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SEZNAM KRATIC
CRM

(angl.) Customer Relationship Management; upravljanje odnosov s
strankami

ERP

(angl.) Enterprise Resource Planning; poslovno informacijski sistemi

SHAREPOINT

(angl.) Share point; skupna vstopna točka

IIS

(angl.) Internet Information Services; spletna storitev

LAMP

(angl.) acronym for free software; prispodoba za brezplačne programe:
Linux, Apache HTTP Server, MySQL and PHP

AMP

(angl.) Other software solutions; plačljive programske rešitve
operacijskih sistemov: MS Windows (WAMP), Mac OS X (MAMP),
Solaris (SAMP) ali OpenBSD (OpAMP)

OFFLINE

(angl.) Offline client ponuja možnost dostopa do podatkov, četudi
nimamo dostopa do interneta in s tem do določenega vmesnika.

SMB

(angl.) Small and medium size business. Majhna in srednje velika
podjetja.

OUTLOOK

(angl.) Izvira iz stvarnega imena Microsoft Outlook, ki je program za
delo z elektronsko pošto, beleženje in nadzor sestankov, vodenje
kontaktov in podobno.

Mbps

(angl.) je angleški izraz za Megabit per second, kar pomeni Megabitov
na sekundo. Uporablja se za izračun hitrosti prenašanja podatkov po
mreži oz internetu. Možne hitrosti so tudi Gbps, Kbps in Bps.

SQL

(angl.) Structured Query Language ali strukturirani povpraševalni jezik.
Je najbolj razširjen in standardiziran povpraševalni jezik, za delo s
podatkovnimi bazami s programskimi stavki, ki posnemajo ukaze v
naravnem jeziku.

JAVASCRIPT

(angl.) Je skriptni jezik pri spletnih straneh.

CDF

(angl.) Common data format. Skupne oblike podatkov.

SDK

(angl.) Software development kits. Orodja za razvoj programske
opreme.

WSS

(angl.) Windows SharePoint Services. Microsoft orodje SharePoint.

RIBBON

(angl.) Vmesnik, kjer je niz vrstic in gumbov nameščeno na orodno
vrstico.

CALL

(angl.) vrsta licence, ki je potrebna za dostop do strežniške programske
opreme za vsakega uporabnika ali napravo

ACT!

(angl.) Gre za produkt, ki omogoča vodenje kontaktov in strank.

KPI

(angl.) kratica za Key Performance Indicator. Ključni kazalniki
poslovanja.

JIGSAW

(angl.) Sestavljanka; v tem primeru gre za vrsto oblikovanja besedila, ki
je v formatu XML.

XML

(angl.) Extensible Markup Language; razširljiv označevalni jezik.
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POVZETEK
V diplomskemu delu sem se osredotočil na analizo in prikaz razlik med brezplačnim Sugar
CRM Community Edition ter plačljivim Microsoft Dynamics CRM sistemom. Ob tem sem
želel prikazati, da sta sistema za uporabo v manjših in srednjih podjetjih primerljivo dobra in
lahko opravljata vse potrebne naloge, ki jih oba ponujata. Seveda moramo ob tem upoštevati,
da je Microsoftov produkt plačljiv, kar hkrati tudi opraviči dejstvo, da ima nekaj funkcij več
in je bolje prilagodljiv.
Za prikaz delovanja obeh sistemov in prikaz njunih tako skupnih točk kot tudi razlik sem oba
sistema namestil na lastni server ter naredil podrobno analizo, katera je bila zastavljena na
prikazu enostavnosti delovanja, primernosti za uporabnika in hkrati zmožnost opravljena
določenih funkcij.
Tako je z diplomo nastal celoten pregled od kratkega pregleda obeh programov, prikaza
njunih funkcij ter zmožnosti razširitev kot tudi podrobnega pregleda podobnosti in razlik.
Velik pomen pri tem ima tudi prikaz dela z obema sistemoma, kjer je bil poudarek ravno na
prikazu zmožnosti uporabi obeh orodij, možnosti integracija sistema v poslovni sistem in
možnosti povezave s strankami za izboljšanje odnosa.
Oba sistema pogosto uporabljam tudi sam, zato sem se pri prikazu delovanja oprl tudi na dva
sistema, ki sta postavljena v realnem okolju in služita ne le v testne namene, ampak tudi kot
orodji za prikaz in vodenje podjetja z vsakodnevno uporabo. Uporaba v podjetju Infonet
media, d. d., in Rosoft, s. p., je bilo vodilo za kratko anketo, ki sem jo izvedel znotraj
tehničnega oddelka teh dveh podjetij. Anketa je pokazala, da se v manjših podjetjih orodji
lahko enakovredno primerjata, če potrebujemo dodatne funkcionalnosti pa bo treba poseči po
drugih različicah, saj brezplačna ne ponuja čisto vsega, kar ponujajo ostala plačljiva orodja.
Ravno v ta namen ima Sugar CRM več različic, ki v različici Enterprise ponuja vse, kar
ponuja Microsoft Dynamics CRM.
Skozi delo in raziskovanje z dokumentacijo in različnimi viri sem tako spoznal precej novih
funkcionalnosti, ki jih pred tem nisem poznal. Tudi brezplačno orodje Sugar CRM
Community Edition se je izkazalo za bolj uporabno, kot sem pričakoval. Microsoft Dynamics
CRM je po vseh dosedanjih pričakovanjih močno orodje, ki ponuja veliko, verjetno tudi več,
kot večina podjetjih sploh potrebuje.

Ključne besede:
Microsoft Dynamics CRM
Sugar CRM Community Edition
Integracija sistema
Uvoz podatkov
Stranke
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ABSTRACT
In this study I tried to focus on analysis and differences of both systems: free Sugar CRM
Community Edition and payable Microsoft Dynamics CRM. While I was writting study I
was trying to represent that both systems are equal or even comparable in small and medium
business. Both of them works fine and do their jobs for wich they are created for. We have to
account the fact that Sugar CRM Community edition in completely free and Microsoft
Dynamics CRM is payable.
To show how both systems are working and to show their cros and pons I installed both on
my server at home and made a comparison and analyze both ob them. I tried to present
simple use of systems, user friendly enviroment and usefulness.
First I have created short review of both programs and their funcions, then extensions and
finally detailed review with all differences and similarity. That is how the review has been
created. Big importance of the study is on using of systems, funcionality, integration into
company and how to improve relations between company workers and clients.
I am using both systems, this is the main reason why I also use to different companies and
their systems to show how they work in real environment and not only for testing purposes.
First company is Infonet media d.d. which is using Microsoft Dynamics CRM and the second
Rosoft s.p. which is using Sugar CRM Community Edition. This was the main reason to
create shor survey inside IT section. The survey gave me results to represent both tools as
equivalent to compare. If the company wants all funcions then they have to either use
different version of Sugar CRM like Enterprise edition or Microsoft Dynamics CRM.
Through this work, documentation and different sources I meet many new funcions which I
did not know before. Free Sugar CRM Community Editon is even better as I expected.
Microsoft Dynamics CRM is very good tool and it offers much more that I think. Many
companies does not need all that functions that are avaible in this product.

Keywords:
Microsoft Dynamics CRM
Sugar CRM Community Edition
System integration
Data import
Customers
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1. UVOD
Dandanes se vsako podjetje sooča s težavami pri organizaciji, vodenju in izdelavi poročil, ki
bi olajšala delo in načrtovanje poslovnega procesa. V večjih podjetjih se je tako pojavila
potreba po boljšem nadzoru tako trajanja dela kot vodenja projekta glede na čas ali trenutno
stopnjo, v kateri se trenutno določena naloga opravlja.
Z zgornjim namenom so se razvila tudi namenska orodja, ki so z razvojem pridobila ne samo
na učinkovitosti prikaza različnih podatkov, temveč ponujajo tudi veliko več kot le surov
prikaz trajanja projekta, stanje projekta, prikaz strank in podobno. Potreba kot tudi uporabnost
sta tako privedla do integracije CRM-orodij v vsa večja podjetja.
Razvoj je šel v dve smeri, kjer je bistvena razlika predvsem v licenci oziroma v plačilu
programa ter uporabnosti orodja v smislu možnosti nadaljnjega povezovanja z drugimi orodji
znotraj obstoječe infrastrukture podjetja. Nas bo v tem pogledu zanimalo predvsem to, ali je
plačljivo orodje v različnih pogledih boljše kot eno izmed popularnih brezplačnih orodij in kje
pravzaprav so tiste točke, kjer podobne produkte v tem segmentu in uporabnosti lahko ločimo
ter kakšen vpliv ima tak sistem na različne dejavnike, kot so stranka, odnosi, upravljanje itd.

4

2. UPRAVLJANJE ODNOSA S STRANKAMI
V poslovnem svetu velja, da je lažje in ceneje obdržati trenutno stranko, kot pa pridobiti novo
stranko. Obstoječa konkurenca na trgu je velika, zato se je za stranke treba boriti z vlaganjem
v pridobivanje novih strank in poskrbeti tudi za obstoječe stranke. Pri tem je vsekakor lahko v
pomoč dober sistem za upravljanjem odnosov s strankami, saj ponuja tako podatke o
zgodovini poslovnih dogodkov kot tudi o navadah in lastnostih naših strank. S CRMsistemom si prizadevamo analizirati odnose in najti nove poslovne priložnosti.
Tako ponujene storitve kot vodenje dela zaposlenih je prerastlo enostavne preglednice
Microsoft Office Excel ali Microsoft Office Access in tabele, kjer so bili vsebovani osnovni
podatki za vodenje. Poleg tega je bila zgodovina težko dostopna, še težje pa je bilo narediti
pregled in statistične podatke iz ločenih tabel običajno decentraliziranih, tako da vsaj z nekaj
enostavnimi kliki to ni bilo izvedljivo.
Za vodenje v večjih podjetjih z veliko zaposlenimi in veliko strankami je tako priporočljiva
uvedba CRM-sistema. Na trgu obstaja precejšnje število CRM-sistemov, ki se v osnovi ločijo
na plačljive in brezplačne. Njihova uporabnost ni zgolj pogojena s ceno, temveč tudi z
možnostjo nadaljnje integracije v obstoječi sistem, prilagodljivost potrebam podjetja in
učinkovitost. [1]

2.1.

VPELJAVA CRM-SISTEMA

2.1.1. STRANKA
Konkurenca na trgu zahteva hitro odzivnost in dobro poznavanje strank. Boj za prisotnost na
trgu narekuje hitrost pri ustvarjanju lojalnih strank. Najboljša stranka je zadovoljna stranka,
zato je tudi najbolj dobičkonosna. Verjetnost za ponovni nakup je pri zvesti in zadovoljni
stranki lahko do desetkrat večji in lahko prinese tudi do dvakrat več dobička, kot pa je to pri
novemu kupcu. Ob tem se je treba zavedati tudi, da je težje pridobiti novo stranko kot pa
ponovno prodati produkt ali storitev stari stranki.
Kako pomemben je dejansko odnos kupec-stranka za podjetje, govorijo različne teorije. Peter
Drucker, mednarodno priznan strokovnjak na področju marketinga, celo navaja, da je edini
namen poslovanja podjetja ustvarjanje zadovoljne stranke.
Pomen in pomembnost določene stranke podjetja prepogosto spoznajo šele takrat, ko
določeno stranko in z njo povezane posle izgubijo. Strategija upravljanja odnosov s strankami
celovito obvladuje področje merjenja učinka in vrednost stranke za podjetje, tako da se odnos
s stranko lahko kakovostno obvladuje.
Poznamo več načinov merjenja donosnosti strank v določenem podjetju. Najpogosteje
klasificiramo obstoječe in potencialne nove stranke. Jay in Adam Curry sta v svoji raziskavi
predstavila naslednje sklepe:
• obstoječe stranke prinesejo 90 % prihodkov od prodaje;
• zadovoljstvo strank je kritično pri zagotavljanju ohranitve stranke;
• 20 % največjih strank prinese podjetju 80 % vseh prihodkov od prodaje;
• med obstoječimi strankami je zgolj 5−30 % takšnih, s katerimi bi lahko nadgradili
odnose;
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velik del trženjskih odhodkov se porabi za pridobivanje strank;
povečanje kroga rentabilnosti strank za zgolj 2 % lahko pomeni 10 % višje prihodke in
hkrati višji dobiček do 50 % [2, 3, 4].

2.1.2. ODNOSI
Sistem ravnanja odnosov s strankami postavlja v center aktivnosti, vezane na stranke oziroma
na poslovne partnerje.
V podjetju prodajamo svojim kupcem, odjemalcem, porabnikom itd. Njihova vloga v
celotnem procesu je različna in zato zelo pomembna. Ne smemo pozabiti na to, da imamo v
celotnem procesu tudi druge stranke.
Vse skupaj postane še bolj zapleteno, ko ima podjetje množico strank, ki je različna po
pomembnosti in raznolikosti. Podjetja se namreč mnogokrat srečujejo s posredno prodajo
izdelkov in storitev. Posredniki, komparativni partnerji in lobisti niso kupci izdelkov podjetja,
imajo pa pomembno vlogo pri prodaji storitev in izdelkov podjetja. Vsi omenjeni so za
podjetje stranke oziroma njihovi poslovni partnerji, zato je učinkovito poslovanje z njimi
jedro strategije za uspeh podjetja. [3]

Slika 1: Prikaz CRM-sistema v povezavi s stranko

2.1.3. UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI
Učinkovito upravljanje odnosov s strankami je ključ za odgovor na vprašanje, ki si ga
zastavljajo številna podjetja: »Kako najti in obdržati stranke in jih pripraviti v nakup?«
Zbiranje in uporabljanje podatkov o kupcih in njihovih nakupovalnih navadah ter s tem
povezano učinkovito upravljanje odnosov s strankami mora biti strateška prednost vsakega
podjetja. Cilj podjetja je uporabiti pridobljene informacije za boljše zadovoljevanje
potrošnikovih potreb, za izgrajevanje potrošnikove lojalnosti in povečanje poslovne
učinkovitosti. Uvedba CRM-rešitev pomaga podjetju pri pridobivanju novih kupcev in s tem
posledično osvajanju novih trgov ter povečanju tržnega deleža na obstoječih trgih
Učinkovit CRM, ki je posledica boljšega poznavanja vsakega posameznega kupca, in
prilagajanja podjetja njegovim potrebam pripomore k zadržanju obstoječih kupcev. Vse to se
kaže v krajših prodajnih ciklih in nižjih stroških prodaje, kar privede do bolj učinkovitega in
dobičkonosnega poslovanja. [5]
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2.1.4. CILJ UPRAVLJANJA ODNOSOV S STRANKAMI
Pomena ustvarjanja CRM se hitro zavemo, ko preidemo na cilje, ki jih CRM poskuša doseči.
• Nižji stroški: nižji stroški nastanejo zaradi uporabe tehnologije in konsistentnosti
podatkov na enem mestu.
• Povečano zadovoljstvo uporabnikov: različne študije so pokazale, da zelo zadovoljni
uporabniki storitev niso le srečni, temveč so ponovno pripravljeni kupovati pri istem
podjetju.
• Večji dobiček: dobiček je končni rezultat in posledica tako nižjih stroškov kot
povečane zvestobe klientov.
• Večja interna odgovornost: z dodelitvijo in sledenjem različnim zadolžitvam CRMorodja omogočajo vsakomur (glede na pooblastila v podjetju) spremljanje celotnega
toka zahtevkov od njihovega kreiranja do zaključka.
• Večje zadovoljstvo zaposlenih: dostopnost dobrih orodij olajša delo zaposlenim,
posebej tistim, ki želijo klientom posredovati boljše in točne podatke.
• Boljše poslovno obveščanje: podjetje svoje kliente bolje spozna in jim zato ponudi
ustrezno prilagojene izdelke in storitve ter uporabi primernejše marketinške strategije
in ravni podpore. [4, 6, 7]

Slika 2: Vpliv CRM-ja na povečanje dobičkonosnosti podjetja

2.1.5. KRITIČNI DEJAVNIKI VPELJAVE CRM
Glede na analizo, ki so jo opravili pri uvajanju rešitev na Ekonomsko poslovni fakulteti v
Mariboru, so kritični dejavniki uspeha rešitev uvedbe ERP-sistemov po pomembnosti sledeči:
• vključitev in podpora upravljanja,
• jasni cilji, strategija in obseg uvajanja rešitev,
• organizacija projektnega tima in njegove kompetence,
• izobraževanje uporabnikov,
• prenova poslovnih procesov,
• upravljanje sprememb,
• komunikacija znotraj projektnega tima in med projektnim timom znotraj organizacije,
• vključitev uporabnikov pri uvedbi ERP-sistema,
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prenos podatkov iz starih ERP,
vključevanje zunanjih svetovalcev,
aktivna vloga sponzorja projekta,
izbira tehnološke arhitekture,
minimalno prilagajanje rešitve ERP posebnostim organizacije,

2.2.

PREDSTAVITEV CRM-SISTEMA

Na voljo imamo tako Microsoft Dynamics CRM 4 kot Sugar CRM z vsemi dostopnimi
pravicami, ki sta postavljena v dveh različnih podjetjih, a se ukvarjata z zelo podobno
dejavnostjo, tako da si bomo na konkretnem primeru ogledali vmesnika, njuno strukturo in
pregled na posameznih karticah oziroma zavihkih, na katere se vmesnika tudi delita glede na
vloge in namembnosti. Sistema si bom za lažjo primerjavo naložil tudi na svoj strežnik s
podporo celotne funkcionalnosti. Na tem mestu vsekakor moramo omeniti, da to nista edina
CRM-produkta in da obstaja mnogo različnih programskih hiš, ki so razvile podobne
produkte. Sta pa to dva izmed najbolj popularnih produktov.

2.3.

MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4 je zelo močno orodje, ki je bilo razvito in deluje na podlagi
tehnologije .NET, ki jo je tudi razvil Microsoft. Microsoftovo orodje CRM ponuja podporo
prodaji, trženju in servisnim storitvam, poleg tega ponuja tudi delo preko interneta in
mobilnega aparata.
Začetki Microsoft Dynamics CRM segajo v leto 2003, ko je bila predstavljena prva različica
tega produkta.
Različica CRM je le ena iz družine Microsoft Dynamics, preostale pa so:
• Microsoft Dynamics AX,
• Microsoft Dynamics GP,
• Microsoft Dynamics NAV in
• Microsoft Dynamics SL.
Dynamics CRM je aplikacija tipa server-klient, ki je tako kot SharePoint v osnovi aplikacija,
ki deluje preko IIS in ima razširljiv spletni vmesnik. Za samo delovanje je potreben Internet
Explorer 6 ali novejši. Dostop je mogoč tudi s preostalimi brskalniki, vendar v tem primeru ni
nujno, da bodo vse vsebine in zavihki znotraj Microsoft Dynamics prikazani pravilno.
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Zgodovina paketa Microsoft Dynamics CRM je prikazana na spodnji shemi.

Microsoft CRM 1.0, januar 2003

Microsoft CRM 1.2, december 2003

Microsoft CRM 2.0, verzija ni nikoli
prišla v uporabo

Microsoft CRM 3.0, december 2005

Microsoft CRM 4.0, december 2007
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Največja sprememba se je zgodila v Microsoft Dynamics CRM verzija 3.0, kjer je bila dodana
podpora za mobilne naprave, in v verziji 4.0, kjer je bila dodana podpora za delo preko
spletnega vmesnika tudi zunaj podjetja. [9, 11]

2.3.1. PREDSTAVITEV MODULOV
Na tem delu bomo na kratko predstavili module in zavihke, ki so nam na razpolago, da nam
bo lažje, je spodaj slika ob vstopu v CRM 4.0.

Slika 3: Microsoft Dynamics CRM 4.0 začetna stran

Glavni moduli so trije, ki so med seboj tudi povezani in se prepletajo.
Moduli so:
• prodaja,
• trženje in
• servisne storitve.
Ob tem je treba omeniti, da je vsakega izmed modulov mogoče prilagajati potrebam in željam
podjetja in zaposlenih.

2.3.1.1. PRODAJA
Prodajni modul pomaga pri kreiranju ponudb in ustvarjanju sklenitve pogodbe med
prodajalcem in kupcem. Modul je v pomoč predvsem pri načrtovanju in pregledu opravljenih
odprtih in zaprtih aktivnosti. Mogoče je sledenju postopku med prodajalcem in kupcem, kjer
je razvidno, na kateri stopnji je trenutno določena aktivnost. Na omenjenemu področju je tudi
zavihek direktno elektronsko naslavljanje, ki omogoča pošiljanje reklamnega gradiva in
različnih ponudb.
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Na zavihku prodaja imamo tako več dodatnih možnosti, ki so namenjene vodenju in
ustvarjanju boljših poslovnih priložnosti:

Slika 4: CRM modul prodaja

2.3.1.2. TRŽENJE
Glavni namen modula za trženje je analiza dela trženja in izdelava poročil, da so tržniki lahko
bolj usmerjeni v specifične ciljne stranke.
To področje ima pripravljena orodja za:
• planiranje trženja in stroškovnika,
• izdelava poročil v tipsko določene končne stranke,
• kreiranje marketinške kampanje,
• sledenje in analiziranje marketinški kampanj. Ustvarijo se lahko tudi analize in
poročila tako s strani učinkovitosti kot finančnih poročil.
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Slika 5: CRM modul trženje

2.3.1.3. SERVISNE STORITVE
Ob tem, ko se izkoristijo vse poti za prodajo naše storitve stranki, je zelo pomembno za samo
podjetje, da stranki zagotovi, da je ta vedno obveščena s primernimi informacijami o novih
akcijah ali ponudbah, ki ustrezajo profilu specifične stranke. Modul je namenjen izboljšanju
odnosa s stranko in pripravi primerne pomoči, če stranka potrebuje pomoč ali dodatna
pojasnila. S tem se lahko izboljša končna stopnja kakovosti storitve.

Slika 6: CRM modul sovisnih storitev
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2.3.2. ANALIZA
Microsoft Dynamics CRM ima integrirano dobro orodje za izdelavo poročil. Nekaj predlog za
izdelavo poročil je že pripravljenih, lahko pa naredimo tudi čisto svoje in jih prilagodimo
lastnim potrebam.
Z analizo lahko ugotovimo vse – od tega, katere stranke so najboljše, katere stvari se trenutno
dogajajo v podjetju, kaj nam vzame največ časa pri naših opravilih in podobno.

2.4.

PREDSTAVITEV SUGAR CRM COMMUNITY EDITION 5

Sugar CRM Community Edition je odprtokodna rešitev za uvajanje CRM v poslovni proces.
John Roberts, Clint Oram in Jacob Taylor so ustanovili in se priključili projektu odprte kode
v letu 2004. Do sedaj je bilo prenesenih že več kot 4 milijone brezplačnih kopij tega CRMprodukta.
Sugar CRM ponuja uporabnikom več različic, in sicer so to:
•
•
•
•

Sugar Community Edition,
Sugar Express,
Sugar Professional in
Sugar Enterprise.

Vsak izmed produktov izhaja iz istega kodnega drevesa. Sugar Community Edition ponuja 85
% vseh funkcionalnosti kot Sugar Professional ali Sugar Enterprise Edition. Sugar je
zasnovan za delovanje na LAMP-sistemih deluje pa tudi na AMP-sistemih.
Sugar CRM je sprejel pogoje GNU-licence, kar pomeni, da je program možno tudi
nadgrajevati, in nato ponuditi naprej širši javnosti pod pogoji GNU-licence.
V nadaljevanju se bomo posvetili brezplačni različici Sugar Community Edition, ki ga lahko
uporabimo kot brezplačno nadomestilo preostalim CRM-produktom, v našem primeru bomo
pogledali, kaj nam ponuja brezplačna različica v primerjavi s plačljivi ter kako se obnese
brezplačni Sugar CRM v primerjavi s plačljivim Microsoft Dynamics CRM 4.
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2.4.1. PRIMERJAVA SUGAR CRM RAZLIČIC
Tabela 1: Primerjava Sugar CRM produktov

Sugar Community
Edition

Sugar Professional

Sugar Enterprise

CRM-MODULI
Prodaja, trženje in servisne
storitve
































Spletni vmesnik API







Povezava nadzorno središče






















Nadzorna plošča
Sugar dodatki za MS Office
Napovedovanje prodaje
Poročila
Mobilno
Portal naročnika
Klient Offline
Nadzorno središče
OPTIMIZACIJA
Gradnik modulov
Lastni gradniki in objekti
Potek dela
INTEGRACIJA

Zagon modula
Združevanje podatkov in nadzor
kakovosti
ADMINISTRACIJA
Deljen administracijski modul
Stopnje varnosti
Administracijski modul
CENA IN PODPORA
Število uporabnikov
Pomoč
Cena



brezplačno

5 uporabnikov
minimalno

5 uporabnikov
minimalno





300€/uporabnik/leto

500€/uporabnik/leto
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Kot lahko opazimo, nam že osnovna različica Sugar CRM ponuja veliko. Edina večja
pomanjkljivost, ki bi gotovo prišla prav vsakemu podjetju, je integracija modula za Microsoft
Office. [14, 15, 16]

2.4.2. PREDSTAVITEV MODULOV
Podobno kot pri Microsoft Dynamics CRM se tudi Sugar CRM deli na prodajo, trženje in
servisne storitve, vendar so pri Sugar CRM dodali še tri dodatne zavihke kot osnovne module,
kar najdemo tudi pri Microsoft vendar znotraj menijev.

•

Prodaja (Sales)

•

Trženje (Marketing)

•

Servisne storitve (Support)

•

Aktivnosti (Activities)

•

Sodelovanje (Collaboration)

•

Poročila (Reports)
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Ob prvem zagonu po namestitvi Sugar CRM se pojavimo v začetnemu oknu, ki ga vidimo
tudi na spodnji sliki.

Slika 7: Vstopno okno Sugar CRM po namestitvi na sistem

Vsakega izmed naštetih modulov si bomo ogledali, da naredimo prikaz tega, kaj vsak izmed
teh modulov tudi ponuja.

2.4.3. PRODAJA
Modul prodaje se deli naprej na področja, ki so usmerjena v izboljšanje vodenja kontaktov in
priložnosti, pregleda trenutnih kontaktov, sklenjenih ob določenih poslovnih interesih in
vodenje naših kontaktov.

Slika 8: Sugar CRM modul prodaje

Področja, ki jih obsega modul prodaje, so:
• partnerji,
• priložnosti,
• potenciali in
• kontakti.
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2.4.4. TRŽENJE
Zavihek trženja je gotovo najpomembnejši z vidika ustvarjanja grup za pošiljanje novosti in
obveščanje določenih strank o trenutnih posebnih ugodnostih ali ustvarjanju nove kampanje
za možne nove potencialne kupce.

Slika 9: Sugar CRM modul trženja

Zavihek prodaje se tako deli na:
• kampanje,
• kontakte,
• partnerje in
• potenciale.

Zavihek kampanje je najbolj pester, saj nam ponuja tako kreiranje nove kampanje kot pregled
poteka in izvedbe drugih kampanj ter elektronskega obveščanja glede na ustvarjene skupine.

Slika 10: Sugar CRM pregled zavihka ustvarjanja kampanj
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2.4.5. SERVISNE STORITVE
Servisne storitve nam pomagajo pri nadzoru in vodenju aktivnosti, predvsem kar se tiče
trenutnih odprtih primerov kot tudi vodenja in pregleda primerov, ki so že končani. Na tem
mestu lahko tudi vidimo kdo, kdaj in koliko časa je nekaj počel ter kaj je počel.

Slika 11: Sugar CRM ustvarjanje nove reklamacije

Znotraj vsakega primera lahko pozneje dodamo in vodimo tudi posamezne opravke, na
podlagi katerih lahko vodimo trenutno stanje primera in izvajanje do končnega cilja.

2.4.6. AKTIVNOSTI
Zavihek aktivnosti je namenjen predvsem vodenju aktivnosti posameznih zaposlenih ali
vodenju naših aktivnosti v povezavi z določeno stranko.

Slika 12: Sugar CRM modul aktivnosti

2.4.7. SODELOVANJE
Zavihek ponuja možnost skupne lokacije za hrambo datotek, ki so na voljo tudi drugim
uporabnikom, ki imajo dostop do tega razdelka. Poleg tega imamo na razpolago zavihek
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elektronske pošte, ki omogoča skupno lokacijo prejetih elektronskih sporočil in sestavi
sporočil z istega naslova.

Slika 13: Sugar CRM zavihek sodelovanje
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2.4.8. POROČILA
Pri izdelavi poročila bi prikazali le graf, ki je izoblikovan na osnovi že vpisanih podatkov ob
sami namestitvi. Ob tem je treba opozoriti, da lastnih poročil, kot to lahko počnemo v
Microsoft Dynamics CRM, tukaj ne moremo izdelovati. Omejeni smo na vnaprej pripravljene
predloge oziroma grafikone, ki jih lahko preverimo.

Slika 14: Sugar CRM izdelava poročila na podlagi vpisanih podatkov

3. PRIMERJAVA MICROSOFT DYNAMICS CRM IN SUGAR CRM
COMMUNITY EDITION
Naredili bomo primerjavo med brezplačnima sistemoma Sugar CRM Community Edition in
plačljivim Microsoft Dynamics CRM. Zanimalo nas bo predvsem, ali se brezplačen sistem
obnese enako dobro kot plačljivi. Pogledali si bomo tudi, kje so bistvene razlike glede na
začrtane primerjave.
Kar nekaj analiz je bilo narejenih, kaj so pravzaprav tiste uporabne vrednosti, zaradi katerih je
CRM pravi za določeno podjetje in bo najbolj zadovoljilo vse potrebe. Tudi pri teh analizah
se različni strokovnjakih na tem področju ne ujemajo pri začrtanih merilih v vseh pogledih.
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3.1.

PODROČJA PRIMERJAVE

Najpogostejše in po mnenju mnogih najpomembnejši so merila za primerjanje slednji:
• dodatne funkcije,
• stroški,
• enostavnost uporabe,
• prilagodljivost,
• dejavnost,
• način dostopa,
• enostavnost implementacije,
• integracija podatkov in
• zunanja pomoč.
DODATNE FUNCKIJE
Podjetje mora še pred uvedbo in izbiro CRM-sistema vedeti, kaj potrebuje. Za pravilno izbiro
je treba narediti plan in pregled potrebnih funkcij. Vse prevečkrat je podjetje preveč
navdušeno nad določenim testnim produktom, vendar program ne pokriva vsega tistega, kar
bi potrebovali.
Če podjetje ne potrebuje modula za novo kampanjo, potem naj ne naseda potezi trženja CRMprodukta, kako izvrsten modul je to. Enako je tudi z moduli za trženje in izdelavo poročil, vse
je odvisno od tega, kaj podjetje sploh potrebuje.
Izbira pravega CRM-produkta naj poteka na podlagi izbora glede na število uporabnikov, tako
dobimo ožji izbor primernih CRM-produktov. Pomembna je tudi velikost podjetja, kjer ni
vseeno, ali sistem podpira in dobro deluje z 20 uporabniki ali 200 uporabniki.

Slika 15: V 90 % je v majhnih in srednjih podjetjih uporabljen modul Prodaje
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STROŠKI
Pomembno je, da vpeljava CRM-sistema zahteva določene finančne vire, četudi gre za
vpeljavo brezplačne rešitve. Treba je pripraviti ustrezni strežnik, pripraviti in povezati sistem
z drugimi, če gre za takšno povezavo. Pomembno je tudi to, da je potrebno ljudi izobraziti in
jim pokazati, kako se tak sistem pravilno uporablja. Pri vpeljavi CRM-sistema je pomembno
vedeti, da vpeljava ni stroškovno enakovredna nadgradnji sistema. V prvem primeru so
stroški višji tudi v primeru napačnega idejnega načrta, cilji morda ne bodo, kot so bili
pričakovani.

Slika 16: Začetna cena sistema ne sme biti edino vodilo za izbiro, saj se na dolgi rok lahko izkaže za slabšo

Na prikazanem grafu lahko vidimo, da začetni stroški nikakor niso merilo za izbiro produkta,
ki morda v začetni stopnji zahteva več financ, toda pozneje nas stane precej manj.
ENOSTAVNOST UPORABE
Enostavnost uporabe je faktor, ki se večkrat zapostavi z razlogom, da se bodo uporabniki
privadili tudi drugačnega vmesnika, ki je morda bolj kompleksen. Vendar je to velika napaka
pri načrtovanju in kasnejši realizaciji.
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Na prvem mestu mora biti poleg potrebnih funkcionalnosti sama uporabnost. Zato je treba
pred uvedbo nekega sistema poznati in vedeti, katere funkcije bodo potrebne pri delu in zato
te preveriti, s koliko kliki so uporabnikom dostopne.
Za dobro počutje zaposlenih, ki bodo upravljali CRM, je zato potrebno, da imamo:
•

dobro komunikacijo med zaposlenimi;

•

poslušamo zaposlene;

•

preverimo uporabnost orodij, ki so na razpolago (vmesnik Microsoft Outlook);

•

izobraževanje zaposlenih;

•

pohvale in nagrade za vse, ki sistem uporabljajo pravilno ali se ga poskušajo naučiti
pravilno uporabljati.

PRILAGODLJIVOST
Prilagodljivost in možnost prilagajanja modulov je izjemno pomembna. Vsak CRM ima
možnost prilagajanja, odvisno pa je, kaj vse je mogoče prilagajati, in ali lahko dodajamo tudi
svoja polja pri obrazcih, spreminjamo osnovno nadzorno ploščo in podobno.
Običajno osnovna namestitev ne pokriva potreb podjetja na pravilen način, zato je vsekakor
pomembno, kakšne so možnosti sprememb in kako preprosto ali težavno se te ustvarja.
DEJAVNOST
Panoga, v kateri podjetje deluje, pomembno vpliva na samo izbiro pravega sistema. Ni
vseeno, ali prodajamo meso v mesnici in ga moramo pravočasno naročati ali prodajamo
storitve na področju računalništva, kjer moramo poleg strank voditi tudi težave in odpravo
napak ter blago na zalogi.
Pomembno je, ali izbrani sistem ponuja vse, kar podjetje v svoji dejavnosti potrebuje, ali pa se
sistem da prilagoditi posameznim potrebam in željam.
NAČIN DOSTOPA
Vsaka dejavnost ima različne potrebe, zato je treba tudi pretehtati odločitve glede možnih
metod vpeljave. Treba se je odločiti, kako bodo kasneje uporabniki dostopali do podatkov in
kakšen sistem bo za to najprimernejši.
Večina se odloča med spletnim dostopom in dostopom preko mreže. Spletni dostop omogoča
dostop uporabnikom od povsod, tudi če delajo doma ali na terenu. Mrežni dostop oziroma
dostop Windows omogoča hitrejše in, kar se tiče varnosti, zanesljivejše delo, vendar je
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omejeno na delo v pisarni, kar pa je lahko tudi negativno, saj ne dopušča nobene fleksibilnosti
zaposlenim.
Odločiti se je treba tudi med najetim prostorom na nekem oddaljenemu strežniku ali lastnim
strežnikom. Tukaj gre predvsem za vprašanje hitrosti in pa količine podatkov, ki se bo na
strežnik odlagala. Vsekakor je treba biti pozoren na to, da če se kasneje odločimo za prenos
podatkov na lastni strežnik, s tem ne bo težav. Vprašati se moramo tudi, ali lahko zaupamo
svoje podatke tretji osebi. Gotovo obstajajo tudi podatki, za katere ne želimo, da bi bil zunaj
našega podjetja.
Lasten strežnik ponuja lasten nadzor nad podatki, verjetnost, da bo strežnik nedosegljiv, je
manjša in ni se nam treba ukvarjati z najemom strežnika. Odprava težave je lahko hitrejša, saj
imamo dostop do strežnika in poznamo sistem, ki smo ga sami postavili.
V obdobju mobilne tehnologije mora podjetje razmišljati tudi o tem, da bodo uporabniki do
CRM-portala dostopali preko mobilnega telefona ali pametne naprave. Povezovanje telefona s
CRM ni v celoti podprto na vsakem mobilnemu telefonu. Dostop preko spletnega vmesnika
pa zna biti počasen in neučinkovit. Ali to funkcionalnost potrebujemo, pa moramo presoditi
sami, tudi končna cena uvedbe je lahko odvisna od tega.

Slika 17: Trenutno stanje integracije CRM-modula na področju mobilnega dostopa

ENOSTAVNOST IMPLEMENTACIJE
Pri sami implementaciji je treba paziti, kakšna je zahtevnost pri uvedbi sistema. Ob vsem tem
je pomembno vprašanje, ali bodo pri postavitvi sodelovali tudi zunanji izvajalci, saj se kaj
hitro lahko zgodi, da notranje osebje pride do točke, kjer se projekt ustavi s tem pa tudi
končni rezultat ni enak temu, kot bi si ga želeli.
Vse analize, ki so bile opravljene do sedaj, kažejo na to, da če sama izvedba namestitve in
priprava sistema na delovanje ni izredno enostavna, projekt ne doseže svojega končnega cilja.
Analizo so delali tako analitiki za CRM-produkte kot podjetja, ki so bila najeta npr. Gartner,
AMR research (Raziskave AMR) in podobni.
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INTEGRACIJA PODATKOV
Vsako podjetje uporablja neki način za zbiranje in analizo podatkov, četudi gre za papir in
pisalo, dokument v Excelu ali kakšno bazo podatkov, ki so jo v ta namen uporabljali. Prenos
podatkov v CRM-sistem je ena izmed opcij, ki jih ta ponuja. Vedeti moramo, da različni
CRM-sistemi ponujajo različne možnosti prenosa podatkov, zato je še kako pomembno, kako
imamo trenutno shranjene naše podatke in ali jih bomo lahko uporabili tudi v novem sistemu.
Pri takšnih prenosih baz je izjemno pomembno, da si vnaprej pripravim načrt prenosa in
razmislimo o možnih težavah, kot je podvajanje kontaktov, podvajanje elektronske pošte in
dokumentov ter razni drugi problemi, ki pri tem lahko nastanejo. Najhujše pri vsem tem je, da
bi prišlo do izgube edine varnostne kopije, ki jo imamo.
ZUNANJA POMOČ
Obstajajo plusi in minusi, zakaj bi uporabili zunanjo pomoč, ki nam je lahko na voljo. Po
raziskavah Gartner naj bi bilo 90 % podjetji pripravljeno sprejeti ali pa so sprejela pomoč pri
uvedbi sistema, kar je precej zmanjšalo stroške in težave. Glede na raziskave naj bi zunanji
izvajalci stali podjetje manj, kot če zaposleni v podjetju poskušajo najti rešitev in s tem
porabijo nekaj časa več, da rešitev najdejo ali pa pripravijo rešitev, ki končnega produkta v
celoti ne bo podpirala na primeren način.
Pri izboru CRM-sistema je zato vredno premisliti tudi o podpori s strani CRM-produkta,
vendar kljub vsemu nas lastno raziskovanje in prebiranje navodil lahko stane veliko več kot
zunanja pomoč. [17]

3.2.

PRIMERJAVA CRM-PRODUKTOV

Lotili se bomo primerjave Microsoft Dynamics CRM in Sugar CRM Community Edition
glede na zgoraj podane ključne dejavnike pri uvedbi in izbiri najprimernejšega CRMprodukta. V našem primeru bomo izbirali med omenjenima med celo vrsto vseh produktov, ki
so na trgu na voljo.
Primerjava dveh omenjenih sistemov nikakor ni lahka naloga. Upoštevati moramo, da je
Sugar CRM Community Edition v celoti brezplačen z možnostjo izdelave lastnih modulov,
medtem ko Microsoft Dynamics CRM ponuja optimizacije in lastne module kot tudi mobilni
dostop, klienta Outlook, mobilni dostop ter mnogo drugega.
Sugar CRM Community Edition ponuja zgolj osnovne funkcije CRM-sistema. Primerjava
vseh pomembnejših dejavnikov je predstavljena v spodnji tabeli, da pa bomo lahko izvedli
dokaj objektivno primerjavo obeh sistemov, bomo to naredili na področjih, kjer imamo pri
obeh CRM-sistemih na voljo tudi samo funkcionalnost za uspešno primerjavo.
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3.2.1. PRIMERJAVA SUGAR CRM COMMUNITY EDITION IN MICROSOFT
DYNAMICS CRM 4.0

26
Tabela 2: Primerjava Sugar CRM Community Edition in Microsoft Dynamics CRM

Primerjava Microsoft Dynamics CRM in Sugar CRM Community Edition
Sugar CRM Community
Edition

Podatki o programu

Microsoft Dynamics CRM

Izdelovalec

Microsoft

Sugar CRM

Različica – datum objave

4.0 – December, 2007

5.5.1 – Marec 22, 2010

Spletna stran

http://crm.dynamics.com/

http://www.sugarcrm.com/crm/

O programu
15.500+ v več kot 80 različnih
Število strank po svetu – ta produkt
državah
Prenosov: 7 500 000
Število uporabnikov po svetu – ta
produkt
1.000.000+

Ciljna usmerjenost
Industrijska usmerjenost

Srednja in velika podjetja

Manjša podjetja

Velikost organizacije
Media
House
–
(preučevanje)

Majhna, srednja, velika

Majhna podjetja

Da

Ne

Odprta koda

Ne

Da

Podatkovni strežnik

Microsoft SQL server

SQL ali MySQL

oglaševanje

Tehnologija

Platforma
Windows
Windows, Linux, Unix, Apple
Razvijalsko orodje, uporabljeno za
razvoj programa
Visual Studio .NET
PHP
SSRS "SQL server reporting
Server za izdelavo poročil
services"
Lastna poročila pripravljena v naprej
Prilagajanje
Dodajanje entitet (Entitete - Maska Pogled)
Da

Da

Dodajanje razmerij: 1:N – N:1 – N:N

Da

Da

Dodajanje lastnih polj
Da
Da
Označi polje kot nujno – izbirno –
nevidno
Da
Samo nujno
Izredno zmogljivo "zasnovano
Potek dela (toka)
na WWF"
Ne
Alarmi – obvestila

Da

Ne

Elektronsko usmerjanje – stopnjevanje Da

Ne

Samodejno ustvari zapis aktivnosti

Da

Da – E-pošta

Samodejno ustvari entitetne zapise

Da

Ne

Samodejno posodobi polja
Da
Samodejno in na zahtevno ustvarjanje
poteka dela
Da

Ne

Uporabi potek dela v lastnih entitetah

Ne

Da

Ne
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Pregled dela uspešnosti

Da

Delno (pred definirane)

Namestitev sistema(lastnosti)
Različne različice
Integracija – avtentifikacija »aktivni
imenik AD«
Uravnoteženost med serverjema
Dodelitev vloge serverja

Da (Workgroup – Professional Da (Community, Express,
– Enterprise)
Professional, Enterprise)
Uradno Ne (obstaja vtičnik SugarDa
LDAP-Contacts-Sync)
Da
Da, vendar so znane težave
Da
Ne

Dostop odjemalca (Izbire)
Brskalnik
IDF "Internet Facing Deployment"

Da
Da

Da
Ne

Outlook klient v povezavi

Da

Ne

Outlook klient brez povezave
Mobilni klient

Da
Da

Ne
Ne

Več različnih valut

Da

Da

Večjezičnost – arabski jezik – podpora
Napredno iskanje
Zaznavanje podvajanja podatkov
Ekipe – področja – čakalna lista

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Ne

Polni pregled »Ustvari – Spremeni«

Da

Ne

Regionalna podpora

CRM Funkcije (Da - Delno Prilagoditev)
Upravljanje stikov
Neomejeno število zapisov za
kontakte
Da
Neomejeno število pribeležkov za
kontakt
Da
Segmentacija kontakta (Službeno –
Lokacija – Velikost)
Da

Da

Ponovna aktivacija izgubljenih strank

Da

Ne

Uvoz in izvoz podatkov

Da

Samo uvoz

Office Integracija

Da
Ne
Zunanja lokacija ali znotraj
sistema
Ne
Zunanja lokacija ali znotraj
sistema
Ne
Zunanja lokacija ali znotraj
sistema
Ne

Da
Da

Integracija

Integracija s sistemom ERP "AX"
Integracija s serverjem SharePoint
Integracija z Oracle RDMS
Avtomatizacija prodaje
Sledenje statusa za priložnosti

Da

Da

Sledenje konkurenci

Da

Ne

Prodajni proces s stopnjami

Da

Delno, stanje priložnosti
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Prodajno osebje Kvota-Cilj

Da

Ne

Avtomatizacija trženja
Zapis kontakta in pretvorba v možno
priložnost

Da

Da

Elektronska pošta – predloge za
pospeševanje trženja
Da
Elektronska pošta – zgodovina –
shranjena v CRM-bazi
Da

Da

Oglaševalska akcija

Da

Da

Odgovor na oglaševalsko akcijo

Da

Da

Upravljanje stikov
Da
Beleženje
dohodnih
klicev
z
avtomatsko pretvorbo v primer
Da
(Oznake razlogov – Prioriteta) za
analizo
Da

Da

Da

Storitve upravljanja

Razporejanje storitev in virov
Da
Usmerjanje primerov – Prireditev –
Zvišanje
Da

Ne
Ne
Ne
Ne

Vodenje naročila
Beležke

Da

Da

Naročila

Da

Ne

Računi

Da

Ne

Preverjanje preko AD

Da

Ne

Po uporabniku

Da

Da

Glede na pravilo

Da

Ne

Zunanja lokacija (tretja oseba)

Ne

Predvidevanje klicateljev
Zunanja lokacija (tretja oseba)
Prikazno ime klicatelja iz shranjenih
stikov
Zunanja lokacija (tretja oseba)

Ne
Ne

Statistika klicev tudi s trajanjem klica

Zunanja lokacija (tretja oseba)

Ne

Primeri rešenih problemov

Da

Ne

Prodajna literatura

Da

Da

Varnost

Klicni center avtomatizacija
Integracija računalniške telefonije

Upravljanje znanja

Inteligenca sistema
Analiziranje zmogljivosti povezanih s
CRM
Da

Delno (pred definirane)

Avtomatska in načrtovana poročila
Da
KPI – Kontrolna kartica – Nadzorno
središče
Da "možnost prilagoditve"

Delno (pred definirane)

Načrtovanje

Da

Ne

Napoved prodaje

Da

Ne

Ne
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Posebni pripomočki
Pripomoček 1
Pripomoček 2

Uporabniški
Arabščini

vmesnik

v
Podpora arabskemu vmesniku

Pripomoček 4

Orodje za analizo poteka dela Na voljo le plačljivim različicam
Možnost
integracije
(AXOracle)
Ni podpore
Preverjanje
uporabnika
s
pomočjo aktivnega imenika
Ne (zgolj z dodatnimi vtičniki)

Pripomoček 5

Namestitev iz »škatle«

Prenos in namestitev

Pripomoček 6

Delo brez povezav

Ne

Pripomoček 3

3.2.2. DODATNE FUNKCIJE
Že v sami osnovi Microsoft Dynamics CRM ponuja podjetju mnogo več, kar pa nujno ne
pomeni, da je za podjetje nujno primernejši ali boljši. Potrebe so od podjetja do podjetja
različne, zato je vprašanje, ali so te dodatne funkcije potrebne ali ne. Ravno iz tega razloga
sledi tudi dejstvo, da Sugar CRM Community Editon morda res ne podpira sinhronizacije
Microsoft Outlook ali mobilnega dostopa ter priprave poročil, vendar se je treba vprašati, ali
podjetje to potrebuje. Če je odgovor na zastavljeno vprašanje DA, potem imamo možnost
izbire tudi med plačljivimi različicami Sugar CRM, ki ponujajo več kot brezplačna različica,
tako da v takem primeru Microsoft Dynamics CRM ni edina izbira.
Podrobnejša primerjava med produktoma je bila narejena v poglavju 3.2.1., kjer so prikazane
lastnosti, ki jih po navadi CRM ponuja in je bil model vzet tudi za primerjavo med tema
produktoma. V poglavju 2.4.1. smo si pogledali tudi primerjavo med različicami Sugar CRM.

3.2.3. STROŠKI
Microsoft ponuja možnost tako najema kot nakupa programske opreme. Omejitev, ki se s tem
pojavi, je število uporabnikov. Najem programske opreme se lahko izvrši do največ 100
uporabnikov, med tem ko se nakup licence lahko opravi tudi za neomejeno število
uporabnikov – omejitev je pravzaprav zmogljivost sistema samega.
Najem Microsoft Dynamics CRM:
Tabela 3: Microsoft Dynamics CRM cenik najema

Število uporabnikov Mesečni strošek/uporabnika
58 EUR
1–10 uporabnikov
54 EUR
11–25 uporabnikov
52 EUR
26–50 uporabnikov
49 EUR
51–100 uporabnikov
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Licenca je glede na uporabnika, kar pomeni, da za 100 uporabnikov plačamo 4900 evrov.
Poglejmo, kakšna je cena, če se odločimo za nakup programa in določeno število licenc.
Če se odločimo za nakup strežnika, potem so cene bistveno višje.
Nakup CRM-licence zanaša 3890 evrov. Paket vsebuje licenco za CRM-strežnik in 5
uporabniških licenc. Za nakup nadaljnjih licenc je odvisno od števila teh, ob nakupu več kot
50 je treba zakupiti paket CALL, kjer pa dogovor poteka glede na preostale pogodbe podjetja.
Tabela 4: Licence za Microsoft Dynamics CRM cenik

Partnerska cena
Količina 1–49 Količina nad 50
Dostop klienta – polni dostop
770 €
Call licenca
Dostop klient – za branje
240 €
Call licenca
Profesionalna server licenca
1550 €
Enterprise Server licenca
3950 €
Zunanja povezava licenca (polni dostop)
3950 €
Programske licence

Zunanja povezava licenca (za branje)

1550 €

-

Zakup licence v primeru lastnega strežnika se naredi za dve leti.
Vsekakor je zakup ali najem dražji kot nakup strežnika ali brezplačna uporaba sistema Sugar
CRM.

3.2.4. ENOSTAVNOST UPORABE
Primerjava dveh produktov glede enostavnosti uporabe nikakor ni stvar, o kateri bi lahko
podali enostavno oceno. Običajno gre pri uporabi sistema in njegovi enostavnosti predvsem
za mnenja uporabnikov, ki pa so lahko zelo različna. Ob tem je treba upoštevati dosedanjo
uporabo nekega produkta, uporabo sorodnih produktov istega podjetja (npr. Microsoft) in
znanje uporabnika na področju uporabe programske opreme. Pri vsem tem je pomembna tudi
iznajdljivost uporabnika in izobraževanje za uporabo nekega sistema. Iz vsega tega kaj hitro
vidimo, da podati ocene o tem, da je neki produkt enostaven, ne moremo. Vsak proizvajalec
podaja enostavnost kot prednost ob prodaji. Zato bomo naredili preprosto preverjanje, in sicer
za oba sistema bodo uporabniki tako Sugar CRM Community Edition kot Microsoft
Dynamics CRM naredili kratko anketo, hkrati pa si bomo pogledali in podali oceno za tri
področja, ki jih običajni uporabniki največ uporabljajo:
1. dodajanje novega primera (case),
2. dodajanje stranke (contact) in
3. ustvarjanje priložnosti (opportunity).
Primerjava bo narejena brez predhodnega spreminjanja in prilagajanja uporabniškega
vmesnika in njegovih bližnjic.
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3.2.4.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM
Ob vstopu v Microsoft Dynamics CRM se znajdemo v nadzornem središču, kjer imamo na
desni nadzorno ploščo za izbor modulov, v zgornjih menijih so na razpolago izbrane bližnjice
do najpogostejših modulov.

Slika 18: Microsoft Dynamics CRM nadzorno središče

Za hitri dostop je torej v spustnem meniju treba izbrati le Nov zapis. Z enim klikom pridemo
do vseh pomembnejših modulov.

3.2.4.2. SUGAR CRM COMMUNITY EDITION
Ob vstopu na portal Sugar CRM se nam na osnovni strani odprejo bližnjice za najpogostejša
opravila. Vidimo, da imamo na tem mestu za podane vnose vse hitre bližnjice in samo
klikanje po izbirnih menijih niti ni potrebno, le ustrezno kategorijo izberemo v meniju.
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Slika 19: Sugar CRM bližnjice za hitra opravila

Vidimo, da imamo v tem primeru le en klik do vsakega področja, ki smo jih vzeli za primer
dostopa in vnosa. Tudi postopek vnosa je potem enostaven, odpre se nam vmesnik za izbrano
kategorijo in vnaprej pripravljen obrazec za vnos.
Vsekakor je enostavno in pregledno tudi za uporabnika, ki sistema ne pozna dobro.

3.2.5. PRILAGODLJIVOST
Prilagodljivost CRM-sistema je ena izmed njegovih pomembnejših značilnosti. Če sistem
ponuja dobro prilagodljivost posameznih modulov, lahko s tem delovanje in uporabo
prilagodimo raznolikim potrebam, sistem pa lahko tudi prilagodimo posebnim željam.
Zavedati se moramo, da ob namestitvi CRM-sistema s tem nismo dosegli pravzaprav ničesar,
saj v osnovi CRM-produkt ponuja vse njegove funkcije, a niso prilagojene potrebam.
Različne analize kažejo, da če sistem ni pravilno konfiguriran, podjetje ne bo doseglo
zastavljenih ciljev in CRM morda nikoli ne bo zaživel, kot je bilo načrtovano v obdobju
analize potreb in načrtovanja.

3.2.5.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM
Prva izdelava modula znotraj Microsoft Dynamics CRM je lahko precej zahtevno opravilo,
saj se ob pregledu obstoječih entitet, kaj hitro zmedemo, kako se problema lotiti. Priprava
forme je precej preprosto opravilo, kljub vsemu zahteva nekaj poznavanja ali vsaj kratko
branje navodil, da se izdelave lahko lotimo.
Za začetek se napotimo v predelek nastavitev in lastne priprave razdelkov. Ustvarimo novo
kategorijo, ki jo želimo imeti, ali uporabimo obstoječo in jo zgolj popravimo.
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Izdelamo novo entiteto, ki jo bomo pozneje oblikovali in dodajali polja. Notri moramo sami
dodati vse forme in poglede, kjer tudi ustvarimo podatke za posamezna polja, spustne
sezname in podobno. Vse skupaj shranimo in objavimo, drugače se nova forma, ki smo jo
popravili ali na novo ustvarili, ne bo prikazala.

Slika 20: Priprava nove forme za Microsoft Dynamics CRM
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Slika 21: Pregled nove forme Computers v Microsoft Dynamics CRM

Kočni rezultat je izdelana forma, ki smo jo sami pripravili. Podobno lahko popravimo ali
dodamo vse potrebne module, ki jih sami oblikujemo in urejamo po lastnih željah.

3.2.5.2. SUGAR CRM COMMUNITY EDITION
Prilagoditev posameznih modulov ali izdelava lastnega modula je pri Sugar CRM enostavno
opravilo.
Za spremembe ali izdelavo svojega modula se je treba v sistem prijaviti kot administrator in
odpreti nadzorno ploščo za nastavitve. Na tem mestu imamo na izbiro izdelavo lastnega
modula, urejanje obstoječega modula in podobno.
Za izdelavo lastnega modula potrebujemo manj, kot bi pričakovali, saj vse opravimo s
klikanjem in nekaj vnesenimi podatki – predvsem ime modula in opis samega modula.
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Slika 22: Priprava novega modula v Sugar CRM

Ob tem, ko imamo modul pripravljen, lahko pripravimo ustrezno kategorijo, ki jo bomo
potrebovali (sistem, uporabnik …)
Modul skupaj s komponentami lahko objavimo, tako da ga lahko tudi urejamo v naprej. Sedaj
imamo vse pripravljeno, da naredimo lastno komponento z lastnimi gradniki in podatki, ki jih
bomo potrebovali. Treba je le še urediti končni videz in dodati ustrezne gradnike, ki bodo
prikazani ob objavi.

Slika 23: Urejanje zgleda modula Racunalniki v Sugar CRM

S tem smo našo komponento pravzaprav že končali in imamo pripravljeno vse, da naredimo
objavo v Sugar CRM in testiramo, ali nam vse pravilno deluje.
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Slika 24: Pregled izdelanega modula Sugar CRM

Priprava lastnega modula in gradnikov na njem nam s hitrim pregledom navodil vzame
približno dve uri časa, izdelava vsakega naslednjega gradnika pa je lahko pripravljena tudi v
15 minutah. Če vnaprej pripravljeni moduli in gradniki našim potrebam ne ustrezajo, jih lahko
po želji spreminjamo, saj je enostavno in tudi hitro.
Glede na čas priprave modula Computers v Microsoft Dynamics CRM ali Racunalniki v
Sugar CRM bi lahko rekli, da je za začetnika hitrejša in enostavnejša izdelava v Sugar CRM,
vsekakor pa je Microsoft Dynamics CRM bolj razširljiv, ima več funkcij ter je mnogo lažje
izdelati in prilagoditi celotno formo, ko se uporabnik nauči in prebere navodila za samo
izdelavo.
Razlika pri izdelavi tudi jasno pokaže, da je tehnologija obeh čisto drugačna. Pri Sugar CRM
je izdelava modula izjemno podobna spletnim stranem s tehnologijo Java v ozadju (v tem
primeru JavaScript), ki omogoča premikanje polj z vlečenjem s pomočjo miške. Nasprotje
tega je Microsoft Dynamics CRM, ki je narejen s pomočjo tehnologije .NET in omogoča
premikanje polj s kliki gor, dol, levo in desno, kar pa pomeni tudi večjo fleksibilnost pri
urejanju in če ne drugega hitrejše premike, če s trenutnim rezultatom nismo zadovoljni.

3.2.6. DEJAVNOST
Dejavnost, v kateri podjetje deluje, pomembno vpliva na vpliv CRM-sistema. Nekatere
dejavnosti potrebujejo za svoje delovanje dober sistem, ki pomaga pri nadzoru in vodenju,
take dejavnosti so npr. zdravstvo, storitvene dejavnosti, prodaja na drobno in prevozništvo.
V nekaterih dejavnostih je zato CRM nekaj, kar naj bi podjetje za delovanje imelo in ne
nekaj, kar pomaga pri delovanju.
Dejavnost vpliva tudi na izbor ustreznega sistema, kar pogojuje module in dodatke, ki so
potrebni. Zato je potrebna izbira sistema glede na potrebe podjetje in dejavnost, s katero se
ukvarja. V tem pogledu torej izbira med odprtokodnim ali plačljivim produktov ne igra tako
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pomembne vloge, kot je pomembno to, da se podjetje odloči za produkt, ki jim ustreza in
ponuja vse za njihove potrebe.

3.2.7. NAČIN DOSTOPA
3.2.7.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM DOSTOP
Microsoft v tem pogledu vsekakor prevladuje. Uporabnikom omogoča dostop preko spletne
strani znotraj omrežja, delo zunaj podjetja, Outlook vmesnik za dodajanje in urejanje vsebin
ter mobilnega klienta za dostop.
Poleg naštetega ponuja Microsoft na izbiro tudi na zahtevo (On-demand) uporabo ali v
lastnem okolju (On-premise) dostop, kar pomeni, da je lahko nameščen tako na lokalnem
serverju kot na namenskem serverju, ki ga v uporabo daje eno izmed Microsoft podjetji s
sklenjeno pogodbo.

3.2.7.2. SUGAR CRM COMMUNITY EDITION DOSTOP
Brezplačna različica tega priljubljenega CRM-sistema ponuja dostop znotraj lokalne mreže in
dostop zunaj podjetja. Če bi se odločili za eno izmed plačljivih različic, pa so mogoči tudi
dostopi preko mobilnega klienta kot tudi vmesnika Outlook.

3.2.8. ENOSTAVNOST IMPLEMENTACIJE
Enostavnost implementacije je odvisna v veliki meri tudi od tega, ali gre za prehod na novi
sistem ali gre za implementacijo novega določenega sistema v neko podjetje. Če gre za
nadgradnjo, so potrebne priprave na prilagoditev strojne opreme, če je ta potrebna, ter
načrtovanje pri izvedbi vpeljave novega sistema. Pri spremembi sistema je potrebno tudi
predhodno izobraževanje, tako da so zaposleni seznanjeni s spremembami in se tudi nanje
ustrezno pripravijo.
Življenjski cikel za uvedbo CRM v podjetje, naj bi po mnenju strokovnjakov bil naslednji:
I.
Analiza stanja organizacije
– načrtovanje
-– raziskovanje
– sistemska analiza
-– oblikovanje
II.
II. Izvedba
– tehnična izvedba
– izobraževanje
III.
III. Adaptacija
– vzdrževanje in dokumentiranje
– adaptacija
Enostavnost implementacije ne izvira zgolj iz samega sistema, temveč iz celote podanega
življenjskega cikla za uvedbo.
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3.2.8.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM IMPLEMENTACIJA
Če se odločimo za postavitev znotraj našega sistema (On-premise) in gre za vzpostavitev
novega sistema, postopek namestitve zahteva od nas le ustrezno strojno in programsko
opremo. Prilagoditve posameznih modulov in dodatne nastavitve izvajamo po namestitvi na
sistem.
Sistemske in programske zahteve so podane v spodnji tabeli, kjer so zapisane minimalne
sistemske zahteve ob namestitvi na lokalni strežnik.
Tabela 5: Sistemske zahteve za namestitev Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0
Procesor
Spomin
Trdi disk
Mrežna kartica

Minimalne sistemske zahteve
Dual 1.8GHz Pentium (Intel Xeon)
1Gb RAM
400Mb prostega prostora na disku
10/100 Mbps

Operacijski sistem
IIS

MS Server 2008, MS Server 2008 SP2 ali SBS
R2
Verzija 6.0 ali 7.0

MDAC
Programska oprema

Verzija 2.81 že vključena v MS Server 2003
MS SQL 2003 s SP ali MS SQL 2005
Microsoft Dynamics spletna programska
oprema
Microsoft Dynamics spletni odjemalec

Če se odločimo za najem strežnika (On-demand), v tem primeru gre za namenske strežnike, ki
lahko poganjajo tudi več CRM-sistemov in med seboj lahko povezujemo tudi več strežnikov.
Začetno namestitev tako izvede zunanje podjetje in ni potrebno izvajati nastavitev.

3.2.8.2. SUGAR CRM COMMUNITY EDITION IMPLEMENTACIJA
Sistemske zahteve za postavitev Sugar CRM so manjše kot za postavitev Microsoft Dynamics
CRM produkta. Ker gre za odprtokodni projekt, tudi zahteve glede baze SQL in operacijskega
sistema niso tako skrčene, saj deluje skorajda na vseh platformah.
Tabela 6: Sugar CRM minimalne sistemske zahteve

Sugar CRM Community
Edition
Procesor
Spomin
Trdi disk
Mrežna kartica

Minimalne sistemske zahteve
1 Ghz procesor minimalno
512 Mb RAM
250 Mb prostega prostora na disku
10/100 Mbps

Operacijski sistem

Win XP, Vista, 7, Server 2003 in 2008, Linux in Mac OS X
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Programska oprema

MS SQL 2003 s SP, MS SQL 2005 ali MySQL (Oracle v Enterprise
različici)
Apache
PHP

V tem pogledu bi gotovo prednost pripisali odprtokodni rešitvi, saj je bolje podprta in ni
sistemsko tako zahtevna. Če ima podjetje ustrezno infrastrukturo in programsko opremo za
Microsoft Dynamics CRM, verjetno to ne pomeni dodatnih stroškov – običajno se tako
podjetje odloči ravno za produkt podobne ali enake programske hiše.
Glede namestitve Sugar CRM je ta izredno preprosta, razen vpisa gesel in nastavitev dostopov
do baze, spletnega vmesnika in dostopa od zunaj ni treba nastavljati karkoli posebnega ob
namestitvi.

3.2.9. INTEGRACIJA PODATKOV
3.2.9.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM INTEGRACIJA PODATKOV
Microsoft pri uvozu podatkov ponuja kar nekaj različnih možnosti. Zavedajo se, da lahko
naredijo stranke prehod iz drugih sistemov, prehod s starega CRM 3.0 na novega ali pa le
želijo dodati podatke v zbirko podatkov.
CRM ponuja možnost avtomatizacije uvoza podatkov, tako da podatkov ne bo treba ročno
vnašati.
Microsoft ponuja 5 različnih orodij, ki omogočajo vnos in vsako izmed teh je zasnovano za
določen nabor podatkov oziroma izvor podatkov:
• čarovnik za uvoz (Bulk Import Wizard),
• uvoz podatkov različnih tipov (Data Migration Framework),
• uvoz podatkov za Microsoft Office Outlook s poslovnim urejevalnikom kontaktov
(Data Migration Wizard for Microsoft Office Outlook with Business Contact
Manager),
• Microsoft Dynamics CRM vtičnik za Microsoft Dynamics CRM (Microsoft Dynamics
CRM connector for Microsoft Dynamics GP) in
• Microsoft CRM SDK.
ČAROVNIK ZA UVOZ
Čarovnik za uvoz omogoča uvoz podatkov za potenciale, kontakte, račune, dogovore in
marketing. Vgrajen je v Microsoft CRM-sistem. Podatki uvoženi s tem orodjem pripadajo
uporabniku, ki jih je uvozil. Podatki morajo biti pred uvozom pripravljeni v pravi obliki, in
sicer CVS ali v tekstovni datoteki ločeni s kolonami ali tabulatorji.
Orodje ne more uvoziti podatkov, kot so zapiski ali priponke, je pa mogoče uvoziti določen
kontakt, ki se preko entitete povezuje z univerzalnim ID-jem za glavni zapis v CRM-sistemu
pred uvozom podatkov.
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UVOZ PODATKOV RAZLIČNIH TIPOV
Uvoz podatkov različnih tipov je del sistema Microsoft Dynamics CRM. Po navadi se uporabi
ob prvi implementaciji za uvoz vseh podatkov v različnih podatkovnih zbirkah in formatih v
sam sistem CRM.
Glavne značilnosti za uporabo tega orodja so:
• izvirni podatki niso bili kreirani z Microsoft Outlook z Business Contact Manager ali
Microsoft Dynamics GP;
• zapisi morajo biti na voljo različnim Microsoft CRM uporabnikom;
• podatki za uvoz vsebujejo zapiske ali priponke;
• podatki vsebujejo veliko povezanih podatkov;
• podatki morajo biti uvoženi v entiteto, ki ne spada med potenciale, račune, kontakte ali
oglaševalsko akcijo.
Uvoz s pomočjo tega orodja se lahko uporabi za slednje entitete v Microsoft Dynamics CRM
tudi v primeru, da potrebujemo lastna polja v teh entitetah:
Tabela 7: Uvoz različnih podatkov ter povezave med entitetami

Račun
Naslov
Zaznamba
(Zaznamek)
Primer
Konkurenca
Kontakt
Kontakt
Pogodba

Popust
List s popusti
E-naslov

Zapis
Priložnost
Priložnost za produkt

Produkt
Zaznamek
Zaznamek za produkt

Faks
Račun
Račun produkta
Vodja
Pismo

Naročilo
Naročilo produkta
Telefonski klic
Cenik
Cenik postavk

Prodajna literatura
Predmet
Opravilo
Enota
Grupa enote

Podatki za uvoz iz različnih virov tipa CDF je najbolje opraviti z omenjenim orodjem. Orodje
vključuje tudi čarovnika za zajem podatkov, ki jih bomo potrebovali.
UVOZ PODATKOV ZA MICROSOFT OUTLOOK S POSLOVNIM
UREJEVALNIKOM KONTAKTOV
Če želimo narediti prehod iz Microsoft Outlook s poslovnim urejevalnikom kontaktov na
Microsoft CRM v tem primeru uporabimo to orodje. Čarovnik nam pomaga pri uvozu
podatkov iz starega sistema v novi sistem. Prenos podatkov mora izvajati uporabnik z
administratorskimi pravicami v Microsoft CRM sistemu. Orodje je zasnovano za enkratni
prenos.
MICROSOFT DYNAMICS VTIČNIK ZA MICROSOFT DYNAMICS GP
Če potrebujemo migracijo podatkov iz Microsoft Dynamics Great Plains 8.0 ali novejši v
Microsoft in želimo, da pozneje ostanejo podatki sinhronizirani med obema aplikacijama,
potem uporabimo to orodje. Orodje je zasnovano za uvoz podatkov s sinhronizacijo med
dvema aplikacijama.
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MICROSOFT CRM SDK
Orodje je namenjeno zgolj za uvoz v lastno kreirano entiteto v Microsoft Dynamics CRM.

3.2.9.2. SUGAR COMMUNITY EDITION CRM INTEGRACIJA PODATKOV
Možno je uvoziti podatke v Sugar CRM preko Urejevalnika kontaktov (Contact Manager) in
uvoziti podatke v naslednjih oblikah in modulih:
• računi: ločeno z vejico, ločeno s tabulatorji, lastno razmejeno, Jigsaw, Salesforce.com
in ACT;
• kontakti: ločeno z vejico, ločeno s tabulatorji, lastno razmejeno, Jigsaw,
Salesforce.com in ACT;
• potenciali, priložnosti in primeri: ločeno z vejico, ločeno s tabulatorji, lastno
razmejeno in Saleforce.com;
• stranke: ločeno z vejico, ločeno s tabulatorji in lastno razmejeno. Možnosti uvoza za
Flex Related fields ni možna.
Administratorji lahko uvozijo podatke za uporabnike.
Za uspešen uvoz spustnega seznama je treba zagotoviti, da je datoteka za uvoz vsebuje
vrednosti v podatkovni bazi (imena vrednosti) in ne prikazuje tabel. Razlog je v tem, da Sugar
CRM potrebuje ID-asociacijo za vsako vrednost, shranjeno v bazi.

3.2.10.

ZUNANJA POMOČ

Če bi se vsako podjetje na dan ukvarjalo s postavitvijo CRM-sistema, nihče ne bi imel težav
pri optimizaciji, načrtovanju in tudi odpravi napak, ki se pojavijo. Žal ni tako in ravno to je
razlog, da je dobro vedeti tudi pred nakupom sistema, kako se bomo lahko zanesli, če bo ta
potrebna.

3.2.10.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM POMOČ
Možnosti za dostop do podpore izdelkom Microsoft Dynamics
Če ste pristopili v programe za podporo izdelkom, lahko do podpore dostopate na sledeče
načine:
•
•

stopite v stik z vašim Microsoftovim partnerjem;
če ste uporabnik katerega od programov podpore za izdelke Microsoft Dynamics:
o dostopajte do podpore s prijavo za Pomoč strankam (CustomerSource),
o pokličite pomoč uporabnikom.

Poiščite podporo v skupnosti
Skupnost Microsoft Dynamics omogoča strankam in partnerjem, da na enem mestu
spregovorijo o svojih izzivih, izmenjujejo mnenja, izkušnje in vire.
Za Microsoftove partnerje

42
Uporabniki programov podpore lahko do podpore dostopate na naslednje načine:
•
•
•

s prijavo v Partnersko pomoč (PartnerSource);
pokličite pomoč uporabnikom in
če ste včlanjeni v Microsoftov partnerski program imate na voljo veliko različnih
dostopov do podpore, ki predstavljajo ugodnost Partnerskega programa. [20]

3.2.10.2. SUGAR COMMUNITY EDITION CRM POMOČ
Brezplačna različica uporabnikom ne ponuja telefonske ali drugačne pomoči. Na voljo je
spletno mesto z opisi in navodili za pomoč ter uradni forum Sugar CRM.

3.3.

ANKETA UPORABE MICROSOFT DYNAMICS CRM IN SUGAR CRM
COMMUNITY EDITION

V IT-oddelku družbe Infonet media, d. d., je bila narejena kratka anketa glede uporabe
Microsoft Dynamics CRM in Sugar CRM Community Edition, ki se je navezovala na
uporabno in primernost uporabe obeh CRM-sistemov. Pogled je bil usmerjen predvsem v
brezplačen produkt in njegovo oceno.

3.3.1. PREGLED ANKETE IN REZULTATOV
1. Ali ste uporabnik CRM-sistema?

Slika 25: Anketa - Ali ste uporabnik CRM-sistema?
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2. Ste že kdaj uporabljali Microsoft CRM ali Sugar CRM?

Slika 26: Anketa - Ste že kdaj uporabljali Microsoft CRM ali Sugar CRM?

3. Koliko časa
asa že uporabljate CRM-sistem?
CRM

Slika 27: Anketa - Koliko časa
asa že uporabljate CRM
CRM-sistem?

4. Kako pogosto uporabljate CRM-sistem?
CRM

Slika 28: Anketa - Kako pogosto uporabljate CRM-sistem?
CRM
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5. Kako dobro poznate Microsoft Dynamics CRM, čee 1 pomeni zelo slabo in 5 zelo
dobro?

Slika 29: Anketa - Kako dobro poznate Microsoft Dynamics CRM, če 1 pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro?

6. Kako dobro poznate Sugar CRM Community Edition, čee 1 pomeni zelo slabo in 5 zelo
dobro?

Slika 30: Anketa - Kako dobro poznate Sugar CRM Community Edition, čee 1 pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro?

7. Kateri sistem je po vašem mnenju preglednejši za uporabo?

Slika 31: Anketa - Kateri sistem je po vašem mnenju preglednejši za uporabo?
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8. Izberite razlog, zakaj je omenjeni CRM sistem po vašem mnenju za vas preglednejši?

Slika 32: Anketa - Izberite razlog, zakaj je omenjeni CRM-sistem
CRM sistem po vašem mnenju za vas preglednejši?

9. Kako bi ocenili enostavnost uporabe Microsoft Dynamics CRM?

Slika 33: Anketa - Kako bi ocenili enostavnost uporabe Microsoft Dynamics CRM?

10. Kako bi ocenili enostavnost uporabe Sugar CRM sistema?

Slika 34: Anketa - Kako bi ocenili enostavnost uporabe Sugar CRM sistema?
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CRM
ema v podjetju?
11. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na izbiro CRM-sistema

Slika 35: Anketa - Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na izbiro CRM-sistema
CRM
v podjetju?

12. Če bi se morali odločiti
čiti
iti med Microsoft Dynamics CRM in Sugar CRM glede na njuno
funkcionalnost in ceno,
ceno za kateri produkt bi se kot IT-delavec
delavec odločili?

Slika 36: Anketa - Kateri CRM je primernejši za manjše podjetje?
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13. Ali menite, da velikost podjetja vpliva na izbiro produkta?

Slika 37: Anketa - Ali menite, da velikost podjetja vpliva na izbiro produkta?

14. Kako pomembna je po vašem mnenju analiza stanja v podjetju pred uvedbo CRM
sistema, če 1 pomeni, da ni pomembna,
pomembna in 5, da je zelo pomembna?

Slika 38: Anketa - Kako pomembna jee po vašem mnenju analiza stanja v podjetju pred uvedbo CRM sistema?
sistema

15. Koliko časa menite, da bi potrebovali
potrebovali za izdelavo forme (Racunalniki),
(Racunalniki da bi jo sami
izdelali v Microsoft Dynamics CRM?

Slika 39: Anketa - Koliko časa
asa menite
menite, da bi potrebovali zaa izdelavo forme (Racunalniki) v Microsoft CRM?
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potrebovali za izdelavo forme (Racunalniki),
(Racunalniki da bi jo sami
16. Koliko časa menite, da bi potrebovali
izdelali v Sugar CRM Community Edition?

Slika 40: Anketa - Koliko časa menite
te, da bi potrebovali zaa izdelavo forme (Racunalniki) v Sugar CRM?

17. Ali je po vašem prednost produkta, da je brezplačen?
brezpla

Slika 41: Anketa - Ali je po vašem prednost produkta, da je brezplačen?
brezpla

18. Za kateri CRM-produkt
produkt bi se bi vi raje odločili, če bi CRM
RM potrebovalo manjše
podjetje?

Slika 42: Anketa - Za kateri CRM-produkt
produkt bi se bi vi raje odločili,
odlo
čee bi CRM potrebovalo manjše podjetje?

19. Kaj vas pri uporabi CRM-produkta,
CRM
ki ga vi uporabljate, najbolj moti?
Pri tem vprašanju so se pojavili različni
razli odgovori:
–
–
–

preveč vpisovanja podatkov,
podatkov
kompleksnost in
prevelik za majhne uporabnike (Microsoft Dynamics CRM).
CRM)
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20. Ali se bo v prihodnosti število CRM-sistemov
CRM
v podjetjih povečalo??

Slika 43: Anketa - Ali se bo v prihodnosti število CRM-sistemov
CRM
v podjetjih povečalo?

3.3.2. POVZETEK REZULTATOV
Kot je bilo pričakovati, uporabnike pri uporabi CRM najbolj moti ravno vpisovanje podatkov.
Tudi zaključek, da je Sugar CRM Community Edition primernejši za manjša
manjša podjetja kot tudi
za bolj običajne uporabnike, kaže predvsem na to, da gre za sistem,
sistem ki je namenjen ravno
enostavno uporabi, manjšim in nezahtevnim podjetjem, ki CRM potrebujejo kot dodatno bazo
za lažje vodenje in pripravo baz dokumentov in podobno, ne
ne pa kot primarno orodje, s
katerim bo mogoče izdelovati tudi poročila,
poro ila, se mobilno povezovati in delati analize.
Anketa bi vsekakor pokazala drugačne
druga
rezultate, če bi joo izvajali med vsemi uporabniki. Če bi
anketo izvajali v bistveno večjem
jem podjetju, bi se rezultati vsekakor spreminjali glede na
dejavnost podjetja, njegovo velikost in raznolikost uporabnikov.

4. PRIHODNOST CRM
Z razvojem in vedno boljšo povezljivostjo in večjim
ve
izborom tako raznih dodatkov kot
pripomočkov
kov za lažje delo s CRM-produkti
CRM
bo gotovo vedno več podjetij, ki se bodo odločila
odlo
za prehod na CRM-sistem.
Tudi trend naraščanja različnih
čnih
nih CRM produktov kaže, da so takšni in drugačni
druga produkti vedno
drugač
bolj zanimivi tako za mala, srednja
sredn kot velika podjetja, četudi
etudi trenutno pridejo do izraza ravno
v večjih podjetjih.
Microsoft pripravlja novo različico
različico Microsoft Dynamics CRM 5.0, ki naj bi za splošno
uporabo bila na voljo v drugi polovici leta 2010. Nova različica
razli ica bo prinesla nekaj novosti,
no
ne
bo pa velikih sprememb, kar se tiče
ti funkcionalnosti in uporabe produkta. Na voljo naj bi bila
integracija s pomočjo
jo WSS 3.0, možnost poizvedbe za pregledom, samodejni filter sortiranja
ter novi meniji na traku (Ribbon),
(Ribbon) kot so v Office 2007 paketu naprej.
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Tudi Sugar CRM pripravlja novo različico Community Edition, ki je na voljo že v beta
različici za prenos in testiranje. Spremembe, pripravljene v tej različici, bodo predvsem
vizualnega vidika. Na voljo bo nekaj izboljšav na področju izdelave lastnih modulov in
postavitve menijev, večjih sprememb, kot bi bil npr. vtičnik Microsoft Outlook, trenutno ni
pričakovati v brezplačni različici.
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE
V diplomski nalogi sem se usmeril v predstavitev in primerjavo plačljivega in brezplačnega
CRM-produkta za pomoč pri vodenju in nadzoru opravil in dela v podjetju. Namen je bil
prikazati pomembne lastnosti CRM-sistemov, ki jih imajo tako na zaposlene v podjetju kot
tudi vse vpletene v poslovnemu procesu.
Na kratko sem predstavil osnovne module in njihove komponente, da bi dobili splošen pogled
na to, kaj nam CRM-sistem vse lahko ponuja.
Najbolj zanimiv del pri izdelavi diplomskega dela je bil meni osebno tisti, kjer sem izvajal
primerjavo glede na funkcionalnosti tako Microsoft Dynamics CRM kot tudi Sugar CRM
Community Edition. Ob tem sem si oba sistema naložil tudi na server, kjer sem testiral
posamezne komponente in tudi izdeloval modul za prikaz učinkovitosti in hkrati enostavnosti
dela z njimi. Ob tem sem tudi spoznal, da gre za močno orodje, ki ob prvem pogledu morda
ne ponuja toliko različnih pripomočkov, a kaj kmalu sem ugotovil, da bi poznavanje obeh
sistemov vzelo veliko več časa, kot bi pričakoval. Oba produkta imata specifične elemente in
način delovanja, tako da bi bilo potrebno nekaj časa za prebiranje celotne dokumentacije v
povezavi z delom na sistemu in raziskovanje.
Na koncu sem nekaj pozornosti namenil kratki anketi, katere cilj ni bil prikazati, da je en
sistem boljši kot drugi, temveč pokazati, kako različna so lahko mnenja uporabnikov znotraj
istega oddelka v podjetju. Skozi celotno delo sem pokazal tudi, da je izbira pravega orodja še
kako pomembna, pomembna je tudi priprava in analiza vseh dogodkov, ki se v procesu
uvajanja CRM-sistema morajo izvesti. Ob vsem tem se je treba zavedati, da omenjeni orodji
vsebujeta podobne module in ponujata podobno funkcionalnost, a kljub vsemu se moramo
zavedati, da je Microsoft Dynamics CRM močnejše orodje, ki ponuja vse, kar potrebujejo tudi
največja podjetja.
Konkurenca na področju CRM-produktov je zelo velika, zato ne smemo pozabiti, da
predstavljeni orodji nista edini, ki ju je mogoče v ta namen uporabiti.
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