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NASLOV 

Uvedba upravljanja odnosov s strankami v poslovanje 

IZVLEČEK 

V magistrskem delu smo s pomočjo razpoloţljive literature in različnih publikacij 

skušali skozi teoretični in nato še praktični del prikazati način uvedbe sistema 

»upravljanja odnosov s strankami« (angl. Customer Relationship Management - 

CRM) v poslovanje. Posebej smo se osredotočili na praktični del, v katerem smo 

predlagali konkretne rešitve, ki so potrebne za uspešno uvedbo sistema CRM. 

Za potrebe naloge smo kot študijski primer izbrali studio za nego telesa »Ten 

center«. Ker smo poslovanje »Ten centra« ţe poznali, smo tako imeli precej laţji 

dostop do pomembnih podatkov, ki smo jih potrebovali za uspešno obravnavo 

problematike.  

Ugotovili smo, da so v »Ten centru« kljub nepoznavanju sistema CRM ţe izvajali 

nekatere procese, ki so v širšem smislu nakazovali usmerjenost k posamezni stranki 

in zadovoljevanju njenih ţelja in potreb. To se je kazalo predvsem v zbiranju 

določenih osnovnih podatkov, ki so jih uporabljali za komunikacijo s strankami, kot 

na primer vsakoletno pošiljanje čestitk za rojstni dan ali promocijskih sporočil. 

Predlagali smo način, s katerim je mogoče vpeljati sistem CRM v poslovanje in sicer 

s prilagoditvijo, zamenjavo in dodajanjem poslovnih procesov, uporabo primerne 

informacijske tehnologije ter ustreznim izobraţevanjem, motivacijo in pripravo 

zaposlenih, ki so pri uvedbi sistema CRM ključnega pomena. 

Za uspešno uvedbo sistema CRM v poslovanje je torej potrebno pripraviti optimalen 

splet CRM komponent ter maksimalno dodelati vse ključne faktorje: strategijo, 

vodenje in integracijo v poslovanje. 

KLJUČNE BESEDE 

Upravljanje odnosov s strankami, poslovni procesi, informacijska tehnologija, 

zaposleni, zvestoba strank, poslovna uspešnost. 
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TITLE 

Implementing CRM into Business Operations 

ABSTRACT 

Through available bibliographical sources and publications and by applying theory 

and practice, our Master's Thesis presents the way of implementing the CRM 

(Customer Relationship Management) system into business operations. We primarily 

focused on the practical part by suggesting comprehensive solutions, required to 

successfully implement the CRM concept. 

We selected a wellness studio »Ten Center« as a case study for our thesis. As we 

were already familiar with the business operations in the company, we thus had 

easier access to relevant information, required for the analysis of all the aspects of 

the matter. 

We determined that certain processes have already been in progress in the »Ten 

Center«, although the company was not familiar with the CRM system. In a broad 

sense their processes have already indicated individual customer orientation through 

meeting all customers’ demands and needs. This has been particularly obvious 

through collecting specific basic information used for communication with the 

customer, i.e., annual greetings and birthday cards or promotional messages.  

We presented the concept through which the CRM system can be implemented into 

business by modifying, replacing and adding business processes and using 

appropriate information technology, proper education and motivation and training for 

the employees, all playing a key role in implementing CRM. 

In order to successfully implement the CRM concept into business, an optimum 

combination of CRM components is required. Finally, all the key factors must be 

fully integrated: strategy, leadership and business integration. 

KEYWORDS 

Customer Relationship Management, business processes, information technology, 

employees, customer loyalty, business success. 
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1 UVOD 

Zaradi globalizacije v poslovnem svetu ter spoznanj o pomembnosti zvestobe kupcev 

do podjetij se je pristop trţne ekonomije v zadnjih letih precej spremenil. Iz 

proizvodno usmerjenega gospodarstva, ki se je osredotočalo na razvoj in izboljšave 

lastnega produkta, smo prešli v trţno usmerjeno gospodarstvo, v katerem je v center 

dogajanja postavljen kupec. Konkurenca se je močno povečala in s tem prisilila 

podjetja v oblikovanje najrazličnejših strategij, ki bi jim na trgu lahko pomagale in 

jim zagotovile prednost pred tekmeci.  

Stone pravi, da mora imeti podjetje sposobnost prepoznati potrebe in pričakovanja 

vsakega kupca posebej, če hoče z njim uspešno dolgoročno sodelovati. Prav tako 

mora ogromno narediti, da ustvari vzdušje, ki vodi k lojalnosti kupca do podjetja 

(Stone, 2000). To pomeni, da mora z njim vzpostaviti takšen odnos, ki vse to 

omogoča. Kot zelo uporaben pripomoček pri gradnji takih odnosov se je pokazal 

sistem CRM (angl. Customer Relationship Management) (nekateri predlagajo izraz 

metoda CRM, drugi strategija CRM, mi smo se odločili za uporabo izraza sistem 

CRM, ker je v literaturi najpogostejši), ki ga v slovenščino prevedemo kot 

»upravljanje odnosov s strankami«. Ker je večina podjetij spoznala, da je veliko bolj 

donosno zadrţati obstoječe kupce, kot pa pridobivati nove, je ta sistem tisti, ki nam s 

pomočjo informacijske tehnologije, ustreznih poslovnih procesov in zaposlenih 

pomaga pri vzdrţevanju in negovanju odnosa »kupec – podjetje«. Skrb za kupca je 

torej vodilo, ki ga morajo podjetja upoštevati, če ţelijo s kupcem vzpostaviti 

dolgoročen odnos, ki posledično pripelje do obojestranskega zadovoljstva in lojalnih 

strank. 

Eden izmed bistvenih elementov sistema CRM je vzpostavitev podatkovne baze 

kupcev, ki se jo sproti dopolnjuje in nadgrajuje. Tako lahko iz pridobljenih podatkov 

izoblikujemo uporabne informacije, ki nam posredujejo določeno znanje o kupcih.  

Oboroţeni s tem znanjem kupca spoznavamo in mu lahko ponudimo, kar si ţeli, 

nagrajujemo njegovo zvestobo in tako krepimo njegovo lojalnost do podjetja. Cilj 

takšnega delovanja je obojestransko zadovoljstvo. 

Sistem CRM lahko definiramo kot sistem, ki oskrbuje podjetje s strnjenim, 

zanesljivim in integriranim pogledom na podatkovno bazo strank na takšen način, da 
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vsi poslovni procesi in odnosi s strankami pomagajo ohranjati in razširjati vzajemno 

koristen odnos (Bose, 2002).  

Namen magistrskega dela je predstaviti in analizirati trenutno stanje na konkretnem 

primeru studia za nego telesa »Ten center«, v katerem se ukvarjajo z umetnim 

sončenjem – solariji in »airbrush« porjavitvijo telesa – teniranjem. Prav tako ţelimo 

tudi prikazati, na kakšen način bi sistem CRM lahko uvedli v poslovanje. 

Cilj magistrskega dela je celostno predstaviti sistem CRM in njegovo uvajanje v 

poslovanje »Ten centra«. Čeprav je o sistemu CRM ţe veliko napisanega, pa nismo 

nikjer zasledili konkretnega primera uvedbe v podjetje ali v kakršnokoli dejavnost za 

nego telesa (SPA-ji, kozmetični saloni, fitnesi, frizerski saloni, sončni studii, itd.). 

Veliko je teoretičnih opredelitev, nič pa ni praktičnih prikazov, po katerih bi se lahko 

zgledovali. Očitno obstaja vrzel med teorijo in prakso, zato bomo v tej nalogi skušali 

po korakih prikazati, kako bi bilo mogoče sistem CRM vpeljati v poslovanje.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov in sicer teoretičnih osnov in 

praktičnega prikaza.  

V prvem delu predstavimo obstoječo in razpoloţljivo literaturo ter opredelimo sistem 

CRM, njegove glavne elemente in lastnosti. Namen je podrobno spoznavanje tega 

sistema, ki je pomembno za preučevanje našega problema in iskanje zamisli za 

nadaljnja raziskovanja.  

V drugem delu uporabimo dognanja iz teoretičnega dela v praksi na študiji primera 

»Ten centra«. Prikaţemo način uvajanja sistema CRM v poslovanje, pri čemer se ne 

spuščamo v podrobnosti in tudi ne opisujemo natančno prav vseh procesov, ki so 

potrebni pri uvajanju sistema CRM. Predstavljeni pa so vsi bistveni postopki, ki so 

potrebni za zagotavljanje uspešne uvedbe sistema CRM v organizacijo. Predstavimo 

tudi konkretno programsko rešitev, ki bo sluţila kot informacijska podpora 

obravnavanemu sistemu. Celoten raziskovalni del temelji na metodi interpretacije 

primarnega vira podatkov, to je arhiva »Ten centra«.  

Na koncu magistrskega dela oblikujemo še zaključek in povzamemo osnovne 

ugotovitve.  
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2 POMEN UPRAVLJANJA ODNOSOV S STRANKAMI 

Podatki o kupcih Znanje o kupcih

Informacije o 

kupcih

USPEH

Poznavanje kupca

 

Slika 1: Pot do dolgotrajne uspešnosti podjetja (Barnes, 2003, str. 6) 

»Ključno, kar morajo podjetja razumeti, je, da podatki ne predstavljajo znanja. 

Podatki predstavljajo samo informacije. V današnjem svetu avtomatskega zajemanja 

podatkov imajo številna podjetja velike količine podatkov in ogromna podatkovna 

skladišča.« (Barnes, 2003, str. 6) Barnes nadalje pravi, da se morajo podjetja 

spremeniti iz izdelčne usmerjenosti v podjetja, ki se osredotočajo na odnose s kupci. 

Prav tako trdi, da morajo vsa podjetja skozi proces razumevanja kupcev, ki ima 

naslednje faze (slika 1):  

 podatki o kupcih (angl. customer data),  

 informacije o kupcih (angl. customer information),  

 znanje o kupcih (angl. customer knowledge) in  

 poznavanje kupca (angl. customer insight).  
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2.1 CRM – Upravljanje odnosov s strankami 

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) je poslovna strategija, ki v središče 

poslovanja postavlja posamezno stranko in poskuša zanjo ustvariti najvišjo stopnjo 

zadovoljstva. V novem tisočletju je sistem CRM postal eden izmed bolj zanimivih 

tehnoloških tem, čeprav ne predstavlja nekega zares novega koncepta, ampak je z 

razvojem informacijske tehnologije pridobil večjo praktično uporabnost. Začetki 

sistema CRM segajo v čas RM (angl. Relationship Management), ki je imel za cilj 

ustvariti dolgoročno dobičkonosnost kupca s tem, da je marketinško pozornost 

odvrnil od proizvoda in jo usmeril na kupca. Za sistem CRM bi lahko rekli, da je 

nastal zaradi različnih prioritet in nakupovalnih navad strank. Če bi bili vsi ljudje 

med seboj enaki, ne bi bilo potrebe po sistemu CRM. Razumevanje teh različnih 

navad pripelje podjetje do tega, da ustvari takšno ponudbo, ki lahko v največji meri 

zadovolji vsakega kupca in mu s tem viša vrednost. 

Da sistema CRM ne moremo enačiti s klasično trţenjsko strategijo, pove ţe sama 

kratica CRM, saj jo poleg odnosov (angl. relationship) dopolnjujeta še druga dva 

elementa: kupec (angl. customer) in upravljanje (angl. management). Kupec je edini 

vir trenutnega dobička in prihodnje rasti podjetja. Dober kupec lahko prinese več 

dobička z manj potrebnimi viri. Ker je včasih teţko ugotoviti, kdo je dobra in kdo 

slaba stranka, nam pri tem pomaga informacijska tehnologija (Gray in Byun, 2001). 

Beseda »management« v kratici CRM nam pove, da CRM ni aktivnost samo znotraj 

trţenja, temveč vključuje tudi organizacijske spremembe, kulturo in procese. Zbrane 

informacije o kupcih se v podjetju transformirajo v korporativno znanje (Gray in 

Byun 2001). 

Greenberg poudarja, da se mora CRM vedno pričeti s poslovno strategijo, ki poganja 

organizacijo in poslovne procese s pomočjo informacijske tehnologije (slika 2) 

(Greenberg, 2004). 
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Slika 2: Razvoj sistema CRM (Greenberg v Persson, 2004, str. 5) 

Informacije so ključnega pomena za obstoj in uspešno poslovanje podjetja. Vendar 

še tako dobra informacija podjetju ne koristi, če je ne zna ali ne more izkoristiti za 

svoje trţenjske in prodajne aktivnosti. Cilj sistema CRM je uporaba pridobljenih 

informacij za krepitev pripadnosti strank in boljše zadovoljevanje njihovih potreb in 

s tem povečanje poslovne učinkovitosti. Uvedba sistema CRM nam pomaga tudi pri 

pridobivanju novih strank, pri osvajanju novih trgov in povečanju trţnega deleţa na 

ţe pridobljenih trgih. Učinkovitost sistema CRM se kaţe tudi v boljšem poznavanju 

vsake posamezne stranke in prilagajanju ponudbe njenim potrebam. S tem ohranjamo 

zadovoljne stranke, s katerimi vzpostavljamo dolgoročen odnos. Tako doseţemo 

krajše prodajne cikle in niţje stroške prodaje, kar pripomore k učinkovitejšemu in 

donosnejšemu poslovanju. 

Uspešno podjetje mora danes vsako stranko obravnavati individualno in edinstveno. 

Poznati mora njene ţelje in jo osvojiti z ustrezno ponudbo. 

2.1.1 Prednosti uvedbe sistema CRM 

Po Chenu in Popovichu pridobimo z vpeljavo sistema CRM v podjetje moţnost 

laţjega in hitrejšega dostopa do baze podatkov posamezne stranke, kot pa nam je to 

omogočala stara mreţna tehnologija. Sistem lahko nalaga, shranjuje, vzdrţuje in 

distribuira vse informacije, ki jih imamo o stranki. Učinkovito upravljanje vseh 

pridobljenih informacij je tako ključnega pomena za inovativen pristop do vsake 

Poslovna      
strategija

Ljudje in procesi

Informacijska tehnologija
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stranke posebej, kar dolgoročno pomeni utrditev odnosov in moţnost ocene njene 

ţivljenjske vrednosti (angl. lifetime value) (Chen in Popovich, 2003). 

Sistem CRM pomaga podjetju, da na podlagi ponavljajočih se nakupov, višine 

porabe in števila obiskov oceni lojalnost in vrednost kupca. Prav tako pa se lahko, 

kar je tudi zelo pomembno, ugotovi njegova nedobičkonosnost. Iz tega zornega kota 

nam hitro postane jasno, da nam sistem CRM pomaga popolnoma razumeti, za 

katerega kupca se je potrebno potegovati in ga pridobiti, katerega je pomembno 

obdrţati, kateri je še neizkoriščen potencial, kateri je za nas strateškega pomena, 

kateri je zelo pomemben, dobičkonosen in seveda tudi, s katerim lahko sodelovanje 

omejimo. 

Greenberg poudarja, da uvedba sistema CRM dejansko izboljša poslovanje s tem, ko 

povečuje ţivljenjsko vrednost stranke, saj ta sistem spodbuja stranke k nakupom, 

lojalnosti na daljše obdobje in učinkoviti komunikaciji s podjetjem (Greenberg, 

2004). Sistem CRM lahko zagotavlja zadovoljstvo kupcev tudi s tem, da razporeja 

primerne ljudi s pravim znanjem na prava mesta in ob pravem času. 

Swift (2001) pravi, da lahko uvedba sistema CRM podjetju prinese naslednje koristi: 

1. nižje stroške pridobivanja novih strank - stroški se zniţajo zaradi 

prihrankov, ki se ustvarijo pri marketingu, kontaktih, spremljanju, itd, 

2. ni potrebe po novih strankah za vzdrževanje stabilnega poslovanja – 

narašča število strank, zvestih na daljše obdobje, zato ni velikih potreb po 

novih, 

3. nižje stroške prodaje – obstoječe stranke so navadno bolj dovzetne in 

odzivne na našo ponudbo, zato postane medsebojni odnos trdnejši s tem, ko 

poznamo prave kanale do strank, prav tako pa se zniţajo stroški trţenjskih 

akcij, 

4. višjo donosnost - s sledenjem strankinih nakupov spoznamo njene navade in 

ţelje, kar pomeni, da jim lahko ponujamo natanko tisto, kar si ţelijo, in s tem 

povečamo njihovo zadovoljstvo, ki se odraţa v pogostejših nakupih. 
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5. večjo lojalnost – stranke zadrţimo, da ostanejo dlje časa pri nas in tako 

kupujejo več in pogosteje, sčasoma pa začnejo tudi same prevzemati pobudo 

in podajati predloge, tako pa se povečuje medsebojno zaupanje in s tem tudi 

lojalnost stranke, 

6. vrednotenje strank - po nekaterih vzorcih lahko ocenimo potencialno 

dobičkonosnost strank v prihodnje, saj lahko z večjo zanesljivostjo 

ugotovimo, kdo nam ne bo prinašal dobička in kdo je tisti, ki bo za nas 

pomemben in dobičkonosen, kar je zelo pomemben dejavnik uspeha, kajti v 

vsakem poslu se je treba osredotočati na pridobivanje strank, ki prinašajo 

dobiček.  

Spoznavanje vsake stranke posebej skozi tehnike »data mininga« ter na stranko 

usmerjena poslovna strategija omogočata organizaciji, da izboljšuje in prilagaja 

ponudbo ter tako ohranja pripadnost stranke na dolgi rok. 

2.1.2 Pasti uvedbe sistema CRM v poslovanje 

Uvedba sistema CRM v poslovanje je lahko tudi neuspešna, če si na začetku ne 

postavimo jasnih ciljev in prioritet. Razlogi, ki najpogosteje pripeljejo do takšnega 

stanja, so: 

 premajhno razumevanje in vpletenost vodstva, 

 pomanjkljiva predstavitev sistema CRM zaposlenim, 

 neupoštevanje pripomb in predlogov strank, 

 zmotno mnenje, da je programska oprema najpomembnejši člen v sistemu 

CRM, 

 nezadovoljiva analiza stanja pred uvedbo sistema CRM, 

 pomanjkljivo načrtovanje poslovnih procesov, 

 nekoordiniranost med oddelki, 

 itd. 

Zaradi vseh naštetih razlogov za neuspeh je potrebno projekt dobro pripraviti in 

preučiti vse moţnosti, ki nas lahko pripeljejo do ţelenega cilja. 
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2.2 Stranka (kupec) v sistemu CRM 

2.2.1 Vrednost stranke 

Da bi podjetje vzpostavilo s stranko pristen odnos, ko se stranka začne počutiti 

lojalna podjetju, je potrebna cela vrsta predhodnih pozitivnih izkušenj. Tega seveda 

ni mogoče doseči čez noč. Dokler se ne vzpostavi trdna vez, ne more biti govora o 

pravem medsebojnem odnosu. Kaj je torej tisto, kar spodbuja zadovoljstvo strank? 

Vsekakor je to stalno ustvarjanje vrednosti izdelkov ali storitev v njihovih mislih 

(Barnes, 2003). 

Ocena vrednosti stranke je postala glavna konkurenčna prednost pri uvajanju sistema 

CRM v organizacijo. Zahteve strank, močna konkurenca in velik tehnološki 

napredek so pripeljali do vrednotenja posameznih strank. S tem si je navaden 

potrošnik pridobil večplastne vloge kot sooblikovalec in soustvarjalec vrednosti ter 

partner pri razvijanju in posredovanju znanja. Vse to nam govori o pomembni vlogi 

strank v današnjem času in o ţeljah podjetja, da jih obdrţi, ter s premišljenimi, na 

dvigovanje vrednosti usmerjenimi, aktivnostmi, privabi nove (Chi in drugi, 2004). 

Ryals dodaja, da lahko tudi sistem CRM ustvarja vrednost za stranko. Glede na 

individualne potrebe strank, podjetje prilagodi ponudbo in s tem zadovolji njihove 

ţelje. Veliko je načinov oziroma poti do izboljšanja takšnega »servisiranja« strank 

skozi sistem CRM, ki se kaţejo kot zanesljivost, učinkovitost in komunikacija, kakor 

tudi nadzor in spremljanje kakovosti storitev. Tako lahko CRM sistem igra vlogo 

»organiziranega spomina« o stranki (Ryals, 2003). Na tak način spremljamo vse 

njihove nakupovalne navade in jim tako poskušamo celoten proces čim bolj olajšati 

in poenostaviti. Uporaba CRM sistema za zagotavljanje dodane vrednosti strankam 

je direktno povezana s povečano donosnostjo podjetja.  

Vsekakor pa analiza podatkov o stranki omogoča podjetju, da prepozna tudi tiste, s 

katerimi ni ekonomično sodelovati. Donosnost strank je različna, zato kot potrošniki 

niso vsi enako zaţeleni. Da pa lahko pridemo do tako natančnih podatkov, ki lahko 

ovrednotijo donosnost in napovedujejo ţivljenjsko vrednost stranke, moramo imeti 

dobro zgrajen sistem. Včasih so podjetja samo okvirno napovedovala, kakšen tip 

stranke bi jim bil zanimiv. Danes imajo moţnost izpostaviti posameznike, ki so 
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najboljši potrošniki, in prav z njimi je potrebno vzpostaviti dolgoročen partnerski 

odnos.  

Nekateri avtorji razlagajo, da obstaja več tipov vrednosti strank in sicer: 

 funkcionalna vrednost, 

 socialna vrednost, 

 čustvena vrednost, 

 pogojna vrednost. 

V odvisnosti od situacije se našteti tipi vrednosti strank bolj ali manj izraţajo, 

vsekakor pa so med seboj povezani.  

2.2.2 Zadovoljstvo stranke 

V literaturi lahko zasledimo dve vrsti zadovoljstva strank. Tradicionalno se govori o 

transakcijskem zadovoljstvu, kar pomeni zadovoljstvo, ki je neposredna posledica 

nakupa ali potrošnje storitve (Gupta in Zeithaml, 2004). Pri bolj celostnem pogledu 

pa zadovoljstvo opisuje »celotno ovrednotenje, ki temelji na vseh nakupih in 

potrošnih izkušnjah z blagom in storitvami skozi čas« (Andersen in drugi, 1994). 

Kotler definira zadovoljstvo kot človeški občutek veselja ali razočaranja nad 

izdelkom ali storitvijo, ko se ta sooči z našimi pričakovanji (Kotler, 2000). Ko je 

stranka zadovoljna s ponujeno vrednostjo ali je ta celo presegla njena pričakovanja, 

postane »zadovoljna stranka« in ta je za nas najmočnejše marketinško orodje.  

Pozitivna priporočila »od ust do ust« so najboljša reklama, ki nam zagotovo 

pripeljejo tudi nove stranke. Seveda pa zadovoljna stranka nakupuje več in pogosteje, 

kar zmanjša moţnosti njenega odhoda h konkurenci. Bateson in Hoffman navajata, 

da imajo podjetja z visoko stopnjo zadovoljnih strank sposobnost zaščititi se pred 

konkurenco, še posebej na področju cenovne politike (Bateson in Hoffman, 2002). 

Kotler pravi, da je zelo pomembno stalno spremljanje zadovoljstva strank, kar lahko 

dosegamo z nevsiljivimi anketami ali vprašalniki. Podjetja si pogostokrat 

predstavljajo, da bodo zaznala občutke svojih strank skozi pritoţbe, vendar je to 
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mišljenje zmotno, saj kar 95 % nezadovoljneţev ne izrazi svojega občutja, ampak 

enostavno odide. Številne študije dokazujejo, da zadovoljne stranke delijo svojo 

pozitivno izkušnjo s tremi ljudmi, v nasprotju z nezadovoljnimi strankami, ki zaupajo 

svojo negativno izkušnjo kar enajstim do trinajstim ljudem. Zato je potrebno 

strankam na enostaven način omogočiti pritoţbe, saj med 54 % in 70 % 

nezadovoljnih strank ostane zvestih, če se ugodi njihovim pritoţbam. V primeru, ko 

je ukrepanje takojšnje in učinkovito, se ta odstotek lahko dvigne na 95 % (Kotler, 

2000).   

Kim in še nekateri avtorji omenjajo tri stopnje zadovoljstva: 

 preseţno zadovoljstvo - zadovoljstvo je večje od pričakovanja, 

 zadovoljstvo - zadovoljstvo ustreza pričakovanju, 

 nezadovoljstvo - pričakovanja so večja od zadovoljstva. 

Predlagajo, da se poleg stopnje zadovoljstva meri tudi ugled (angl. image) podjetja. 

Ko podjetje uvaja sistem CRM, ga zanima, koliko dobička bo potrebno investirati v 

spremembo ugleda, če je to seveda potrebno (Kim in drugi, 2003). 

Zadovoljstvo strank je izredno teţko kvantificirati oziroma količinsko meriti. 

Predstavlja pa moderen pristop merjenja kakovosti v podjetjih in nudi razvoj 

usmeritve k stranki in kulturi podjetja. Merjenje strankinega zadovoljstva nudi 

takojšnjo, pomembno in objektivno povratno informacijo o strankinih ţeljah in 

pričakovanjih. Obstaja pet dimenzij, ki so nujne za zadovoljstvo strank: jamstvo 

kakovosti, zanesljivost storitev, empatija ljudi, ki izvajajo storitve, odzivnost 

servisnih storitev in otipljivost storitev. Sistem CRM mora omogočiti merjenje teh 

dimenzij (glej tabelo 1) in njihovo spremljanje skozi čas (Zeithaml in drugi, 1998). 

Ţe veliko študij je dokazalo povezavo med zadovoljstvom strank in 

dobičkonosnostjo podjetij. Anderson in Mittal sta ugotovila, da povečanje 

zadovoljstva strank za 1 %, merjeno po ameriškem indeksu zadovoljstva strank 

(angl. American Customer Satisfaction Index – ACSI), vodi do 2,37 % povečanja 

donosa na investicijo (angl. Return on investment – ROI) (Anderson in Mittal, 2000). 
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Tabela 1: Merjenje zadovoljstva stranke (Kim in drugi, 2003, str. 13) 

CILJI MERILA 

    

izboljšanje kakovosti servisnih storitev izboljšanje ugleda blagovne znamke (%) 

  izboljšanje stopnje servisnih storitev (%) 

  

število dnevnih poizvedb, vprašanj, 

povpraševanj 

zgraditev primernih odnosov s 

strankami zadovoljstvo strank (%) 

      jamstvo kakovosti 

      zanesljivost storitev 

      empatija 

      odzivnost 

      jasnost, otipljivost storitev 

 

V primeru, da se stopnja zadovoljstva zmanjša za 1 %, ROI pade kar za 5,08 % 

(Gupta in Zeithaml, 2004). 

Barnes predlaga model, ki trdi, da zadovoljstvo strank temelji na petih dejavnikih: 

 osnovni izdelek ali storitev, ki je bila ponujena stranki, 

 različni procesi in podporni sistemi, ki omogočajo podjetju interakcijo s 

strankami, 

 zmoţnost podjetja, da dela stvari pravilno – tehnična odličnost izdelkov in 

storitev, 

 način, kako podjetje in njegovi zaposleni komunicirajo s strankami, 

 ustvarjena čustvena poveza med stranko in podjetjem. 

Najpomembnejši dejavnik je vsekakor tisti, ki prinese največ za dolgotrajno 

zadovoljstvo stranke. Prvi trije dejavniki so nujno potrebni, brez njih ni posla. Druga 

dva sta »mehkejša« elementa, ki zapolnjujeta optimalen odnos (Barnes, 2003). 



12 

 

2.2.3 Lojalnost  

Če gledamo z vedenjskega vidika, je lojalnost stranke definirana kot niz nakupov 

enakega izdelka ali storitve skozi čas. Problem gledanja na lojalnost samo iz 

vedenjskega vidika je v tem, da ne upošteva, da se stranka lahko obnaša na določen 

način zaradi prikladnosti (angl. convenience), zaradi visokih stroškov zamenjave 

izdelka (angl. switching costs). Ta vidik lahko zavaja v primeru, če so stranke lojalne 

več znamkam (Gupta in Zeithaml, 2004). Barnes je prav tako kritičen do gledanja na 

lojalnost samo z vidika nakupov. Pravi, da lahko podjetja, ki se zanašajo samo na 

transakcije, hitro pozabijo, da so stranke lojalne zaradi drugih, zunanjih razlogov 

(npr. zaradi prikladnosti nakupov) in ne zato, ker imajo radi izdelke, storitve ali 

podjetje. Zato Barnes govori o dveh vrstah zvestobe: 

 funkcionalna zvestoba – s stališča podjetja je to bolj ranljiva oziroma tvegana 

zvestoba, 

 čustvena zvestoba – temelji na čustveni zvestobi podjetju, zato obstaja večja 

verjetnost, da bodo stranke ostale zveste podjetju daljše obdobje, kot tudi, da 

bodo plačale polno ceno za storitve in izdelke. 

Za podjetja je torej nujno, da se ne slepijo z zvestobo strank na račun nakupov, in da 

se zavedajo, da je zadrţanje strank vedenjski koncept, lojalnost strank in odnosi s 

strankami pa sta emocionalna koncepta (Barnes, 2003). 

Kotler (2000) poudarja, da je odločilni faktor doseganja strankine lojalnosti njeno 

zadovoljstvo, kajti le zelo zadovoljna stranka lahko izkaţe naslednje karakteristike: 

 ostaja lojalen daljši čas, 

 kupuje več, ko podjetje predstavi nove in nadgrajene proizvode, 

 govori v prid podjetju in njihovim proizvodom, 

 se ne ozira na konkurenčna podjetja in reklamo in je manj občutljiva na ceno, 

 ceneje je ugoditi njenim zahtevam kot novim strankam, saj transakcije 

potekajo ţe rutinsko. 
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Bateson in Hoffman (2002) predlagata podjetjem, naj poiščejo primerno taktiko – 

strategijo, s katero bodo lahko stranke obdrţali in jih posledično naredili lojalne. Kot 

taktiko omenjata predvsem telefonske klice, ki stranko spomnijo na vas, izgradnjo 

zaupnih odnosov, spremljanje procesa dobave storitev, hitro odzivanje na potrebe 

strank, itd. Po njunem mnenju pa kljub temu, da je vsaka stranka pomembna, 

podjetje ne sme zadrţevati tistih, ki so: 

 nedobičkonosni, 

 ţaljivi do zaposlenih, saj jim s tem niţajo moralo, 

 slabega slovesa, kar bi lahko škodovalo ugledu podjetja. 

O zvestobi stranke govorimo takrat, ko je nakazan njen namen izvršitve različnih 

dejanj z namenom ohranitve dobrih odnosov s podjetjem. To vključuje preusmeritev 

sredstev v korist določenemu ponudniku storitev, posredovanje pozitivnih govoric od 

ust do ust ter odločitev za ponovne nakupe izdelkov in storitev podjetja (Zeithaml in 

drugi, 1998). 

2.3 Komponente sistema CRM 

Za zadovoljitev pričakovanj kupca ali celo preseganje njegovega zadovoljstva je 

potrebno upoštevati vse vidike. Lahko bi rekli, da potrebujemo celosten 360 

stopinjski pogled na vse, kar se okoli stranke dogaja. Prav zato je uvedba CRM 

sistema potrebna, ker zdruţuje ključne dejavnike ljudi, poslovne procese in 

tehnologijo z namenom ustvarjanja na stranko usmerjenega in tehnološko dovršenega 

podjetja (slika 3) . 
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Slika 3: Komponente sistema CRM (Chen in Popovich, 2003) 

2.3.1 Tehnologija  

Informacijska tehnologija (IT) je ţe dolgo časa prepoznana kot tisti dejavnik, ki 

omogoča podjetjem radikalno prenovo njihovih poslovnih procesov, če ţelijo doseči 

učinkovitost in izboljšanje poslovanja. Pri sistemu CRM je prav informacijska 

tehnologija tisti motor, ki omogoča delovanje in usklajevanje celotnega sistema. 

Iskanje novih in boljših CRM tehnologij je nekaj povsem običajnega, ko govorimo o 

ţelji po izboljšanju poslovanja, večji produktivnosti ali učinkovitosti pri prodaji, 

trţenju, servisiranju in podpori strankam (Greenberg, 2004). Hiter razvoj CRM 

tehnologij je prinesel celo paleto orodij, ki pomagajo izboljšati in upravljati odnose s 

strankami. Trepper pravi, da je CRM tehnologija namenjena avtomatizaciji prodaje 

in servisnih funkcij, shranjevanju informacij o strankah v podatkovna skladišča ter 

upravljanju sodelovanja s strankami skozi različne stične točke (Trepper, 2000). 

Chen in Popovich poudarjata, da IT pomaga in podpira reinţeniring poslovnih 

procesov s tem, ko se skozi poenostavljanje postopkov opušča stare prakse in 

inovativno uvaja nove poti, ki povezujejo stranke, dobavitelje in druge interesne 

skupine (angl. stakeholders). Aplikacija CRM sistema je sposobna spodbuditi 
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inovativne tehnološke pristope, ki pomagajo analizirati podatkovne vzorce strank, 

razumeti njihovo obnašanje, razviti model predvidljivosti, pripravljati pravočasne in 

učinkovite komunikacijske kanale ter posredovati vrednost izdelka ali storitve vsaki 

posamezni stranki (Chen in Popovich, 2003). 

CRM tehnologija je razdeljena na tri funkcionalna področja, ki so potrebna za laţje 

razumevanje celotnega sistema. Vsako področje namreč zdruţuje določene poslovne 

aktivnosti, ki so potrebne za podporo informacijskim rešitvam. Te kategorije so: 

sodelovalna, operacijska in analitična (slika 4). 

Analitični 

CRM

Operativni

 CRM

Sodelovalni 

CRM

 

Slika 4: Funkcionalne kategorije CRM tehnologije 

Sodelovalni CRM                                                                                     

Sodelovalni CRM je kot nekakšen povezovalec, ki skozi elektronsko pošto, 

pogovore, konference in aplikacije v realnem času zdruţi podjetje in njihove stranke. 

Dejansko omogoča stik strank s podjetjem in hkrati olajša podjetju sodelovanje s 

strankami, izboljša komuniciranje in povezanost ter usklajenost informacij o strankah 

tudi znotraj podjetja (Reynolds, 2002). 

Operativni CRM 

Operativni CRM je znan kot čelna pisarna (angl. front-office) in vključuje področja, 

kjer se pojavljajo direktni stiki s strankami (Khalifa, 2004). To so lahko prodaja, 

trţenje in procesi »servisiranja« strank po različnih komunikacijskih poteh. Zanj je 

značilna avtomatizacija oziroma informatizacija poslovnih procesov.  
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Analitični CRM 

Analitični CRM ali strateški CRM omogoča razumevanje aktivnosti strank v čelnih 

pisarnah in hkrati tudi analizo odnosov s strankami (Adebanjo, 2003). Predstavlja 

področje, kjer se podjetje ukvarja s postopki za razumevanje potreb strank, njihovega 

vedenja ter predvidevanjem in napovedovanjem njihovih odločitev za nakup. Osnova 

analitičnemu sistemu je enotno podatkovno skladišče, kjer se zbirajo vsi potrebni 

podatki za celovito upravljanje odnosov s strankami, predvsem iz operativnega 

CRM-ja. 

2.3.2 CRM infrastruktura 

Tehnična CRM infrastruktura mora zajemati vse informacije o strankah, ki se 

pretakajo skozi različne oddelke in kanale v podjetju. Zagotoviti mora način 

obdelave vseh teh informacij, tako da postanejo uporabne, ko jih potrebujemo. CRM 

tehnologija poenoti pogled podjetja na kupca, ne glede na to, kateri komunikacijski 

kanal se uporablja (Reynolds, 2002). 

Podatkovno skladišče 

Chen in Popovich definirata podatkovno skladišče kot tehnološko informacijsko 

orodje, ki omogoča tistim, ki v podjetju odločajo, hiter dostop do informacij. S 

kombiniranjem vseh obstoječih baz podatkov in operativnih sistemov, kot so 

prodajno-transakcijski, finančni, trţni in drugi sistemi, zbirajo potrebne podatke o 

strankah. Podatkovno skladišče mora znati izluščiti, očistiti, preoblikovati in 

upravljati s kopico podatkov iz različnih sistemov ter pripraviti zapis o strankah in 

vseh njihovih aktivnostih. 

Za celoten vpogled v navade strank morajo biti vsi podatki, zdajšnji in pretekli, 

shranjeni v centralnem, več-funkcijskem središču, kjer se nalagajo in prehajajo »ven 

in noter«. Vir podatkov je lahko podjetje samo, stranka ali pa nekdo tretji. 

Podatkovno skladišče nam tako omogoča pridobivati potrebno znanje o strankah, ki 

ga uporabljamo za oblikovanje kar najboljšega medsebojnega odnosa (Chen in 

Popovich, 2003). 
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Pri sistemu CRM je podatkovno skladišče predstavljeno kot najpomembnejši 

element. Glavni razlog za to je zmoţnost preoblikovanja surovih podatkov o vsaki 

stranki v takšno obliko, ki nam podaja znanje o strankah, kar nam kasneje pomaga 

pri razumevanju njihovega obnašanja, ko sprejemamo pomembne odločitve. Chen in 

Popovich (2003) nadalje opisujeta koristi, ki jih prinaša aplikacija podatkovnega 

skladišča: 

1. posodobljen in pogostejši dostop do informacij olajša odgovore na vprašanja 

strank, 

2. boljša kakovost podatkov zaradi prečiščevanja – podatki se ne podvajajo in 

3. olajšana analiza strank (zvestoba, dobičkonosnost, profiliranje, vrednost, itd.).  

Slika 5 predstavlja primer celostnega podatkovnega modela. Nazorno je prikazano 

kateri podatki so tisti, ki se v podatkovnem skladišču zbirajo. Vidimo, da je potrebno 

za kakovostno znanje o strankah poznati veliko število različnih podatkov in sicer 

vse od demografskih podatkov pa do informacij o plačanih računih ali pa odzivnosti 

na poslane ponudbe. 

`

Reklamacije

Spletne 

aktivnosti

Kontaktni 

podatki

Odzivnost na 

ankete

Demografski 

podatki

Podatki o 

nakupih

Odzivnost na 

ponudbe

Računi in 

plačila

 

Slika 5: Vrste podatkov v podatkovnem skladišču 
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Načrtovanje virov  podjetja - ERP (angl. Enterprise Resource Planning) 

Načrtovanje virov podjetja je poslovni upravljavski sistem, ki zajema cel sklop 

ustrezne programske opreme (Sharp in drugi, 2004). Chen opisuje ERP kot integriran 

informacijski sistem, ki povezuje vse poslovne operacije v podjetju, kot so 

distribucija proizvodov, upravljanje z naročili, upravljanje s človeškimi viri ter 

upravljanje s financami, dobavitelji in strankami, iz česar potem nastane uporaben in 

razpoloţljiv sistem. ERP poenostavlja informacijske tokove med vsemi procesi v 

oskrbovalni verigi tako zunaj kot znotraj organizacije. Nadalje še ugotavlja, da ERP 

kot informacijska infrastruktura omogoča podjetju povezavo in pregled med 

različnimi oddelki in s tem spremljanje procesov od začetka do konca, od naročila do 

kupca (Chen, 2001). 

Internetna tehnologija 

Kotler pravi, da je internet omreţje, ki povezuje uporabnike z neverjetno široko 

»informacijsko avtocesto«, ki se iz leta v leto povečuje. Posledično narašča tudi 

število poslovnih transakcij, kot so na primer finančne na področjih zavarovalništva, 

spletnega bančništva, borznega posredništva, ipd. Podjetja uporabljajo internet za 

izgradnjo boljših odnosov s svojimi strankami s tem, da izboljšujejo ponudbo, 

povečujejo prodajo in razvijajo učinkovitejše trţne prijeme (Kotler, 2000).  

Hitremu razvoju internetne tehnologije se prilagajajo tudi podjetja, ki se s tem 

ukvarjajo in ponujajo tudi na področju CRM aplikacij vedno nove rešitve in prijeme. 

S pomočjo interneta se je odnos podjetij do strank precej olajšal v smislu 

vzpostavljanja, razvijanja in ohranjanja odnosov, saj je ţe elektronska pošta prinesla 

velike poenostavitve in zmanjšanje stroškov pri komunikaciji s strankami.  

Seveda pa je internet prinesel tudi ugodnosti za stranke, kot je na primer udobje pri 

spletnem naročanju, veliko informacij se lahko pridobi ţe iz domačega naslonjača, 

ipd. Mols pravi, da je internet pripomogel k transparentnosti trga, saj je mogoče  

sproti preverjati konkurenco na področju cen in ponudbe podobnih ponudnikov 

(Mols, 2000). 
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2.3.3 Poslovni procesi 

Poslovni proces pomeni kombinacijo aktivnosti, operativnih korakov in vodstvenih 

odločitev, ki so usmerjene v določen poslovni izid. Lahko bi tudi rekli, da je poslovni 

proces paleta aktivnosti, ki spremeni vhodne dobrine podjetja v ţeleni rezultat. Prav 

procesna komponenta uvedbe sistema CRM je najbolj občutljiv del, saj lahko 

napačna izvedba poslovnih procesov povzroči podjetju veliko škodo. Poslovni 

procesi, ki jih večina podjetij uporablja in se dotikajo neposrednega odnosa s stranko 

(nakup, plačilo, svetovanje, itd.), potrebujejo stalno nadgradnjo, v nekaterih primerih 

tudi zamenjavo. 

Procese je pogosto zelo teţko uvesti in jih upravljati, a vendar je dosleden poslovni 

proces odločilen na vseh področjih upravljanja odnosov s strankami, saj se načela 

CRM sistema, kot so: 

 upravljanje odnosov, 

 donosnost stranke, 

 ţivljenjska vrednost stranke, 

 zadrţanje stranke, 

 zadovoljstvo, 

uveljavljajo prav skozi upravljanje poslovnih procesov (Chen in Popovich, 2003). 

Sistem CRM zahteva stalno vlaganje naporov v spreminjanje in prilagajanje glavnih 

poslovnih procesov, kot sta spremljanje strank in njihova odzivnost. 

Veliko podjetij je ţe iz lastnih izkušenj ugotovilo, da CRM sistem ni samo 

tehnološka rešitev. Za uresničitev uspešnih procesnih sprememb mora podjetje 

najprej analizirati vse obstoječe poslovne procese, ki so povezani s stranko, in 

ugotoviti ali delujejo. Naslednji korak je redefinicija ali zamenjava tistih procesov, ki 

niso optimalni, z boljšimi, prej pripravljenimi. Seveda pa je potrebno procese stalno 

nadzorovati tako s stališča stranke kot tudi podjetja. Optimiziranje odnosov s 

strankami zahteva popolno razumevanje vseh vrst strank, dobičkonosnih in tudi 

tistih, ki to niso, kajti le tako lahko podjetje prilagodi poslovne procese obravnavanju 
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vsakega posameznika glede na njegove potrebe in vrednost (Chen in Popovich, 

2003). 

2.3.4 Ljudje 

V prejšnjih točkah smo opisovali, da sta tehnologija in poslovni procesi zelo 

pomembna dejavnika za uspešno uvajanje CRM sistema v podjetje. Kljub vsemu pa 

je vsak posamezni zaposleni v podjetju tisti, ki je najpomembnejši pri vsakemu 

odnosu s strankami (Chen in Popovich, 2003). Človeška komponenta je 

najobčutljivejši del sistema CRM, saj jo lahko vsak priredi svojim občutkom. CRM 

sistemi pogostokrat pri podpori procesom uvedejo spremembe glede na dnevno 

rutino ali počutje posameznega uporabnika (zaposlenega). Zato uporabniki, ki ne 

razumejo povsem razlogov za spremembe ali niso sodelovali pri spreminjanju ali 

niso pridobili dovolj informacij o spremembah ali niso dovolj usposobljeni za 

spremembe, največkrat takim spremembam nasprotujejo. Zgodba o »gnilem jabolku, 

ki okuţi celo košaro« je zelo primerna, saj lahko negativni odzivi na spremembe 

ogrozijo uspeh celega sistema. Vsi v podjetju morajo biti seznanjeni, usposobljeni in 

motivirani za spremembe ter oskrbljeni s podpornimi strukturami. Zaveza 

spremembam je najpomembnejša v vrhnjem managementu, saj celotna aplikacija 

CRM sistema zahteva stalno podporo prav tega segmenta in se tako širi navzdol na 

zaposlene (Chen in Popovich, 2003). 

Vsi zaposleni morajo razumeti namen in cilje, ki jih prinese vpeljava CRM sistema v 

organizacijo. Sprememba poslovnega modela teţi k usmerjenosti na kupca in zahteva 

udeleţbo vseh zaposlenih. Nekatera delovna mesta se morda spremenijo, nekatere 

pozicije se lahko ukinejo, lahko pride do prerazporeditve kadrov, vsekakor pa 

uspešna uvedba CRM sistema pomeni, da se morajo določene sluţbe drastično 

spremeniti. Pri vsem tem mora vodstvo upoštevati znanja in sposobnosti zaposlenih, 

ki jih mora temu primerno motivirati in tako zmanjšati moţnost odpora do sprememb 

(Chen in Popovich, 2003). 

Sistem CRM zahteva stalno spremljanje pri uvajanju. Za to je zadolţen projektni tim, 

ki je sestavljen iz predstavnikov vseh področij v podjetju, kot so prodaja, trţenje, 

proizvodnja, podpora kupcem, informatika, ipd. Seveda pa mora imeti pri svojem 

delu popolno podporo vodstva, katerega mora sprotno seznanjati s stanjem in 
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napredovanjem projekta. Na splošno mora projektni tim sodelovati pri vpeljavi 

ključnih poslovnih procesov, usklajevati pripadajoče aktivnosti in izločiti tisto, kar 

ne pripomore k vrednosti za kupca.  

2.3.5 Optimalni splet CRM komponent 

Slika 6 prikazuje v odstotkih izraţeno razdelitev komponent, ki sodelujejo pri 

vpeljavi CRM sistema v organizacijo. Limayem pravi, da je za uspešno uvedbo CRM 

sistema in s tem dosego ţelenih rezultatov, največja odgovornost na ljudeh in sicer 

70 %, procesi predstavljajo 20 %, tehnologija pa 10 % (Limayem, 2004). 

 

Slika 6: Optimalni deleţ ljudi, procesov in tehnologije v CRM sistemu 

2.4 Implementacija 

Uvedba CRM sistema vpliva na vsa področja dela v podjetju, kot so prodaja, IT, 

trţenje, finance, ipd. Uvajajo se nove tehnologije, ki zahtevajo pregled in po potrebi 

dopolnitev ali menjavo poslovnih procesov. Kljub vsemu pa ima veliko podjetij 

teţave pri učinkovitem uvajanju CRM sistema, saj prepustijo iniciativo prodajalcem 

programske opreme, kar prodajalci lahko izkoristijo in prilagodijo strategijo podjetja 

tehnologiji, ki jo ţelijo prodati. Seveda pa je potrebno upoštevati, da CRM sistem ne 

zdruţuje samo funkcij poslovanja s strankami, ampak upošteva tudi tako imenovano 

»zaledno poslovanje« (angl. back office), kot sta proizvodnja in računovodstvo 

(Bradshaw in Brash, 2001). 

CRM sistem je nov koncept upravljanja, ki se za ustvarjanje primernega poslovnega 

okolja naslanja na tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Za ustvarjanje 

takšnega poslovnega okolja so potrebne sledeče spremembe:  

Ljudje 70%

Procesi 20%

Tehnologija 10%
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 spremembe poslovnih procesov, 

 spremembe pri ljudeh,  

 spremembe v tehnologiji, 

 spremembe v stilu upravljanja in 

 spremembe v celotnem poslovanju. 

Vpeljava tolikšnih sprememb v katerokoli podjetje pa lahko povzroči številne 

pretrese in nasprotovanje zaposlenih. Da bi se temu izognili, je potrebno zaposlenim 

pravilno predstaviti sistem CRM in obrazloţiti namen in cilje njegove uvedbe. 

2.4.1 Strategija implementacije sistema CRM  

Strategija je dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri doseganju 

določenega cilja. Strokovnjaki so si enotni, da uvedba sistema CRM v organizacijo 

brez predhodne strategije vodi v propad. Samo izjava »uvedli bomo CRM sistem« še 

ni strategija. CRM strategija mora nedvoumno definirati, kako bo podjetje upravljalo 

in nadzorovalo vse stične točke s strankami in na kakšen način bo dosegalo ţelene 

rezultate. 

S strateškega vidika uvajanja CRM sistema se poudarja dejstvo, da morajo biti viri, 

ki so namenjeni gradnji in ohranjanju odnosov s strankami, razporejeni na osnovi 

strankine ţivljenjske vrednosti za podjetje. Ta vidik upošteva tudi dejstvo, da nimajo 

vsi kupci enake vrednosti za podjetje in da je za dosego optimalne dobičkonosnosti 

potrebno investirati v upravljanje tistih odnosov, ki nam lahko omogočijo pričakovan 

donos (Ryals, 2004). To pomeni, da mora podjetje stalno vrednotiti, ocenjevati in 

dajati prednost tistim strankam, od katerih se pričakuje višja ţivljenjska vrednost, če 

hoče ustvariti dolgoročen in dobičkonosen odnos. Po drugi strani pa nam pregled nad 

strankami omogoča tudi prepoznavanje lastnosti strank, s katerimi ne bomo gradili 

odnosa.  

Strateški vidik CRM sistema ne obsega samo razvijanja in negovanja odnosov s 

strankami, ampak zajema tudi način, kako zgraditi »pravi« odnos, ki bo imel 

pozitivne učinke na podjetje. Lahko torej povzamemo, da moramo upravljanje 
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odnosov s strankami obravnavati kakor upravljanje s premoţenjem ali investicijo, ki 

jo je potrebno aktivno voditi (Ryals, 2004).  

2.4.2 Vodenje 

Sistem CRM je zelo kompleksen in zahteva določene organizacijske spremembe  in 

nov način razmišljanja in obravnavanja strank - zahteva spremembo poslovanja. 

Ustvarjanje takšnega okolja zahteva več kot samo ustrezno upravljanje odnosov ali 

novih tehnologij, potrebna je nova oblika vodenja. Vodje so tisti, ki imajo celoten 

pregled nad organizacijo in so tako najbolj kompetentni za postavljanje vizije in 

strateških smernic sistema CRM. Vodje prav tako vplivajo na finance, pripravljajo in 

spremljajo celoten proces in motivirajo ključne zaposlene.  

Za povezavo med vizijo CRM sistema in realnostjo je priporočljiv pristop, ki se 

imenuje vodenje odnosov s strankami (angl. customer relationship leadership – 

CRL). To je način vodenja, s katerim se pripravlja organizacijo na uvedbo CRM 

sistema v poslovno okolje (Galbreath in Rogers, 1999). Vodenje uvedbe CRM 

sistema je kritično na treh področjih oziroma ključnih komponentah. To so: 

tehnologija, organizacijsko okolje in inovacijsko vzdušje. 

Na sliki 7 so prikazana ključna področja, na katerih se zahteva usposobljena 

vodstvena struktura, če ţelimo uspešno uvedbo sistema CRM v podjetje. 

 

CRM CRL

Poprodajna

podpora

Prilagajanje

Osebni 

odnosi
Organizacijsko 

okolje

Inovacijsko 

vzdušje

Tehnologija

Celovit pristop

k stranki

 

Slika 7: Integracija CRM sistema in CRL sistema (Galbreath in Rogers, 1999) 
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Tehnologija 

CRM sistem je nov koncept upravljanja - vodenja, ki se močno naslanja na 

tehnologijo in avtomatizacijo procesov. To pomeni, da mora biti vodja tehnološko 

»pismen«. Če ne poskrbi za ustrezno prepletenost informacijske tehnologije in s tem 

pretoka potrebnih informacij po celotni organizaciji, je to lahko velika ovira za 

osebje, ki je v neposrednem stiku s strankami in skrbi za ohranjanje odnosov 

(Galbreath in Rogers, 1999). Podjetja prehajajo v neko novo obdobje, kjer je z 

razvojem IT, ki povezuje različne sisteme in baze podatkov, moţno razvijati odnose 

s stranko »od rojstva do groba«. Da bi se to uspešno izvajalo, morajo biti zaposleni v 

oddelkih poslovanja s strankami oskrbovani z najnovejšimi informacijami in sveţimi 

podatki. 

Tehnologija omogoča podjetju neposredno primerjavo strankinih ţelja z moţnostjo 

prilagoditve proizvodov ali storitev tem ţeljam ter nadaljnjo – poprodajno pomoč in 

podporo. Vse to na podlagi strankinega profila, ki se sčasoma izoblikuje. To pomeni 

tudi, da s pomočjo tehnologije razberemo, katere stranke so za sodelovanje 

najzanimivejše in  s katerimi se nima smisla ukvarjati.  

Učinkovito vodenje je zahteva - predpogoj za zagotovitev funkcionalnosti CRM 

tehnologije, dobro integrirane in sprejete v celotni organizaciji, kajti le tako se lahko 

nadejamo uspešnega učinka (Galbreath in Rogers, 1999). 

Organizacijsko okolje 

Ostra konkurenca in internacionalizacija poslovanja sta samo dva izmed dejavnikov, 

ki vodita podjetja k večji fleksibilnosti in postavljajo stranko v središče dogajanja. 

Novo organizacijsko okolje predstavlja izziv modernemu vodji, da vzpodbudi  

medsebojno sodelovanje vseh skupin - timov v podjetju k uresničevanju skupne 

vizije in poslanstva (Galbreath in Rogers, 1999). Zagotoviti mora takšno okolje za 

CRM sistem, ki omogoča zaposlenim delovati lokalno in razmišljati globalno. 

Pomembno je, da se vodstvo trudi izpolnjevati in prenašati zastavljeno vizijo. 

Ustvarjanje primernega organizacijskega okolja pomeni tudi prenašanje sprejemanja 

nekaterih odločitev na niţje nivoje, tja, kjer je stik s stranko neposreden. Temu lahko 

rečemo pristojnosti »prve frontne linije«. S tem ustvarimo sproščujoče ozračje, ki 
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tam zaposlenim daje svobodo odločanja, preizkušanje njihovih lastnih zamisli in 

seveda odgovornost za rezultate. Nedvomno je, da neka rigidna, avtoritarna 

hierarhija onemogoča razvoj uspešnega delovnega vzdušja. Stopnja zadrţanja 

najboljšega osebja je veliko večja, če so razmere za pridobivanje znanja v podjetju 

ugodne. Ne smemo pa seveda pozabiti, da je za uspeh CRM sistema potrebno 

poskrbeti, da za določen tip stranke skrbi primeren tip zaposlenega. Iz takih pogojev 

se lahko razvijejo osebni odnosi, s pomočjo katerih je veliko laţje zaznati potrebe in 

ţelje strank (Galbreath in Rogers, 1999). 

Inovacijsko vzdušje 

Inovacije omogočajo podjetju strateško prednost, vzpostavitev inovacijskega okolja 

pa zahteva podjetniško razmišljanje. Vodja odnosov s strankami je zadolţen za 

spodbujanje zaposlenih in pripravo vzdušja za podporo takšnemu načinu 

razmišljanja. Prav tako pa mora pri vzpostavljanju inovativnega okolja vedeti, da je 

ta novost v skladu z organiziranostjo in smernicami podjetja. Vodja mora voditi 

zaposlene, sestavljati time in omogočati njihovo sodelovanje na delovnem mestu 

(Galbreath in Rogers, 1999). Te povezave so vidne na sliki 8. 
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Slika 8: Motivacijski elementi integracije CRM in CRL (Galbreath in Rogers, 1999) 
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2.4.3 Integracija v organizacijo 

Po Greenbergu je integracija tekoč in nemoten prenos informacij o strankah med 

različnimi udeleţenci v podjetju, še posebej med oddelki in funkcionalnimi enotami. 

Organizacijske zmoţnosti ali ţelje po koordinaciji in integraciji teh procesov so 

različne. Re-inţeniring delovnih procesov v sistemu CRM za postavitev kupca v 

center poslovanja zahteva spremembe v posameznih organizacijskih vlogah in 

odgovornostih (Greenberg, 2004). Integracija celotne rešitve CRM je teţavna naloga, 

ki prinaša celo vrsto paketov aplikacij in različnih prodajalcev, s katerimi se mora IT 

oddelek usklajevati (Bose, 2002). Največji izziv pa predstavljata integracija 

programske in strojne opreme ter poslovna integracija. Če vzamemo primer 

elektronske podpore v po-prodajnem procesu, vidimo da je ta v večini primerov 

postavljena na treh nivojih: 

 »self-service«: podjetje omogoča strankam, da same poskusijo rešiti nastali 

problem s tem, da imajo na razpolago »on-line« bazo podatkov, po kateri 

lahko brskajo, 

 »e-mail« servis: stranke lahko preko elektronske pošte zastavijo vprašanja in 

dobijo avtomatizirane odgovore, 

 »real-time« servis: komunikacija s stranko poteka v realnem času preko 

spletnega brskalnika.  

Vsak nivo predstavlja poseben izziv, saj se je potrebno odločiti, na kakšen način naj 

postopki tečejo, katera so najpogostejša vprašanja, kakšna naj bo rutina, kateri nivo 

je kompleksnejši in mu je potrebno posvečati več pozornosti, ipd.  

V nekaterih podjetjih se dogaja, da si posamezen oddelek lasti podatke o strankah. 

Občutek imajo, da s tem, ko delijo podatke, izgubljajo svojo moč. Potrebno se je 

zavedati, da model poslovanja, ki postavlja stranko v središče, zahteva kroţenje 

podatkov po celotnem podjetju. Tukaj se potem kaţe kultura organizacije pri prenosu 

podatkov in znanja, zato mora najvišje vodstvo prevzeti aktivno vlogo pri uvajanju 

sprememb. Vse mora biti usmerjeno na stranko, kar pomeni, da morajo oddelki med 

seboj sodelovati, ne pa tekmovati. Skozi celoten projekt mora potekati učinkovita 
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komunikacija, ki se ustvarja med udeleţenci na vseh nivojih (Chen in Popovich, 

2003). 

Ţe tradicionalno so podjetja sestavljena iz različnih funkcionalnih enot, ki igrajo 

svoje vloge in prispevajo svoj del nalog za obstoj in preţivetje celotnega podjetja. 

Pogosto pa se dogaja, da je posamezna enota skoraj neodvisna in deluje kot 

nedostopen otok sredi morja. Zaposleni na drugih oddelkih tako niso na tekočem s 

stvarmi, ki se odvijajo v isti organizaciji. Takšni primeri lahko pripeljejo do tega, da 

so potrebe in ţelje oddelka postavljene pred skupnimi interesi podjetja, kar 

nedvomno povzroča konfliktne situacije (Greenberg, 2004). 

Vsekakor je za zagotovitev poslovnega uspeha potrebna integracija vseh 

funkcionalnih področij, pri čemer je najpomembnejši dejavnik izmenjava informacij 

o strankah po celotnem podjetju. Uvedba sistema CRM, ki za sprejemanje in 

obdelavo podatkov enostavno uporablja samo oddelke poslovanja s strankami, ne 

more biti uspešna, saj morajo pri celotnem procesu sodelovati tudi oddelki zalednega 

poslovanja, kot sta na primer proizvodnja in računovodstvo. Zvestobo strank in 

dobičkonosnost doseţemo takrat, ko oddelki poslovanja s strankami generirajo in 

sproţijo ustrezen odgovor oddelkov zalednega poslovanja (Greenberg, 2004). 

 

Slika 9: 360° pregled nad stranko  
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Če se podjetja zavedajo pomembnosti strank za njihov obstoj in dejstva, da brez 

strank ni poslovanja, potem jim mora biti jasno, da je za zagotovitev zadovoljstva 

strank ključno sodelovanje vseh oddelkov, še posebej:  

 oddelka za načrtovanje virov, 

 oddelka za upravljanje oskrbovalne verige,  

 oddelka za e-naročila in  

 oddelka za internetno tehnologijo. 

Internet povezuje čelno in zaledno pisarno in s tem omogoča ustvarjanje vrednosti za 

stranko. Slika 9 prikazuje model vključevanja funkcionalnih enot, ki zagotavljajo 

celovit pregled nad stranko (Greenberg, 2004). 
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3 UVEDBA SISTEMA CRM V POSLOVANJE 

3.1 Cilj CRM sistema  

Podrobno opredeljeni cilji so nujno potrebni za spremljanje uvajanja sistema CRM v 

podjetje. Med najpogosteje omenjenimi cilji CRM sistema so oblikovanje 

dolgoročnih in donosnih odnosov s strankami, povečanje njihovega zadovoljstva, 

zmanjšanje stroškov sodelovanja z njimi, pospeševanje prodaje in pripravljanje 

uspešnih trţenjskih aktivnosti ter izboljšanje učinkovitosti celotnega podjetja. 

Wilson in še nekateri avtorji trdijo, da se podjetja vedno bolj zavedajo pomembnosti 

pribliţevanja stranki (Wilson in drugi, 2002). Vodilne organizacije še posebno 

zasledujejo cilje CRM sistema, ki so povečevanje poslovnih priloţnosti z naslednjimi 

nalogami: izboljšati procese komuniciranja s pravimi strankami, pripraviti pravo 

ponudbo za vsako stranko, pripraviti pravo ponudbo in jo posredovati po pravem 

kanalu za vsako stranko ter pripraviti pravo ponudbo ob pravem času za vsako 

stranko. S temi nalogami pridobimo naslednje koristi: 

 povečanje zadrţanja in zvestobe strank: zmoţnost ohranjanja lojalnih in 

hkrati dobičkonosnih strank,  

 povečanje strankine dobičkonosnosti: ponujanje pravega proizvoda ob 

pravem času in s tem povečanje profitne stopnje stranke,  

 ustvarjanje vrednosti za stranko: pridobivanje pravih strank na podlagi znanja 

ali naučenih značilnosti stranke, kar spodbuja poslovno rast in višje stopnje 

dobička. 

Po Greenbergu (2004) so za organizacijo, ki uvaja sistem CRM, pomembni naslednji 

cilji: 

 povečanje dobičkonosnosti – osredotočenost na prodajno ekipo, ki z boljšimi 

informacijami in finančnimi spodbudami deluje za dosego prihodkov 

organizacije, 
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 moţnost boljšega planiranja in vodenja procesov – izboljšanje dostopa do 

informacij in napovedi ter izboljšanje oskrbovalnih procesov za doseganje 

zmoţnosti hitrejšega zaključevanja poslov, 

 izboljšanje verjetnosti prodaje – osredotočenost na organizacijo prodajne 

ekipe in na njeno boljšo informiranost, 

 zniţanje stroškov prodaje – tehnologija z avtomatiziranimi rešitvami 

omogoča niţje stroške prodajne ekipe in obenem omogoča uspešno 

organizacijo ekipe, 

 povečanje učinkovitosti prodajne ekipe – skrajša postopke pri iskanju 

informacij o potencialnih strankah, 

 spodbujanje zadrţanja prodajalcev – podjetje prodajni ekipi omogoča in jo 

tudi spodbuja k spremljanju uspešnosti in prodajnih zasluţkov - tako so 

prodajalci bolje motivirani za doseganje ciljev in so uspešnejši na pozicijah v 

podjetju. 

Kim in še nekateri avtorji razdelijo cilje uvajanja CRM sistema v podjetje na štiri 

skupine: 

1. Znanje o strankah (angl. customer knowledge): 

- zbiranje pravih informacij o strankah, 

- analiziranje informacij o strankah, 

- pridobivanje novih strank, 

- izboljšanje znanja in veščin zaposlenih, 

- izboljšanje CRM tehnik, 

- omogočanje varnega servisa. 

2. Interakcija s strankami (angl. customer interaction): 

- pravi odziv na strankino ţeljo, 

- integracija poslovnih procesov, 

- izboljšanje prodajnih kanalov, 

- maksimiranje uspešnosti in učinkovitosti delovnih operacij. 
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3. Vrednost stranke (angl. customer value): 

- povečanje stopnje zadrţanja stranke, 

- povečanje dobička, 

- izboljšanje servisnih storitev in podpore, 

- ustvarjanje virtualne skupnosti. 

4. Zadovoljstvo strank (angl. customer satisfaction): 

- izboljšanje kakovosti servisnih storitev, 

- ustvarjanje dobrega odnosa s strankami. 

Cilji CRM projektov so od podjetja do podjetja različni. Odvisni so od različnih 

dejavnikov, kot so: posebnosti trga, dejavnost in velikost podjetja, raznolikost strank, 

itd (Kim in drugi, 2003).  

V primeru »Ten centra«, ki ga obravnavamo v nadaljevanju naloge, je 

najpomembnejše s pridobljenim znanjem o strankah zadovoljiti njihove potrebe, 

ustvarjati dolgoročne odnose in tako izboljševati poslovanje.  

3.2 Dosedanje aktivnosti  

»Ten center« je izmišljeno ime za ţe več kot deset let delujoči studio za nego telesa 

na Goriškem. V njem je ena oseba stalno zaposlena, tri pa sodelujejo po pogodbi. 

Osnovna dejavnost »Ten centra« je umetno sončenje v solarijih, poleg tega pa 

ponujajo še druge načine porjavitve telesa. 

Ker so se v »Ten centru« šele pred kratkim seznanili s sistemom CRM, jim tudi niso 

bile poznane z njim povezane aktivnosti. Na podlagi dotedanjega znanja in izkušenj 

so deloma ţe izvajali nekatere procese, ki bi spadali v sam sistem CRM. Omenimo 

lahko zbiranje osnovnih podatkov o strankah, vzpostavljanje prijateljskega odnosa s 

strankami, dodeljevanje ugodnosti nekaterim strankam, itd. Stike s strankami so 

vzdrţevali preko večih kanalov in sicer elektronske pošte, SMS sporočil in 

socialnega omreţja »Facebook«. Pred časom so začeli spremljati tudi prodajo krem 

za pospeševanje porjavitve, ki so trenutno njihov edini prodajni artikel poleg storitev 

umetnega sončenja in teniranja.  
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3.2.1 Pregled zbranih podatkov 

Pred dobrimi desetimi leti, ko so »Ten studio« odprli, so vodili evidenco o vsaki 

stranki zgolj iz varnostnih razlogov. Pomembno jim je bilo spremljanje števila 

obiskov vsake stranke v solariju, ker je v tistem času veljala priporočena omejitev 

sončenja v solariju do 40 sončenj na leto. Tako so v programu Excel pripravili tabelo 

(tabela 2) za vpisovanje osnovnih podatkov, kot je razvidno v nadaljevanju.  

Tabela 2: Primer zbirke podatkov na začetku poslovanja (ime je izmišljeno) 

 Ime in priimek: MOJCA NOVAK 

 Datum Čas   Paket   

1 2/20/2002 10 90  

2 2/21/2002 15    

3 2/22/2002 15    

4 2/25/2002 20    

5 2/27/2002 20    

6 4/16/2002 10    

7   10 90  

8 4/17/2002 20    

9 4/19/2002 20    

10 4/22/2002 20    

11 4/23/2002 20    

12 5/10/2002 6* 45*  

13 5/11/2002 7*    

14 5/13/2002 8*    

15 6/10/2002 9*    

16 6/12/2002 9*    

17 6/13/2002 10*    

18 3/31/2003 6* 45*  

19 4/3/2003 10*    

20 4/7/2003 8*    

21 4/15/2003 9*    

22 4/19/2003 10*    

23 4/23/2003 2*    

24   8* 45*  

25 4/25/2003 10*    

26 4/29/2003 7*(15)    

27 5/13/2003 10*    

28 6/3/2004 12t    

29        

 

Takrat jim je zadoščalo ime in priimek stranke ter zabeleţka vsakega sončenja z 

datumom in časom sončenja v minutah. Kasneje so dodali še rubriko »paket«, ker se 
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je dogajalo, da so nekatere stranke, ki so kupile več minut sončenja in si tako 

pridobile popust, izgubile potrdilo o nakupu. Na podlagi vpisa v tabelo so tako v 

vsakem trenutku vedeli, koliko neizkoriščenih minut sončenja je na paketu ostalo. Z 

zvezdicami poleg številk so označevali sončenje v stoječem solariju, ker jih je 

zanimalo, kateri tipi solarijev so bolj zasedeni – leţeči ali stoječi. Na ta način so 

pridobili podatke o pribliţno tisočih strankah. 

Sčasoma so ugotovili, da bi jim lahko podatki koristili tudi za malo širšo statistično 

uporabo in ne samo za seštevanje letnih obiskov in kontrolo paketov. Spoznali so, da 

bi lahko poleg imena in priimka stranke pridobivali tudi ostale podatke in sicer njeno 

prebivališče, datum rojstva, številko stacionarnega in mobilnega telefona ter 

elektronski naslov (slika 10). 

Vprašalnik

Ime in priimek: _____________________________

Naslov: ____________________________________

Datum rojstva: _____________________________

Telefon: ____________________________________

GSM: ____________________________________

E-mail: ____________________________________

Podatki bodo uporabljeni izključno za informiranje o novostih v našem studiu. S podpisom potrjujem resničnost podatkov.

Datum: _____________ Podpis: ________________

Slika 10: Primer obrazca za izpolnjevanje osnovnih podatkov 

Stranke so obrazec same izpolnile in podpisale, kar je dalo legitimnost uporabi teh 

podatkov v nadaljnjih procesih. V programu Excel so pripravili bazo, v katero so 

vpisovali te podatke, in jih tako do sedaj nabrali nekaj manj kot štiristo.  

Ko so se pred časom začeli pobliţje seznanjati s sistemom CRM in ugotavljati 

prednosti sistema, so ţeleli obseg podatkov o strankah še nekoliko razširiti. Dejansko 

so ţeleli zajeti kar največ informacij, ki bi jih lahko kasneje uporabljali za izboljšanje 

svoje ponudbe glede na ţelje posamezne stranke. V tabelo, primer je na sliki 11 (ime 



34 

 

in osnovni podatki o stranki so izmišljeni, ostali podatki so resnični), so dodali še 

naslednje rubrike: 

 informacije o uporabi in nakupu krem za pospeševanje porjavitve, 

 informacije o tipu teniranja (obraz, roke, celo telo, itd.) 

 informacije o bonitetah: odstotek popusta, ki je stranki odobren, 

 odzivnost na akcije: ali je stranka sprejela ponujeno ugodnost v reklamni 

akciji, 

 opombe: tukaj vpisujejo vse ostale informacije, kot so pripombe, njihova 

opaţanja, zaposlitev, itd. 

 

Slika 11: Razširjena tabela s podatki 

Vsem tem rubrikam so dodali še tabelo z nekaj matematičnimi funkcijami in sicer 

izračun vsote minut sončenja in celotne vsote potrošenega denarja v njihovem studiu. 

Za boljšo preglednost so celotni prihodek ene stranke, ki je za njih najpomembnejši, 

označili z rdečo barvo na rumeni podlagi. Tovrstnih tabel imajo do sedaj pribliţno 

petdeset. 
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Tabela 3: Povzetek vrste podatkov 

Vrsta podatkov Število strank 

Minimalni podatki 1000 
ime in priimek, datum sončenja, čas sončenja, paketi sončenja   

Osnovni podatki 400 
minimalni podatki + naslov, datum rojstva, GSM, e-mail   

Razširjeni podatki 50 
osnovni podatki + kreme, teniranje, bonitete, odzivnost, opombe   

 

V tabeli 3 smo predstavili povzetek dosedanjih zbirk podatkov v povezavi s številom 

strank. Iz tabele se vidi, da je največ tistih z minimalnimi podatki, kar je razumljivo, 

saj v začetku delovanja še niso poznali CRM sistema.  

3.2.2 Okvirni pregled nekaterih dosedanjih procesov 

Procesi na sprejemnem 

pultu

Stranka
Zaposleni

Vzpostavitev odnosa

Svetovanje
*

* *

*

Zbiranje podatkov

* *

*

**

*

* *

 

Slika 12: Dosedanji procesi na sprejemnem pultu v »Ten centru« 
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Doslej v »Ten centru« niso imeli natančno opisanih poslovnih procesov, ampak so 

večino stvari delali bolj po občutku. Z leti so nekateri procesi postali rutina, sedaj pa 

jih je potrebno analizirati in po potrebi nadgraditi ali zamenjati. Za potrebe te naloge 

bomo opisali procese, ki se odvijajo v oddelku za poslovanje s strankami, torej pri 

sprejemnem pultu, pri neposrednem stiku s stranko. 

Kot je razvidno iz slike 12, se na sprejemnem pultu odvijajo trije procesi, ki jih 

imenujemo »vzpostavitev odnosa«, »svetovanje« in »zbiranje podatkov«. 

Vzpostavitev odnosa 

a) Vzpostavitev prvega osebnega stika: 

1. Zaposleni vljudno sprejme stranko, ki si ţeli porjavitve.  

2. Ugotovi, ali je stranka prvič v »Ten centru«. 

3. Ugotovi, ali je stranka prvič v solariju.  

4. Ugotovi, ali je stranka ţe dopolnila 18 let. 

* Sledi predstavitev v procesu «svetovanje«! 

b) Komuniciranje: 

Ko je prvi stik s stranko vzpostavljen, lahko vse naslednje stike označimo kot 

komunikacijo. Ta se v začetku odvija na formalni ravni, sčasoma pa se lahko razvije 

v prijateljski odnos, kar je zelo pomembno pri nadaljnjem komuniciranju. Bolje kot 

stranko spoznaš, večja je moţnost za ustrezno zadovoljevanje njenih potreb. 

1. Stranko prijateljsko sprejme zaposleni. 

2. Izmenja nekaj vljudnostnih fraz. 

3. Povpraša o rezultatu in reakcijah po zadnjem obisku. 

* Sledi obravnava v procesu »svetovanje«! 
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Svetovanje 

a) Predstavitev (nova stranka): 

1. Po pridobitvi osnovnih informacij mora zaposleni ponuditi stranki v 

izpolnitev vprašalnik (slika 9), ki vsebuje strankine osebne podatke, mobilno 

številko in elektronski naslov. 

2. Na podlagi določenih vprašanj zaposleni določi tip strankine koţe. 

3. Zaposleni predstavi stranki oba načina porjavitve, solarij in teniranje. 

4. Stranka se odloči za njej najustreznejši način. 

5. Zaposleni predstavi stranki kreme za pospeševanje porjavitve. 

6. Predstavi cenik. 

7. Zaposleni skupaj s stranko določi ustrezen program porjavitve. 

8. Izmenjava mnenj po končanem postopku porjavitve in slovo. 

b) Obravnava: 

1. Izmenjava mnenj in svetovanje glede na zadnje sončenje. 

2. Skupaj s stranko se uskladi čas sončenja. 

3. Za boljši rezultat se po potrebi predlaga kreme za pospešitev porjavitve. 

4.  Izmenjava mnenj po končanem postopku porjavitve in slovo. 

Zbiranje podatkov 

1. Za vsak dan se v zvezek vpišejo naslednji podatki: kdo je obiskal studio, 

način porjavitve, čas sončenja, informacije o paketih sončenja, plačilo in 

opombe. 

2. Te podatke se po končanem delovnem času vpisuje v prej pripravljene 

Excelove preglednice (tabela 2, slika 11). 
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Kot smo ţe omenili, so to procesi, ki se odvijajo pri sprejemnem pultu. Če bi ţeleli 

pridobiti popolno sliko poslovanja, bi bilo potrebno opisati še vse druge procese, ki 

so povezani s stranko in se izvajajo na naslednjih področjih: urejanje in priprava 

podatkov, marketing, vzdrţevanje, tehnična podpora, dobavitelji.  

Namen te magistrske naloge ni podrobno opisovati vseh procesov, ampak nakazati, 

da stvari razumemo in jih lahko v praksi uporabljamo. 

3.2.3 Uporaba tehnologije 

O uporabi posebne tehnologije za namene upravljanja odnosov s strankami v »Ten 

centru« do sedaj ne moremo govoriti. Kot smo ţe v prejšnjih točkah omenili, je 

program Excel tisti, s pomočjo katerega so izdelovali preglednice in vanje vpisovali 

podatke. Niso imeli pripravljenega nobenega programa, ki bi lahko avtomatiziral 

posamezne postopke. Pred leti so sicer v programu Access poskusili pripraviti bazo 

podatkov, ki bi omogočala posamezna minimalna poizvedovanja, vendar so od 

projekta odstopili, ker še niso dovolj poznali prednosti in koristi, ki bi jih lahko 

takšna baza prinesla. 

3.3 Strategija uvajanja 

Pri izdelavi strategije uvajanja CRM sistema v »Ten center« smo si zastavili tri 

glavne cilje: 

1. Cilj je izoblikovati učinkovite poslovne procese, ki bodo kar najbolj 

usmerjeni na stranko in zadovoljevanje njenih potreb. Pripraviti jih je 

potrebno tako v oddelkih poslovanja s strankami kot v zalednem poslovanju – 

na vseh področjih. 

2. Cilj je s pomočjo ustreznega programa vzpostaviti bazo podatkov, ki bo 

omogočala sprotno nadgrajevanje in raznovrstna povpraševanja, na podlagi 

katerih bo mogoče kakovostno segmentirati stranke in uspešno prepoznavati 

njihove potrebe. Takšna baza podatkov bo kasneje v veliko pomoč pri 

oblikovanju najrazličnejših ponudb »po meri«, ki jih bodo izvajali in s tem 

posledično pripomogli k dolgoročnemu sodelovanju in povečevanju 

prihodkov. 
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3. Cilj je pripraviti in izobraziti zaposlene za učinkovito sprejemanje in 

razumevanje sistema CRM ter jih spodbujati za samoiniciativnost in 

inovativne rešitve.   

3.3.1 Koraki do cilja 

Procesi 

Kot smo ţe v prejšnjih poglavjih nakazali, je potrebno definirati vse procese, ki se 

trenutno odvijajo v podjetju. Tako kot smo opisali procese na sprejemnem pultu, 

moramo opisati še naslednje procese:  

 procesi v zvezi z zaposlenimi: v to skupino spadajo vsi procesi, ki se odvijajo, 

preden stranka pride, potem, ko stranka odide, vse kar se tiče vzdrţevanja 

čistoče, način prodaje krem, izdaja računov, prejemanje plačil, obnašanje 

pred stranko, procesi ob prihodu v sluţbo, pri zaključevanju izmene, itd., 

 procesi v zvezi z dobavitelji: v to skupino spadajo vsi procesi, ki se tičejo 

naših dobaviteljev solarijev in opreme, solarne kozmetike, tenirne kozmetike, 

tenirne tehnologije, itd. Opisati je potrebno postopke komunikacije, dobavnih 

rokov, kakovosti storitev, načinu plačevanja, itd., 

 procesi v zvezi z urejanjem podatkov: v to skupino spadajo vsi procesi, ki se 

odvijajo po tem, ko podatke, pridobljene na sprejemnem pultu, vnesemo v 

podatkovno bazo. To so urejanje podatkov v smiselne informacije, 

kategorizacija in klasifikacija strank, zbiranje in priprava uporabnih 

informacij za marketinške akcije, itd., 

 procesi v zvezi z marketingom: v to skupino spadajo vsi procesi, ki nastajajo 

ob pripravi, spremljanju in analizi marketinških akcij. Opisati je potrebno vse 

komunikacijske kanale, skozi katere nagovarjamo posamezne skupine strank.  

Ko smo opisali vse poslovne procese, ki se v podjetju odvijajo, se moramo 

osredotočiti na njihovo analizo. Posvetimo se zlasti tistim področjem, za katere 

imamo občutek, da stvari ne tečejo gladko. Nekatere procese je potrebno samo malo 

spremeniti ali nadgraditi, da postanejo učinkovitejši, druge je potrebno nadomestiti z 
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novimi, nekateri pa so nedvomno še uporabni. Za boljše poslovanje je mogoče 

potrebno kakšen proces tudi na novo dodati. Postaviti moramo optimalen sistem 

procesov in jih sprotno prilagajati novim okoliščinam. 

Tehnologija 

Na podlagi dosedanjih izkušenj moramo pripraviti optimalen ERD (angl. Entity 

Relationship Diagram) model. To je podatkovni model, ki prikazuje sistem baze 

podatkov z opisom podatkovnih struktur, ki so potrebne za delovanje sistema. 

Zajema tudi vse povezave med njimi in predstavlja osnovo za izgradnjo baze 

podatkov. Model mora biti dovolj kompleksen, da nam lahko kasneje kar najbolj 

koristi. Na sliki 13 smo predstavili enostaven primer s tremi entitetami, izdelan s 

programom Microsoft Visio.  

STRANKA

PK ID stranke

 Ime in priimek

 Naslov

 Datum rojstva

 Mobilna številka

 Elektronska pošta

 Stac. tel. številka

OPIS

PK ID opisa

 Tip kože

 Podvrženost opeklinam

 Tip zdravila

 Tip bolezni

FK1 ID stranke

SPREJEM

PK ID sprejema

 Datum

 Termin

 Količina sončenja

 Kozmetika

 Številka kabine

 Odzivnost na akcije

 Opombe

FK1 ID stranke
 

Slika 13: Primer ERD modela 

Ko bo ERD model pripravljen, bomo s pomočjo strokovnjaka na področju 

informacijske tehnologije pripravili program, ki ga bomo najprej preizkusili, po 

potrebi spreminjali in nato uvedli v poslovanje. 

Ljudje 

Zaposlene moramo ţe danes začeti postopoma seznanjati s prihajajočimi 

spremembami. Pripraviti moramo nekaj informativnih sestankov, na katerih jih bomo 

postopoma uvajali v nov sistem. Predvsem je potrebno predstaviti prednosti, ki bodo 
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vsem koristile pri nadaljnjem poslovanju. Priučiti jih moramo vsem morebitnim 

novim ali spremenjenim procesom, ki se bodo odvijali. Ne smemo pozabiti, da smo 

ljudje občutljiva bitja, zaradi česar je potrebna velika mera potrpeţljivosti, da ne 

naletimo na odpor ţe v samem začetku.  

Koraki do cilja naj bodo postopni in v naslednjem vrstnem redu: 

 najprej popolni popis in redefinicija vseh procesov,  

 sledi naj priprava programa za podatkovno bazo,  

 hkrati se zaposlene začne motivirati za spremembe, 

 pred uvedbo v poslovanje se zaposlene popolnoma uvede v sistem, 

 sistem se začne izvajati najprej v oddelkih za poslovanje s strankami, nato 

tudi v oddelkih zalednega poslovanja, 

 sprotno spremljanje stanja in po potrebi ukrepanje. 

3.4 Poenostavljen model sistema CRM  

Za laţje razumevanje in predstavo sistema CRM, ki je primeren za »Ten center«, 

smo pripravili slikovni model, ki prikazuje povezave med vsemi udeleţenimi pri 

upravljanju odnosov s strankami. Ker pa je takšno strukturo zelo zahtevno natančno 

orisati, je model precej poenostavljen. 

Na sliki 14 je prikazan model, ki predstavlja vse akterje, ki so vključeni v sistem 

poslovanja »Ten centra«. Razvidne so tudi povezave, ki so potrebne za uspešno 

upravljanje odnosov s strankami. Temelj oblikovanja takšnega sistema je izdelava 

enotne podatkovne zbirke, ki vsebuje podatke o strankah in njihovih dejavnostih in je 

dostopna vsem pooblaščenim v studiu. Vanjo se zapisujejo vsi pomembni podatki o 

strankah, odnosi in stiki zaposlenih z vsako stranko, nakupne navade in zgodovina 

obiskov. Model, ki je prikazan na sliki 14, je lahko uporaben tudi v vseh drugih 

podobnih dejavnostih, kjer nastopajo stranke, zaposleni in lastniki. 
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Slika 14: Poenostavljen model sistema CRM v »Ten centru« 

3.5 Poslovni procesi pri upravljanju odnosov s strankami 

Ko smo natančno opisali in pregledali vse procese, ki se odvijajo v »Ten centru«, 

smo poskusili ugotoviti, kateri so tisti procesi, ki ustrezajo poslovanju, in katere je 

potrebno nadgraditi ali nadomestiti z novimi. Razdelili smo jih na procese, ki se 

odvijajo pri neposrednem stiku s strankami in smo jih poimenovali »poslovanje s 

strankami«, ter vse ostale, ki se odvijajo brez prisotnosti strank in smo jih 

poimenovali »zaledno poslovanje«. V nadaljevanju bomo za potrebe te magistrske 

naloge prikazali le primer nadgraditve procesa pri poslovanju s strankami in primer 

procesa pri zalednem poslovanju.   

3.5.1 Poslovanje s strankami – operativni procesi 

Kot primer nadgraditve bomo prikazali poslovne procese pri sprejemnem pultu. Za 

osnovo bomo vzeli procese iz dosedanje prakse ter jim dodali nekaj korakov in 

aktivnosti, ki bi morale prispevati k izboljšavi obstoječega stanja.  
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*opomba: rdeča pisava predstavlja dodane elemente - nadgradnjo dosedanjemu       

procesu 

Vzpostavitev odnosa 

a) Vzpostavitev prvega osebnega  stika 

1. Zaposleni vljudno sprejme stranko, ki si ţeli porjavitve. 

2. Ugotovi, ali je stranka prvič v »Ten centru« in kako je zanj izvedela 

(prijatelj, splet, reklama, obcestna tabla, itd.). 

3. Ugotovi, ali je stranka prvič v solariju. 

4. Ugotovi, ali je stranka ţe dopolnila 18 let. 

* Sledi predstavitev v procesu «svetovanje«! 

b) Komuniciranje 

Ko je prvi stik s stranko vzpostavljen, lahko vse naslednje stike označimo kot 

komunikacijo. Ta se v začetku odvija na formalni ravni, sčasoma pa se lahko razvije 

v prijateljski odnos, kar  je zelo pomembno pri nadaljnjem komuniciranju. Bolje kot 

stranko spoznaš, večja je moţnost za ustrezno zadovoljevanje njenih potreb. 

1. Stranko prijateljsko sprejme zaposleni. 

2. Izmenja nekaj vljudnostnih fraz. 

3. Poišče stranko v bazi podatkov in preveri stanje (kdaj se je zgodil zadnji 

obisk, ali so obveznosti poravnane, itd.). 

4. Povpraša o rezultatu in reakcijah po zadnjem obisku. 

* Sledi obravnava v procesu »svetovanje«! 

Svetovanje 

a) Predstavitev (nova stranka) 
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1. Po pridobitvi osnovnih informacij mora zaposleni ponuditi stranki v 

izpolnitev vprašalnik (slika 10), ki vsebuje strankine osebne podatke, 

mobilno številko, elektronski naslov in naslov na socialnih omreţjih 

(Facebook, Twitter, itd.). Razloţiti ji mora, zakaj se podatki uporabljajo.  

2. Na podlagi določenih vprašanj zaposleni določi tip strankine koţe. 

3. Zaposleni predstavi stranki oba načina porjavitve, solarij in teniranje. 

4. Stranka se odloči za njej najustreznejši način. 

5. Zaposleni predstavi predlaga stranki kreme za pospeševanje porjavitve in 

razloţi prednosti njihove uporabe. Predstavi tudi vlaţilne kreme za 

podaljševanje porjavitve. 

6. Predstavi cenik in priporoči nakup paketov sončenja. 

7. Zaposleni skupaj s stranko določi ustrezen program porjavitve. 

8. Stranko pospremi do kabine. 

9. V bazi podatkov odpre novo stranko in se vpiše vse pridobljene podatke. 

10. Izmenjava mnenj po končanem postopku porjavitve in slovo. 

11. Določitev okvirnega termina za naslednji obisk. 

12. Zaposleni se poslovi od stranke. 

b) Obravnava 

1. Izmenjava mnenj in svetovanje glede na zadnje sončenje. 

2. Za boljše rezultate se svetuje kremo za pospeševanje porjavitve, ki jo je 

moţno kupiti v »Ten centru«. 

3. Skupaj s stranko se uskladi čas sončenja. 

4. Za boljši rezultat se po potrebi predlaga kreme za pospešitev porjavitve. 
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5. Stranko se pospremi do kabine. 

6. V bazo podatkov se vpiše čas sončenja in ostale pridobljene informacije. 

7. Preveri se aţurnost podatkov (GSM, elektronska pošta, odzivi na akcije, 

bonitete, itd.). 

8. Izmenjava mnenj po končanem postopku porjavitve in slovo. 

9. Za podaljšanje obstojnosti barve se svetuje uporabo vlaţilnih krem po 

sončenju ali tuširanju, ki jih je moţno kupiti v »Ten centru«. 

10. Po potrebi se pridobi manjkajoče podatke in določi okviren datum 

naslednjega obiska. 

11. Zaposleni se poslovi od stranke. 

Zbiranje podatkov 

1. Vsak dan se v zvezek bazo podatkov vpišejo naslednji podatki: kdo je 

obiskal studio, način porjavitve, čas sončenja, informacije o paketih 

sončenja, plačilo, informacije o kremah, odzivnost na akcije, termin 

obiska, itd. 

2. Te podatke se po končanem delovnem času vpisuje v prej pripravljene 

Excelove preglednice (tabela 1, slika 10) 

3. Potrebno si je zapomniti koristne informacije iz razgovorov in jih 

vpisovati v bazo podatkov. 

4. Podatke in informacije iz baze podatkov je potrebno stalno pregledovati. 

3.5.2 Zaledno poslovanje – analitični procesi 

Kot primer poslovnega procesa pri zalednem poslovanju bomo prikazali postopek 

komuniciranja s strankami (slika 15). Po predhodni analizi podatkovne baze smo 

ustvarili več skupin strank, s katerimi je potrebno glede na moţnosti komunicirati 

skozi različne kanale.  
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Marketinško komuniciranje s strankami 

1. Glede na predviden plan dela se odločimo za komunikacijo s strankami in 

določimo primeren datum. 

Na katero skupino 

strank ciljamo?

E-pošta SMS Facebook Direktna pošta

Izberemo ciljno skupino

Za vsako stranko iz skupine določimo 

komunikacijski kanal

Pošljemo želeno 

sporočilo

Odločitev o 

komuniciranju

Kaj sporočamo? (znižanje, nov produkt,…)

Analiziramo odziv

Podatke shranimo

 

Slika 15: Procesi pri komuniciranju s strankami 
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2. Odločimo se, kaj bomo strankam sporočili. Lahko je to brezplačno 

sončenje za dame za 8. marec, lahko je predstavitev nove storitve ali 

proizvoda, lahko je obvestilo o spremembi urnika, itd. 

3. Glede na vrsto sporočila ugotovimo, za katere stranke bi bilo sporočilo 

primerno. Če sporočamo spremembo urnika, obvestimo vse stranke, 

sporočilo za brezplačno sončenje za 8. marec pa je samo za ţenske. 

4. Vsaki podskupini pošljemo ţeleno sporočilo. Načeloma je enako za vse, 

po potrebi lahko kakšen detajl spremenimo. 

5. Glede na odziv pripravimo analizo dobljenih informacij. Zanima nas, kdo 

se je na ponudbo odzval in kdo se ni, da lahko naslednjič ponudbo 

oblikujemo drugače. 

6. Vse dobljene podatke in zaključke shranimo v bazo podatkov, da bomo 

ob naslednji akciji ponudbo prilagodili. 

3.6 Informacijska tehnologija 

3.6.1 ERD model 

Na podlagi razširjene tabele s podatki o stranki (slika 11) in nekaterih dodatnih 

atributov smo pripravili entitetno - relacijski model (slika 16), ki ustreza našim 

zahtevam o podatkovni bazi.  

Entitete so »STRANKA«, na katero so vezane še »AKCIJA«, »BONITETE« in 

»OBISK«. S slednjo entiteto sta povezani še »STORITVE« in »ZAPOSLENI«. 

Entiteta »STRANKA« je osnovna, v kateri so zbrani vsi demografski podatki o 

stranki in sicer ime, bivališče, datum rojstva in vsi moţni komunikacijski kanali 

(mobilna in stacionarna telefonska številka, elektronski naslov ter naslov v omreţju 

Facebook). Ti atributi so zelo pomembni pri kasnejšem vzpostavljanju stika s stranko 

in komuniciranju z njo. Vse ostale entitete opisujejo atribute, ki so povezani s 

storitvijo (sončenje, teniranje, tattoo) in nam bodo koristili pri analiziranju nakupnih 

navad vsake stranke posebej. 
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STRANKA

PK ID stranke

 Ime in priimek

 Naslov

 Pošta

 Datum rojstva

 GSM

 E-mail

 Stac. telefon

 Facebook

OBISK

PK ID obiska

FK1 ID stranke

 Datum

 Plačilo

 Paket

 Opombe

BONITETE

PK ID bonitete

 Tip

FK1 ID stranke

AKCIJA

PK ID akcije

 Datum

 Ime akcije

 Odzivnost

FK1 ID stranke

ZAPOSLENI

PK ID zaposleni

 Ime in Priimek

 Naslov

 Pošta

 GSM

 Stac. telefon

FK1 ID storitve

STORITVE

PK ID storitve

 ID zaposleni

 Količina

 EM

 Št. kabine

 Način teniranja

 Ime kreme

 Tip tatto

FK1 ID obiska

 

Slika 16: ERD model v Ten centru 

Na tej podlagi se bomo nato odločali o ugodnostih in različnih ponudbah, ki bodo 

namenjene negovanju in ohranjanju dolgoročnega medsebojnega odnosa in krepitvi 

lojalnosti. 

3.6.2 Prva verzija aplikacije za podporo pri uvajanju sistema CRM 

ERD model iz prejšnje točke smo posredovali kolegu, ki je strokovnjak – programer. 

Po naših zahtevah in ţeljah je tako pripravil prvo verzijo programa, ki nam bo v 

pomoč pri upravljanju odnosov s strankami. Program je napisan v razvojnem okolju 

Borland Delphi, katerega osnova je programski jezik Pascal. Borland Delphi je 

vizualno orodje, s katerim lahko relativno hitro po sistemu »drag and drop« 

sestavljamo različne aplikacije. Takšnemu načinu programiranja pravimo objektno 

orientirano programiranje. Podatkovna baza je napisana v MS Accessu in vsebuje 

osem tabel. 
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Opis programa 

Program je pripravljen za operacijski sistem Windows in je enouporabniška različica. 

Program je sestavljen iz grafičnega vmesnika (slika 17), ki je narejen tako, da 

enostavno vodi uporabnika do vseh razpoloţljivih funkcij. Omogoča delo s 

tipkovnico in miško. S kombinacijo obeh se lahko uporaba programa bistveno 

pospeši.  

 

 

Slika 17: Grafični vmesnik aplikacije za podporo pri uvajanju CRM sistema v 

poslovanje 

Aplikacija omogoča vodenje več poslovnih subjektov. Kadar imamo v neki poslovni 

stavbi sončni studio, frizerstvo, fitnes, ipd. ter skupno recepcijo, lahko s tem 

programom vodimo statistiko obiskov za vsako enoto posebej. Za vsak poslovni 

subjekt je moţno ustvariti svoje šifrante ter tabele za poslovne partnerje, stranke in 

različne storitve.  

Ko stranko enkrat vnesemo v program, lahko o njej vodimo evidenco glede na 

vsakokraten obisk v »Ten centru«. Vsakič, ko ponujene storitve uporablja, si lahko 

zabeleţimo datum obiska, katere storitve so bile izvršene, kakšen je porabljen znesek 

za te storitve ter opombe.  Storitve lahko v šifrantu dodajamo in spreminjamo (slika 
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18) glede na poslovno politiko. V vsakem trenutku lahko opravimo različne 

poizvedbe, ki nas takrat zanimajo. Nekatere od poizvedb so: 

 Koliko denarja je stranka potrošila v določenem obdobju? 

 Katere stranke kupujejo kreme?  

 Katerih strank ni bilo v določenem obdobju? 

 Katere stranke imajo popust?  

 Katere stranke so se odzvale na zadnjo akcijo? 

 

 

Slika 18: Šifrant storitev 

Na tej podlagi lahko stranke različno obravnavamo in jim glede na pridobljene 

podatke pripravljamo specifične ponudbe.  

Kot uporabnik imamo tudi moţnost spreminjanja podatkov o stranki, če se pokaţe 

takšna potreba. Vrstično in kronološko imamo pregled nad vsemi dnevnimi obiski 

oziroma pregled obiskov vsake stranke posebej.  

Ko v aplikaciji izberemo funkcijo nov obisk, se nam najprej odpre okno z vsemi 

strankami, kjer nato z iskalnikom poiščemo in izberemo tisto, ki jo ţelimo. Ko izbiro 

potrdimo, se odpre novo okno, v katerem se prikaţejo podatki o stranki. Zdaj lahko 

začnemo vpisovati parametre, ki so povezani z obiskom. Na ekranu se izpiše tudi, ali 
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je stranka deleţna kakšnih popustov in če ima kupljen paket storitev. Vsakodnevno 

se nam izpisujejo tudi rojstni dnevi strank. Pripravljen je tudi sistem enotedenskega 

vnaprejšnjega javljanja in dnevnega opozarjanja.  

Aplikacija omogoča tudi izpis strank, kar pomeni podroben in vrstični izpis 

podatkov, pridobljenih iz različnih poizvedb. Vse izpise je moţno izvoziti v pdf 

obliko. 

Dodatna funkcija, ki je zelo pomembna v sami aplikaciji, je modul za arhiviranje,  s 

katerim lahko arhiviramo vse podatke na določeno mesto na trdem disku ali USB 

ključu.  Z arhiviranjem zmanjšamo moţnost izgube podatkov.  

3.7 Zaposleni – osnova odnosov s strankami 

CRM sistem je celovit poslovni sistem in ne le tehnologija, kot mnogi zmotno 

mislijo. Najpomembnejše spremembe niso nikoli tehnične. Ključni dejavniki za 

uspešno uvedbo sistema CRM so spremembe v ljudeh, ki bodo novo tehnologijo 

uporabljali, njihovo dojemanje sprememb, čustva, ki se ob spremembah porajajo, in 

sposobnost sprejeti novosti ter se jim prilagoditi.  

Zaposlenim moramo omogočiti, da se identificirajo z vizijo podjetja, da čutijo 

pripadnost podjetju, imajo pooblastila in hkrati motivacijo. 

3.7.1 Razumevanje vpeljave sistema CRM 

Ljudje ne marajo sprememb. Ne zato, ker bi bili negativni in sebični, ali zato, ker se 

spremembe nanašajo ravno nanje. Ljudje se spremembam upirajo zato, ker v njih ne 

vidijo lastnega interesa. Ko razumejo, kako bodo spremembe nanje vplivale in kaj 

bodo imeli od njih, jih ne le sprejmejo, temveč začnejo tudi sodelovati pri njihovem 

uresničevanju.  

V primeru »Ten centra« moramo prepričati vse zaposlene, da bodo spremembe, ki so 

potrebne za uvedbo CRM sistema, v njihovo korist. Odpor do sprememb sam po sebi 

ni slab, temveč je običajen odziv ljudi, ki so spremembam izpostavljeni. V bistvu je 

glas ljudi, ki pravi: »Ne tako hitro. Ne pozabite na nas. Pomagajte nam razumeti, 

zakaj so spremembe potrebne in kako nam koristijo.« Zaposleni ne bodo zapustili 

obstoječega stanja, dokler jim ne bo jasno, da jim novosti prinašajo nekaj boljšega. 
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3.7.2 Koraki do pridobivanja zaupanja zaposlenih v sistem CRM 

1. Ugotovimo, kdo so »vplivneži«. Med zaposlenimi poiščemo tiste, ki so ţe 

zagovorniki nove strategije. Prosimo jih za pomoč pri predstavljanju koristi 

CRM sistema ostalim zaposlenim. Zaposleni potrebujejo odgovor na 

vprašanje: »Kaj imam jaz od tega?« 

2. Na enak način kot v prvi točki tokrat predstavimo negativne posledice za 

podjetje in zaposlene, če ne uvedemo nove strategije. 

3. Zagotovimo krožni tok povratnih informacij. Zaposlene prosimo za 

njihova mnenja, ocene in ideje. Vse ovrednotimo in jim sporočimo svoje 

mnenje. Če njihovih predlogov ne moremo upoštevati, jim pojasnimo, zakaj 

ne. Najmanj, kar moramo storiti je, da se za predlog zahvalimo. Za zaupanje 

med zaposlenimi in vodstvom je potreben dvosmerni dialog. Zaposleni bodo 

bolj aktivni, če bodo imeli od udeleţbe v dialogu neposredno korist. 

4. Nagradimo pravo vedenje. Zaposleni, ki je svoje vedenje prilagodil 

zahtevam nove poslovne strategije, bo nagrajen. Nagrada je lahko v obliki 

prostega dne ali bonusa pri plači ali kaj podobnega. Nagrada mora odsevati 

pomembnost nove strategije in prispevka zaposlenega k njej. Dobro bi bilo, 

da odseva tudi ţrtev, ki jo je nadrejeni pripravljen narediti za njeno uspešno 

uresničitev. 

5. Predstavimo »novi svet«. Začnemo s pogledom z vrha na celotno podjetje 

(angl. »big picture«) ter ga razčlenimo na posamezne poslovne funkcije. 

Katera nova znanja in spretnosti bodo morali pridobiti zaposleni? Kakšno bo 

njihovo delo in posamezne naloge? Kaj od tega, kar ţe delajo danes, podpira 

ţelene spremembe v prihodnje? 

6. Dovolj zgodaj seznanimo zaposlene z novostmi. Komuniciramo kar se da 

pogosto in redno. Ljudje potrebujejo čas za premislek o spremembah in 

njihovemu vplivu nanje. 

  



53 

 

7. Zelo pomembno: ljudje potrebujejo stabilnost. Zaposlenim moramo 

povedati, kaj bo ostalo tako, kot je bilo, kaj se torej ne bo spremenilo, in na 

drugi strani, kaj se bo nenehno spreminjalo. 

8. Zaposlene seznanimo z dejstvi. Ob pomanjkanju dejstev so moţne 

najrazličnejše interpretacije o tem, kaj se dogaja, kar lahko negativno vpliva 

na uresničevanje strategije. 

9. Ne smemo skrivati, da bodo na poti ovire. Skupaj z zaposlenimi skušajmo 

predvideti čim več moţnih problemov, ki lahko nastanejo (vseh na ţalost ni 

mogoče). Več vprašanj »kaj če…« in več vnaprej pripravljenih scenarijev v 

smislu »v tem primeru bomo…« bo zaposlene osredotočilo na delo pri 

projektu, ne pa na iskanje odgovorov na vprašanja. 

10. Celoten postopek uvajanja nove strategije moramo imeti na papirju (t.i. 

bela knjiga sistema CRM). Ta naj bi vsebovala vse ključne informacije, 

bistvene etapne cilje projekta, vprašanja »kaj če…« in odgovore nanje ter 

vrsto drugih informacij, ki olajšajo komuniciranje o tem, kaj nova strategija 

je, kaj je njena vloga in kaj pomeni za končne uporabnike. 

Uvajanje sistema CRM zahteva od zaposlenih, da svoje delo opravljajo drugače, kot 

so bili vajeni do sedaj, mogoče celo na popolnoma nov način, zato bomo njegovi pri 

uveljavitvi uspešni samo, če bomo pravočasno poskrbeli za izobraţevanje zaposlenih 

(Golob, 2006).  

3.8 Pomembnost stranke 

3.8.1 Prvi stik in negovanje odnosa 

Kot pri vseh dejavnostih je tudi tukaj zelo pomemben prvi stik s potencialno stranko. 

Od zaposlenih je odvisno, ali bodo uspeli ustvariti takšen odnos, ki bi stranko 

zadovoljil do te mere, da bi zaupala njihovi strokovnosti in storitvam, ki jih ponujajo, 

in bi se zadovoljna vračala ter sčasoma postala stalna stranka. Prav zaradi tega je 

ključnega pomena, da poskušamo oblikovati začetni komunikacijski proces toliko 

časa, dokler ne doseţemo tiste stopnje, ko se večina novih strank odloči za ponoven 
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obisk. Ko je proces optimiziran, se ga morajo vsi zaposleni dosledno drţati in s tem 

pomagati k uspešnemu izvajanju sistema CRM. 

Poleg optimalnega komunikacijskega procesa je pri prvem stiku s stranko pomembna 

tudi urejenost zaposlenega. Strankam, ki prihajajo koristiti storitve »Ten centra«, so 

prav oni prva reklama. Predstavljati bi morali idealno podobo, ki jo je mogoče v 

»Ten centru« pridobiti. Zaradi tega je potrebno zaposlene motivirati in spodbujati k 

spoznanju o pomembnosti njihove stalne zunanje urejenosti. 

 

Slika 19: Pomembni elementi prvega stika s stranko 

Seveda pa je potrebno priznati, da ne pomagata ne komunikacija in ne urejenost 

zaposlenega, če storitev, ki jo ponujamo, ni vrhunska. V primeru »Ten centra« 

morajo biti solariji kakovostni in redno vzdrţevani, zagotavljati morajo maksimalni 

rezultat. Higiena mora biti na najvišjem moţnem nivoju, da se stranka dobro počuti 

in se lahko sprosti. Celotno vzdušje mora biti prijetno in hkrati profesionalno, saj je 

le tako lahko storitev popolna. 

Odnos »Ten center« – stranka je potrebno nenehno vzdrţevati in negovati, saj je cilj 

uspešnega poslovanja zadovoljna stranka na dolgi rok. Ob priloţnostih, kot je rojstni 

dan, se je potrebno stranki posvetiti in ji preko komunikacijskih kanalov voščiti ter 

Prvi stik

vrhunska 
storitev

urejenost

komunikacijski 
proces
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pripraviti darilo, na primer brezplačno sončenje. Prav tako moramo komunicirati ob 

vseh drugih primernih datumih, kot so: 

 valentinovo, 

 dan ţena, 

 materinski dan, 

 prvi dan pomladi, 

 prvi dan poletja, 

 prvi dan jeseni, 

 obletnica otvoritve »Ten centra«, 

 boţič in novo leto, 

 drugi datumi, ki so strankam pomembni. 

V teh primerih strankam napišemo priloţnosti primeren dopis, pripravimo zares 

ugodno ponudbo ali jim nekaj podarimo in jih povabimo v »Ten center« na obisk. 

Lahko napišemo pribliţno tako (za materinski dan): 

»Ker bo v sredo praznik vseh mamic, vam na ta dan podarimo 10 minut sončenja ali 

teniranja obraznega dela…. Če imate ta dan preveč obveznosti, vas darilo čaka še do 

konca tedna….« 

Za uspešno delovanje podjetja in zadovoljstvo strank  je potrebno stalno vzdrţevanje 

stika in prijateljskega vzdušja ter zadovoljevanje individualnih ţelja in potreb. 

Stranke nas morajo vzeti za svoje! 

3.8.2 Življenjska vrednost stranke 

Ţivljenjska vrednost stranke (angl. Customer Lifetime Value – CLV) je opredeljena 

kot deleţ dobička, ki ga stranka posreduje podjetju znotraj svoje povprečne 

ţivljenjske dobe. Koncept CLV je podoben konceptu diskontiranih denarnih tokov, 

ki se uporablja predvsem pri finančnih vrednotenjih. Od tega koncepta se razlikuje v 

dveh točkah: 

 CLV se definira za posamezno stranko ali segment z zavedanjem, da so 

nekatere stranke bolj pomembne kot druge, 
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 CLV upošteva tudi moţnost, da stranka prebegne h konkurenci (Gupta in 

Zeithaml, 2004). 

Koncept CLV razlaga, da je lahko stranka, ki za podjetje predstavlja relativno nizek 

denarni tok, na dolgi rok vredna več kot stranka z visokim denarnim tokom na kratki 

rok. Vrednost podjetja v prihodnosti je odvisna predvsem od deleţa zvestih strank.  

Stranke se med seboj razlikujejo in so različno donosne za podjetje. Znano je 

Paretovo pravilo 80 : 20, ki pravi, da 80 % prihodkov prinaša 20 % kupcev. Nekatera 

podjetja so ugotovila, da je variabilnost med strankami pri njih celo večja (Gupta in 

Zeithaml, 2004).  

CLV nam torej omogoča izbiro pravih strank in obenem pomaga določiti optimalni 

marketinški proračun. S pomočjo takšne optimizacije lahko veliko prihranimo in 

hkrati povečamo dobiček.   

Računali bomo po modelu (1), ki upošteva določen čas ţivljenjske dobe stranke. 

Formula je precej enostavna, saj upošteva donose (  ţelenega računskega 

obdobja, zmanjšane za faktor verjetnosti ( ) ter diskontni faktor ( . 

Diskontni faktor uporabimo zato, da bodoče donose aktualiziramo na današnjo 

vrednost. Upoštevati moramo še stroške pridobitve stranke in tako pridemo do 

končnega rezultata. 

             

                                  

Legenda: 

 = cena, plačana za nakup v času t 

 = neposreden strošek servisiranja kupca v času t 

i = diskontna stopnja 

T = časovni horizont ocene CLV 

 = verjetnost, da stranka ponovi nakup oz. da je »ţiva« v času t 
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AC = strošek pridobitve stranke 

Denimo, da je stranka Mojca v lanskem letu v »Ten centru« porabila 100 denarnih 

enot (DE). Neposreden strošek, ki je ob tem nastal, znaša 40 DE. Za pridobitev 

stranke je bila potrebna reklamna akcija, ki je stala 300 DE, nanjo se je odzvalo 10 

strank, kar pomeni strošek pridobitve 30 DE na stranko. Ker je Mojca stara 30 let, 

računamo, da bo obiskovala »Ten center« vsaj še naslednjih 5 let. Diskontna stopnja 

naj bo 12 %, stopnja zadrţanja pa 80 %, ker je s storitvami »Ten centra« zelo 

zadovoljna. Za laţjo predstavo smo pripravili tabelo 4, kjer smo izračunali 

diskontirane donose za vseh 5 let. 

Tabela 4: Izračunani diskontirani donosi 

Postavka / leta 0 1 2 3 4 5 Skupaj 

Donosi (p-c) 0 60 60 60 60 60   

Diskontna stopnja - i 12 %             

Diskontni faktor (1/(1+i)ⁿ) 1 0.892 0.797 0.711 0.635 0.567   

Diskontirani donosi  0 53.52 47.82 42.66 38.10 34.02 216.12 

 

Vse vrednosti vstavimo v enačbo (2) in izračunamo: 

 

Ob vseh naštetih predpostavkah je ţivljenjska vrednost stranke Mojce 186,12 DE. Na 

takšen način lahko CLV izračunamo za vsako stranko.  

3.8.3 Primerjava nove stranke z obstoječo stranko 

Da bi bolje razumeli pomembnost zvestobe obstoječih strank, moramo poznati 

ţivljenjsko vrednost posamezne stranke, kar smo ţe razloţili v prejšnjem poglavju. 

Ko enkrat vidimo, koliko posamezna stranka kupi v svojem ţivljenju ali obdobju, ko 

kupuje izdelke ali storitve določenega podjetja, razumemo, zakaj je ključnega 

pomena za uspeh podjetja obdrţati zveste odjemalce. Poleg tega pa je ohranjanje 

zvestobe strank in njeno povečanje veliko cenejše od pridobivanja novih strank.  
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Stranke, ki so ţe uporabljale storitve »Ten centra«: 

 »Ten center« ţe poznajo, 

 vedo kakšna je ponudba in 

 imajo ţe izoblikovane ţelje in ideje o tem, kaj lahko pričakujejo. 

Nove, potencialne stranke ne poznajo: 

 lokacije »Ten centra«, 

 vzdušja, 

 prodajnih cen, 

 ugodnosti, ki jih ponujajo, 

 celotne ponudbe (velikokrat poznajo samo delček ponudbe). 

Da bi pridobili nove stranke, moramo veliko vlagati v zunanje oglaševanje, veliko 

investirati v predstavitev blagovne znamke in prepoznavnost na trgu. Z ţe 

obstoječimi strankami je to veliko ceneje. Lahko jih motiviramo ţe med rednim 

obiskom, jih prepričamo s cenovno zelo dostopnim neposrednim marketingom 

(najugodnejše je seveda elektronsko oglaševanje ali zadnje čase facebook, vendar je 

tudi SMS sporočilo ali navadna pošta v primerjavi z ostalim oglaševanjem dovolj 

poceni) ali pa s stalnim izboljševanjem ponudbe in kakovosti. 

Če si postavimo dve enostavni vprašanji: 

 koliko je vredna nova stranka? 

 koliko je vredna ţe znana stranka, torej tista, ki je v »Ten centru« ţe kaj 

kupila? 

Zelo preprosta odgovora sta: 

 na prvo vprašanje: ne vemo! 

 na drugo vprašanje: toliko, kolikor je vsota vseh opravljenih nakupov, kar 

smo natančneje opisali v poglavju 3.8.2.. 

Iz odgovorov lahko vidimo, da se nam bolj splačati vlagati v nekaj, za kar vsaj 

pribliţno vemo, kaj lahko pričakujemo (Marketim, 2009). 



59 

 

3.9 Kako s pomočjo sistema CRM povečati prihodek 

Če ţelimo v »Ten centru« povišati prihodek iz poslovanja, je potrebno povečati 

število nakupov. Kot smo ţe pojasnili v prejšnjih poglavjih, je veliko ceneje in 

donosneje vplivati na ţe obstoječe, zveste stranke. S pomočjo trţnih prijemov se jim 

skuša ustvariti ţeljo ali potrebo po storitvah, ki jih ponujajo v »Ten centru«. 

Bistvenega pomena je uresničiti vsaj eno od naslednjih predpostavk: 

 stranka obišče »Ten center« večkrat - poveča se pogostost nakupov, 

količina porabljenega denarja ostane enaka kot prej, 

 stranka potroši več denarja na obisk - frekvenca obiskov ostane enaka, 

količina porabljenega denarja se poveča s spodbujanjem nakupov dodatnih 

ponudb, 

 stranka obišče »Ten center« večkrat in poveča porabo - poveča se 

pogostost nakupov, hkrati pa se poviša tudi količina porabljenega denarja na 

nakup. 

S pomočjo zbranih informacij o strankah in orodja, ki je na razpolago (poglavje 3.6), 

se v bazi podatkov poišče tiste stranke, za katere se ugotovi, da so se ţe odzivale na 

poslane ponudbe. Razdelimo jih na skupine (slika 20). 

1. skupina: V to skupino uvrstimo stranke, za katere ugotovimo, da potrošijo za vsak 

obisk pribliţno enako količino denarja. To pomeni, da uporabljajo vedno enako 

storitev, za katero imajo na razpolago določeno vsoto denarja. 

2. skupina: V to skupino uvrstimo stranke, ki so ţe kdaj kupile kakšen dodaten 

proizvod, denimo kremo za pospeševanje porjavelosti ali kremo za podaljšanje 

obstojnosti zagorelosti. 

3. skupina: V to skupino spadajo vse ostale stranke, ki so se ţe odzvale na ponudbe, 

vendar jih ne moremo uvrstiti ne v prvo in ne v drugo skupino. 

Ko smo mnoţico strank, ki se odzivajo na ponudbe, segmentirali glede na njihove 

nakupovalne navade, lahko naredimo naslednji korak. Za vsako skupino posebej 

pripravimo ponudbo, ki naj bi bila na podlagi pridobljenih informacij (baza 
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podatkov) za stranke v teh skupinah zelo ugodna in bi jim vzbudila zanimanje ter 

ţeljo po nakupu.  

 

Slika 20: Segmentiranje strank  

Pri prvi skupini strank moramo spodbuditi dodatne obiske. Če na primer sedaj 

obiskujejo »Ten center« po nekakšnih svojih vzorcih, jih moramo pripraviti do tega, 

da bodo prišle tudi, ko jim mi to predlagamo. Lahko bi jim poslali naslednji dopis: 

»Pozdravljena Mojca (vedno zapišemo ime stranke, tudi če nam to pri pošiljanju 

vzame malo več časa, izogibamo se formalnim odnosom in spodbujamo prijateljski 

stik, zato stranke naslavljamo s »ti«!) 

V sredo 25.3. poteka akcija »prebudimo pomlad«, ki je namenjena našim zvestim 

strankam. Če prideš in se sončiš 10 minut, si pridobiš 20 % POPUST, ki velja za 

sončenje naslednjo sredo. Se vidimo. Sončen pozdrav. Ten center team.« 

Pri drugi skupini strank poskusimo spodbuditi dodatni nakup. Ker so v »Ten centru« 

doslej ţe kupovale kozmetiko, to pomeni, da so z njo zadovoljne in bi jo 

najverjetneje še kdaj kupile. Če jim pošljemo zanimivo ponudbo, se bodo morda 

odzvale. Lahko bi napisali nekako takole: 

»Živijo Teja, 

• odziv na ponudbe

• porabljena vsota je enaka na vsak obisk

1. skupina

• odziv na ponudbe

• kupujejo kozmetiko

2. skupina

• odziv na ponudbe

• ne spadajo v nobeno od prvih dveh skupin

3. skupina
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ker vemo, da je december mesec, ko moraš blesteti, ti v Ten centru  pri nakupu 250 

ml kreme za pospeševanje porjavitve PODARIMO 15 ml kreme za podaljšanje 

porjavitve + airbrush tattoo po tvoji izbiri. Pričakujemo te naslednji teden. Sončen 

pozdrav. Ten center team.« 

Tretja skupina strank se odziva na ponudbe in ne spada v nobeno od prvih dveh 

skupin. Poskušamo jih privabiti s popustom, ki bi jim morda vzbudil zanimanje. 

Ponudbo napišemo pribliţno takole: 

»Pozdravljena Tina, 

 julij je mesec, ko moramo vsi imeti najlepši ten. Če se ti zdi, da ti do optimalne 

zagorelosti še nekaj manjka, pridi k nam v petek 5.7., saj boš na ta dan pri nakupu 

kakršnega koli paketa sončenja DOBILA BONUS v višini 10 % vrednosti paketa. 

Mogoče pa te pričakuje še kakšno presenečenje. Se vidimo v petek. Sončen pozdrav. 

Ten center team.«   

Dopise smo pripravili, čaka nas še pošiljanje. Če hočemo akcijo opraviti brez 

stroškov, je najprimernejši način pošiljanja elektronska pošta. Tistim strankam, ki te 

moţnosti nimajo, pošljemo SMS sporočilo ali navadno pošto na njihov naslov 

bivanja. Pri teh dveh opcijah se sicer pojavijo stroški, ki pa so minimalni. Pri malo 

mlajših strankah je aktualen način komunikacije tudi »facebook«, ki prav tako ne 

zahteva nobenih stroškov razen porabljenega časa. 

Pričakujemo, da se bo na naše vabilo odzvalo 20 do 30 % strank. Glede na to, da smo 

dopise pošiljali strankam, ki so se doslej na podobne ponudbe ţe odzivale, 

ocenjujemo, da so pričakovanja realna. Kmalu pridemo do zaključka, da več kot 

imamo strank z naslovi v naši bazi podatkov, večja je moţnost za odzivnost na 

različne ponudbe, kar posledično pomeni višji prihodek za podjetje. 

V grobem smo prikazali, na kakšen način je moţno s pomočjo sistema CRM 

pospešiti prodajo in s tem povečati prihodke. Dejstvo je, da je laţje prodajati 

nekomu, ki je neko storitev ali izdelek ţe preizkusil in je bil z njim zadovoljen, drugo 

dejstvo je, da če vemo kaj stranke potrebujejo, jim to lahko ponudimo, in tretje 

dejstvo je, da nas ponudbe praktično nič ne stanejo. 
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4 ZAKLJUČEK 

Skozi magistrsko delo lahko ugotovimo, da se je proces trţenja skozi zgodovino 

precej spremenil. Sistem CRM je dokaz, da je mogoče trţno usmerjenost iz izdelka 

ali storitve preusmeriti na stranko v smislu: »Nakaţi nam, kakšno storitev (izdelek) si 

v okviru naše ponudbe ţeliš, in mi ti jo (ga) prav takšno ponudimo«. To je pristop, ki 

zadovoljuje stranko in jo ob ustrezni podpori naredi podjetju zvesto. Cilj vsakega 

podjetja pa bi moralo biti čim večje število zvestih strank. V magistrskem delu smo 

izčrpno prikazali, da je več sredstev potrebnih za pridobivanje novih strank, kot pa za 

ohranjanje zvestobe ţe obstoječih. S primerno strategijo komuniciranja lahko skozi 

različne komunikacijske kanale obveščamo lojalne kupce in jih hkrati spominjamo, 

da smo tukaj, vedno pripravljeni z najboljšo ponudbo. Hkrati jih tudi sprašujemo o 

njihovem zadovoljstvu s ponudbo in o morebitnih pripombah, ki bi prispevale k 

izboljšanju poslovanja. Na ta način počasi vzpostavljamo odnos, ki lahko postane 

trden in dolgotrajen. 

Po prvem delu našega magistrskega dela, v katerem smo obravnavali teoretične 

temelje sistema CRM, smo v drugem delu prešli na konkreten primer uvedbe 

takšnega sistema v poslovanje. Za študijski primer smo izbrali »Ten center«, studio 

za nego telesa, v katerem ponujajo storitve umetnega sončenja v solarijih in nov 

način porjavitve z »airbrush« tehnologijo - teniranje. V končni fazi je cilj uvedbe 

CRM sistema ustvarjanje zvestih in dobičkonosnih strank. To lahko doseţemo le z 

obvladovanjem naslednjih parametrov: 

 znanje o strankah, 

 odnosi s strankami, 

 ocena vrednosti strank, 

 zadovoljstvo strank. 

Ugotovili smo, da se ti parametri v sistemu CRM obdelujejo skozi tri nosilne 

elemente. Prvi in najpomembnejši element so ljudje (zaposleni in lastniki), drugi 

element predstavljajo poslovni procesi v »Ten centru«, tretji element pa 

informacijska tehnologija. Pokazali smo, kako je potrebno dosedanje poslovne 

procese analizirati in jih po potrebi nadgraditi ali zamenjati z novimi, nekatere pa 

tudi opustiti. Kot primer smo natančno opisali nadgradnjo nekaterih procesov pri 
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neposrednem poslovanju s strankami in predlagali nekaj novih prijemov pri 

zalednem poslovanju. Seveda je v praksi potrebno na takšen način analizirati in 

opisati vse procese, kar pa presega zastavljene okvire tega magistrskega dela.  

Šibki člen v poslovanju »Ten centra« je vsekakor problem ustrezne informacijske 

tehnologije. V magistrskem delu smo s pomočjo kolega strokovnjaka pripravili prvo 

verzijo računalniškega programa, ki deluje kot podpora pri zbiranju in shranjevanju 

raznovrstnih podatkov, ki jih bodo skozi poslovanje pridobivali. Hkrati bo moţno z 

različnimi poizvedbami iskati ţelene informacije, ki bodo omogočile pridobivanje 

določenega znanja o strankah. Na tej podlagi se potem oblikujejo individualne 

ponudbe, ki ustrezajo strankinim ţeljam in potrebam. Zelo pomembno je, da ustrezno 

oblikujemo sistem nagrajevanja in spodbujanja obiskov. S pomočjo pridobljenih 

podatkov lahko enostavno ugotovimo, katere stranke so tiste, ki si zasluţijo več 

pozornosti, in katere so tiste, ki se jim ni potrebno preveč posvečati. Na ta način 

lahko ustvarimo medsebojni odnos, ki pripelje do dolgoročno zvestih strank, kar 

posledično pomeni dobičkonosno poslovanje. 

V magistrskem delu smo jasno zapisali, da so ljudje, ki so zaposleni v »Ten centru«, 

najpomembnejši člen sistema CRM. Vnaprej pripravljeno in usklajeno delovanje je 

osnovni pogoj uspešnega uvajanja koncepta v poslovanje. Vedeti moramo, da se 

ljudje čustveno odzivamo na spremembe in vedno iščemo svoj interes. V 

magistrskem delu smo prikazali korake, ki vodijo k pridobivanju zaupanja zaposlenih 

v CRM sistem. Prepričati jih moramo, da bo uvedba sistema v poslovanje tudi zanje 

koristna. 

Na koncu lahko povzamemo, da lahko le vzajemno delovanje vseh treh ključnih 

komponent CRM sistema pripelje do uspešne uvedbe sistema v poslovanje. »Ten 

centru« tako predlagamo naslednje korake: 

 prenovo vseh poslovnih procesov na način, kot smo ga prikazali, 

 uporabo informacijske tehnologije, ki smo jo zasnovali do nivoja prototipa, in 

 omogočiti sodelovanje zaposlenih pri uvajanju in njihovo ustrezno 

motiviranje, kot smo predlagali. 
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