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Prečo sa teda medzi ľuďmi rozšírilo

všeobecné presvedčenie o tom, že

systémy na riadenie vzťahov so zákaz-

níkmi (CRM) sú len pre veľké firmy?

Najskôr preto, že práve títo giganti

boli medzi prvými, kto v polovici de-

väťdesiatych rokov začal používať

tento druh prístupu. Dnes je však zrej-

mé, že princípy a postupy, ktoré ponú-

ka CRM, možno aplikovať na firmy

všetkých veľkostí.

V niekoľkých posledných rokoch

sme svedkami toho, že čoraz viac spo-

ločností zo segmentu malých a stred-

ných firiem (SMB) začína skúmať

možnosti nasadenia moderného rie-

šenia a jeho dopady na efektivitu pre-

vádzky. Počet takto uvažujúcich

podnikov rastie podľa vlaňajšej štú-

die firmy AMI Partners veľmi rýchlo.

Celosvetovo totiž systémy CRM bude

tento rok implementovať 23 percent

podnikov zo segmentu SMB, pričom

ešte v roku 2004 takto uvažovali len

štyri percentá. Pri aplikáciách ERP to

má byť tento rok 19 percent, oproti to-

mu ešte vlani sa takto rozhodli len tri

percentá menších a stredných firiem.

MOŽNOSTÍ JE VIACERO

Aké možnosti majú vlastne malé 

a stredné firmy pri výbere CRM? Rov-

nako ako veľkí klienti, majú aj malé

firmy niekoľko možností, ako pristúpiť

k problematike. Konečná cesta potom

závisí spravidla od individuálnych

potrieb podnikov, existujúcej IT in-

fraštruktúry a ich celkovej obchod-

nej stratégie.

Na začiatku výberu CRM nie je

dobré preceňovať sa. Nie je rozumné

a ani efektívne zakúpiť CRM vyvi-

nuté pre segment veľkých korporácií

a čakať, že vďaka obmedzeniu nie-

koľkých funkcií aplikácia bezo zvyšku

naplní potreby práve vašej firmy. Je

taktiež už prežitok nazdávať sa, že

existuje nejaké univerzálne CRM, kto-

ré by splnilo potreby všetkých men-

ších a stredných organizácií. Na-

opak. Stále viac sa stretávame s tým,

že viac ako podľa veľkosti sa tieto

systémy delia skôr podľa odvetví,

pre ktoré sú určené.

DÁVID NIE JE GOLIÁŠ

Prvou vecou, ktorej by sa mali

záujemcovia z radov SMB naozaj

vyhnúť je nepotrebná komplexnosť

a zložitosť riešenia. Veľké firmy sú

zviazané stovkami a niekedy aj tisíc-

kami kritických obchodný procesov,

ktoré sa vyvinuli v priebehu mno-

hých rokov. CRM určené pre veľké

korporácie preto musí byť schopné

podporovať všetky tieto procesy 

a ponúknuť okamžité výstupy. Malé

spoločnosti naproti tomu majú ob-

chodných procesov oveľa menej, 

o to dôležitejšie pre ne je však mať

úplne pod kontrolou tie kritické. 

V tomto ohľade sa javí ako jedna 

z najdôležitejších vecí hladká integ-

rácia do súčasných podnikových

systémov. 

Žiadne CRM nemôže fungovať

samostatne a vždy musí byť pre

efektívne využitie integrované s ďal-

šími podnikovými systémami. Veľké

organizácie veľmi často bojujú s do-

siahnutím bezproblémovej integrá-

cie CRM do kľúčových informač-

ných systémov. Pre priemernú men-

šiu firmu rovnakú výzvu predstavu-

je zlúčenie týchto nástrojov so zá-

kladnými podnikovými nástrojmi,

ako napríklad účtovníctvo či e-mai-

lový klient. Pre čo možno najjedno-

duchšie nasadenie CRM je vhodné

voliť také, ktoré dodávateľ na zákla-

de detailných znalostí daného od-

vetvia vyvinul špecificky práve pre

neho.

Čím bližšie bude riešenie CRM

konkrétnej brandži, tým jednoduch-

šie bude jeho nasadenie a spustenie.

Systémy na riadenie vzťahov so zá-

kazníkmi majú v prípade veľkých

podnikov aj SMB často veľmi podob-

né základné funkcie, v prípade rieše-

ní pre menšie firmy sú však apliká-

cie často viac prednastavené či lep-

šie povedané, zjednodušené. To sa

na jednu stranu môže javiť ako ne-

výhoda, pretože to logicky obme-

dzuje možnosť vlastných úprav,

avšak na strane druhej to ponúka fir-

Všetky firmy majú svojich zákazníkov. A bez ohľadu na ich veľkosť, oblasť podnikania, ich produkty

alebo služby, všetky podniky potrebujú efektívne spravovať vzťahy so svojimi zákazníkmi. Na čoraz

viac konkurenčnom trhu je udržanie dobrého zákazníka už rovnako dôležité ako získanie nového, 

a to platí pre hráčov všetkých veľkostí.

Michal Zbořil

CRM pre malé firmy môže byť
lacné a pritom plne funkčné

Žiadne CRM nemôže fungovať samostatne 

a vždy musí byť pre efektívne využitie integ-

rované s ďalšími podnikovými systémami.

Obr. 4: Európsky trh CRM softvérových licencií a podpory 

(2005, v perc. podľa obratu)
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Oracle – 13,3 %
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Zdroj: Gartner



mám možnosť prijať procesy, ktoré

používajú úspešne možno tisícky

podnikov z rovnakého odvetvia na

celom svete. Paradoxne tak práve CRM

môže niekedy menšiu firmu v urči-

tých oblastiach pomôcť nasmerovať

na správny kurz a umožniť jej štruk-

túrovať a lepšie kontrolovať obchodné

procesy.

SOFTVÉR AKO SLUŽBA

Veľkí dodávatelia idú v ponuke

pre SMB ale ešte ďalej. V posledných

rokoch sa totiž začína črtať veľmi lá-

kavé riešenie, ako nasadiť v malých

firmách CRM ešte jednoduchšie. Je

ním poskytovanie softvéru ako služ-

by, vďaka ktorému sú aj podniky 

s obmedzenými finančnými zdrojmi

schopné dosiahnuť na špičkové rie-

šenia spojené s prvotriednou zákaz-

níckou podporou. Menšie a stredné

firmy tak môžu veľmi jednoducho

dosiahnuť aj na také produkty, ktoré

kvalitatívne nezaostávajú za riešeni-

ami pre celosvetové korporácie.

Tradičná cesta pri zaobstaraní

licencií na aplikácie vyžaduje spra-

vidla nemalú prvotnú investíciu do

infraštruktúry a licencií na nákup

softvéru, rovnako tak ako vytvorenie

rozpočtu na neskoršiu údržbu, pod-

poru a inováciu nasadených systé-

mov. Toto všetko môže komplikovať

a do veľkej miery aj limitovať finálne

rozhodovanie o konečnej podobe rie-

šenia.

Alternatívny prístup ponúka tak-

zvaný model On-Demand, keď si fir-

my namiesto niekoľkých zakúpe-

ných vlastných licencií softvér „pre-

najímajú“ takzvane „na kľúč“. Jed-

noznačnou výhodou je to, že podni-

ky používajú len také funkcionality,

ktoré naozaj potrebujú. Tie sa pri-

tom môžu kedykoľvek zmeniť. Všet-

ko je totiž prístupné výhradne cez

bežný internetový prehliadač, akým

je napríklad Netscape, Mozilla či In-

ternet Explorer.

Najväčšou z mnohých výhod sú niž-

šie primárne náklady. Pridanie ďal-

ších používateľov či nových funkcií,

rovnako ako ich odobratie, je navyše

otázkou niekoľkých okamihov. Pre

firmy zo segmentu SMB, ktoré nech-

cú strácať viac času, ako je nevyh-

nutné dohľadom nad vlastnou IT

infraštruktúrou, je toto riešenie ideál-

ne. Najmä menším podnikom veľmi

pomôže aj fakt, že netreba posielať

na školenia vlastných administráto-

rov IT, čo im umožní aj vyhnúť sa

riziku, že taký pracovník neskôr

odíde a vezme so sebou aj veľkú časť

know-how nasadeného CRM. 

MYSLIME NA BUDÚCNOSŤ

Nič však nie je čierne alebo biele.

Pre mnoho menších podnikov môže

On Demand predstavovať napríklad

len príležitosť, ako sa zorientovať 

v problematike CRM a ako zistiť, čo

spoločnosť presne potrebuje. Po ča-

se, keď sa CRM využíva ako služba,

sa môže veľmi jednoducho stať, že

sa zákazník rozhodne upraviť si na-

príklad systém celkom na svoju

mieru a licencie na jeho používanie

si zakúpi. Pri výbere CRM je teda

dôležité zvoliť si takého dodávateľa,

ktorý je schopný ponúknuť oba va-

rianty nasadenia systému. 

Takže – aký spôsob zaobstarania

CRM je najlepší? Na to si musí každý

manažér odpovedať sám a dobre

zvážiť potreby svojho podniku. Na

jednej strane stojí odvetvové riešenie

s možnosťou plného nastavenia, na

strane druhej potom predpripra-

vené, lacné, ale veľmi málo upravi-

teľné riešenie poskytované ako služ-

ba „On Demand“. 

(Autor je CRM Solution špecialistom

spoločnosti Oracle)
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