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Ako je už známe, v polovici septembra Oracle

Corporation oznámila uzatvorenie dohody o kúpe

firmy Siebel Systems. Aj keď pre mnohých bol

tento krok prekvapením a dosť nečakaný najmä po

predošlej akvizícií Oracle takých silných hráčov

ako PeopleSoft a JD Edwards, pragmatický dôvod

je nad slnko jasný. „Podniknutím jediného kroku

sa Oracle stane najväčším dodávateľom aplikácií

CRM na svete,“ prehlásil krátko po oznámení

tejto správy Larry Ellison, generálny riaditeľ spo-

ločnosti Oracle Corporation. „Štyritisíc zákazníkov

aplikácií firmy Siebel a jej 3 400 000 používateľov

CRM posilní naše prvenstvo na trhu aplikácií 

v severnej Amerike a posunie nás bližšie k vedú-

cemu postaveniu medzi spoločnosťami zaobera-

júcimi sa aplikáciami na celom svete.“

Riadenie vzťahov so zákazníkmi je najväčšou a naj-

rýchlejšie rastúcou oblasťou podnikových apli-

kácií – analytická spoločnosť IDC odhaduje, že 

v roku 2004 predstavoval tento trh objem 8 miliárd

USD a do roku 2009 sa očakáva ďalší rast v tomto

segmente trhu na 10 miliárd USD. No nielen to

bol dôvod, prečo došlo k tejto akvizícii. V dlho-

dobejšej perspektíve Siebel prispeje k dosiahnu-

tiu 20 % ročného rastu zisku, čo je oficiálny cieľ

spoločnosti Oracle. Vzhľadom na veľkosť dote-

rajších investícií Oracle do výskumu a vývoja, k roz-

sahu globálnej infraštruktúry podpory a podob-

ným potrebám v oblasti podnikového zázemia,

dosiahne sa spojením oboch firiem výrazné

zvýšenie efektivity. 

Aplikácie riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)

zachytávajú a usmerňujú všetku interakciu so

zákazníkmi, aby ich používatelia dokázali lepšie

rozumieť potrebám svojich zákazníkov, lepšie im

slúžiť a tiež ich nároky očakávať. Aplikácie CRM

firmy Siebel majú s podnikovými aplikáciami 

s middlevérom spoločnosti Oracle spoločnú archi-

tektúru, ktorá stavia na odvetvových štandardoch

a významná väčšina aplikácií Siebel funguje na

základe databázy Oracle.

ZÁKLADOM PROJECT FUSION CRM

„Funkcionalita aplikácií Siebelu pre riadenie

vzťahov so zákazníkmi, ktoré sú najlepšie vo svo-

jej triede, bude tvoriť základnú súčasť našich

aplikácií Project Fusion CRM,“ ubezpečoval

účastníkov nedávnej konferencie Oracle Open-

World v San Franciscu prezident spoločnosti

Oracle Charles Phillips a ďalej dodal: „Zákazníci,

ktorí investovali do Oracle a Siebel CRM, sa

nemusia obávať. Produkty budeme podporovať.

Dokonca prehlasujem, že všetky CRM produkty,

ktoré máme teraz v portfóliu, teda Oracle,

PeopleSoft a JD Edwards, budeme kontinuálne

CRM – posilnená pozícia Oracle
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apgrejdovať. V pripravovanej novej generácii CRM

produktu od Oracle, užívateľ nájde najlepšie vlast-

nosti a funkcionality Oracle, Peoplesoft, JD Edwards

a Siebel.“

A na potvrdenie týchto slov malo slúžiť aj uvede-

nie v čase konferencie Oracle PeopleSoft Enter-

prise CRM Operational Dashboards, prvej apliká-

cie postavenej na middlewari Oracle Fusion. Čo

mal byť dôkaz dlhodobého záväzku spoločnosti

Oracle voči zákazníkom aplikácií PeopleSoft

Enterprise. Aplikácie PeopleSoft CRM Operational

Dashboards s využitím technológie Oracle Busi-

ness Activity Monitoring (BAM) poskytujú perso-

nalizované ovládacie panely, ktoré umožňujú

neustále monitorovať výkon vo vzťahu k cieľom

podniku, analyzovať výnimky a prijímať nápravné

opatrenia s okamžitým dopadom. 

Je známe, že silnou stránkou Siebel je najmä pro-

duktová rada, ktorá zahrňuje CRM (marketing,

predaj, služby), Customer Analytics (business

intelligence aplikácie na analýzu aktuálnych ako

aj historických dát), Customer Data Integration

(prepojenie dát zákazníka s podnikovými proces-

mi). Preto paralelne oba tímy z Oracle i Siebel

budú pracovať spolu na vývoji novej generácie

CRM aplikácií. Tie budú postavené na otvorených

štandardoch (Java) a service oriented architecture

(SOA – Service Oriented Architecture vnáša do

vývoja softvérových systémov celkom nový prístup,

ktorého základom je služba. Podobne ako služby

v reálnom živote poskytuje riešenie pre určitý

problém – rezervácia letenky, overenie identity

klienta, nákup knihy, atd. – pričom jej implemen-

tácia zostáva užívateľovi služby skrytá.)

TVRDÝM ORIEŠKOM INTEGRÁCIA

Akvizíciami PeopleSoftu, Reteku,I-flexu a Siebelu

narástla zložitosť v samotnej vnútrofiremnej orga-

nizačnej infraštruktúre Oracle, ale rovnako tvr-

dým orieškom bude aj integrácia pôvodných pro-

duktov týchto firiem do spoločného portfólia.

Rozhodne si to vyžiada nesmierne úsilie a novú

generáciu produktovej línie známej ako Project

Fusion. Tá by mala efektívne integrovať rôzno-

rodé aplikácie. Ba čo viac, „architektúra Oracle

Fusion predstavuje jednotiaci model nových tren-

dov v oblasti architektúry výpočtových sietí,

architektúry orientovanej na služby a architektúry

podnikových informácií,“ podčiarkol na konferen-

cii Charles Phillips, prezident spoločnosti Oracle.

„Napriek tomu, že by každý z týchto trendov bol

na samostatný študijný program, možnosť zjedno-

tiť ich do jednej architektúry je skutočne atraktív-

na. Zákazníci a partneri tak získavajú dobrú pred-

stavu o tom, akým smerom sa uberá vývojová

práca spoločnosti Oracle, ktorého cieľom je maxi-

málne zhodnotiť naše prednosti v oblasti databáz,

middlevéru a podnikových aplikácií.“

Analytici trhu sa viac-menej zhodujú v tom, že

Siebel bol na určitý čas poslednou veľkou akvizí-

ciou aplikácií Oraclu, aj keď nemožno vylúčiť

ďalší apetít spoločnosti posilňovať si práve kúpou

pozíciu na trhu, najmä voči spoločnosti SAP.

Budúce akvizície Oraclu budú s najväčšou pravde-

podobnosťou na vertikálnych trhoch, kde môže

dosiahnuť vedúcu pozíciu – pravdepodobne v ob-

lasti služieb, kde SAP nie je až taký dominantný.

SAP sa spolieha na vlastnú SOA stratégiu a do ná-

kupov ďalších relevantných hráčov sa nehrnie.

V čom spomínané akvizície vylepšili pozíciu Ora-

cle?

�� Získava produkt CRM, ktorý je vyzretejší a kon-

kurencieschopný. CRM historicky bolo rela-

tívne slabším miestom v aplikačnom portfóliu

Oracle. Akvizíciou Peoplesoftu získava nielen

zákaznícku bázu, ale aj vyššiu kredibilitu. 

A so Sieblom prichádza do aplikačného port-

fólia nielen vedúce podnikové CRM riešenie,

ale aj v oblasti automatizácie predaja.

�� Získava nových zákazníkov, teda aj vyšší

podiel na trhu a vyšší obrat, ktorý bude prame-

niť z podpory doterajších zákazníkov tých fi-

riem, ktoré kúpil. Spoločnosť sa tak môže lepšie

naladiť na trend konsolidácie a dozrievania

podnikových aplikácií. Akvizície, ktoré Oracle

urobil, prispejú k vyššiemu obratu, najmä 

v oblasti podpory, čo môže byť základom

novej firemnej stratégie. Veď len samotný Siebel

má okolo 3,4 milióna licencovaných užíva-

teľov. Siebel tiež pomôže Oraclu získať vedúcu

pozíciu na CRM trhu v severnej Amerike a sú-

ťažiť so SAPom na celosvetovom trhu.

�� Čoraz silnejšie sa presadzuje tendencia rastu

trhu softvéru ako služby. Siebel sa na túto ten-

denciu už naladil, keď úspešne ponúka rieše-

nie OnDemand, čo vlastne znamená, že zá-

kazníci si nekupujú licencie na využívanie

produktu, ale využívajú aplikácie podľa vlast-

nej potreby ako službu, s čím súvisí aj výhod-

nejší model úhrady. Tento koncept OnDemand

je blízky aj Oraclu, dokonca už začal tieto

aplikácie podporovať. Koncept Siebelu prichá-

dza vhod najmä preto, že pokrýva oblasť ma-

lých a stredných podnikov, čo Oracle rozhodne

víta prinajmenšom v CRM.

Zákazníci potrebujú ubezpečenie a „cestovnú ma-

pu“ plánu podpory a zdokonaľovania produktov.

Sú určité obavy, najmä u časti zákazníkov Sie-

belu, ako to bude vlastne s podporou a zlepšova-

ním súčasných produktov, rovnako panuje medzi

zákazníkmi aj určitá neistota, či nevzrastú náklady

na prevádzku. Preto aj na konferencii OpenWorld 

v San Franciscu poprední predstavitelia Oracle viac-

násobne zadeklarovali a ubezpečovali užívateľov

nielen produktov Siebel, že môžu ostať pri doteraj-

ších produktoch tak dlho ako budú chcieť bez toho,

aby to ohrozilo fungovanie ich biznisu.

Pochopiteľne, ako pri takýchto megaakvizíciach

býva, špekuluje sa, či najmä v prípade Siebelu, by to

nemohlo prinajmenšom skomplikovať vzťahy Oracle

s Microsoftom a IBM, s ktorým úzko spolupracoval

Siebel. Analytik AMR Research J. Stepherd súdi, že

Microsoft v dôsledku novej situácie by mohol prísť

dokonca aj s vlastným CRM produktom. Oracle si 

s Microsoftom konkuruje na trhu aplikácií (.Net) 

a s IBM v oblasti databáz (DB2). Neprehliada sa ani

fakt, že silnejší Oracle by mohol byť väčšou hroz-

bou pre SAP a IBM. Hrá sa totiž o veľa – o podiel na

trhu CRM v hodnote okolo 11,4 miliardy dolárov. 

Jozef Šupšák, San Francisco


