
Prelom 20. a 21. storočia sa často charakterizuje globalizáciou, diverzifikáciou

a dereguláciou trhov, masívnym rozvojom nových technológií a ich konver-

genciou s neustálym skracovaním životného cyklu produktov. Tieto zmeny

v trhovom prostredí vedú k zvýšenej konkurencii naprieč trhovými segmentami

i zákazníkmi.

NOVÉ TRHOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Rozvoj internetu ďalej úplne zásadne zmenil spôsob obchodu vo viacerých

oblastiach. Dôsledky na vzťah firma – zákazník sú nasledujúce:

��Pre obchodný úspech je vzťah so zákazníkom čoraz dôležitejší.

��Tradičné stratégia na odlíšenie sa od konkurencie, ako najnižšia cena či

najlepšia kvalita, nie sú dostatočné na udržanie si zákazníka.

��Musia sa nájsť nové cesty a spôsoby získania, udržania a rozvoj zákazníka.

Z tohto pohľadu sú firmy, ktoré chcú udržať a ďalej rozšíriť svoj obchod nútené

podstúpiť pomerne radikálnu zmenu v myslení, ktorá spočíva v zmene z pro-

duktovo orientovaného zamerania na zákaznícku orientáciu.

Namiesto otázok typu: „Aké produkty budeme predávať našim zákazníkom?“

by teda mala otázka znieť napríklad: „Čo od nás chce každý náš zákazník kúpiť?“
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CRM zo všetkých uhlov

Dnešné organizácie sa nachádzajú v rozličných fázach vývoja smerom k zákaznícky orientovanému

mysleniu. Čoraz viac firiem sa usiluje využiť Customer Relationship Management (CRM) na zvýšenie

príjmov a ziskov, zníženie nákladov a zvýšenie zákazníckej spokojnosti. Porozumieť tomu, čo CRM je 

a čo nie je, je základným predpokladom efektívneho využitia tejto stratégie.

Petr Hubený
petr.hubeny@quick.cz 

Obr. 1: Hodnota zákazníka v čase
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Obr. 2: Zákaznická lojalita a Cross-/Up-Selling 
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Táto zmena orientácie sa neobjavila s CRM, ale až s touto technológiou možno

ľahko obrátiť videnie „pohľadu zvnútra“ na perspektívu „pohľadu zvonka“,

kde je kľúčovým to, ako vidí firma zákazníka a čo od nej očakáva (= je ochotný

kupovať). CRM ďalej podporuje dlhodobý a ziskový vzťah so zákazníkom, mož-

nosť dialógu so zákazníkom a trvalé spätné väzby, 1:1 marketing namiesto

masového – to je budúce zameranie pre firmy.

ORIENTÁCIA NA SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

Z niekoľkých zaujímavých poznatkov (rozličné štúdie) vyplýva kľúčová dôle-

žitosť zákazníckej spokojnosti. Napríklad:

��91 % nespokojných zákazníkov si nikdy nekúpi tovar či služby od tejto firmy.

��Ak firma vyrieši sťažnosť tak, aby bol zákazník spokojný, 82 – 95 % zákaz-

níkov s firmou zostane.

�� Je päťkrát až desaťkrát drahšie získať nového zákazníka, ako udržať už

existujúceho.

��Fenomén „vrcholku ľadovca“: Až 25 % zákazníkov bolo nespokojných a uva-

žovalo o opustení firmy, ale iba 4 % sa sťažovalo.

��5 % zvýšenia zákazníckej vernosti (udržanie zákazníka) môže zvýšiť zisk

v rozmedzí 35 – 85 %.

Na druhej strane žiadni dvaja zákazníci nie sú rovnakí a firmy si preto jedno-

ducho nemôžu dovoliť obsluhovať všetkých zákazníkov rovnakým spôsobom

a s rovnakou starostlivosťou – je nevyhnutné rozlíšenie a segmentácia na

základe znalostí o zákazníkoch. Typické sú nasledujúce poznatky (konkrétne

percentá sa môžu líšiť):

��5 – 15 % zákazníkov generuje 95 % čistého zisku.

��Okolo 50 % zákazníkov sa pohybuje na hranici rentability alebo generuje

stratu.

��25 – 45 % zákazníkov generuje iba 1 – 5 % objemu predaja, títo zákazníci

však spotrebujú až tretinu všetkých firemných zdrojov.

Nakoľko je získanie nového zákazníka oveľa drahšie ako udržanie existujú-

ceho, oplatí sa optimalizovať a posilniť existujúci vzťah so zákazníkom. Hodnota

zákazníka narastá s časom (obr. 1) a môže sa ďalej posilňovať väčšou frekven-

ciou nákupu, krížovým predajom (cross-selling) atď. Strata pravidelných zá-

kazníkov má ďalekosiahly dosah na hospodárenie firmy.

ČO JE VLASTNE CRM?

Nezáleží až tak na presnej definícii či slovách, navyše zmysel väčšiny definícií

je podobný. Zjednodušene povedané, CRM je široko zameraná podniková

stratégia, ktorá zahŕňa všetky podnikové aktivity a procesy.

CRM potom môže zasahovať do viacerých oblastí a komponentov, ako One to

One Marketing, Sales Force Automation, Customer Care, Customer Segmen-

tation & Analytics, Marketing Automation, Customer Data Warehousing,

Relationship Marketing, Front Office, Marketing Automation, Technology

Enabled Relationship Management atď.

Zákaznícke úpravy sú najdrahšou, najdlhšou a najkomplexnejšou časťou

CRM projektu. Výber CRM aplikácie, ktorá pokrýva všetky požiadavky,

dramaticky znižuje celkové náklady vlastníctva (TCO – Total Cost of

Ownership).

Sám termín CRM je veľmi frekventovaný a vlastné poslanie CRM sa môže

zjednodušene definovať ako úspešne zaujať, získať a udržať zákazníkov. Z tohto

pohľadu nie je CRM nič prevratne nové, každá firma sa predsa od nepamäti

usiluje získať a udržať zákazníkov. Avšak tým, čo dodalo CRM taký rozvoj a po-

pularitu v posledných rokoch, je prudký rozvoj v odbore informačných techno-

lógií, ktoré umožňujú zaobchádzať so zákazníkmi individuálne, aj keď ich

má firma „milióny“, a umožňujú využívať technologicky celkom nové pre-

dajné kanály ako web a podobne.

Pojem CRM sa v poslednom čase často skloňuje ako jeden z najdôležitejších

faktorov konkurencieschopnosti v 21. storočí a väčšina firiem tak v nasledujú-

cich rokoch hodlá do tejto oblasti investovať. Merateľná zákaznícka spokojnosť

(pomocou systému CRM) dosiahla rovnakú dôležitosť, ako klasické finančné

metriky – rast obratu a zisku.

PRÍSTUP K CRM

Na pojem CRM sa možno pozerať z dvoch základných uhlov pohľadu:

��CRM ako podniková stratégia;

��CRM ako IT technológia.

Strategický uhol pohľadu by mal prevažovať, oba pohľady by však mali byť

vhodne skombinované. CRM tak dáva dokopy dve skupiny, ktoré v minulosti

pracovali v podnikoch viac-menej oddelene – manažment a IT oddelenie.

Ďalšími aspektmi, ktoré treba v súvislosti s CRM zohľadniť, sú:

��podnikové procesy

�� ľudské zdroje

a pri analýze všetkých CRM aktivít je výhodné a systematické CRM posudzovať

práve zo všetkých štyroch aspektov.
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Obr. 3: Príklady procesov pokrytých CRM 
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ServiceMarketing Sales

Integration back office / Production

Customer processes

Business opportunities
Identified customer requirements,

Future offers and RfQ, ...

Customer history
Completed orders, Installed base,

Conditions, Contact persons, Customer
satisfaction, Experience reports, ...

Customer information
Business, Strategy, Organisation,

Market, Competitors, ...

Customer basic data

Process independentAnalytical CRM

Sales
Contact management, Offering process, 

Product configuration & pricing, Order processing & tracking

Service
Online-Support and monitoring, Remote maintenance, 

Problem tracking & solution

Operational CRM

Marketing
Customer segmentation, one-to-one marketing

Obr. 4: Typy CRM

Obr. 5: CRM ako integrovaný management zákazníckych kanálov



CRM STRATÉGIA

V rámci CRM projektu predstavuje voľba CRM stratégie zásadný krok a musí

byť vždy v súlade s podnikovou stratégiou, resp. ju musí podporovať. Ak to

tak nie je, spravidla sa skončí projekt CRM neúspechom. Obecne je každé na-

sadenie CRM formou strategickej zmeny, v niektorých prípadoch je CRM rieše-

nie schopné podnikovú stratégiu zmeniť, prípadne ju rozšíriť o nové prvky

– napr. o multikanálovú obchodnú stratégiu.

Vhodne zvolená CRM stratégia by mala dokázať odpovedať na nasledujúce

okruhy problémov: základné kanály na styk so zákazníkom, definícia a seg-

mentácia zákazníkov, stanovenie cieľových parametrov (podiel na trhu, obrat,

zisk) alebo stanovenie merateľných ukazovateľov na vyhodnotenie cieľov

CRM projektu.

CRM A PODNIKOVÉ PROCESY

Zavedenie CRM nie je iba obyčajnou inštaláciou vybraného IT riešenia, vlastnú

implementáciu musí predchádzať jasný popis procesov, ktoré musí CRM rie-

šenie pokryť, ich dôkladná analýza a prípadný redesign smerom k orientácii

na zákazníka. Výnimkou nie je ani vznik celkom nových procesov, daných nový-

mi technologickými možnosťami (napr. e-CRM), prípadne úprava procesov

tak, aby vyhovovali zvolenému CRM riešeniu. Opačný postup, teda prispô-

sobenie CRM riešení už vyhovujúcim procesom, je možný, úprava CRM riešení

je však spravidla drahšia a časovo náročnejšia. CRM riešenie by v ideálnom

prípade malo pokryť všetky podnikové procesy spojené nejakým spôsobom

so zákazníkom (obr. 3). Vzhľadom na náročnosť a cenu CRM riešení sú v praxi

väčšinou 100 % pokryté iba predajné aktivity, aj to len niektoré (často iba

akvizície a ponuky, správa kľúčových zákazníkov).

CRM TECHNOLÓGIE

Na základe typických podnikových procesov, resp. aktivít, ktoré sú pokryté

systémami CRM, možno CRM systémy rozdeliť na operatívne, analytické a pro-

cesovo nezávislé.

Do operatívnej časti CRM patria všetky aktivity, ktoré sa nejakým spôsobom

dotknú zákazníka. Patrí tam napr. kontakt so zákazníkmi, správa kontaktov,

aplikácie na podporu a riadenie predaja (SFA – Sale Force Automation), pod-

pora vytvárania ponúk, automatické konfigurácie a tvorba cien, správa objed-

návok a ich sledovanie. Zákaznícka podpora a servis, diaľkový dohľad, Help

Desk a riešenia problémov atď.

Do operatívnej časti CRM dnes spadá aj oblasť kontaktných centier, ktoré sa

vyvinuli z pôvodne telekomunikačne zameraných centier obsluhy volaní

(ACD – Automatic Call Distibution). Potreba jednotného typu komunikácie, kde

zákazníci využívajú rozličné médiá a vyžadujú prístup 24 x 7, viedla k ďalšiemu

možnému chápaniu pojmu CRM ako integrovaného systému pre správu všet-

kých zákazníckych kanálov a ich napojení na back-office a ďalšie podnikové

systémy (obr. 5).

Spôsob komunikácie sa tak dnes mení z priameho kontaktu, pošty, telefónu

a faxu na e-mail, chat, SMS, WAP a internet. Dôsledkom je jednoduchšie

oslovenie väčšieho množstva zákazníkov, no na druhej strane ich môže

ľahšie osloviť aj konkurencia („jedno kliknutie vedľa“) a vymeniť dodávateľa

veľmi rýchlo, ak zákazníci nebudú spokojní.

Kontaktné centrá disponujú aj širokou škálou funkcií, ako sú koncept jednot-

ného frontu a spracovania pre všetky médiá, smerovania podľa znalostí,

smerovania podľa obchodných pravidiel, prípadne určených inými systémami,

možnosť vytvárania priechodových kampaní, integrácia s internetom a, pocho-

piteľne, plná integrácia do systémov CRM a napr. ERP.

Môže byť riskantné nahrádzať „rokmi vyladené“ špecifické firemné procesy

štandardnými procesmi CRM daného riešenia.

Spoločnou pre obe časti CRM je databáza uchovávajúca základné a roz-

šírené informácie o zákazníkoch, histórii zákazníka, obchodné podmienky,

údaje o zákazníckej spokojnosti, spracované objednávky, inštalované bázy

produktov, informácie o konkurencii atď.

Do analytickej časti CRM patrí obecná analýza všetkých dát zhromaždených

v databáze a hľadanie vzťahov a súvislostí medzi nimi. Táto časť využíva

dátové sklady a prácu s nimi (Data Mining). Konkrétne možno napr. seg-

mentovať zákazníkov na základe poznania ich potrieb a správania, modelo-

vať jednotlivé stratégie, vyhodnocovať marketingové akcie atď.

Kľúčovou otázkou správneho nasadenia všetkých CRM systémov je previa-

zanosť všetkých CRM komponentov systémov a integrácia s ostatnými pod-

nikovými systémami a procesmi. V opačnom prípade hrozí fragmentácia

zákazníckych dát, zdvojené obchodné aktivity, nekoordinované kampane a ne-

organizovaný predaj a servis obecne so všetkými negatívnymi dôsledkami,

ako zvýšené náklady a strata zákazníkov.

e-CRM

V súvislosti s rozvojom e-Businessu v podnikoch, ktorý zahŕňa podnikové

aktivity ako e-Commerce (t. j. vlastné elektronické obchodovanie), marketing,

nákup, dodávateľský reťazec a takisto CRM, sa spomína rozšírený pojem e-CRM.
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Obr. 6: CRM v celkovej podnikovej e-Business architektúre 
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Ten zahŕňa integrované obchodné prostredie naprieč celou firmou na uspo-

kojenie všetkých potrieb externého aj interného zákazníka. Pomocou inter-

netového prehliadača potom možno napr. online objednávať, sledovať dostup-

nosť tovaru v skladoch, udržiavať ceny od dodávateľov, sledovať stav spracova-

nia objednávok atď. Možné umiestenie e-CRM v celkovej e-Business archi-

tektúre znázorňuje obr. 6, treba však dodať, že viacero najmä menších firiem

pracuje vo výrazne jednoduchšom prostredí.

CRM A ĽUDSKÉ ZDROJE

Investícia do CRM riešení bude mať iba obmedzený význam, ak sa nezo-

hľadní viacero otázok z oblasti ľudských zdrojov. Nasadenie CRM systému

kladie nároky na vyššiu znalosť a zručnosť pracovníkov a tiež na vyššiu dis-

ciplínu pri dodržiavaní podnikových procesov a zadávaní dát správnym spôso-

bom. Pre úspech CRM preto pred prácou s CRM treba zorganizovať starostlivé

vyškolenie. Nasadenie CRM systémov spravidla nemá priamy dopad na zni-

žovanie či zvyšovanie počtu pracovníkov s výnimkou tých, ktorí nie sú ochotní

sa metodike CRM a nárokom prispôsobiť.

CRM ako strategická zmena prináša aj zmenu podnikovej kultúry v názore

a chápaní zákazníkov. Pracovníkov obchodu či kontaktného centra tak možno

motivovať na základe zákazníckej spokojnosti. Zmena však zahŕňa aj pri-

rodzenú ľudskú nechuť a odpor. Úlohou manažmentu je presvedčiť pracovníkov

o pozitívnom účinku zmien vyvolaných CRM a prípadne využiť negatívne

podnety napr. na informáciu, ktoré časti CRM riešenia fungujú a ktoré nie.

PRÍLEŽITOSTI A PRÍNOSY CRM

Všeobecne treba investíciu do CRM systému pokladať za rovnakú, ako hociktorú

inú. Požaduje sa teda merateľná návratnosť investície (ROI) vo forme väčšieho

obratu, zisku, znížených nákladov na obsluhu zákazníkov a zlepšeného vy-

užitia prostriedkov. Okrem týchto klasických finančných či obchodných

metrík môže CRM priniesť viacero ďalších príležitostí či prínosov, ako sú:

��Zvýšený predaj / zvýšená produktivita obchodných zložiek.

��Zvýšená zákaznícka spokojnosť / lojalita / udržanie zákazníka.

��Znížené náklady na interakciu so zákazníkom.

��Vytvorenie dlhodobého vzťahu so ziskovými zákazníkmi.

��Včasné rozoznanie trhových príležitostí, trendov a hrozieb.

�� Jednotný náhľad na informácie o zákazníkovi zo všetkých podnikových

zložiek.

��Personalizácia vzťahov k zákazníkovi.

��Totálna starostlivosť o zákazníka vo všetkých fázach vzťahu.

��Skrátenie predajného cyklu.

��Efektívna správa zákazníckeho servisu.

��Trvalé zlepšovanie kontaktu so zákazníkom.

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPECHU

Základným (ale nie iba) problémom CRM je otázka, ako pretaviť príležitosti,

ktoré CRM prístupy ponúkajú, do reálnych prínosov. V tomto zmysle sa CRM

stalo v minulosti čiastočne obeťou módnej vlny vlastnej „všespasiteľnosti“,
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nekritického očakávania, nechuti vnímať CRM komplexne a nie iba ako IT

riešenie a v neposlednom rade aj záujmu dodávateľských firiem vyťažiť z tejto

vlny maximum aj na úkor zákazníka. Viacero projektov z tohto aj z iných dô-

vodov zlyhalo, niektoré zdroje uvádzali až 70 %. Hoci sa napokon toto hrozivé

číslo v reálnych výskumoch nepotvrdilo, je vhodné kritické faktory úspechu,

resp. v obrátenej podobe dôvody neúspechu systematicky skúmať a získané

poznatky v ďalších projektoch dôsledne aplikovať.

Najčastejšie príčiny neúspechu, resp. kritické faktory úspechu, vrátane prira-

denia k štyrom aspektom obsahuje tabuľka 1. Uvedené faktory majú rozdiel-

nu dôležitosť a preto ich nemožno všetky detailne prebrať.

Existuje nespočetné množstvo definícií CRM, napr. táto pomerne obsiahla:

Customer Relationship Management (CRM) je obchodná stratégia a podni-

ková filozofia na získanie zákazníkov a na dlhodobý vzťah s nimi. CRM

znamená komplexný prístup, ktorý podporuje ľahkú koordináciu medzi

predajom, zákazníckym servisom, marketingom a všetkými zložkami,

ktoré spolupracujú so zákazníkom. CRM integruje ľudské zdroje, procesy

a technológie na maximalizáciu vzťahu so všetkými zákazníkmi vrátane

„e-zákazníkov“, vnútorných zákazníkov a dodávateľov. CRM čoraz viac

zahŕňa internet a mobilné technológie.

Z kritických faktorov úspechu je najdôležitejšia podpora manažmentu.

CRM projekty sú strategické iniciatívy, preto je nevyhnutná podpora naj-

vyššieho manažmentu. Bez tejto podpory a jasného vzťahu k cieľom organizácie

je CRM projekt vopred odsúdený na neúspech. CRM by malo byť riadené

obchodnými procesmi, t. j. mala by sa nájsť optimálna rovnováha medzi vlast-

nosťami príslušnej SW technológie a procesmi organizácie. V ideálnom prípade

by CRM implementácia mala preskúmať a vylepšiť procesy v predaji, marke-

tingu a servise, prípadne odstrániť neefektívne procesy, ktoré neprispievajú

k zákazníckej spokojnosti. Na druhej strane môže byť riskantné nahrádzať

„rokmi vyladené“ špecifické firemné procesy štandardnými procesmi CRM

daného riešenia.

Jasná definícia úloh CRM spočíva v presnom stanovení konkrétnych cieľov,

definícií merateľných metód na vyhodnotenie CRM prínosov a súladu CRM

stratégie s celofiremnou stratégiou. Ciele by sa nemali stanovovať vágne, ako

„Zlepšiť zákaznícky servis“, ale špecificky, ako „Skrátiť čas riešenia servisných

problémov o 25 %“. 

Medzi typické príčiny neúspechu najčastejšie patria už spomínaná ľudská re-

zistencia. Ďalšou významnou príčinou neúspechu sú zákaznícke úpravy,

ktoré spôsobujú prečerpanie nákladov CRM projektu a časové straty. Zákaznícke

úpravy sú najdrahšou a najkomplexnejšou časťou CRM projektu. Výber CRM

aplikácie, ktorá pokrýva všetky požiadavky, dramaticky znižuje celkové

náklady vlastníctva (TCO – Total Cost of Ownership).

IMPLEMENTÁCIA CRM

K úspešnej implementácii vedie viacero ciest – od obecného „plán, návrh, 

implementácia“ až po sofistikované implementácie metodiky jednotlivých

výrobcov CRM či systémových integrátorov.

Absolútnou nevyhnutnosťou je uplatnenie zásad projektového riadenia, t. j.

vymenovania projektového tímu, ktorý garantuje, že všetky úlohy sa splnia 

v čase a v požadovanej kvalite. Úspešné projekty obsahujú detailný implemen-

tačný plán, ktorý je rozfázovaný na čiastkové oblasti so špecifickými CRM

cieľmi. Je výhodné a motivujúce splniť čiastkové ciele s minimalizáciou risku

pre firmu a možnosťou čiastkovej spätnej väzby počas celého projektu.

Samotnou inštaláciou CRM sa projekt zďaleka nekončí. Hneď, ako sa CRM rie-

šenie uvedie do prevádzky, musí organizácia merať, monitorovať a sledovať

jeho efektívnosť a trvalo sa usilovať zvyšovať jeho výkonnosť. Firmy, ktoré

dosiahli najväčšie prínosy z CRM, urobili benchmarking svojich procesov

vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov výkonnosti a ďalej sledovali,

ako zavedenie CRM systému ovplyvnilo tieto ukazovatele.

HODNOTENIE

CRM systémy už majú obdobie svojej mediálnej zaujímavosti za sebou, bez-

tak je ich úžitková hodnota nesporná. Ich sila a hodnota je však podmienená

plnou integráciou do ostatných systémov a podnikového prostredia.

Keď sa dodrží synergia s podnikovou stratégiou, stanoví správna CRM straté-

gia, súčasne sa optimalizujú podnikové procesy, aktívne zapoja ľudské zdro-

je a ak sa CRM riešenie systematicky a plánovito implementuje, potom je

pravdepodobnosť úspechu a teda dosiahnutia merateľných prínosov veľmi

vysoká.

V ČR a podobne aj v SR je prenetrácia CRM systémov stále pomerne nízka

(okolo 10 %), čo je vysoký trhový potenciál a šanca pre CRM dodávateľov

a systémových integrátorov. Vzhľadom na oneskorenie za vyspelejším sve-

tom v tejto oblasti je tu aj šanca vyhnúť sa typickým chybám z čias CRM

eufórie.

Obr. 7: Príklad celkovej CRM metodiky 
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Tab. 1: Príčiny neúspechu resp. kritické faktory úspechu CRM 


