacij različnih ponudnikov. Ta način je navadno dražji in zahteva veliko dela pri 
integraciji. 

Pomembnost rešitev usmeritve k strankam, prilagojenih posamezni panogi, je morda najbolj 
razvidna v komunikacijski industriji. Specifične zahteve izhajajo iz narave komunikacijskih 
produktov, posebnosti komunikacijskih strank in potrebe po tesni integraciji z življenjskim 
ciklom produktov in strank. 

5.1 Predlog modela, opis problematike in definiranje potreb analitične usmeritve k 
strankam za ponudnike komunikacijskih storitev 

Analitična usmeritev k strankam je za ponudnike komunikacijskih storitev zelo pomemben 
del, imenujemo ga tudi strateški. Najbolje je, da je analitični del usmeritve k strankam delo 
enotnega sistema za poslovno poročanje, s čimer se izognemo delnim rešitvam za pokrivanje 
potreb po poročanju, ki povzročajo neintegriranost podatkov, težavno usklajevanje, ker so 
rezultati iz različnih sistemov med sabo različni, veliko število zaposlenih, ki pripravljajo 
poročila. Posledično lahko nastane poslovna škoda in pride do nezadovoljstva strank.  

Postavitev sistema (modela) za analitično usmeritev k strankam ni enostavna naloga, je pa 
nujno potrebna za ponudnika komunikacijskih storitev, ki želi konkurirati na vse bolj 
zahtevnem trgu. Temelj analitičnega sistema usmeritve k strankam so podatki; ti morajo biti 
pravilni, kakovostni in se ne smejo podvajati. V primeru, da so v podjetju takšni podatki že 
zagotovljeni, je pot do uspeha lažja. Brez tega temelja je trud zaman, stroški pa so veliki, saj 
so analitični sistemi dragi, za uvedbo je potrebno relativno veliko časa in veliko različnega 
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znanja, da sistem izkoristimo, kot je potrebno za zagotovitev konkurenčnosti in zadovoljstva 
strank. 

Preden se v podjetju začne postavljati nov informacijski sistem, je potrebno za zagotovitev 
dobrih rezultatov določiti metodo, s katero se bomo lotili zastavljene naloge. Kot osnovo 
lahko uporabimo metodo TAD (Tabulator Application Development – tabelarični razvoj 
aplikacij) – je objektno orientirana metoda za načrtovanje informacijskih sistemov in 
omogoča jasen ter kompleten nadzor analitika nad sistemom v procesu razvoja. Metoda TAD 
uporablja tabele in pri razvoju informacijskega sistema podpira celoten življenjski cikel, ki 
poskuša zajeti strateške, poslovne in delovne procese. Metoda TAD zajema šest korakov: 
 definiranje problema, 
 identifikacija funkcioniranja sistema, 
 prenova poslovnega procesa, 
 razvoj objektnega modela, 
 načrtovanje, 
 implementacija. 

Poleg tega pri implementaciji sledimo značilnostim razvoja podatkovnih skladišč, za katera je 
značilno, da jih razvijamo v iteracijah in se tako približujemo zastavljenemu cilju. Prav tako 
moramo upoštevati značilnosti razvoja in uvajanja celovite usmeritve k strankam, pri čemer 
pa sledimo naslednjim korakom (Goldenberg 2002, 111): 
 Korak 1: Priprava vizije celovite usmeritve k strankam. 
 Korak 2: Določitev kritičnih poslovnih procesov in s tem faze uvajanja. 
 Korak 3: Ugotoviti možnosti, ki jih ponuja tehnologija na področju celovite usmeritve k 

strankam. 
 Korak 4: Določitev ključnih ljudi v procesu uvajanja. 
 Korak 5: Razvoj načrta večnivojske tehnične arhitekture sistema – načrt mora upoštevati 

obstoječo tehnologijo v podjetju in tehnologijo, ki bi jo potrebovali, da bi prišli z vizijo 
do postavljenega cilja. 

 Korak 6: Določitev poslovnih procesov, podrobnosti in razlik. Za vsako poslovno 
področje je treba določiti osnutek ključnih poslovnih procesov in ključnih korakov v 
vsakem procesu. 

 Korak 7: Določitev želja strank in vpliv vpeljave celovite usmeritve k strankam na njih 
same – vpeljava analitičnega dela usmeritve k strankam na samo stranko nima tolikšnega 
neposrednega vpliva kot ostali segmenti celovite usmeritve k strankam, vendar pa je treba 
upoštevati tudi to področje. 

 Korak 8: Določitev programa celovite usmeritve k strankam – ta program zajema 
podroben načrt uvedbe, vključno z načrtom dela, organizacijsko shemo, stroški in 
tveganji. 
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Pri uvajanju analitične usmeritve k strankam ne gre čisto za običajno načrtovanje 
informacijskega sistema, zato je najbolje, da podjetje sledi metodologiji TAD in korakom, ki 
jih predlaga Goldenberg (2002, 112) v knjigi z naslovom CRM automation. 

Po metodologiji TAD v prvi fazi opredelimo problem in definiramo specifične zahteve 
informacijskega sistema. V drugi fazi identifikacije funkcioniranja sistema poskušamo odkriti 
funkcioniranje sistema, in sicer sistema kot celote, vsakega dela posebej in definiranje 
delovanja vsake skupine uporabnikov ali posameznikov. Druga faza je bistvena za uspešnost 
informacijskega sistema in tudi prenovo poslovnih procesov, saj je treba za izvedbo prenove 
najprej ugotoviti, kako sistem deluje. V tretji fazi prenove poslovnega procesa se moramo 
osredotočiti na cilje, ki jih želimo doseči.  

Pri opisu problematike je zelo pomemben korak analiza obstoječega stanja, katera obsega: 
 obstoječe informacijske sisteme in njihovo integriranost; 
 vrsto in količino podatkov, ki se zbirajo v teh sistemih ter njihovo usklajenost; 
 pokritost celovite usmeritve k strankam z ustreznimi aplikacijami; 
 podatke, ki se zbirajo v aplikacijah celovite usmeritve k strankam, ker so ti še posebej 

dragoceni za analize strank; 
 manjkajoče sisteme za polno arhitekturo celovite usmeritve k strankam in ugotovitev, 

kateri podatki se bodo zbirali v teh sistemih; 
 preverjanje stanja o zunanjih podatkih, ki se zbirajo v podjetju; 
 preverjanje kakovosti podatkov v transakcijskih sistemih. 

Izziv za ponudnike komunikacijskih storitev je obvladovanje velike količine podatkov, ki se 
zbirajo v podjetju skozi celotno obdobje. Iz izkušenj sklepamo, da imajo več težav fiksni 
ponudniki komunikacijskih storitev, saj se pri njih podatki zbirajo že dalj časa, ni pa nikoli 
prave volje in časa za njihovo učinkovito »čiščenje«. Nekateri informacijski sistemi pri 
omenjenih ponudnikih so stari, nekateri novi in večji del njih se spopada s težavami 
združevanja teh. Pri novejših ponudnikih komunikacijskih storitev (mobilne storitve in delno 
internetne storitve) je stanje glede podatkov boljše, saj je količina manjša. 

Največ potreb po analizah, povezanih z usmeritvijo k strankam, je pri ponudnikih 
komunikacijskih storitev pri naslednjih segmentih uporabnikov: 
 vodstvo, 
 področje razvoja storitev, 
 področje marketinga, 
 področje prodaje,  
 področje financ. 

Delitev analiz glede na področja – na samo delitev analiz lahko pogledamo iz različnih zornih 
kotov. Gre za delitev na tri kategorije: 
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 Analiza zgodovine: analize, ki se osredotočijo predvsem na podatke, povezane z 
obnašanjem strank. Te analize omogočajo podjetju sledenje vedenjskih vzorcev njihovih 
strank, kar je koristno za poročanje o uspešnosti poslovanja in uspešnosti prodajnih akcij. 
Gre pa tudi za opazovanje trendov in vzorcev obnašanja strank skozi čas (Herschel 2002, 
43). 

 Analiza strank: je najbolj vidna komponenta analitične usmeritve k strankam. Gre za 
globlji pogled v odnos, ki ga ima podjetje s stranko. Tu gre za analize, ki omogočajo 
razumevanje življenjskega cikla stranke, njeno dobičkonosnost, lojalnost. Poleg analize 
obstoječih podatkov gre tudi za napovedovanje. Analize, ki spadajo v to področje in so 
zanimive za ponudnike komunikacijskih storitev, so predvsem: ugotavljanje življenjskega 
cikla strank, dobičkonosnosti strank, uporabe posameznih storitev po strankah, stroškov 
za zadržanje posamezne stranke in stroškov za pridobivanje novih strank (Kanwar, 
Chaturvedi in Sengupta 2003, 186). Poleg prištevamo tudi analize, ki temeljijo na 
napovedovanju: ugotavljanje tipičnih karakteristik strank, napovedovanje strank, za 
katere obstaja velika verjetnost, da preidejo k drugemu operaterju in možnosti za njihovo 
zadržanje, ugotavljanje prave vrednosti strank, ugotavljanje karakteristik prevar in 
njihovo napovedovanje ter iskanje skupine strank, ki jim lahko ponudimo neko novo 
storitev (Borko 2007, 96).  

 Analiza trga oz. marketinške analize: omogočajo nam detajlne analize segmentov strank, 
nakupovalnih vzorcev in podobno. Gre za analize, ki iščejo odnose med različnimi 
entitetami na trgu kot npr. med storitvami in strankami. Med analize trga štejemo: 
segmentacijo strank, analizo tržne košarice, ugotavljanje deleža trga za posamezne 
kategorije storitev, ugotavljanje deleža trga po geografskih območjih, ugotavljanje rasti 
trga po geografskih območjih, ugotavljanje dobičkonosnosti po posameznih storitvah, 
ugotavljanje stroškov za razvoj in uvedbo nove storitve ter ocenitev stroškov akcij 
neposrednega marketinga. 

Pri navedeni razdelitvi analiz se je potrebno zavedati, da področja med posameznimi 
kategorijami niso strogo ločena. Določene analize lahko prištevamo v dve in tudi tri 
kategorije. Gre za splošno ločitev med njimi in dogajanje podjetja, kaj mu bo posamezna 
kategorija analiz prinesla pri razumevanju njegovega odnosa do strank. 

Delitev analiz glede na faze odločanja – pogled na vsako izmed analiz je mogoč z vidika 
procesiranja informacij in razvoja odločanja v okolju podatkovnega skladišča. Gre za pet faz 
odločanja (Swift 2000, 102): 
 Poročanje – odgovarjamo na vprašanje Kaj se je zgodilo? 
 Analiziranje – odgovarjamo na vprašanje Zakaj se je zgodilo? 
 Napovedovanje – odgovarjamo na vprašanje Kaj se bo zgodilo oz. kaj lahko 

pričakujemo? 
 Operativno ugotavljanje – odgovarjamo na vprašanje Kaj se dogaja? 
 Aktivno raziskovanje podatkov v skladišču – odgovarjamo na vprašanje Kaj želimo da se 
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zgodi? 

Cilj vseh analiz strank v analitični usmeritvi k strankam je kar najbolj povečati vrednost 
strank v celotnem odnosu, ne samo za posamezne marketinške akcije. Na osnovi raziskav, 
kakšne analize v podjetju sploh potrebujemo, lahko začnemo aktivnost zbiranja podatkov in 
modeliranja podatkovne zbirke. 

5.2 Predlog implementacije za analitično usmeritev k strankam za ponudnike 
komunikacijskih storitev 

Kot smo ugotovili pri proučevanju celovite usmeritve k strankam in še podrobneje njegovega 
analitičnega dela, proces vpeljave koncepta usmeritve k strankam še zdaleč ni enostaven. Je 
pa pot do cilja odvisna od mnogih dejavnikov. Predlog analitičnega sistema usmeritve k 
strankam je za komunikacijske storitve le ena od več poti. V tem načrtu so zajete izkušnje 
pridobljene s študijem domače in tuje literature s tega področja in izkušnje pri delu na tem 
področju. 

Analitična usmeritev k strankam je modul celovite usmeritve k strankam, ki je za ponudnike 
komunikacijskih storitev zelo pomemben, saj omogoča razumevanje strank, njihovih navad in 
trendov, ki iz tega izhajajo. Omogoča tudi iskanje nevarnosti prehoda strank k drugim 
operaterjem, kar tudi operaterjem fiksnih telefonskih storitev ni več tuje. S pojavom IP-
telefonije je to dejanska konkurenca. 

Predlog oz. izgradnjo enotne baze podatkov za uvedbo sistema za usmeritev k strankam v 
podjetju Kabel TV, d. o. o., smo pripravili na osnovi široko uveljavljenega Gartnerjevega 
sistema osmih gradnikov za usmeritev k strankam, ki je dandanes postal ključ za uspešno 
implementacijo koncepta usmeritve k strankam: tako s stališča implementacije tehnologije kot 
tudi prenov poslovnih procesov (Eisenfeld 2002, 35). Koncept smo dopolnili tako, da smo 
lahko upoštevali posebnosti podjetja, kakršno je Kabel TV, d. o. o. Razvili smo ga za celotno 
skupino (matično podjetje in poslovno enoto). 

Vizija usmeritve k strankam 

Osnova uvedbe sistema usmeritve k strankam je vizija usmeritve k strankam, ki jo ima 
podjetje, oblikovati pa jo mora najvišje vodstvo. V podjetju Kabel TV, d. o. o., sta to 
direktorja. Odlično izhodišče za oblikovanje vizije je že v sami viziji podjetja Kabel TV, d. o. 
o. S kupcem želijo zgraditi dolgoročen odnos, od katerega bosta imela korist oba partnerja. 
Podjetje Kabel TV, d. o. o., se s tako oblikovano vizijo na nek način že zavezuje k upravljanju 
odnosov s strankami. Vizija usmeritve k strankam mora še izražati željo po sistematičnem, z 
informacijsko tehnologijo podprtem prizadevanju pri skrbi za stranko. Na ta način postane 
zaveza po skrbi za stranko oprijemljivejša za zaposlene in kot taka daje jasnejše usmeritve 
zaposlenim na kakšen način naj bo skrb za kupca uvedena v vsakdanjo prakso. V vizijo 
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koncepta usmeritve k strankam je lahko vključena tudi konkurenčna prednost, ki jo podjetje s 
konceptom usmeritve k strankam pridobi. Jasno oblikovana vizija usmeritve k strankam je 
tudi obljuba strankam podjetja Kabel TV, d. o. o.: 
 da bodo obravnavani individualno,  
 da bodo njihova mnenja in predlogi upoštevani,  
 da jim bodo v podjetju znali prisluhniti, 
 da bo ponudba podjetja prilagojena potrebam posameznih strank in podobno. 

Vse to lahko pomeni za stranke ključen argument za zvestobo podjetju Kabel TV, d. o. o. Na 
ta način se tudi uresničuje del vizije podjetja. 

Naloga vodstva je, da z vizijo usmeritve k strankam »prepoji« celotno podjetje. Vizijo 
usmeritve k strankam morajo poznati in razumeti prav vsi zaposleni na vseh ravneh. Prav tako 
so vsi zaposleni zavezani k njenemu uresničevanju. 

Strategija usmeritve k strankam 

Strategija usmeritve k strankam določa konkretne cilje koncepta usmeritve k strankam. Pove, 
kako bo podjetje svoje stranke spremenilo v svoje premoženje (Kirkby 2001, 14). Odvisna je 
od položaja na trgu (tako podjetja kot strank), segmentacije strank in ciljnih segmentov … Za 
podjetje Kabel TV, d. o. o., lahko oblikujemo enotno strategijo. 

Nikolič (2003, 16) predlaga naslednje korake pri določanju strategije usmeritve k strankam: 
 Analiza lastnega položaja in položaja strank podjetja na trgu. 
 Segmentacija strank ter identifikacija ciljnega segmenta. 
 Določitev ciljev za posamezni segment strank glede na življenjski cikel strank. 
 Določitev metrik za nadzor nad izvajanjem strategije. 
 Oris strategije za prilagoditev ponudbe (cene, produkti, storitve in servis). 
 Določitev človeških in tehničnih virov, potrebnih za izvedbo. 

Analiza lastnega položaja in položaja strank podjetja na trgu − stranke podjetja Kabel TV,  
d. o. o., so fizične in pravne osebe. Razdeli se jih lahko na stranke, ki kupujejo storitve od 
podjetja in stranke, ki kupujejo končne izdelke. Storitve so najem kabelske televizije, 
kabelskega interneta, digitalne televizije in digitalne telefonije. Končni izdelki pa so digitalni 
sprejemniki oz. pretvorniki, modemi … ter tudi optični sprejemniki, katerih zastopnik je 
podjetje Kabel TV, d. o. o., te pa v večini kupujejo druga podjetja.  

Podjetje je soočeno z močno konkurenco, saj je ponudnikov kabelskih in internetnih storitev 
vedno več.  

Segmentacija strank ter identifikacija ciljnega segmenta − podjetje Kabel TV, d. o. o., 
segmentira svoje stranke glede na storitve, ki jih kupujejo pri podjetju. Vsaka posamezna 
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stranka se lahko odloči za eno ali več storitev. Stranke se ločujejo po tem ali imajo npr. 
sklenjeno naročniško razmerje samo za kabelsko televizijo ali pa imajo poleg tega še kabelski 
internet in digitalno telefonijo oz. storitve združene v paketni ponudbi. 

Stranke oz. podjetja, ki kupujejo končne izdelke (npr. optični sprejemnik), pa so segmentirane 
ločeno od strank, ki kupujejo storitve. 

Določitev ciljev za posamezni segment strank glede na življenjski cikel strank – v celotnem 
življenjskem ciklu strank je pomembno, da so stranke za podjetje donosne. Pri predstavitvi 
ponudbe podjetja potencialnim strankam je pomembno, da so cilji oblikovani tako, da 
ponudba pritegne za podjetje donosne stranke. Pri pridobivanju strank naj bo poudarek na za 
podjetje donosnih strankah. Donosnost pa je ključna tudi pri oblikovanju zvestobe obstoječih 
strank in pridobivanju že izgubljenih strank. Donosnost strank je potrebno analizirati 
relativno, glede na druge stranke pri isti storitvi. Lahko se namreč precej razlikujejo glede na 
storitve. Donosnosti strank v posamezni življenjski stopnji stranke naj ustreza tudi alokacija 
virov podjetja. 

Določitev metrik za nadzor nad izvajanjem strategije − ključna merila za nadzor nad 
izvajanjem strategije usmeritve k strankam so: 
 zadovoljstvo strank, 
 zvestoba strank, 
 stroški vzdrževanja odnosov, 
 vrednost stranke, 
 zadovoljstvo zaposlenih. 

Oris strategije za prilagoditev ponudbe (cene, produkti, storitve in servis) − strategija pri 
prilagoditvi ponudbe mora biti usmerjena proti strankam. Potrebno je vedeti, kaj stranke želijo 
in temu prilagoditi ponudbo. V primeru strank podjetja Kabel TV, d. o. o., je ponudbo 
potrebno prilagoditi glede na segment strank po storitvah, saj so želje in pričakovanja 
različnih segmentov strank zelo različna. Nekatere stranke dajejo prednost ceni storitve in 
manj kakovosti (npr. na voljo so različne hitrosti prenosa podatkov kabelskega interneta za 
različno ceno), druge stranke pa dajejo prednost kakovosti in jim cena ni na prvem mestu. 

Določitev človeških in tehničnih virov, potrebnih za izvedbo − pri uvedbi sistema usmeritve k 
strankam v podjetju Kabel TV, d. o. o., je priporočljiva ustanovitev interdisciplinarnega tima. 
V timu bi morali biti strokovnjaki iz področja informacijske tehnologije ter predstavniki 
vodstva. Skupaj bi lahko tim za uvedbo sistema usmeritve k strankam v podjetje Kabel TV, d. 
o. o,. štel od šest do devet ljudi. 

Kar se tiče tehničnih virov, v tem primeru niso potrebna večja vlaganja, saj je skupna 
informacijska infrastruktura že zgrajena. Potrebno bi bilo le nekaj dodatne strojne opreme 
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(predvsem strežnik za postavitev sistema usmeritve k strankam) ter seveda programske 
opreme za operativni in analitični del usmeritve k strankam. 

Zadovoljstvo strank 

Zadovoljstvo strank je gradnik koncepta usmeritve k strankam, ki mora biti skupen za celotno 
podjetje (sedež in poslovno enoto). Celotno podjetje mora sistematično zagotavljati pozitivno 
izkušnjo strank pri poslovanju. Ključno pri tem je merjenje zadovoljstva strank. Merjenje 
zadovoljstva strank se v matičnem podjetju že izvaja, razširiti in poenotiti ga je potrebno še na 
poslovno enoto. Obenem pa je potrebno zagotoviti tudi sistematično izboljšavo poslovnih 
procesov na osnovi informacij pri merjenju zadovoljstva strank. 

Izkušnja strank je pomembna v celotnem procesu prodaje: 
 pred nakupom v oblikovanju pričakovanj, 
 med nakupom v osredotočanju na želje strank, 
 po nakupu v odzivu in pri vplivanju na ponovitev nakupa z delovanjem glede na odziv 

strank. 

Pomembno je, da je izkušnja stranke pozitivna v vseh segmentih tega cikla in do določene 
mere enotna v celotni skupini podjetja. To je potem tudi del splošnega ugleda podjetja pri 
strankah.  

Organizacijska kultura 

V magistrskem delu smo že večkrat omenili raznolikost skupine Kabel TV. Ta raznolikost se 
kaže tudi v organizacijski kulturi, ki je prilagojena trgu. Uvedba koncepta usmeritve k 
strankam zato tudi verjetno ne bo imela enakega vpliva na organizacijsko kulturo. Na splošno 
je fluktuacija zaposlenih v podjetju majhna, kar ima za posledico dolg staž zaposlenih v 
podjetju in s tem močno ukoreninjene navade. Ker je te najtežje spreminjati, bi bilo potrebno 
spremembe izvajati dovolj počasi. Podprte pa bi morale biti s kakovostnim izobraževanjem in 
nagrajevanjem. 

Pozitivno je, da so v podjetju vsa leta načrtno gojili usmerjenost k strankam. To močno olajša 
uvedbo koncepta usmeritve k strankam, saj so temelji že postavljeni.  

Pomemben del sprememb organizacijske kulture je tudi spremljanje in povečevanje 
zadovoljstva zaposlenih. V podjetju se že zdaj sistematično meri zadovoljstvo zaposlenih, kar 
je pomembno tudi pri uvedbi koncepta usmeritve k strankam. 

Vseeno pa je pet sprememb, ki jih izpostavljata Nelson in Kirkby (2001, 29), še kako 
pomembnih za podjetje Kabel TV, d. o. o.: 
 Organizacijska struktura naj bo čim manj hierarhična, vodstvo mora točno vedeti, kako 

motivirati zaposlene. 



 

61 

 Veliki preskoki v tehnologiji zahtevajo učinkovito izobraževanje in razvoj veščin 
zaposlenih. 

 Sodelovanje in izmenjava izkušenj ter znanj je nujna, pri tem pa so v precejšnjo pomoč 
orodja in tehnike za upravljanje znanja. 

 Odločitveno raven je potrebno spustiti čim bliže stranki in omogočiti primerno hitrost 
odločitev. 

 Cilji morajo biti prilagojeni strankam, odkriti; spodbujati pa je potrebno ljudi, ki tvorno 
prispevajo k tem ciljem. To je eden močnejših motivatorjev. 

Oba gradnika, zadovoljstvo strank in organizacijska kultura, sta ključna gradnika koncepta 
usmeritve k strankam. Predstavljata pogled od zunaj (stranke) in pogled od znotraj 
(zaposleni). Zato je pomembna usklajenost obeh gradnikov, kljub temu da se gradnik 
organizacijska kultura izvaja v podjetju različno. 

Procesi usmeritve k strankam 

Prenova poslovnih procesov se začne s posnetkom obstoječih poslovnih procesov (Borko 
2007, 56). Smisel prenove poslovnih procesov pri uvedbi koncepta usmeritve k strankam v 
podjetje je v prilagoditvi vseh poslovnih procesov, ki jih stranka občuti, v smislu njihove 
poenostavitve in večje učinkovitosti s stališča stranke. Obenem pa si podjetje s prenovo 
poslovnih procesov zagotovi zbiranje vseh potrebnih podatkov za sistem usmeritve k 
strankam in njihovo uporabo, kar načeloma poveča učinkovitost in donosnost podjetja. V 
skupini Kabel TV mora ta gradnik prilagoditi podjetje skupaj (tako matično podjetje kot 
poslovna enota), saj so poslovni procesi v obeh skupinah podobni. Prav tako so podobni 
podatki, ki jih morata skupini zbirati za delovanje sistema usmeritve k strankam. 

Za koncept usmeritve k strankam so ključni procesi, ki zadevajo stranke. Te je potrebno 
identificirati in uskladiti s strategijo usmeritve k strankam. Usklajevanje poteka na dveh 
ravneh: 
 na ravni stranke: optimizirati proces s stališča stranke, 
 na ravni podjetja: zagotoviti zajem in uporabo podatkov o strankah. 

Pri podjetju Kabel TV, d. o. o., je poslovni proces, kjer stranke prihajajo v stik s podjetjem, 
predvsem oz. povsem prodajni proces. Pri analizi bomo upoštevali naslednje prodajne kanale, 
preko katerih stranke komunicirajo s podjetjem: 
 telefon, 
 elektronska pošta, 
 faks, 
 osebni stik v pisarni, 
 osebni stik na terenu. 

Sprememba poslovnih procesov v podjetju Kabel TV, d. o. o., bo imela naslednje cilje: 
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 Skrajšanje in poenostavitev poslovnih procesov, gledano s stališča stranke. 
 Zajem podatkov o obnašanju strank. 
 Enostavnejše in hitrejše delo zaposlenih na terenu, ker bodo vse relevantne informacije o 

stranki zbrane na enem mestu. Zamudno pregledovanje več baz podatkov ne bi bilo več 
potrebno in odločanje bi bilo bistveno hitrejše. Korist od tega ima tako podjetje kot tudi 
stranke. 

 Manjša odvisnost podjetja od zaposlenih in njihovih lastnih informacij o strankah. 
Informacije o strankah postanejo premoženje podjetja in ne premoženje posameznega 
zaposlenega. Tudi ob odhodu zaposlenega iz podjetja informacije o strankah ostanejo v 
podjetju. 

 Povečanje učinkovitosti marketinških akcij s prilagoditvijo ponudbe željam stranke – 
premik od masovnih marketinških akcij proti trženju ena na ena. 

 Zbrane informacije o strankah posameznega zaposlenega bi omogočale tudi ciljno 
vodenje zaposlenih in oblikovanje stimulacije glede na učinkovitost. 

Izboljšava poslovnega procesa je predvsem v smeri: 
 Enotnosti podatkov – podatki so zbrani na enem mestu v eni aplikaciji iz več podatkovnih 

baz. 
 Zagotavljanja zajema podatkov za aplikacijo usmeritve k strankam. 
 Uporabe podatkov pri poslovnem odločanju. 
 Hitrosti prodajnega procesa, zaradi enotnih podatkov zbranih na enem mestu. Za stranko 

je prodajni proces hitrejši, ker se komercialist lahko hitreje odloča. Podatkov ni potrebno 
iskati po različnih bazah, ampak so vsi potrebni podatki za poslovno odločitev zbrani na 
enem mestu. To pride do izraza še posebej pri obisku stranke na terenu, saj lahko 
komercialist sprejme poslovno odločitev na terenu na osnovi podatkov iz aplikacije 
usmeritve k strankam. 

Informacije usmeritve k strankam 

Podjetje Kabel TV, d. o. o., nima sistematičnega načina obravnave informacij o strankah. 
Podatki so v različnih podatkovnih bazah, ki niso med seboj niti usklajene niti povezane.  

Tehnologija usmeritve k strankam 

Vsaka tehnologija, ki vpliva na komunikacijo med ljudmi, avtomatično vpliva tudi na 
organiziranost. Razlog je preprost, saj je hiter prenos informacij v podjetju predpogoj za njeno 
delovanje (Bavec 2005, 61). 

Tehnološki napredek informacijske tehnologije je bil ključen pri razvoju sistemov za 
upravljanje odnosov s strankami. Vendar pa, kot smo že večkrat poudarili, uvedba koncepta 
usmeritve k strankam ni samo tehnološki projekt ali projekt uvedbe programske rešitve za 
upravljanje z bazami podatkov. Uvedba koncepta usmeritve k strankam v podjetje je projekt, 
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ki zadeva vsa področja podjetja, od tehnološkega področja, kulture podjetja, marketinga, 
poslovnih procesov … Zaradi tega nismo postavili v središče dela tehnološki del projekta 
uvedbe koncepta usmeritve k strankam v podjetju Kabel TV, d. o. o., ampak je to samo eden 
od osmih enakovrednih gradnikov sistema usmeritve k strankam v podjetju. Tehnologija je 
sicer pri konceptu usmeritve k strankam ključna, vendar le v smislu omogočevalca koncepta 
usmeritve k strankam. 

Gradnik tehnologije je pri uvedbi koncepta usmeritve k strankam v Kabel TV, d. o. o., skupen 
za celotno skupino. Enotna IT infrastruktura je odlično izhodišče za tehnološko uvedbo 
sistema. Celotna skupina uporablja Microsoftovo platformo IT infrastrukture, vključno s 
poštnimi odjemalci. 

Podjetje uporablja tudi poseben program Kompas, s katerim je celotno podjetje povezano s 
podjetjem Telemach, ki potrjuje določene aktivacije modemov, tam pa je tudi sedež za 
podporo uporabnikom Triera internet in digitalna telefonija. Vendar pa ima podjetje Kabel 
TV, d. o. o., trenutno tudi posebno bazo podatkov za njihove stranke, v kateri lahko zaposleni 
vidijo osnovne podatke strank ter vodenje mesečnega plačevanja strank. 

Čeprav je podjetje tudi ponudnik IP telefonije, je ta trenutno uvedena samo v poslovni enoti, 
na sedežu podjetja pa ne, vendar se o tem v podjetju razmišlja in bi bila lahko uvedena skupaj 
z uvedbo sistema usmeritve k strankam. Z uvedbo IP telefonije bi bil zagotovljen enostaven 
zajem podatkov o telefonski komunikaciji s stranko in avtomatski pogled nad podatki o 
trenutni stranki na telefonski liniji. Ročno iskanje stranke, ki je poklicala v podjetje tako ne bi 
bilo potrebno. Kar se tiče IT infrastrukture, je ta zrela tudi za uvedbo IP telefonije. 

Osnovno vodilo za tehnološki del sistema usmeritve k strankam je povezanost vseh baz 
podatkov podjetja. Kompas sistemi imajo lahko še naprej svojo bazo podatkov, aplikacija 
usmeritve k strankam naj izhaja iz enotne baze podatkov – podatkovnega skladišča. Celotni 
analitični del usmeritve k strankam, skupaj s podatkovnim skladiščem, je lahko skupen za 
celotno skupino. Ravno tako je lahko skupna aplikacija za operativni in kolaborativni del 
usmeritve k strankam, kar bi bilo učinkovitejše predvsem v smislu enostavnejšega 
izobraževanja zaposlenih, vzdrževanja in določenih ugodnosti zaradi nakupa večjega števila 
licenc.  

Z enotnim podatkovnim skladiščem bi se precej povečala učinkovitost rudarjenja podatkov. 

Informacijska tehnologija je z organizacijskega zornega kota pomembna tudi zato, ker lahko 
bistveno poveča prilagodljivost podjetja in zato ne preseneča dejstvo, da je najbolj zaželena 
lastnost podjetja njegova prožnost (Bavec 2005, 67). 
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Metrike usmeritve k strankam 

Gradnik metrike usmeritve k strankam mora biti skupen za celotno skupino (matično podjetje 
in poslovno enoto). Na ta način se lahko na enoten način meri in primerja uspešnost 
implementacije strategije usmeritve k strankam v posamezni enoti in v skupini kot celoti. 
Vsak kazalnik se v posamezni enoti sicer lahko izračunava iz različnih parametrov, vendar 
tako, da so kazalniki med seboj primerljivi. Z metrikami usmeritve k strankam (oz. kazalniki 
usmeritve k strankam) spremljamo (Pleterski 2005, 10): 
 oblikovanje in spremljanje ravni uspešnosti pri doseganju ciljev strategije koncepta 

usmeritve k strankam,  
 posredovanje odziva z namenom prilagajanja strategije usmeritve k strankam in 

implementacije, 
 »monitoriranje« nakupne – uporabniške izkušnje strank, 
 delovanje kot orodje za management sprememb, 
 uporabo kazalnikov uspešnosti kot osnovo za stimulativno nagrajevanje zaposlenih, 
 komuniciranje, kako želi biti podjetje ovrednoteno v primerjavi s konkurenco. 

Z metrikami se preverja uspešnost koncepta usmeritve k strankam na vseh ravneh v podjetju: 
 na ravni zaposlenih v smislu njihove učinkovitosti, 
 na ravni vodstva v smislu uspešnosti, 
 na ravni uprave v smislu odziva strategije, 
 na ravni delničarjev v smislu končnega rezultata, kateremu prispeva strategija usmeritve 

k strankam. 

Metrike koncepta usmeritve k strankam morajo biti oblikovane tako, da lahko spremljamo 
vseh šest, v prejšnjem odstavku navedenih, ključnih parametrov uspešnosti implementacije in 
tudi kasnejšega delovanja sistema usmeritve k strankam. Uvedba koncepta usmeritve k 
strankam namreč ni enkraten projekt, ampak dolgotrajen proces. Koncept usmeritve k 
strankam je potrebno stalno dopolnjevati in izboljševati. Dopolnitve in izboljšave pa izvajamo 
ravno na osnovi metrik. 

5.3 Ugotovitve na zastavljena raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne težave so se pojavile pri procesu uvajanja koncepta 
usmeritve k strankam/kupcem? (težave s komunikacijo, nerazumljivosti …) 

Uvedba sistema usmeritve k strankam se začne s fazo priprave, ki je ključni del uvajanja 
celotne rešitve. V fazi priprave nosi glavno odgovornost vodstvo podjetja, ki mora vnaprej 
predvideti glavne probleme uvajanja koncepta ter pripraviti ustrezne načrte in ukrepe, s 
katerimi, se bi podjetje tem problemom izognilo. Saj neustrezna faza priprave vpliva na uspeh 
vseh nadaljnjih faz, kjer je probleme praktično nemogoče izkoreniniti. Največji problem v 
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fazi priprave je bila nezadostna opredelitev in ovrednotenje poslovnih koristi ciljev. Vendar 
glede na dejstvo, da ima podjetje jasno oblikovano in zastavljeno vizijo in da želijo s kupcem 
zgraditi dolgoročen odnos, od katerega bosta imela korist oba partnerja so težave uspešno 
rešili. Uvajanje koncepta usmeritve k strankam je sicer dokaj kompleksna naloga. Ravno tako 
smo se soočili spremembam nenaklonjeni poslovni kulturi obravnavanega podjetja saj je bil 
del podjetja bolj navdušen in naravnan k uvedbi koncepta kot ostali, saj kot smo že v 
prejšnjem poglavju omenili, je fluktuacija zaposlenih majhna, kar pomeni dolg staž 
zaposlenih in ukoreninjene navade. Odpor zaposlenih do sprememb je stalnica pri vseh 
uvajanjih celovitih rešitev, s katero se morajo ustrezne odgovorne osebe previdno spoprijeti in 
že v fazi priprave predvideti organizacijo in izvedbo vse potrebnih programov ravnanja s 
spremembami. Ravno tako je bilo zaznati nezadostno podporo vodstva. Zavezanost vodstva 
podjetja k doseganju uspeha že na samem začetku uvajanja celovite rešitve je izredno 
pomembna. Aktivna vloga vodstva že na samem začetku uvajanja pomeni tudi ustrezno 
pripravo v obliki temeljitega poslovnega načrta ter natančna definiranja obsega in potrebnih 
funkcionalnosti celovite rešitve. 

Najbolj opazni problemi, s katerimi smo se srečali v fazi uvajanja celovite rešitve, so bili 
povezani z modifikacijo programske opreme, sistemsko integracijo, s ponudniki celovitih 
rešitev. Težko je bilo najti stično točko sodelovanja z zunanjimi razvojniki aplikacij, kar 
privede do podaljšanja časa za razvoj. Podjetje je imelo z modifikacijo sistema veliko težav, 
pri čemer se ni moglo zanesti niti na specializiranega ponudnika tovrstnih storitev. Kljub 
temu, da se je celovita rešitev uvajala kot programski paket, jo je bilo potrebno integrirati z 
naborom različne strojne opreme, operacijskih sistemov, sistemov za upravljanje podatkovnih 
zbirk in komunikacijske opreme. Največ težav je podjetju povzročalo ugotavljanje ustreznih 
sistemskih zahtev ter specifično konfiguracijo celovite rešitve ter povezovanje z nekaterimi 
obstoječimi sistemi. Na srečo težav z odhodi ključnih IT strokovnjakov in uporabnikov med 
ali po zaključku projekta ni bilo. A navadno je to eden izmed pogostih problemov, saj je 
ustrezne nadomestne ljudi na trgu dela dokaj težko dobiti. 

Težava, ki se pojavlja na celotnem trgu in s katero se sooča skoraj vsako podjetje, pa je 
recesija, vedno večja konkurenca, saj je ponudnikov kabelskih in internetnih storitev vedno 
več in vedno bolj zahtevne stranke. Včasih se je zataknilo pri komunikaciji managementa in 
zaposlenih, še posebej pri izobraževanju zaposlenih, vendar ker se vodstvo podjetja zaveda, 
da je tudi zadovoljstvo zaposlenih pomembno so se skušali drug drugim čim bolj prilagoditi.  

Se je pa podjetje tudi v fazi stabilizacije srečevalo s težavami v delovanju celovite rešitve in 
informacijske infrastrukture, upočasnilo se je izvajanje poslovnih storitev, napake pri 
vnašanju podatkov v sistem s strani uporabnikov, začetni padec v učinkovitosti poslovanja, 
negativni odzivi strank in dobaviteljev zaradi neodgovorjenih povpraševanj, poznih aktivnosti 
in plačil ter podcenjevanje problemov integriranja in kvalitete podatkov. Problemi, ki so se 
pojavili v tej fazi, so bili pravzaprav posledica težav, ki so nastopile v fazi uvajanja in katerim 
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se odgovorno osebje ni ustrezno posvetilo in sicer slabo sodelovanje med posameznimi 
enotami v podjetju, neprimerno krčenje obsega funkcionalnosti, zmanjšanje obsega 
izobraževanja končnih uporabnikov, nezadostno testiranje sistema in pomanjkanje prenove 
poslovnih procesov. Zaradi želje po hitri vpeljavi celovite rešitve in hkratnega zadrževanja s 
strani določenega vodstvenega kadra, podjetje ni izvedlo prenove nekaterih poslovnih 
procesov, kar bi bilo nujno potrebno. Zaradi tega so se pojavile težave v fazi stabilizacije, kot 
je neskladno delovanje programske opreme s poslovnim procesi. 

Vse težave, ki so se pojavile pri procesu uvajanja koncepta usmeritve k strankam, je podjetje s 
skupnimi močni prestalo, saj je vsem najpomembnejše končno zadovoljstvo strank pred 
nakupom, med nakupom in po nakupu in na ta način podjetje dosega zastavljene cilje.  

Sledila bo še faza vzdrževanja in nadaljnjega razvoja, do katere pa podjetje za enkrat seveda 
še ni prišlo. Ta faza sledi po nekaj letih. Tako kot v fazi stabilizacije, so tudi problemi v tej 
fazi življenjskega cikla najpogosteje rezultat napak storjenih v prejšnjih fazah.   

Raziskovalno vprašanje 2: Kako je uvedba usmeritve k strankam/kupcem vplivala na 
poslovanje podjetja? (vrednost prodaje, tržni delež, število zaposlenih, dobiček, reklamacije – 
glede na prej in potem) 

Ob uvedbi koncepta usmeritve k strankam se je spremenila organizacija dela v podjetju. 
Programsko rešitev so začeli uporabljati vsi zaposleni v podjetju, vendar so pravice 
posameznih uporabnikov omejene glede na področje njihovega dela. Za ta namen je bilo 
seveda izvedeno osnovno izobraževanje, naknadno pa je bilo potrebno tudi individualno 
izobraževanje, ker so se pojavile določene nejasnosti ali posebne zahteve uporabnikov. 
Pozitivni učinki uvedbe koncepta usmeritve k strankam v podjetje so v večji preglednosti 
podatkov, večji povezanosti programskih rešitev podjetja in večjemu sodelovanju med 
zaposlenimi. Delo je lažje in enostavnejše, uporaba aplikacije pa je prijazna do uporabnikov. 
Zaposleni v podjetju so zelo enotni in ne večjih nasprotovanj med njimi, vendar strategiji ne 
sledijo popolnoma in težko je reči, da so se poistovetili s cilji strategije. Mnenje je, da zelo 
dobro opravljajo svoje delo, vendar manjka motiviranosti in vodenja s strani managementa. Je 
pa delo zaposlenih na terenu po uvedbi koncepta v podjetje enostavnejše in hitrejše, saj so vse 
informacije zbrane na enem mestu. Manjša je prav tako odvisnost podjetja od zaposlenih in 
njihovih lastnih informacij o strankah. 

Uvedba koncepta usmeritve k strankam je kljub začetnim težavam in grožnjam zelo dobro 
vplivala na podjetje. Vrednost prodaje se je povečala, še posebej se je povečal delež na novo 
pridobljenih strank, ki prej pri podjetju niso imele nobene storitve, hkrati pa se je zmanjšalo 
število strank, ki so prekinile sodelovanje s podjetjem. Tržni delež se je povečal s tem, ko je 
podjetje pridobilo koncesijo za določeno območje in s tem pridobilo nov trg in nove stranke. 
Drugače se v podjetju ne more povečati tržni delež, saj imajo kabelski operaterji koncesijo za 
določena območja, kjer ponujajo svoje storitve. Število zaposlenih je v podjetju ostalo enako, 
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zaposleni so se izobrazili za uporabo koncepta usmeritve k strankam in sedaj so vsi mnenja, 
da bi bilo to potrebno storiti že prej. Dobiček oz. lahko rečemo prihodek se je prav tako 
povečal, saj se je povečalo število novih strank in zmanjšal delež odhajajočih strank, vendar 
se sam dobiček s tem še ni povečal, saj se je podjetje zadolžilo pri investicijah v tehnologijo, 
da se je lahko projekt uvedbe usmeritve k strankam sploh realiziral. Povečanje oz. zmanjšanje 
dobička se bo pokazalo čez čas, vendar se bo dobiček tudi po mnenju managementa povečal. 
Stranke so splošno gledano bolj zadovoljne, saj se njihove reklamacije prej analizirajo in 
zadeve uredijo, prej dobijo želene storitve in izdelke, poslovanje podjetja poteka hitreje. 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako usmeritev k strankam/kupcem vpliva na konkurenčnost 
podjetja? 

Podjetje je z uvedbo koncepta usmeritve k strankam postalo na trgu še konkurenčnejše. 
Prednost podjetja je že v samem znižanju kratkoročnih in dolgoročnih stroškov, kar 
posledično pomeni, da lahko obstoječim in novim strankam nudi storitve po ugodnejši ceni 
oz. vsaj ne spreminja cen storitev v nasprotju s konkurenco, ki viša in viša cene svojih storitev 
in seveda vsaka stranka, še posebej v tem obdobju, gleda, pri katerem ponudniku bo dobila 
enako storitev za nižjo ceno. Podjetje je v primerjavi s konkurenco v prednosti tudi pri sami 
izvedbi priklopa določenih storitev stranki, saj konkurenca prakticira pošiljanje izdelkov, ki 
jih naročnik potrebuje za priklop storitev kar po pošti (oz. če naročnik želi obisk tehnika na 
domu, mora to posebej plačati), v obravnavanem podjetju pa že od nastanka prakticirajo 
osebni obisk tehnika na domu naročnika; tehnik naročniku priključi vse potrebno za delovanje 
storitev, mu vse razloži in uredi po naročnikovih željah brezplačno in to je tudi glavna 
konkurenčna prednost, saj predvsem starejši naročniki nove tehnike ne obvladajo sami in jim 
ogromno pomeni obisk tehnika, ki je brezplačen. V primerjavi s konkurenco ima sedaj 
podjetje skrajšane in poenostavljene poslovne procese, podatke o obnašanju strank zajema na 
enem mestu in so dostopni vsem zaposlenim. Prav tako se je v primerjavi s konkurenco 
povečala učinkovitost marketinških akcij s prilagoditvijo ponudbe željam stranke, podjetje je 
naredilo premik od masovnih marketinških akcij proti trženju ena na ena. Na splošno se je 
izboljšala hitrost prodajnih procesov, saj zaradi enotnih podatkov zbranih na enem mestu 
komercialist lahko hitreje odloča. To pride do izraza še posebej pri obisku stranke na terenu, 
saj lahko komercialist sprejme poslovno odločitev na terenu na osnovi podatkov iz aplikacije 
usmeritve k strankam, kar pri konkurenci še ne prakticirajo. 

Če naredim še kratko statistično analizo, lahko glede na leto 2012 pričakujemo v letu 2013 
vedno več novih priključkov in vedno manj odklopov, saj smo že v prvi polovici januarja v 
letu 2013 dosegli skoraj enako število novih priklopov kot v lanskem letu v celotnem mesecu 
januarju, odklopov je bilo enako kot lansko leto. Glede na to pričakujemo, da se bo število 
novih priključkov povprečju v letu 2013 povečalo za 20%, število odklop pa v najslabšem 
primeru ostalo enako. 
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Spodnja preglednica prikazuje pričakovano število vseh novih priklopov in odklopov za leto 
2013. Ker smo leto začeli uspešno, prav tako pričakujemo, da se bo uspešno tudi zaključilo, 
kar za nas pomeni vedno več novih priklopov. 

Preglednica 17: Pričakovani mesečni novi priklopi in odklopi za leto 2013 

Mesec: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Novi priklopi: 59 67 43 54 44 48 40 56 43 61 73 64 
Odklopi: 32 32 25 25 21 20 21 42 21 26 37 34 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 
 

 

Slika 17: Pričakovani mesečni novi priklopi in odklopi za leto 2013 

Vir podatkov: Kabel TV 2012. 

V zgornjem grafičnem prikazu imamo prikazano primerjavo pričakovanih razlik med novimi 
priklopi in odklopi. Kot je vidno iz grafa pričakujemo v celotnem letu pozitivno tendenco, kar 
pomeni, da bo v vsakem mesecu več novih priklopov kot odklopov. To so seveda samo 
pričakovanja, možnosti so odprte, saj je v posameznih kabelsko razdelilnih sistemih še veliko 
prebivalcev, ki imajo možnost priklopa na naše storitve, vendar se trenutno za le te še niso 
odločili. S trdim delom, uspešnim trženjem in predvsem s konceptom usmeritve k strankam 
predvidevamo da lahko podjetje v tem letu doseže najmanj zgoraj navedeno. 

5.4 Kritična področja in priporočila za izboljšavo 

Skozi raziskavo obravnavanega podjetja smo ugotovili, da je usmeritev k strankam filozofija, 
ki v središče poslovanja postavlja stranko. Tradicionalni trženjski pristop ne omogoča več 
zadovoljevanja potreb in želja strank, ker stranka v današnjem obdobju pričakuje kakovostno, 
cenovno ugodno in predvsem prilagojeno ponudbo. Stranka je zadovoljna, če dobi storitev ob 
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pravem času, na pravem mestu in na njej najprimernejši način. To pa omogoča koncept 
usmeritve k strankam, kjer je pomemben vsak posameznik s svojimi potrebami in željami 
skozi celotno življenjsko obdobje.  

Da bi bil projekt uvedbe koncepta usmeritve k strankam uspešen, je predvsem pomembno, da 
se z njim nadaljuje. V dosedanjem razvoju in uvedbi koncepta usmeritve k strankam v 
podjetje kot glavna kritična področja vidim: 
 management ne postavlja projekta usmeritve k strankam kot eno izmed glavnih prioritet; 
 management ni jasno predstavil ciljev in koristi; 
 potrebna je integriranost med aplikacijo usmeritve k strankam in aplikacijo za 

računovodstvo (odpravi se podvajanje podatkov in s tem dvojno vnašanje, delo je 
enostavnejše in hitreje opravljeno); 

 premalo izobraževanja in usposabljanja uporabnikov, zaradi česar se ne izkoriščajo 
popolnoma vse prednosti aplikacije usmeritve k strankam, saj jih uporabniki niti ne 
poznajo. 

Rešitev bi bila, če bi vodja projekta predstavil projekt vsem uporabnikom hkrati in ne po 
posameznih skupinah uporabnikov oziroma po področjih delovanja. S tem bi bila celovita 
rešitev bolj razumljiva in uporabniki bi bolj razmišljali v smer integracije kot v smer, da 
pokrijejo samo svoje področje. Če bi bil projekt predstavljen vsem hkrati, bi bilo večje tudi 
sodelovanje v razvoju. Zavedanje, da je v ospredju stranka, je v podjetju na visoki ravni, ker 
je že sama strategija podjetja od začetka poslovanja postavljena tako. Področje podpore 
strankam je bilo vedno v ospredju, tudi mogoče z razlogom, ker ga pokriva največ zaposlenih. 

Uporabniki se zavedajo pomembnosti enotne baze strank in jo tudi zahtevajo. Zavedajo se 
tudi, da je sistematičen pregled prodajnih projektov nujen za sledenje odnosov s strankami. Po 
direktni povezavi med računovodsko in interno aplikacijo usmeritve k strankam bo to delo že 
lažje in enostavnejše. 

Uporabniki so z rešitvijo zadovoljni, vendar ravno zaradi pomanjkanja motiviranja s strani 
managementa ni veliko novih zahtev z njihovih strani. Večina uporabnikov je zaposlenih na 
področju direktnega dela s strankami, kjer se je razvoj aplikacije usmeritve k strankam tudi 
začel in je najbolj dovršen. 

Projekt uvedbe koncepta usmeritve k strankam je z vidika vpeljave rešitev in njene uporabe 
uspešen, saj večjega odpora pri zaposlenih ni bilo opaziti. Tudi spremembe organizacije dela 
so se hitro vpeljale. 

Priporočila podjetju so, da še vedno stremi k zagotavljanju potreb vseh svojih sedanjih ter 
potencialnih novih strank in ker je konkurenca na tem področju vedno večja, bo podjetju 
koristila uvedba koncepta usmeritve k strankam, saj bo v tem primeru korak pred konkurenco. 
Seveda pa se mora podjetje z vsakim dnem bolj truditi za svoje sedanje in nove stranke.  
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6 SKLEP 

Usmeritev k strankam je strategija, kako postaviti stranko v središče podjetniškega 
poslovanja. Od strategije usmeritve k strankam imata korist obe vpleteni strani, tako stranke 
kot podjetje. Stranke od podjetja dobijo bolj individualizirane, njim prilagojene izdelke in 
storitve. Korist podjetja pa se kaže v večji dobičkonosnosti in konkurenčnosti na trgu, ki 
izvira iz večje vrednosti posameznih strank, večji lojalnosti in višji vrednosti nakupov. 

Uvedba koncepta usmeritve k strankam v podjetje je kompleksna naloga predvsem zato, ker 
zahteva prilagoditev celotnega podjetja. Prilagoditve se začnejo pri viziji in strategiji podjetja. 
Uvedba koncepta usmeritve k strankam zahteva natančno analizo strank in poslovne kulture 
podjetja ter temu primerno prilagoditev poslovnih procesov. Sistematično usmeritev k 
strankam omogoča sodobna tehnologija. Gre za obdelavo zelo velikih količin podatkov o 
strankah, ki jih je potrebno na smiseln način zajeti in analizirati. Uvedba koncepta usmeritve k 
strankam je za podjetje proces, ki ga usmerjajo in vodijo učinki usmeritve k strankam. Zato je 
pri tem ključnega pomena merjenje učinkov na stranke in podjetje, na osnovi učinkov in 
kritične analize.  

V magistrskem delu smo samostojno razvili koncept umeritve k strankam za podjetje. 
Osnovni koncept usmeritve k strankam smo razvili s pomočjo osmih gradnikov, ki jih je 
razvilo podjetje Gartner Group, tega pa smo nadgradili tako, da je primeren za obravnavano 
podjetje. 

Strategija sistema usmeritve k strankam se v zelo razvejanem podjetju razlikuje po 
posameznih zaključenih organizacijskih enotah. Prav tako vsaka zaključena organizacijska 
enota organizacijsko kulturo in poslovne procese na svoj način prilagodi specifičnim 
potrebam, ki jih ima. Enako velja tudi za informacije o strankah, ki jih posamezna zaključena 
organizacijska enota želi zbirati in analizirati. 

Koncept sistema usmeritve k strankam smo predstavili na primeru podjetja, ki se ukvarja s 
komunikacijskimi storitvami – Kabel TV, d. o. o. Podjetje je organizirano kot družba z 
omejeno odgovornostjo, ki ima poslovno enoto. Podjetje se ukvarja s ponudbo storitev 
(kabelska televizija, digitalna televizija, kabelski internet, digitalna telefonija in paketna 
ponudba) in tudi s prodajo nekaj končnih izdelkov, ki so povezani s storitvami. V podjetju in 
njegovi poslovni enoti se je uvedel koncept usmeritve k strankam na isti način, koncept se 
razlikuje le v določenih parametrih. Posebnosti se upoštevajo z gradniki, vendar pa smo z 
delom enakih gradnikov za celotno podjetje ohranili enotnost in konsistentnost koncepta 
usmeritve k strankam v podjetje.  

V prihodnosti bo podjetje Kabel TV, d. o. o., družba za komunikacijske storitve, še vedno 
stremelo k zagotavljanju potreb vseh svojih sedanjih ter novih strank in ker je konkurenca na 
tem področju vedno večja, bo koncept usmeritve k strankam podjetju prinašal koristi, saj bo v 
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tem primeru korak pred konkurenco. Seveda pa se mora podjetje z vsakim dnem truditi za 
svoje sedanje in nove stranke. 
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