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Povzetek 
 

Vsebina diplomske naloge spada v področje računalništva pod upravljanje odnosov s 

strankami ali CRM (ang. Customer Relationship management).  

Prvi del naloge zajema predstavitev sistema CRM in njegovo arhitekturo. Sledi opis ključnih 

funkcionalnosti, ki jih tak sistem ponuja in kakšne so njihove prednosti. Zatem je prikazan 

stroškovni vidik vpeljave in uporabe sistema CRM.    

Glavni namen diplomske naloge sledi v 7. poglavju, kjer medsebojno primerjamo pet izmed 

najbolj razširjenih sistemov CRM (CiviCRM, Zoho CRM, SugarCRM, Microsoft Dynamics 

CRM in OnContact CRM) . Pri tem sta dva sistema brezplačna, trije pa plačljivi. S pomočjo 

tabele primerjamo, kateri sistem ima katero funkcionalnost. Nato s pomočjo MoSCow analize 

določimo, kateri CRM sistem je najbolj primeren za majhno podjetje. 

Sekundarni namen je bil pridobiti uporabno vrednost naloge, in sicer pri izbiri sistema CRM. 

Le to smo preverili na primeru našega družinskega podjetja, ki je imelo v zadnjih letih 

potrebo po njem. Tako smo izvedli analizo poslovnih procesov podjetja in skušali ugotoviti, 

implementacija katerega sistema CRM (izbirli smo med SugarCRM in CiviCRM) bi bila bolj 

ustrezna za potrebe podjetja. 

 

Klju čne besede: 

- CRM 

- CiviCRM 

- Zoho CRM 

- SugarCRM 

- Microsoft Dynamics CRM  

- OnContact CRM 

- mikro podjetje 

- primerjava 

- MoSCoW analiza 
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Abstract  
 

The diploma thesis content can be classified under the category of Customer Relationship 

Management (CRM) in Computer science. 

The first part of the thesis is comprised of an overview of the CRM and its architecture. 

Description of the key features of CRM and what are its advantages is what follows next. In 

the following segment we try to show the cost aspect of the CRM implementation. 

The main purpose of the thesis is shown in chapter 7, where the comparison of five of the 

most popular CRM's (CiviCRM, Zoho CRM, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM and 

OnContact CRM) is made. The first two are free of charge, while the latter three are not. 

Differences in their functionalities are displayed within the table. Afterwards, with the help of 

the MoSCow analysis, we try to determine which CRM system is most suitable for a small 

business enterprise. 

Secondary purpose was to demonstrate the practical value of the thesis by choosing the right 

CRM system for our family company. We analysed  our business processes and tried to 

determine, implementation of which CRM system (the decision was between SugarCRM and 

CiviCRM) was most suitable for our company's needs. 

 

Keywords: 

- CRM 

- CiviCRM 

- Zoho CRM 

- SugarCRM 

- Microsoft Dynamics CRM  

- OnContact CRM 

- micro-enterprise 

- comparison 

- MoSCoW analysis 
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1. Uvod 
 

Za podjetja že od nekdaj velja, da je njihov glavni cilj ustvarjanje dobička. Vendar kako ga 

ustvariti? Poslovne razmere se nenehno spreminjajo – trgi so vse bolj nasičeni, kupci so bolj 

zahtevni, konkurenca pa agresivnejša. Eden od načinov je gotovo optimizacija odnosov s 

strankami. Vsakemu podjetju je v interesu, da ima čim več strank in da jih čim dlje obdrži. 

Tako mora podjetje svoje delovanje vseskozi prilagajati zahtevam trga oziroma svojim strank. 

Ključni člen poslovanja podjetja je torej stranka. Brez nje je obstoj podjetja nesmiseln. 

 

V zadnjem desetletju je razvoj informacijskih sistemov s seboj pripeljal tudi orodje, ki je v 

ospredju te diplomske naloge. Z njegovo pomočjo hranimo podatke o strankah, zalogi, stanju 

poslovnih procesov ipd. Pravimo mu sistem za upravljanje odnosov s strankami ali CRM 

(angleško za Customer Relationship Management). S pojavom globalizacije in masovne 

izdelave je njegova vloga vse večja, saj je sicer težko poznati in spremljati posameznikove 

potrebe. 

 

CRM upravlja trženje, prodajo in izvajanje storitev za stranke. Z njim lahko merimo 

pridobivanje novih strank, obenem pa spremljamo zadovoljstvo obstoječih strank. Pomaga 

nam vzdrževati jasno sliko o strankah od prvega stika vse do prodaje. Informacije se hranijo 

na enem mestu, kar omogoča tako izmenjavo informacij kot tudi vključevanje stranke v 

določeno fazo poslovanja.  

Pri tem je potrebno poudariti, da so si vsa podjetja na nek način različna. Imajo drugačne 

poglede, vizijo, vrednote in okolje. Zato mora imeti vsako podjetje svojo edinstveno rešitev 

CRM. 

 

V diplomskem delu bi radi za naše družinsko podjetje (Una-line d.o.o.) izvedli analizo 

poslovnih procesov in skušali ugotoviti, katera rešitev CRM bi najbolj ustrezala potrebam 

podjetja. Podjetje se je specializiralo za opravljanje komercialno-posredniških storitev pri 

veleprodaji tekstila in računovodskih storitev. CRM bo vpeljan predvsem zaradi pomoči pri 

komunikaciji s strankami pri veleprodaji tekstila. Direktor podjetja je namreč doslej za 

komunikacijo uporabljal zgolj svoj poštni račun, hkrati pa ni imel niti centraliziranega 

imenika strank.  

 

Poleg implementacije sistema CRM bomo preučili tudi stroškovni vidik vpeljave različnih 

CRM sistemov (lastniški, odprtokodni) glede na velikost podjetja. Zanimala nas bo tudi 

primerjava različnih sistemov CRM po njihovih funkcionalnosti glede na to, ali so plačljivi ali 

ne. 
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2. Sistem CRM 
 
Kako sploh definirati sistem za upravljanje odnosov s strankami? Obstaja veliko definicij, saj 

je nanj možno gledati iz več vidikov. Je pa gotovo eden najpomembnejših členov v 

poslovanju s strankami. Z enim stavkom bi lahko rekli, da je poslovna strategija, katere cilj je 

razumevanje, pričakovanje in ravnanje organizacije z obstoječimi in potencialnimi strankami, 

hkrati pa temelji na zaupanju in obojestranski koristi.  

V nadaljevanju bomo skušali prikazati pomen teh treh ključnih besed (stranka, odnos, 

upravljanje), ki sestavljajo to »filozofijo«. 

 

Stranka 

Večinoma si pomen stranke razlagamo preozko – predstavljamo si osebo, ki v zameno za 

denar kupi neko storitev ali izdelek. V realnosti je pomen širši. Definicija po Claudie Imhoffu 

pravi: »Pod stranko si lahko predstavljamo vsakega udeleženca (posameznika ali 

organizacijo), vpletenega v proces pridobivanja izdelkov in storitev podjetja, ali deležnika,  ki 

je kakorkoli drugače v interesu organizacije.« [1]  

Stranka torej ni samo kupec izdelka ali storitve, temveč vsi tisti, za katere podjetja smatrajo, 

da je upravljanje odnosov z njimi pomembno. Obenem se je potrebno zavedati, da je težje 

pridobiti novo stranko kot pa nek izdelek ali storitev ponovno prodati stari stranki. Še vedno 

pa večina podjetij vidi stranko samo kot kupca izdelkov ali storitev in tako izdelek postavljajo 

na prvo mesto, namesto da bi se posvetili potrebam strank in upravljanju odnosov z njimi. 

V današnjem poslovnem svetu je ključno, da podjetja dobro poznavajo potrebe strank in jim 

nudijo hitro odzivnost. Vendar kako to doseči? Potrebno je vedeti, za katere stranke želijo 

imeti informacije in katere informacije so sploh bistvene za učinkovito strategijo upravljanja 

odnosov.  

Strategija upravljanja odnosov s strankami v celoti nadzira področje merjenja učinkovitosti in 

vrednosti stranke za podjetje. Obstaja več načinov merjenja donosnosti strank v neki 

organizaciji. Najpogosteje klasificiramo obstoječe in potencialne stranke glede na prihodke od 

prodaje. Jay in Adam Curry sta v svoji raziskavi ugotovila sledeče: [2] 

- obstoječe stranke prinesejo 90% prihodkov od prodaje 

- 20% največjih strank prinese podjetju 80% prihodkov od prodaje 

- zadovoljstvo strank je kritično za povečanje kroga rentabilnejših strank 

- med vsemi strankami je 5% do 30% takšnih, s katerimi lahko nadgradimo odnose 

- povečanje kroga rentabilnejših strank za 2% lahko pomeni 10% višje prihodke in za 

50% večji dobiček 

- velik del trženjskega proračuna se porabi na ne-strankah 
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Odnosi 

Podobno kot pri pojmu stranke si tudi odnose napačno predstavljamo – večina je mnenja, da 

odnos s stranko obstaja le v povezavi z nakupom storitve ali izdelka. Vendar je nakup samo 

del odnosa, medtem ko sta medsebojno komuniciranje in ugotavljanje potreb stranke tista, ki 

res doprineseta k pomenu odnosa s stranko.  

Odnosi med organizacijo in strankami vsebujejo neprestano komunikacijo in interakcijo. Ti 

odnosi so lahko več vrst: kratkoročni ali dolgoročni, neprekinjeni ali diskretni ter ponavljajoči 

se ali enkratni.  

Naloga sistema CRM je, da vodi te odnose tako, da so dobičkonosni in koristni tako za 

organizacijo kot za stranko. 

 

Upravljanje 

Upravljanje (ang. management) odnosov s strankami je trud, ki ga mora organizacija vložiti, 

da se vzpostavi dolgoročno in učinkovito sodelovanje med organizacijo in stranko. Ni 

zaključena aktivnost, ki se izvaja samo v fazi trženja, temveč je del kulture podjetja. 

Sposobnost upravljanja je pogoj, da se informacije o strankah in odnosih uporabijo v 

poslovanju. 

  

Cilji in koristi upravljanja odnosov s strankami 

Poglejmo si sklop koristi in ciljev, ki jih sistem CRM skuša doseči po Kovačiču, Grozniku in 

Ribiču [3]: 

- vzpostavitev in upravljanje dobičkonosne množice strank in ne samo množice 

izdelkov 

- prepoznavanje strank, ki prinašajo največ dobička ter povečevanje truda, da bi ohranili 

oziroma pridobili prav te stranke in zadovoljili njihove potrebe 

- osredotočanje virov na dobičkonosne poslovne odnose 

- uporaba različnih prodajnih poti, da bi zadovoljili različne potrebe in preference strank 

- prepoznavanje novih možnosti za ustvarjanje nove vrednosti za vsako stranko posebej 

nenehno zbiranje podatkov o stranki z namenom lažjega predvidevanja njenega 

obnašanja, s tem pa usmerjanje aktivnosti in vzpostavitev osebnega odnosa s stranko 

- 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: je posledica tako nižjih stroškov kot povečane zvestobe strank 

 



 
Cilji so tudi [4]:  

- večja interna odgovornost: z

orodja omogočajo vsakomur (glede na pooblastila v podjetju) spremljanje celotnega

toka zahtevkov od njihovega kreiranja do

- večje zadovoljstvo zaposlenih: dostopnost dobrih orodij olajša delo zaposlenim,

posebej tistim, ki želijo klientom posredovati 

- boljše poslovno obveš

ustrezno prilagojene izdelke in storitve ter uporabi primernejše marketinške strategije

in ravni podpore 

 

Podjetja, ki poznajo potrebe svojih strank, lahko 

zmanjšajo stroške. S tem pridejo do pove

 

Slika 1. Vpliv CRM na dobi

 
Ključni dejavniki uspeha vpeljave sistema 

S pomočjo ključnih dejavnikov uspeha lahko bistveno zmanjšamo verjetnost neuspeha pri 

vpeljavi sistema. Z njimi preverjamo, ali so pred za

dejavniki, na katere je potrebno biti pozoren. Klju

splošnem vežejo na področ

kulture, tehnologije in podpore vodstva

1. Jasna opredelitev in široka podpora v stranko usmerjeni p

izvirati iz poslovnih potreb organizacije in njene opredelitve stranke. Njena osnovna

funkcija je promocija ideje CRM v celotni organizaciji in vzdolž vseh poslovnih 

ja interna odgovornost: z dodelitvijo in sledenjem različnim zadolžitvam CRM

jo vsakomur (glede na pooblastila v podjetju) spremljanje celotnega

d njihovega kreiranja do zaključka 

je 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

ilagojene izdelke in storitve ter uporabi primernejše marketinške strategije

Podjetja, ki poznajo potrebe svojih strank, lahko poglavitno povečajo prihodke in obenem 

S tem pridejo do povečanja dobičkonosti podjetja (Sli

. Vpliv CRM na dobičkonosnost organizacije

ni dejavniki uspeha vpeljave sistema pri upravljanju odnosov s strankami

nih dejavnikov uspeha lahko bistveno zmanjšamo verjetnost neuspeha pri 

vpeljavi sistema. Z njimi preverjamo, ali so pred začetkom implementacije upoštevani vsi 

dejavniki, na katere je potrebno biti pozoren. Ključni dejavniki uspeha strategij

področja poslovnih strategij, organizacijske strukture,

kulture, tehnologije in podpore vodstva [3]:  

Jasna opredelitev in široka podpora v stranko usmerjeni poslovni strategiji, ki mora

izvirati iz poslovnih potreb organizacije in njene opredelitve stranke. Njena osnovna

funkcija je promocija ideje CRM v celotni organizaciji in vzdolž vseh poslovnih 

7 

nim zadolžitvam CRM, 

jo vsakomur (glede na pooblastila v podjetju) spremljanje celotnega 

je zadovoljstvo zaposlenih: dostopnost dobrih orodij olajša delo zaposlenim, 

ne podatke 

anje: podjetje svoje kliente bolje spozna in jim zato ponudi 

ilagojene izdelke in storitve ter uporabi primernejše marketinške strategije 

čajo prihodke in obenem 

konosti podjetja (Slika 1) [3]. 

 

konosnost organizacije 

pri upravljanju odnosov s strankami 

nih dejavnikov uspeha lahko bistveno zmanjšamo verjetnost neuspeha pri 

etkom implementacije upoštevani vsi 

ni dejavniki uspeha strategije CRM se v 

ja poslovnih strategij, organizacijske strukture, organizacijske 

oslovni strategiji, ki mora 

izvirati iz poslovnih potreb organizacije in njene opredelitve stranke. Njena osnovna 

funkcija je promocija ideje CRM v celotni organizaciji in vzdolž vseh poslovnih 
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funkcij. Da je to mogoče, je potrebno poskrbeti za dobro razumljivost strategije in 

njeno sprejetost na ravni celotne organizacije. 

2. Postavitev merljivih poslovnih ciljev, ki so osnova za izgradnjo funkcionalnih rešitev 

v sistemu CRM in morajo voditi k uresničevanju poslovnih strategij. 

3. Jasno razumevanje zahtev naših strank. Bistvo poslovne pobude sistema CRM 

najdemo prav v gradnji boljših odnosov s strankami. Vsi odnosi niso enako 

pomembni. Za pravilno oblikovanje strategij, poslovnih aktivnosti in tehnologij je 

kritičnega pomena poznavanje vrednosti strank, njihovih potreb, zahtev in obnašanja. 

Pomembno je optimizirati odnose s strankami v smeri doseganja obojestranskih 

koristi. 

4. Primerna organizacijska struktura in kultura. Obe morata težiti k odpravljanju meja, ki 

so se tradicionalno izoblikovale med posameznimi funkcijskimi področji. Večja kot je 

stopnja povezanosti in sodelovanja med funkcijskimi področji, boljše izkustvo bo 

organizacija lahko zagotovila svojim strankam. 

5. CRM-ju prijazno informacijsko okolje. Izvajanje strategije CRM omogoča napredna 

vloga informatike. Na CRM ne smemo gledati kot na tehnološko pobudo. Izgradnja 

informacijskega okolja mora izhajati iz poslovnih ciljev ter usmeritev in ne obratno. 

Njegova osnovna vloga je posredovati prave informacije pravim ljudem ob pravem 

času in na pravo mesto. 

6. Povezano delovanje množice tržnih poti. Današnje stranke zahtevajo možnost 

komuniciranja in izvajanja poslovnih operacij preko različnih tržnih in 

komunikacijskih poti, pri čemer pričakujejo njihovo povezano delovanje. 

Organizacijska struktura in informacijsko okolje morata podpirati povezano delovanje 

v smislu zagotavljanja optimalnega izkustva stranke prek meja funkcionalnih ovir ter 

tudi ovir, ki jih predstavlja uporaba različnih tržnih poti. Na tem mestu je ključna 

prenova ključnih poslovnih procesov v organizaciji. 

7. Zavedanje velikega pomena zaposlenih in njihove motiviranosti. Ti so sposobni 

spodbujati ali rušiti napore organizacije pri uvajanju novih strategij. Potrebno je 

poskrbeti za široko sprejetje in podporo uvajanju sprememb in novega načina 

razmišljanja s strani zaposlenih. 

8. Podpora in sodelovanje vodstva organizacije igra pri uvajanju ključno vlogo. 

9. Strokovni pristop k uvajanju rešitev CRM. Za uvajanje morajo skrbeti za to 

usposobljene skupine, sestavljene iz strokovnjakov z različnih področij. Med njimi 

zagotovo ne smejo manjkati strokovnjaki s področja trženja, prodaje in informatike. 

Po vsej verjetnosti je potrebno v projekt vključiti tudi izkušene zunanje svetovalce in 

izvajalce z različnih področij, saj je malo verjetno, da organizacija razpolaga z vsemi 

potrebnimi znanji za uspešno realizacijo projekta. 



 
10. CRM je potrebno obravnavati kot kontinuiran proces uvajanja sprememb. V 

uvajanja, predvsem pa potem, ko sistem zaživi, je potrebno velik poudarek nameniti

merjenju, nadzoru in spremljanj

informacij, na podlagi katerih lahko organizacija uvaja nenehne izboljšave.

 

Arhitektura CRM 
 

Sistem CRM sestavlja več razli

prepletajo in skrbijo za različ

 

 
Operativni CRM 

Orodja v operativnem CRM sistemu avtomatizirajo poslovne procese zunanjega poslovanja, 

torej tam kjer prihaja do stika s strankami (prodaja, storitve, trženje). 

rešitve, ki skrbijo za operativno orientirani sistem upravljanja odnosov s stra

programske opreme čelne pisarne (angl. Customer 

V operativni CRM je vključ

podporo vsem komunikacijam s stranko, preko telefona, osebnega sestanka, spl

faksa, ipd. 

CRM je potrebno obravnavati kot kontinuiran proces uvajanja sprememb. V 

uvajanja, predvsem pa potem, ko sistem zaživi, je potrebno velik poudarek nameniti

merjenju, nadzoru in spremljanju delovanja sistema, ki služi za pridobivanje povratnih

informacij, na podlagi katerih lahko organizacija uvaja nenehne izboljšave.

č različnih informacijskih in tehnoloških sestavin, ki 

skrbijo za različna obdobja v življenskem ciklu stranke (Slika 

Slika 2. Arhitektura sistema CRM 

Orodja v operativnem CRM sistemu avtomatizirajo poslovne procese zunanjega poslovanja, 

torej tam kjer prihaja do stika s strankami (prodaja, storitve, trženje). 

rešitve, ki skrbijo za operativno orientirani sistem upravljanja odnosov s stra

čelne pisarne (angl. Customer – Facing Applications).

V operativni CRM je vključena tudi postavitev klicnega centra in spletnega portala. Nudi 

podporo vsem komunikacijam s stranko, preko telefona, osebnega sestanka, spl
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CRM je potrebno obravnavati kot kontinuiran proces uvajanja sprememb. V času 

uvajanja, predvsem pa potem, ko sistem zaživi, je potrebno velik poudarek nameniti 

u delovanja sistema, ki služi za pridobivanje povratnih 

informacij, na podlagi katerih lahko organizacija uvaja nenehne izboljšave. 

nih informacijskih in tehnoloških sestavin, ki se medsebojno 

na obdobja v življenskem ciklu stranke (Slika 2) [3]. 

 

Orodja v operativnem CRM sistemu avtomatizirajo poslovne procese zunanjega poslovanja, 

torej tam kjer prihaja do stika s strankami (prodaja, storitve, trženje). Take programske 

rešitve, ki skrbijo za operativno orientirani sistem upravljanja odnosov s strankami, so del t.i. 

Facing Applications). 

ena tudi postavitev klicnega centra in spletnega portala. Nudi 

podporo vsem komunikacijam s stranko, preko telefona, osebnega sestanka, spleta, e-pošte, 
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Beleži se zgodovina interakcij s strankami, ki nudi zaposlenim dostop do pomembnih 

informacij o kupcih. Na ta način ni potrebno določenih informacij vedno znova pridobivati. 

Zgodovino je možno tudi ažurirati, omogočeno je tudi dodajanje novih informacij. 

Smernice in značilnosti uporabe podatkov na operativni ravni: 

- podatki naj se ne podvajajo, da se izognemo težavam pri njihovem posodabljanju 

- uporabnike zanimajo predvsem trenutne vrednosti podatkov 

- frekvenca dostopa do podatkov je visoka, količina podatkov, s katerimi delamo, pa 

večinoma majhna (podatki o enem nakupu, enem kupcu in le nekaj izdelkih) 

- vzorec načina uporabe je ponavljajoč 

- zanesljivost mora biti visoka, čas dostopa pa kratek 

 

Sodelovalni CRM 

Sodelovalni CRM omogoča podjetju uporabo tehnologij, ki služijo kot podpora sodelovanju s 

strankami, partnerji in dobavitelji. Sodelovanje lahko poteka preko elektronske pošte, sporočil 

SMS ali spletnega portala podjetja (z možnostjo personifikacije prikaza vsebin). Na ta način si 

podjetje pridobi večje zaupanje strank, kar pomaga pri oblikovanju dolgoročnih odnosov. 

Pokriva več vidikov poslovanja podjetja s strankami, kot na primer prodaja, tehnična pomoč 

in trženje. Glavni cilj takega poslovanja je uporabiti vse zbrane informacije z namenom 

izboljšanja storitev, ki jih nudi podjetje. 

 

Analitični CRM 

Naloga analitičnega CRM je opravljanje analize podatkov o strankah. Izvede se vpogled v 

potrebe in želje strank. Izvedejo se tržne kampanje in akcije. Strankam se ustrezno prilagaja 

ponudba izdelkov oziroma storitev, kar pripomore k izboljšanju načina poslovanja z njo.  

Analitični CRM nam torej pomaga razumeti potrebe svojih strank. 

 

Obsega: 

- skladišče podatkov, v katerem so zbrane vse morebitne koristne informacije 

- postopke za prenos podatkov iz operativnega CRM v skladišče podatkov 

- orodja za avtomatizacijo trženja 

- analitična orodja za določene segmente uporabnikov 

 

Tehnologije, ki so v splošnem v uporabi pri analitičnem CRM: 

- podatkovno skladiščenje 

- podatkovno rudarjenje 

- OLAP (Online Analytical Processing) 
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- sistemi za podporo odločanju 

- orodja za izdelavo poročil 

 

Smernice in značilnosti uporabe podatkov na analitični ravni: 

- podatkov načeloma ne posodabljamo, torej podvajanje ni problem 

- uporabnike zanimajo tudi zgodovinski podatki (kot je npr. gibanje prodaje v preteklih 

letih) 

- frekvenca dostopa do podatkov ni enakomerma, količina podatkov, s katerimi delamo, 

pa je velika 

- način uporabe podatkov je raznovrsten 

- zanesljivost ni tako pomembna kot na operativni ravni, obenem pa je tudi čas dostopa 

lahko daljši 

 

Koncept informacijskih orodij uporabljenih v CRM si stemih 
 

Skladišče podatkov 

Skladišče podatkov ni samo neko »odlagališče«, kjer se kopičijo podatki, kot bi sprva 

pomislili. V resnici gre za zbirko prečiščenih, organiziranih in urejenih podatkov, ki služijo 

kot podpora odločanju pri poslovanju. Vanj se zlivajo podatki iz vseh podatkovnih virov 

podjetja. 

Skladišče podatkov je podatkovni vir, ki [5]: 

- je integriran: vsebuje podatke o vseh vidikih dejavnosti podjetja 

- je organiziran po poslovnih področjih 

- vsebuje zgodovinske podatke, pomembne za poslovne analize 

- je nespremenljiv: podatkov se ne spreminja, potem ko so enkrat že vpisani 

- vsebuje podrobne in zbirne podatke 

 

Skladišče podatkov vsebuje podatke iz različnih notranjih in zunanjih virov, zato moramo pri 

prenosu podatkov v skladišče poskrbeti za integracijo in transformacijo podatkov. Potrebno je 

poenotiti identifikatorje (npr. stranka mora imeti enako šifro na vseh oddelkih), poenotiti 

obliko podatkov (npr. format datuma mora biti enak, ne sme se zgoditi, da je evropska oblika 

zapisana drugače kot ameriška), odpraviti je potrebno podvajanje podatkov, ipd.  

Če teh procesov ne bi bilo, podatki ne bi bili logično organizirani, kar bi podjetju povzročalo 

velike težave z iskanjem po podatkih in odkrivanjem odnosov med njimi [6] . 

Skladišče podatkov torej predstavlja zbirko vseh podatkov, ki so organizirani z namenom 

uporabe v poizvedbah in analitičnih postopkih za podporo pri odločanju. 
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Ima pa skladišče podatkov eno pomanjkljivost, in sicer je to ogromna količina podatkov, ki 

nastaja zaradi potrebe po ohranjanju zgodovine. To pomanjkljivost rešujemo z zmogljivo 

programsko in strojno opremo.  

Posamezne tehnike za uporabo podatkov v skladišču podatkov so opisane v nadaljevanju. 

 

Sistemi za podporo odločanju 

Sistemi za podporo odločanju, pogosto poimenovani tudi poslovna inteligenca oz. poslovno 

obveščanje, predstavljajo procese in tehnologije, ki podpirajo sprejemanje odločitev [7] oz. 

pomenijo sposobnost spreminjanja podatkov v informacije ter poslovno znanje. McKeown jih 

opredeli kot informacijske sisteme, ki uporabljajo podatke in informacije iz spomina podjetja 

in zunanjih virov z namenom pravočasnega zagotavljanja iskanih podatkov ter informacij oz. 

odgovorov na vprašanja. Do odgovorov na vprašanja je mogoče priti s pomočjo različnih 

načinov obdelave, in sicer s pomočjo SQL poizvedb, sprotne analitične obdelave podatkov ter 

podatkovnega rudarjenja [6]. SQL je poseben jezik za poizvedovanje po bazah podatkov. 

Metodologija sprotne analitične obdelave podatkov omogoča izpisovanje in prikaz podatkov z 

različnih vidikov z uporabo večdimenzionalnih baz podatkov. Za podatkovno rudarjenje je 

značilno iskanje do tedaj še neodkritih razmerij med podatki. Nalogi omenjenih metodologij 

sta izpisovanje in analiziranje podatkov, shranjenih v podatkovnih skladiščih, z namenom 

naučiti se več o svojih strankah ter njihovih preferencah in navadah. 

 

Poizvedovanje (SQL) 

S poizvedovanjem neposredno dostopamo do najnižjega nivoja podatkov iz skladišča 

podatkov oziroma ustreznega podatkovnega vira glede na potrebe uporabnikov. Včasih s 

poizvedbo ni mogoče poiskati odgovorov na vsa poslovna vprašanja in zadostiti zahtevam po 

pripravi ad-hoc poročil oziroma pogledov na podatke [5]. 

 

Sprotna analitična obdelava podatkov (OLAP) 

S časom se je zaradi kopičenja vse večje in večje količine podatkov pojavil problem 

zagotavljanja pravih in ažurnih podatkov. Sprotna analitična obdelava podatkov (angleško 

OLAP, on-line analytical processing) rešuje ta problem in omogoča uporabnikom 

neposrednem dostop do podatkovnih virov, analizo podatkov in izdelavo različnih 

večdimenzionalnih pogledov na podatke [5] z namenom zagotavljanja strateških informacij za 

odločanje in nadaljnje analize. Za orodja OLAP sta značilni predvsem preprosta uporaba in 

prilagodljivost pogleda na podatke.  

Večdimenzionalnost podatkov je najlažje ponazoriti v obliki večdimenzionalne kocke (Slika 3 

[6]). Vsak rob kocke označuje eno dimenzijo in predstavlja eno spremenljivko. Tako je 

možno preučiti več kombinacij glede na različne spremenljivke (npr. čas, proizvod, trg). 



 
 

 Slika 3. Prikaz tridimenzionalne kocke in razli

 

Z uporabo orodij OLAP je delavcem 

- da si sami na enostaven nač

situacijo  

- da z enostavnim spreminjanjem pogleda na podatke ugotavljajo, kateri podatki so zanimivi 

in relevantni za sprejemanje poslovnih odlo

Pri izdelavi pogledov na podatke orodja OLAP ponujajo naslednje mo

- enostavna izdelava pogledov na podatke in prikaz 

- izdelava primerjav (npr. med 

- definicija pravil za prikaz izjem

- iz obstoječih podatkov 

- izračun agregatnih podatkov, ki n

 

Z orodji OLAP izvajamo poglede na podatke na razli

- zvijanje  (angl. roll-

- vrtanje v globino (angl. drill

značilno iskanje odgovorov na vprašanja »kaj«, »

vsebuje predvidevanja 

- rezanje (angl. slice and dice)

različnih perspektiv

podkocko (Slika 3) 

- vrtenje (angl. pivot)

 

. Prikaz tridimenzionalne kocke in različnih pogledov na podatke

Z uporabo orodij OLAP je delavcem v vodstvu omogočeno [5]: 

da si sami na enostaven način pripravijo ustrezen pogled na podatke

da z enostavnim spreminjanjem pogleda na podatke ugotavljajo, kateri podatki so zanimivi 

sprejemanje poslovnih odločitev 

podatke orodja OLAP ponujajo naslednje možnosti 

pogledov na podatke in prikaz v obliki grafov razli

primerjav (npr. med časovnimi obdobji) 

definicija pravil za prikaz izjem 

podatkov izračun novih podatkov 

un agregatnih podatkov, ki niso na voljo v podatkovnem viru

Z orodji OLAP izvajamo poglede na podatke na različne načine  [5] [6]:

-up): podatke se prikaže manj podrobno 

(angl. drill-down): bolj podroben prikaz podatkov, za katerega je 

odgovorov na vprašanja »kaj«, »če« in »zakaj«, zato pogosto že 

predvidevanja rezultatov in prihodnjih vrednosti 

(angl. slice and dice): pri iskanju odgovorov na vprašanji »kdo« in »kaj« se iz 

nih perspektiv naredi izbor podatkov, ki se ga podrobneje prou

 

): obračanje pogleda na podatke 
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nih pogledov na podatke 

pogled na podatke za dano odločitveno 

da z enostavnim spreminjanjem pogleda na podatke ugotavljajo, kateri podatki so zanimivi 

žnosti [5]: 

v obliki grafov različnih tipov 

iso na voljo v podatkovnem viru 

: 

: bolj podroben prikaz podatkov, za katerega je 

e« in »zakaj«, zato pogosto že 

: pri iskanju odgovorov na vprašanji »kdo« in »kaj« se iz 

naredi izbor podatkov, ki se ga podrobneje prouči in prikaže kot 
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Odkrivanje zakonitosti iz podatkov (Data Mining) 

S tem pojmom označujemo proces iskanja in odkrivanja nepoznanih informacij, skritih 

vzorcev, pravil, trendov in medsebojnih povezav v podatkih z namenom izboljšanja poslovnih 

odločitev [5]. Podjetje lahko odkriva profile strank, ki mu služijo za boljše razumevanje 

njihovih potreb in za oblikovanje modelov predvidevanja obnašanja strank.   

 

Najpogosteje uporabljene tehnike odkrivanja zakonitosti iz podatkov so [5]: 

- nevronske mreže: posnemale naj bi delovanje človeških možganov. Najprej se učimo, 

nato pa te podatke uporabimo. Uporabljajo se večinoma za napoved in analizo 

tveganja. 

- drevesa odločitev: so simbolična predstavitev odločitvene situacije.  

- inducirana oz. odločitvena pravila: namen je podoben kot pri odločitvenih drevesih, le 

da predstavljajo niz pravil »če - potem«. 

- najbližji sosed (angl. nearest neighbour): napoveduje vrednost spremenljivke za 

opazovano enoto tako, da pogleda vrednost iste spremenljivke v tistih enotah, ki so 

najbližje opazovani. 

- genetski algoritmi : temeljijo na ideji. Uporabljajo se za optimizacijo, reševanje 

ekonomskih problemov, strojno učenje, ipd. 

- razvrščanje v skupine (angl. clustering): gre za razvrstitev enot v skupine tako, da je 

znotraj skupin dosežena kar največja homogenost (enote so čim bolj podobne), hkrati 

pa so skupine med seboj čim bolj heterogene (med seboj različne). 

 

Podatkovno rudarjenje je interdisciplinarno področje. Zaželeno je, da v procesu sodelujejo: 

- informatik: skrbi za pripravo podatkov in lociranje le-teh 

- podatkovni analitik: skrbi za primernost metod, izbor primernih podatkov 

- poznavalec področja: definira poslovni problem, izbira relevantne podatke, interpretira 

rezultate ipd. 

- vodja projekta 

 

Poslovni portali 

Poslovni portali povezujejo vire informacij iz poslovnih strukturiranih (podatkovno skladišče 

ipd.) ter nestrukturiranih podatkovnih virov (dokumentni sistemi ipd.), programskih rešitev 

(OLAP, podatkovno rudarjenje) ter zunanjih podatkovnih virov (splet) v enotno vhodno 

točko, ki je dosegljiva z uporabo spletnih brskalnikov [5]. Poleg tega so tudi zelo sposobna 

orodja za iskanje, filtriranje in analiziranje informacij ter se uporabljajo tudi kot podpora 

elektronskemu poslovanju. 
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Poglavitne značilnosti poslovnih portalov so [5]: 

- enostavnost uporabe: hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih informacij znotraj 

ter zunaj podjetja 

- univerzalen dostop do podatkovnih virov 

- možnost iskanja informacij oz. dostopa do podatkov ne glede na podatkovni vir 

(podatkovne baze, tekstovne datoteke, slike, avdio-video format) 

- podpora sodelovanja med uporabniki v realnem času, podpora skupinskega dela 

- personalizacija informacij osebnim potrebam uporabnikov 

- avtomatsko razvrščanje informacij v smiselne kategorije 

- možnosti povezovanja in uporabe programskih rešitev 

- varnost pred nepooblaščenim dostopom zavarovane informacije 

 

Prednosti, ki jih prinaša uvedba in uporaba poslovnih portalov, so [8]: 

- povečana donosnost informacijskih projektov 

- večja učinkovitost poslovanja 

- večja produktivnost 

- zmanjševanje stroškov 

- boljša usposobljenost uporabnikov 

- elektronsko poslovanje 

 

Glede na namembnost je  poslovne portale možno razdeliti na tri skupine: 

- portali za zaposlene (angl. business to employee, B2E): omogočajo dostop do 

poslovnih informacij podjetja, do poslovnih aplikacij, izboljšujejo povezave med 

zaposlenimi in dvigujejo kakovost poslovnih procesov. 

- portali za elektronsko poslovanje (angl. business to business, B2B): namenjeni so 

zunanjim partnerjem. 

- portali za kupce (angl. business to customer, B2C): njihov namen je privabiti in 

zadržati stranke, zbirati informacije o njih in njihovih potrebah ter jih obveščati o 

izdelkih in storitvah. 
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3. Pregled klju čnih funkcionalnosti CRM  

 
Kljub temu, da imajo sistemi CRM precej zanimivih funkcionalnosti, ki privabljajo stranke, je 

v resnici kar nekaj takih, ki so v današnjem času ključni in imajo ogromen vpliv na 

poslovanje. Take bomo v nadaljevanju predstavili. 

 

Enostavnost uporabe in preprosta integracija 

Morda res ne gre za funkcionalnost, vendar je ta lastnost gotovo ena ključnih pri izbiri CRM. 

Implementacija sistema CRM ni smiselna, če ga zaposleni ne znajo uporabljati. Bolj ko je 

ravnanje z njim kompleksno, manj so zaposleni motivirani in bolj jih odbija uporaba takega 

orodja. [9] 

 

Upravljanje s sledmi in poslovnimi priložnostmi 

Ta funkcionalnost zajema več podzahtev, kot so:  

- dodajanje sledi in poslovnih priložnosti za določenega partnerja  

- spremljanje njihovega statusa  

- pregled vseh aktivnosti (zgodovine) za posamezno priložnost ali sled.  

Ti podatki so nujni za izvedbo analiz in izdelavo poročil. [9] 

 

Sledenje statusom zapisov in avtomatsko obveščanje 

Vsaka interakcija v sistemu se zapiše v podatkovno bazo, kar omogoča, da ima vsak zapis o 

priložnostih in aktivnostih omogočeno sledenje statusa. Na ta način imamo pregled nad tistimi 

aktivnostmi in priložnostmi, ki jim je potrebno posvetiti pozornost.  

Nekateri uporabniki želijo prejemati obvestila preko e-pošte ali SMS sporočila vsakič, ko se 

status spremeni. Orodje mora zato omogočati kreiranje delovnih tokov, ki po ustreznih 

nastavitvah takšno aktivnost opravijo avtomatsko. [10] 

 

Pregled podatkov, glede na oddelek podjetja 

Tukaj je mišljen predvsem pregled poslovnih priložnosti, ki jih ustvari določeni oddelek, 

kakšen uspeh ima pri tem ter katere aktivnosti znotraj oddelka so v izvajanju in katere sledijo. 

 

Reklamacije 

Možno je beležiti in spremljati reklamacije strank. Podatki, ki se ponavadi zabeležijo, so 

podatki o kupcu, proizvodu, opis in vrsta okvare, datum prijave, datum rešitve ter morebitni 

dodatni komentarji. Preko reklamacij tako podjetje dobi vpogled v izdelke, katerim je 

potrebno nameniti več pozornosti in na ta način izboljšuje poslovanje. [10] 
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(Tehnična) podpora uporabnikom 

Težave strank oziroma klici v zvezi s težavo se lahko zabeležijo v sistemu CRM. Diagnoza se 

lažje postavi, če uporabnik poda podroben opis težave. Nekateri sistemi ponudijo vprašalnik, 

ki ga uporabnik izpolni in na podlagi katerega se lažje določi ustrezna oseba, ki bo problem 

skušala odpraviti. Včasih je možno tudi spremljati stanje prijavljene težave (ali je težava 

obravnavana, ali je odpravljena, ipd.). 

Včasih stranke težave rešijo kar same, in sicer s pomočjo »baze znanja«, ki ga sistem ponuja. 

Gre za neke vrste knjižnico, ki hrani zapise za odpravo težav, ki so se že pojavljale v 

preteklosti.  

 

Dober iskalnik z iskanjem po vseh poljih 

Zaželjen je dober iskalnik, ki je dostopen povsod na strani, ne glede na to, kje se nahajamo. 

Omogočati mora filtriranje podatkov z nastavljanjem omejitev, kljub temu pa mora biti 

iskanje uporabniku prijazno. 

 

Dodeljevanje nalog drugim zaposlenim 

Sistem mora omogočati dodeljevanje nalog in aktivnosti drugim zaposlenim v podjetju, kar se 

pri sedanjem poslovanju neprestano dogaja. Naloge se dodeljujejo ustno (osebno, preko 

telefona ali sestankov) ali preko drugih orodij, kar vodjem oddelkov ne zagotavlja 

preglednosti in sledenja statusom nalog, saj so naloge večinoma domena posameznika, kar 

zahteva sprotno preverjanje statusa nalog pri vsakem posamezniku. Tako pa imajo uporabniki 

pregled na razdeljenimi nalogami in lahko vidijo, kako naloge napredujejo, katerim projektom 

pripadajo, kdo je izvajalec in kateri je predviden rok za dokončanje naloge.  

 

Podpora načrtovanju in izvajanju kampanj  

Namen kampanj je spremljati trženjske akcije. Pred vsako kampanjo se načrtujejo potrebne 

aktivnosti za izvedbo in dodeljujejo naloge zaposlenim. Zastavijo se cilji, ki jih želi oddelek 

doseči.  Potrebno je spremljanje poteka izvajanja aktivnosti.  

Orodje mora omogočati tudi vnašanje (sledenje) stroškov kampanje. Med in po izvedbi 

kampanje je zaželeno vnašanje odziva strank in ocenjevanje uspešnosti kampanje, s pomočjo 

pregleda novo pridobljenih sledi in poslovnih priložnosti. Preko odzivov pridobimo 

informacijo o tem, katere aktivnosti so se izkazale za uspešne in pri katerih je potrebno iskati 

izboljšave.  

Hranijo se torej zapisi o začetku in koncu kampanje, tipu kampanje, na kateri produkt se 

navezuje, stroških ter opisu kampanje. [9] 

 

»E-mail marketing« in podpora masovnemu pošiljanju elektronske pošte 

Večina današnje komunikacije poteka preko e-pošte. Zaradi velikega števila prejemnikov 

enakega sporočila je potrebna funkcionalnost masovnega pošiljanja.  
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Boljši sistemi nudijo urejevalnik besedila tipa WYSIWYG (angl. What you see is what you 

get), ki uporabniku omogoča enostaven in prijazen način urejanja besedila.  

Če podjetje želi s svojimi strankami ustvariti bolj oseben odnos, mora biti orodje sposobno, 

ob masovnemu pošiljanju, sporočilu dodati oseben element. Zato mora ponujati možnost 

umeščanja atributov (določenih polj) iz baze podatkov.  

Odzivi na elektronsko sporočilo se lahko beležijo, kar nam omogoča, da vidimo, kdo je 

sporočilo odprl, odgovoril nanj ali kliknil na kakšno povezavo v njem.  

Prednost pošiljanja elektronskih sporočil je tudi v manjših stroških (ni potrebno kupovati 

toliko papirja in kuvert) poslovanja. 

 

Oblikovanje poštnih seznamov ciljnih strank za potrebe izvajanja kampanj 

Za vsako kampanjo se oblikuje seznam prejemnikov navadne ali e-pošte, katerim se pošlje 

promocijski material (vabilo, novice ali obvestilo). Poleg oblikovanja seznama mora orodje 

ponujati tudi možnost beleženja in postavljanja omejitev. Te omejitve se nanašajo na 

določanje strankinih želja, ki jih imajo do načina komuniciranja (npr. ali stranka dovoli 

pošiljanje e-pošte s promocijsko vsebino ipd.). Zaradi te zahteve mora orodje omogočati tudi 

preverjanje teh omejitev pred izvedeno akcijo, da ne pride do neželenih konfliktov. [9] 

 

Pregled podatkov o strankah/kontaktih 

Orodje mora omogočati pregled podatkov, od osnovnih kot so: ime, priimek, telefonska 

številka, naslov itd., do bolj podrobnih, npr. o zgodovini obiskov določenih dogodkov, 

pregled relevantnih poslovnih priložnosti stranke in izdanih ponudb, pregled prijavljenih 

servisnih zahtevkov in reklamacij ipd. [9] 

 

Enostavna izdelava lastnih poročil  

To opravilo mora biti enostavno, da lahko uporabnik, ko določene podatke potrebuje, poročilo 

preko izbire ustreznih podatkov oblikuje sam, brez pomoči administratorjev sistema. [10] 

 

Pregledi sledi in poslovnih priložnosti 

Ponuja pregled nad mero pridobljenih in izgubljenih sledi ter poslovnih priložnosti, in razloge 

za pridobitev ali izgubo. Omogočeno je pridobivanje informacij o tem, kdo je odgovorna 

oseba, kdo je primarni kontakt stranke, katere aktivnosti so bile izvedene (npr. koliko je bilo 

sestankov, podrobnosti o poslanem promocijskem materialu ipd.).  

Zaželeno je sprotno sledenje stanju, tako da so odgovorni vedno preskrbljeni z ustreznimi 

informacijami. [9] 
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Prikazovanje pomembnih poslovnih kazalcev 

Ti poslovni kazalci so: čas pridobitve nove stranke, porabljeni stroški na pridobljeno stranko, 

izdane ponudbe v primerjavi z dobljenimi in ostali poslovni kazalci, ki pomembno vplivajo na 

poslovne odločitve. [10] 

 

Pregled nad projekti 

Projekti potrebujejo nadzor, tako iz časovnega kot tudi iz stroškovnega vidika. Podatke o 

projektih se združuje v smiselno celoto in se jim implementirajo finančni podatki. V teh 

zapisih so podatki o: nazivu projekta, tipu projekta,  podjetju, s katerim je projekt povezan, 

ciljih projekta, datumu pričetka in roku dokončanja projekta.  

Vsebuje tudi imena članov projektne skupine ter ime vodje projekta, kot tudi stanje, v katerem 

je projekt. Prisotni so vsi objekti, s katerimi je projekt povezan, to so naloge, podatki o porabi 

časa, sestanki, dokumenti in opombe. 

Hranijo se tudi kalkulacije stroškov in prihodkov, povezanih s projektom, ter izračun razlike v 

ceni projekta, ki je vsekakor bistven podatek za odločitev o sprejetju ali opustitvi projekta. 

Omogočen mora biti tudi pregled nad stanjem projekta, prikaz odmika dejanskih stroškov in 

prihodkov od načrtovanih, tako da ima podjetje jasno sliko nad tem, ali je bil projekt dobro 

zastavljen in uresničen, in ali so mogoče izboljšave ter tudi kje so potrebne izboljšave. [10] 

 

Pregled in organizacija sestankov 

Omogoča, da uporabniki v obrazec vnesejo podatke o času sestanka, lokaciji, o organizatorju 

sestanka, namenu sestanka, kontaktnih osebah in o povezavi sestanka s projekti in 

priložnostmi. Sistem nudi tudi možnost, da se izbrane osebe samodejno obvesti po e-pošti o 

sestanku in vseh podrobnostih, ki se nanj nanašajo.Po opravljenem sestanku imajo uporabniki 

možnost vnosa poročila o sestanku. S tem se lahko izognejo morebitnim napakam in 

nesporazumom, saj so bistveni dosežki sestanka zabeleženi. [10] 

 

Oblikovanje poročil  

Tukaj je mišljeno črpanje informacij iz podatkov in oblikovanje poročil v obliki seznamov ali 

diagramov. Poročila so generirana samodejno, vsebujejo pa vedno sveže podatke. Naprednejši 

sistemi omogočajo skupno rabo teh poročil preko interneta, v primeru da jih hočemo deliti z 

osebami, ki ne uporabljajo sistema CRM. 

 

Mobilni dostop 

Omogoča dostop do sistema CRM preko mobilnega telefona. To je posebej pomembno za 

zaposlene, ki so večinoma na terenu. Ti namreč potrebujejo ne samo podatke o kontaktih in 

ostale osnovne podatke, temveč rabijo tudi dostop do prodajne baze, podatkov iz zaledja in 

urnikov, v kolikor želijo sklepati posle.  Mobilni dostop postaja torej ključni dejavnik pri 

optimiziranju poslovnih procesov. [9] 
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Prilagodljivost in personifikacija  

Vsak kakovosten CRM je možno prilagoditi svojim potrebam. Uporabnik si lahko sam izbere, 

katera področja in kategorije naj se mu znotraj CRM sistema prikažejo.  

Vse to pripomore k bolj prijazni uporabi, kar olajša in izboljša vtis uporabnika. [9] 
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4. Stroškovni vidik vpeljave razli čnih CRM sistemov 
(lastniški, odprtokodni) glede na velikost podjetja  
 
V tem poglavju bomo raziskali stroškovni vidik vpeljave CRM sistema. Primerjali bomo 

stroške za lastniški in odprtokodni CRM, glede na velikost podjetja. 

 

Najprej je potrebno definirati različne velikosti podjetja. Ločimo štiri glavne kategorije: 

mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Sodeč po Zakonu o gospodarskih združbah [11] se 

velikosti razlikujejo glede na prihodke in vrednost aktive podjetja ter število zaposlenih. Za 

potrebe te diplomske naloge je dovolj, če velikosti ločimo samo po številu zaposlenih, in 

sicer: 

- mikro podjetja: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10 

- majhna podjetja: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50 

- srednja podjetja: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250 

- velika podjetja: povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250 

 

Preden se lotimo raziskave, naštejmo še nekaj ključnih razlik med odprtokodnimi in 

lastniškimi rešitvami CRM: 

- glavna razlika je, da pri lastniškem nakupu sistema oz. licence ne dobimo dostopa do 

izvorne kode, prav tako ni dovoljeno nepooblaščeno prilagajanje in spreminjanje 

- odprtokodni sistemi omogočajo vpogled v izvorno kodo, medtem ko zaprtokodni ne 

- zahteve pri implementaciji odprtokodnega CRM so manjše, ohlapnejše in bolj 

prilagodljive ter v poslovanje podjetja ne posegajo pretirano 

- implementacija odprtokodne rešitve zahteva več lastnega dela in priprave 

- pri lastniških sistemih je višina zneska plačila odvisna od števila uporabnikov  

 

Stroške pri uvedbi (implementaciji) aplikacije v podjetje je težko predvideti, saj so odvisni 

od jezika v katerem je aplikacija, razumevanja aplikacije s strani zaposlenih, razumevanja 

informatikov, ki znanje posredujejo zaposlenim ipd. 

 

Glede na to, da je stroške odprtokodnih sistemov težko prikazati s konkretnimi zneski (za 

razliko od lastniških je licenca tako rekoč brezplačna oziroma je ni, obenem pa cena ostalih 

stroškov ni nikjer eksplicitno zapisana), bomo raziskavo razdelili na dva dela. V prvem bomo 

zajeli vrste stroškov, ki jih moramo pri vpeljavi sistema vzeti v obzir, v drugem bomo pa 

primerjali tri konkurenčne lastniške izdelke, kjer si bomo ogledali dejanske stroške sistemov 

CRM. Pri tem bomo upoštevali velikost podjetja. 
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Poglejmo si vrste stroškov, ki obstajajo: 

 

Začetni stroški  

Večina novejših CRMjev deluje kot spletna aplikacija, ki je dostopna kar preko spletnega 

brskalnika. Iz tega razloga bomo upoštevali stroške za realizacijo take vrste sistema CRM. 

Potrebujemo torej: podatkovni strežnik oziroma bazo in spletni strežnik, katerem bo 

postavljena infrastruktura, ki podpira okolje CRM sistema. 

Večina odprtokodnih sistemov CRM lahko teče na računalnikih z operacijskim sistemom 

Linux, na katerem je nameščen spletni strežnik Apache, jezik PHP in podatkovni strežnik 

MySQL. Vsa ta programska oprema je brezplačna. Smo pa pri celotni namestitvi, vzdrževanju 

in reševanju morebitnih težav odvisni od lastnega znanja.  

Na drugi strani smo pri lastniških sistemih CRM večinoma omejeni na okolje in strojno 

opremo, ki ju sistem predpisuje. Omejeni smo na proizvajalčeve vire informacij, 

dokumentacijo in podporo. Strošek nastane pri nakupu programske opreme in intervalnem 

plačevanju licence glede na časovno obdobje in število uporabnikov.  

 

Obratovalni stroški  

Obratovalni stroški so načeloma majhni in bolj tehnične narave. Ena vrsta stroškov so za 

električno energijo in povezanost z internetnimi ponudniki. Drugo vrsto stroškov predstavljajo 

strežniki, ki morajo biti podprti s sistemi za neprekinjen vir električne energije, da lahko CRM 

nemoteno obratuje, tudi ko pride do začasnega izpada elektrike. Na koncu je potrebno 

upoštevati še stroške arhiviranja, odvisno glede na politiko v podjetju. 

 

Vzdrževalni stroški  

Poskrbeti je potrebno za strojno, programsko opremo in podatke. Strojna oprema mora biti 

vedno na voljo, omogočati neprekinjeno delovanje in zagotavljati konsistentnost podatkov. 

Programska oprema, kot so operacijski sistem, spletni strežnik, podatkovni strežnik ipd., mora 

biti v skladu z zahtevami sistema CRM. Stroške pri vseh sistemih oz. namestitvah 

predstavljajo sistemski vzdrževalec, ki skrbi za gostiteljev sistem in neprekinjeno delovanje 

opreme, administrator oz. vzdrževalec podatkovnih baz in administrator sistema CRM, ki 

poleg vzdrževanja sistema in podatkov skrbi tudi za posodobitve.  

 

Posodobitve produkta  

Posodobitve produkta so odvisne od same licence. Praviloma so za obstoječe uporabnike 

cenejše oz. kako drugače ugodnejše. Pri posodobitvah produktov moramo preveriti, če so naši 

sistemi in vtičniki kompatibilni. Včasih posodobitve zahtevajo obsežne postopke pri 

nadgradnji. 
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Podpora  

Podpora je pri lastniških sistemih praviloma brezplačno vključena v nabavo licence. Obstajajo 

pa razna podjetja, ki v zameno za plačilo ponujajo pomoč in izobraževanje za delo s 

programom. 

Na drugi strani pri odprtokodni skupnosti obstajajo združenja uporabnikov in razvijalcev, 

spletni forumi in različne baze znanja. Vse našteto je brezplačno. 

Glavna razlika med zaprtokodnim in odprtokodnim sistemom je, da smo v primeru 

odprtokodnega segmenta odvisni od lastne iznajdljivosti ter znanja. V primeru zaprtokodnih 

sistemov smo odvisni od dokumentacije, storitev in certificiranih partnerjev, ki posedujejo 

znanje in nudijo podporo za uporabo sistemov.  

 

Primerjava najbolj razširjenih lastniških "on-demand" CRM sistemov 

V tem razdelku bomo prikazali stroške lastniških CRM sistemov, ki veljajo za najbolj 

razširjene. Pri raziskavi smo se omejili na dve stvari:  

1) primerjava bo potekala samo med t.i. "on demand" sistemi - gre za sisteme, do katerih 

je možno dostopati iz vsakega računalnika z vzpostavljeno internetno povezavo in 

delujočim brskalnikom. Menimo namreč, da taka tehnologija predstavlja prihodnost v 

delovanju in uporabi CRM, zato smo se raje omejili na tovrstne sisteme. 

2) prikazani stroški zajemajo samo ceno licence. Ostali stroški, kot so stroški strežnikov, 

požarnih zidov, delovne sile in ostali podobni stroški, ki so potrebni za vzdrževanje 

teh sistemov, niso vključeni v prikazane stroške. Te je namreč skoraj nemogoče 

predvideti brez podrobne analize zahtev in potreb posamezne organizacije.  

 
V spodnji tabeli (Tabela 1) so prikazani mesečni stroški na uporabnika za posamezen CRM 

sistem, kot jih je možno pridobiti s spletnih strani posameznih ponudnikov [12, 13, 14]. 

 

CRM sistem 
Strošek (v $, na 

uporabnika na mesec) 
Microsoft Dynamics CRM Online $44 

Netsuite CRM + $129 

Oracle CRM On Demand (Standard) $95 

SageCRM.com $39 

Salesforce.com (Professional) $65 

SAP Business $149 

SugarCRM (Professional) $30 

Vtiger (Standard) $12 

OnContact CRM $49,95 
 

Tabela 1. Stroški posameznega CRM sistema na uporabnika na mesec (v USD)  
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Spodaj so prikazani diagrami letnih stroškov za organizacije za vsak CRM sistem, na podlagi 
zgornjih podatkov: 
 

 
 

 
 
Slika 4. Diagram letnih stroškov za organizacije za vsak CRM sistem (stroški so v USD)   
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5. Pregled in primerjava CRM sistemov 
 
Primerjali bomo naslednje CRM sisteme: CiviCRM, Zoho CRM, SugarCRM, Microsoft 

Dynamics CRM in OnContact CRM. Vsakega bomo najprej na kratko opisali, nato pa 

primerjali s pomočjo tabele, ki prikazuje funkcionalnosti posameznega CRMja. 

Pri sami primerjavi bosta vključena dva odprtokodna in trije lastniški CRM sistemi. 

Odprtokodna sta CiviCRM in Zoho CRM Free Edition, medtem ko bodo lastniške 

predstavljali SugarCRM Professional, Microsoft Dynamics CRM in OnContact CRM. 

 

CiviCRM  

Civi CRM razvija neprofitna ekipa, ki je s projektom začela leta 2005. Civi CRM razvija 

ekipa ljudi iz različnih kontinentov s pomočjo neprofitne organizacije 501c3 in usmerjanjem s 

strani Community Advisory Board. Licenciran je pod licenco GNU AGPL v3. 

Nekoč je CiviCRM obstajal kot samostojen CRM sistem, nato pa so se razvijalci odločili, da 

se bodo usmerili v razvoj CRM komponente za CMS sisteme Drupal, Joomla in Wordpress.  

Razvit je v programskem okolju PHP na ogrodju XAMPP (gre za ogrodje, ki podpira različne 

platforme, vključuje strežnik Apache, podatkovno bazo MySQL in podporo programskima 

jezikoma PHP in Perl). 

Na voljo so različni moduli, npr. Civi Contribute, Civi Event, Civi Mail, Civi Member, Civi 

Report, ki še dodatno razširjajo sistem CRM ter okrepijo delo z njim. Na voljo je tudi 

brezplačna podpora v obliki dokumentacije, spletne pomoči, skupnosti, itd. [15] 

Njegove prednosti so: je brezplačen, intuitiven, ima enostaven in uporabniku prijazen grafični 

vmesnik. Pod pomankljivosti lahko uvrstimo dejstvo, da se ga lahko naloži samo na obstoječ 

CMS sistem (ne more biti samostojna rešitev) in da nima dobre mobilne podpore.  

 

 

Slika 5. Pozdravna stran sistema CiviCRM 



28 
 
Zoho CRM  

Zoho CRM je del korporacija Zoho Corporation, ki se usmerja v potrebe majnih podjetij in 

njihovega trga. Ustanovljena je bila leta 2005. Do konca leta 2011 je imela 25 000 

uporabnikov [16].  

Sam sistem CRM se je začel kot razširitev t.i. "helpdesk" aplikacije, ki je pripadala 

takratnjemu starševskemu podjetju AdventNet. Zanimivo je to, da je bil AdventNet takrat 

investitor v odprtokodno razvijalsko podjetje, ki je izdelovalo Vtiger CRM. Danes sta Zoho in 

Vtiger konkurenta.  

Krasi ga preprost in intuitiven dizajn, ki pa privablja kritike, da je preveč preprost in da ni 

tako lep kot pri nekaterih sistemih CRM. Njegova največja prednost je tehnična podpora 

uporabnikom, največja slabost pa je omejen trg s t.i. "third party" aplikacijami [17]. Na 

spodnji sliki (Slika 6) vidimo izgled sistema Zoho CRM [18]. 

 

 

Slika 6. Izgled sistema Zoho CRM  
 

SugarCRM   

Gre za odprtokodni projekt, ki je nastal leta 2004 v Kaliforniji. Velja za enega najbolj 

priljubljenih CRM sistemov, ki naj bi imel preko 4 milijone uporabnikov. 

Na voljo so plačljive različice Sugar Professional, Corporate, Enterprise, Ultimate in različica 

Open source Community [19]. Sugar Community edition spada pod verzijo licence GPLv3, 

ostali produkti spadajo pod komercialno licenco, uporabniki oz. stranke pa imajo dostop do 

izvorne kode izdelka. Communitiy edition vsebuje 85 odstotkov funkcionalnosti plačljive 

verzije [20]. 

Sistem deluje na ogrodju LAMP kot tudi okolju Windows (na strežniku MS IIS in podatkovni 

bazi MS SQL oz. Oracle). Sistem ima možnost uvedbe programske opreme kot storitev (angl. 

SaaS), postavitev v podjetju oz. v lokalnem omrežju, v oblaku podjetja Sugar CRM oz. 

najetih oblakih (npr. Amazon EC2, MS Azure, Rackspace).  
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Spletne storitve za komunikacijo uporabljajo protokola SOAP in REST, ostale 

funkcionalnosti uporabljajo programski vmesnik v skriptnem jeziku PHP.  

Za slabost bi označili predvsem uporabniku neprijazen uporabniški vmesnik (preveliko 

elementov na zaslonu), kar je možno videti tudi na spodnji sliki (Slika 7) [21]. 

 

 

Slika 7. Izgled sistema SugarCRM  
 

OnContact CRM 7   

OnContact je izšel leta 1999. Gre za enega vodilnih ponudnikov sistema za upravljanje s 

strankami, ki pa se osredotoča na srednje velika podjetja. Razširjen je v Severni Ameriki, 

Južni Ameriki, Evropi, Aziji in Bližnjem vzhodu [22]. 

Deluje na .NET platformi, kar pomeni da se lahko katerakoli .NET aplikacija brez večjih 

težav integrira vanj. Deluje lahko v sodelovanju s strežnikoma Microsoft SQL Server ali 

Oracle.  Vanj je integriran Microsoft Outlook, torej omogoča pošiljanje pošte kar preko njega 

[23]. Je enostaven za uporabo, ima pa tudi podoben izgled kot Microsoftova orodja (Slika 8) 

[24]. Vključuje naslednje module: Account Management, Marketing in Customer Service. 
 

 

Slika 8. Izgled sistema OnContact CRM  
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Microsoft Dynamics CRM    

Microsoft se je začel precej pozno vključevati na trg CRM orodij. Njihov prvi izdan CRM 

sistem je bil leta 2003 [25]. Kljub pozni vključitvi je Microsoft pridobil več uporabnikov 

CRM kot katerikoli drugi proizvajalec. Pripada mu 10% CRM trga, hkrati pa pričakujejo da 

bo ta številka rasla. Do leta 2009 je Microsoft Dynamics nabral že več kot 1 milijon 

uporabnikov v samo 6 letih. Največji konkurenti so za tak uspeh potrebovali 8 let [26]. 

Omogoča izdelavo centralizirane shrambe podatkov o strankah in njeno povezovanje ter 

uporabo z ostalimi Microsoftovimi orodji, kot so orodja zbirke Microsoft Office in Microsoft 

Outlook. Microsoft CRM je bil zasnovan za delo z Outlookom in ostalimi orodji zbirke 

Microsoft Office, zato ga uporabniki osvojijo hitreje, s tem pa je povezano tudi zniževanje 

stroškov izobraževanja, manj je preklapljanja med aplikacijami, povečuje se produktivnost, 

vložena sredstva pa se povrnejo hitreje.  

Njegova največja pomankljivost dolgo časa je bila, da je deloval samo na brskalniku Internet 

Explorer. To pomeni, da je lahko deloval samo na operacijskem sistemu Windows, kar je bila 

slaba novica za uporabnike operacijskega sistema Linux ali Mac. Vendar so tudi to z zadnjo 

različico popravili [25]. Na spodnji sliki (Slika 9) lahko vidimo izgled sistema [27]. 

 

 
Slika 9. Izgled sistema Microsoft Dynamics  
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Tabelarični prikaz funkcionalnosti in lastnosti (primerjava)  
 

 
 
 
 
Funkcionalnost 

CiviCRM 
 

 

Zoho CRM 
 

 

SugarCRM 
Professional 

 

MS Dynamics 
CRM 

 

 
 
 

OnContact 
CRM 7 

 

 

Analitika 

Nadzorna plošča � � � � � 

Spreminjanje 
nadzorne plošče � � � � � 

Napovedovanje � � � � � 

Prilagajanje 
napovedovanja � � � � � 

Poročila � � � � � 

Upravljanje s kanali 

Prilagajanje 
funkcij po 
potrebah 

� � � � � 

Prilagajanje 
podatkovnih polj 
po potrebah 

� � � � � 

Tuje valute � � � � � 

Večjezičnost � � � � � 

Upravljanje s 
predlogami � � � � � 

Kolaboracija/Sodelovanje 

Pogovori � � � � � 

Spajanje 
dokumentov � � � � � 

Mobilni dostop � � � � � 

Oddaljeni dostop � � � � � 

Oddaljeno 
sledenje � � � � � 

Pravila delovnega 
toka in 
upravljanje z njim 

� � � � � 

Storitve za stranke 
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Upravljanje 
klicnega centra � � � � � 

Integracija 
storitev za stranke � � � � � 

Sledenje nudenja 
podpore strankam � � � � � 

Prilagajanje 
uporabniškega 
vmesnika 

� � � � � 

Integracija 

Uvoz/izvoz 
podatkov � � � � � 

Okolje za 
testiranje � � � � � 

Integracija baze 
znanja � � � � � 

Integracija t.i. 
legacy načina � � � � � 

Integracija 
kataloga izdelkov � � � � � 

Razvojno  

okolje 
� � � � � 

Avtomatizacija marketinga 

E-mail marketing � � � � � 

Upravljanje s 
seznami 
prejemnikov 
pošte 

� � � � � 

Sledenje 
prejemnikom � � � � � 

Socialni mediji � � � � � 

Upravljanje z 
ozemlji � � � � � 

Avtomatizacija prodaje 

Izdaja računov � � � � � 

Zgodovina 
kontaktov � � � � � 

Upravljanje 
kontakov � � � � � 

Planer/urnik 
kontaktov � � � � � 
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Upravljanje sledi � � � � � 

Zgodovina sledi � � � � � 

Upravljanje 
citatov � � � � � 

Varnost 

Kriptiranje 
podatkov � � � � � 

Omejitev dostopa 
po nivoju 
uporabnika 

� � � � � 

Upravljanje in 
kreiranje 
uporabniških 
skupin 

� � � � � 

Hiearhija vlog � � � � � 

Administratorski 
profili � � � � � 

Podpora 

Neprestana 
podpora � � � � � 

Blog � � � � � 

E-pošta � � � � � 

FAQ � � � � � 

Forumi � � � � � 

Helpdesk � � � � � 

Baza znanja � � � � � 

Pogovor v živo � � � � � 

'On-site' pomoč � � � � � 

Samopomoč na 
strani � � � � � 

Pomoč preko 
telefona � � � � � 

Pomoč preko 
posnetkov � � � � � 

Pomoč preko 
obrazcev � � � � � 

Nasveti in  

namigi 
� � � � � 

Programski jezik v ozadju 
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.NET � � � � � 

ASP.NET � � � � � 

PHP � � � � � 

Podatkovna baza 

Microsoft SQL 
Server � � � � � 

MS SQL � � � � � 

MySQL � � � � � 
 

Tabela 2. Tabelarični prikaz funkcionalnosti in lastnosti 
 

MoSCoW analiza 
 

MoSCoW je splošno znana in priznana metoda, s katero se določi, katere zahtevam je 
potrebno nujno ustreči, katerim je moč ustreči nekoliko kasneje in katerim ni nujno potrebno 
ustreči. Praviloma se taka prioritizacija izvaja zaradi časovnih in denarnih omejitev. 

 

Okrajšava MoSCoW predstavlja [28]: 

- Must have (mora imeti): zahtevam v tej kategoriji je nujno potrebno ustreči. So kritične za 
uspeh projekta. Okoli njih se ni možno pogajati. Če se jim ne ustreže, je projekt neuspešen. 

- Should have (moral bi imeti): zahteve tej kategoriji so sicer pomembne za projekt, vendar 
niso kritične.  

- Could have (lahko bi imel): zahteve v tej kategoriji so sicer zaželjene za projekt, vendar ni 
hujšega, če se jim ne ustreže. Praviloma se jim ustreže, če to dopuščata čas in finančna 
sredstva. 

- Won't have (ne bo imel, bo pa morda zaželjeno v prihodnosti): zahteve v tej kategoriji so ali 
najmanj kritične ali pa (trenutno) neprimerne za projekt. Ne vplivajo na uspeh projekta.  

 

MoSCoW analizo smo izvedli nad zahtevami, ki so vidne v tabeli prejšnji tabeli (Tabela 2). 
Spodaj je vidna opredelitev funkcionalosti oziroma zahtev glede na prioriteto (Tabela 3): 

 

Funkcionalnost Kategorija (M, S, C, W) 

Analitika 

Nadzorna plošča M 

Spreminjanje nadzorne plošče C 

Napovedovanje S 

Prilagajanje napovedovanja C 
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Poročila M 

Upravljanje s kanali 

Prilagajanje funkcij po potrebah S 

Prilagajanje podatkovnih polj po potrebah S 

Tuje valute S 
Večjezičnost C 

Upravljanje s predlogami C 
Kolaboracija/Sodelovanje 

Pogovori W 

Spajanje dokumentov S 

Mobilni dostop C 

Oddaljeni dostop S 

Oddaljeno sledenje S 

Pravila delovnega toka in upravljanje z njim C 

Storitve za stranke 

Upravljanje klicnega centra W 
Integracija storitev za stranke S 

Sledenje nudenja podpore strankam S 
Prilagajanje uporabniškega vmesnika C 

Integracija 

Uvoz/izvoz podatkov M 

Okolje za testiranje C 
Integracija baze znanja C 

Integracija t.i. legacy načina W 

Integracija kataloga izdelkov W 
Razvojno okolje C 

Avtomatizacija marketinga 

E-mail marketing M 

Upravljanje s seznami prejemnikov pošte M 

Sledenje prejemnikom M 

Socialni mediji C 

Upravljanje z ozemlji W 
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Avtomatizacija prodaje 

Izdaja računov S 

Zgodovina kontaktov C 

Upravljanje kontakov M 

Planer/urnik kontaktov W 

Upravljanje sledi M 

Zgodovina sledi S 

Upravljanje citatov C 

Varnost 

Kriptiranje podatkov C 

Omejitev dostopa po nivoju uporabnika W 
Upravljanje in kreiranje uporabniških skupin C 

Hiearhija vlog C 

Administratorski profili W 
Podpora 

Neprestana podpora S 
Blog W 

E-pošta S 
FAQ M 
Forumi C 

Helpdesk W 

Baza znanja M 
Pogovor v živo W 

'On-site' pomoč C 

Samopomoč na strani C 
Pomoč preko telefona C 
Pomoč preko posnetkov W 
Pomoč preko obrazcev S 
Nasveti in namigi W 

 
Tabela 3. Opredelitev funckionalnosti po prioriteti po MoSCoW analizi 
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Ugotovitve po posameznem sistemu CRM (Tabela 4): 

Sistem CRM M S C W Skupaj podprtih zahtev 
CiviCRM 9 6 6 4 25 
ZohoCRM 7 5 3 2 17 
SugarCRM Professional 10 3 9 3 25 
MS Dynamics CRM 7 10 14 9 40 
OnContact CRM  7 12 16 10 45 

 
Tabela 4. Pokritost zahtev glede na prioritetno kategorijo za posamezen sistem CRM 

 
Ugotovitve so dokaj pričakovane. MS Dynamics in OnContact CRM imata kot lastniška 

izdelka mnogo večje število podprtih funckionalnosti kot preostali trije obravnavani sistemi 

CRM. Tudi sicer v splošnem veljata kot primerna za srednja oziroma velika podjetja [29]. 

Vendar pa pokrivata obenem relativno majhno število zahtev, ki so kritične (must have). 

Primankljaj je predvsem v kategoriji Podpora, kjer nudita take funkcionalnosti, ki imajo več 

stroškov in so zato manj primerne za manjša podjetja, kljub temu da gre za boljši način 

podpore (tak primer funkcionalnosti so Neprestana podpora oziroma t.i. "Help desk" in 

Pogovor v živo). Objektivno gledano se torej pri pokrivanju kritičnih zahtev ne odrežeta nič 

bolje od ostalih sistemov, temveč celo slabše. Na drugi strani v primerjavi z ostalimi sistemi 

pokrivata mnogo več zahtev, ki pašejo v drugo ali tretjo kategorijo po prioriteti (should have, 

could have). Pokrivata pa tudi mnogo več zahtev, ki niso potrebne za majhna podjetja (won't 

have). 

CiviCRM in Zoho CRM sta predstavnika zastonjskih sistemov CRM in kot taka pokrivata (v 

skupnem seštevku) manj zahtev kot oba lastniška izdelka. Je pa zanimivo, da se v kategoriji 

kritičnih zahtev povsem enakovredno kosata z lastniškimi izdelki. Slabše se odrežeta v drugi 

kategoriji po prioriteti (should have), kar je edina njuna pomankljivost, če se odločimo zanju 

(v primerjavi z lastniškimi izdelki).  Če pa ju primerjamo med sabo, je boljša izbira CiviCRM, 

ki pokriva več zahtev v vseh prioritetnih kategorijah. 

Izjema v tej diskusiji je Sugar CRM. Ta predstavlja neke vrste kompromis obeh strani. Gre 

sicer za lastniški izdelek, ki pa ima za tretjino nižjo ceno (Tabela 1). Pokriva največ kritičnih 

zahtev izmed vseh izdelkov (must have), obenem pa tudi zelo malo "nepotrebnih" zahtev 

(kategorija won't have).  

Kateri CRM sistem je torej najbolj primeren za majhno podjetje? Osebno bi se odločal med 

CiviCRM in SugarCRM. Preostale tri bi eliminiral ali zaradi previsokih stroškov (MS 

Dynamics CRM, OnContact CRM) ali zaradi premalo nudenih funkcionalnosti (Zoho CRM). 

Če si podjetje lahko privošči nekaj mesečnih stroškov, je SugarCRM boljša izbira. V kolikor 

to ni možno, pa bi CiviCRM moral biti zadovoljiva rešitev za potrebe vsakega majhnega 

podjetja.  
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Za konec omenimo še alternativo za SugarCRM, o kateri je vredno razmisliti. V dosedanji 

diskusiji smo omenjali različico Professional, ki je plačljiva. Obstaja pa tudi brezplačna 

različica, imenovana Sugar CRM Community Edition, ki pokriva okoli 85% vseh 

funkcionalnosti plačljive različice [30]. 
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6. Vpliv vpeljave CRM sistema na mikro podjetje 
 
V tem poglavju bomo na kratko predstavili družinsko podjetje Una-line d.o.o., zatem pa 

izvedli analizo poslovnih procesov in potreb podjetja pri delu s strankami ter pripravili 

modela poslovno informacijske arhitekture (PIA) AS-IS in TO-BE. Pri tem si bomo pomagali 

z brezplačnim programom Archimate. Prikazan bo tudi ustrezen motivacijski model, ki bo 

pokazal, zakaj sploh obstaja potreba po uvedbi sistema CRM v podjetje, na koncu pa bo 

sledilo še izbiranje najbolj ustreznega sistema CRM.  

 

Una-line d.o.o. 

Una-Line d.o.o je bilo ustanovljeno leta 1991. Podjetje se je specializiralo za opravljanje 

komercialno-posredniških storitev pri veleprodaji tekstila in računovodskih storitev. Kmalu 

zatem se je okrepila dejavnost podjetja na področju zunanje trgovine in veleprodaje nočnega 

in dnevnega spodnjega perila. Danes je podjetje bolj kot ne družinsko, saj k njegovem 

uspešnem poslovanju, poleg direktorjev matere in očeta,  prispevata tudi njuna sinova.  

 

Razlogi za uvedbo sistema CRM in kriterij za določitev bolj ustreznega 

Podjetje vse do te diplomske naloge ni nikoli imelo sistema CRM. Sprva to ni bila težava, vse 

dokler se pri direktorjevi veleprodaji tekstila posel ni začel širiti. S tem je število novih strank 

raslo in s tem tudi potreba po sistemu za upravljanje s strankami. Glavni razlog za odločitev 

za sistem CRM je otežena komunikacija s strankami in njeni visoki stroški. Z uvedbo sistema 

CRM želimo povečati dobiček podjetja tako, da enostavno znižamo stroške komunikacije 

(telefonski pogovori, osebni obiski v tujini ipd.), obenem pa ne zaposlimo dodatne delovne 

sile. Za pričakovati pa je tudi, da bodo stranke zadovoljne z enostavnejšo spletno 

komunikacijo, ki nudi kakovostno sledljivost. 

 

Motivacijski model 
 
V okviru strateškega planiranja informatike smo izdelal motivacijski pogled za podjetje Una-

line. V njem smo predstavili hierarhijo vizije, usmeritev in ciljev, ki smo jih definirali skupaj 

z direktorjem ter ustrezno povezali ovrednotenja (ang. assessments) za sistem CRM. Slika 10 

prikazuje diagram motivacijskega modela. 

 

Vizija: Družinsko podjetje Una-line d.o.o. bo povečalo dobiček brez dodatne delovne sile. 

 
Usmeritve in cilji: 

• Optimizirati osnovne poslovne procese 
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o Poenostaviti in pohitriti proces naročanja blaga od dobaviteljev in zmanjšati 

potne stroške ter stroške komunikacije z njimi 

� Telefonsko in osebno komunikacijo z dobaviteljem nadomestiti s 

spletno do oktobra 2013 

o Poenostaviti in pohitriti proces prodaje blaga potencialnim kupcem in 

zmanjšati potne stroške ter stroške komunikacije z njimi 

� Telefonsko in osebno komunikacijo s potencialnim kupcem nadomestiti 

s spletno do oktobra 2013 

 

• Izboljšati sistem nadzora in vodenja: 

o Izboljšati sledljivost naročil 

o Izboljšati sistem dostave blaga 

 

• Povečati priljubljenost podjetja 

o Izboljšati zadovoljstvo strank  

� Pohitriti proces naročanja in dobave blaga 

o Blago naj bo bolj prilagojeno željam potencialnih strank 

� Vzpostaviti sistem, ki nudi beleženje pripomb in želja s strani 

potencialnih strank do novembra 2013 

 

 
Slika 10. Motivacijski model za podjetje Una-line 

 

 



41 
 
Model poslovnega procesa AS-IS 
 
Predstavili bomo obstoječ potek poslovnih procesov v podjetju Una-line (Slika 11), od 

začetka (nabava blaga od dobavitelja) do konca (prodaja blaga strankam):  

1) Dobavitelj direktorja kontaktira preko telefona in mu poda ustno ponudbo. Če je 

direktor zainteresiran, gre osebno do njega in na lastne oči preveri blago.  

2) V kolikor je zadovoljen z videnim, se definirajo količina blaga, stroški transporta 

blaga, oblikujejo se prodajne cene itd. Tukaj nastajajo potni stroški, obenem pa se 

izgublja dragoceni čas zaradi potovanja, ki bi lahko bil produktivno izkoriščen pri 

katerem drugem poslovnem procesu. Obenem obstaja tveganje, da se vso kupljeno 

blago ne bo prodalo kupcem. 

3) Direktorju se po pošti dostavi račun, ki ga mora poravnati, v kolikor želi prejeti blago. 

4) Dobavitelj preko prevoznika pošlje blago. Blago prispe v skladišče. Tam ga direktor 

ustrezno deklarira, izdela pa tudi kalkulacije cen in formiranje prodajnih cen. 

5) Direktor osebno obišče stranke oziroma potencialne kupce in jim kaže vzorce blaga. 

Stranke, ki se odločijo za nakup, naročijo blago. 

6) Direktor se z naročilom vrne v skladišče in pripravi ustrezno količino blaga ter ga 

skupaj z dobavnico pripravi za transport. 

7) Hitra pošta blago  prevzame in dostavi.  

8) Na osnovi potrdila o prevzemu pošiljke s strani Hitre pošte (ta služi kot dokaz, da je 

bilo blago odposlano) direktor izdela račun in ga pošlje v kuverti preko navadne pošte. 

9) Stranka dobi blago in poravna račun. 
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Slika 11. Model poslovnega procesa AS-IS 
 

Model poslovnega procesa TO-BE 
Tukaj bo predstavljeno, kako naj bi izgledal potek poslovnih procesov v podjetju Una-line po 

uvedbi sistema CRM v podjetje (Slika 12): 

1) Dobavitelj direktorja kontaktira preko e-pošte znotraj sistema CRM in mu pošlje 

ponudbo, v kateri so vključene tudi slike blaga.  

2) V kolikor blago ustreza direktorjevim kriterijem, se na osnovi dobaviteljeve ponudbe 

in podatkov izdela kalkulacija cen in po prodajni ceni ponudi blago (zraven se 

priložijo tudi slike blaga) potencialnim kupcem preko sistema CRM.  

3) Kupci se na osnovi ponudbe in slik odločijo za nakup. Direktorju preko sistema CRM 

sporočijo, za katere artikle so se odločili in kolikšna naj bo njihova količina. 

4) Direktor nato na osnovi prednaročil kupcev izdela naročilo pri dobavitelju.  

5) Dobavitelj direktorju pošlje predračun, ki ga je treba poravnati.  

6) Po prejetem plačilu dobavitelj odpošlje blago. Blago prispe v skladišče. Za razliko od 

AS-IS modela smo tukaj na veliko privarčevali: sistem CRM nadomesti potrebo po 

osebnem obisku, s čimer se izognemo potnim stroškom, poleg tega pa se ne izgublja 
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čas za potovanje. Poleg tega pa so tudi zaloge optimizirane, saj ni tveganja, da se 

blago ne bi prodalo. 

7) Blago se ustrezno deklarira, pripravi se ustrezna količina blaga ter se ga skupaj z 

dobavnico pripravi za transport. 

8) Hitra pošta blago  prevzame in dostavi. Izkoristiti je možno tudi storitev, ki jo Hitra 

pošta nudi - in sicer sledenje paketu. Na ta način tako direktor kot kupec lahko v 

vsakem trenutku preverita stanje paketa. 

9) Na osnovi potrdila o prevzemu pošiljke s strani Hitre pošte (ta služi kot dokaz, da je 

bilo blago odposlano) direktor izdela račun in ga pošlje preko sistema CRM. 

10) Stranka dobi blago in poravna račun. 

 
Slika 12. Model poslovnega procesa TO-BE 
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Iskanje ustreznega sistema CRM 

Za potrebe podjetja Una-line mora bodoči sistem CRM v grobem torej izpolnjevati naslednje 

kritične funkcionalnosti: 

- Poročila 

- Upravljanje sledi (pri prodaji) 

- Uvoz/izvoz podatkov  

- E-mail marketing 

- Upravljanje s seznami prejemnikov pošte 

 

Vse naštete funkcionalnosti so, kot bi pričakovali, klasificirane kot 'Must have' po MoSCoW 

analizi v poglavju 7. V celoti jih podpirajo kar štirje izmed petih sistemov CRM v omenjenem 

poglavju - le Zoho CRM ne zadostuje kriteriju. Glede na to, da sta OnContact CRM in 

Microsoft Dynamics CRM precej draga in primerna za srednja ter velika podjetja, nam ostane 

le izbira med sistemoma CiviCRM in SugarCRM. V nadaljevanju bomo na kratko primerjali 

oba in določili, kateri bi bil bolj ustrezen za podjetje Una-line. Naj pripomnim, da smo pri 

primerjavi namesto plačljive različice sistema SugarCRM uporabljali odprtokodno brezplačno 

različico (SugarCRM Community Edition) - gre za zelo podobna izdelka in smatramo, da bi 

delo z brezplačno različico moralo podati objektiven približek temu, kako poteka delo s 

plačljivo različico.  

 

V primerjavi se bomo omejili na funkcionalnost 'Email marketing', saj bi bila ta funcionalnost 

najpogosteje uporabljana v poslovnih procesih podjetja, obenem pa je ostale funkcionalnosti 

težko kakovostno testirati brez pravih testnih vhodov. Pomemben dejavnik pri delu s 

sistemom bo tudi njegova intuitivnost in enostavnost, ki sta ključnega pomena za direktorja - 

nekoga, ki nima veliko izkušenj pri delu z računalniki. 

 

SugarCRM Community Edition (verzija 6.5.5) 

Predpogoj za postavitev sistema je zakupljena domena in spletni prostor na strežniku, ki 

podpira zahteve od SugarCRM (Apache, ustrezna PHP verzija, MySQL).  

 

Postopek namestitve: 

1) kopiranje datotek na strežnik 

2) konfiguracija  

3) prilagoditev sistema CRM potrebam uporabnika   

 

Moduli v SugarCRM: 

- Prodaja (Sales) 
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- Trženje (Marketing) 

- Podpora (Support) 

- Aktivnosti (Activities) 

- Sodelovanje (Collaboration) 

 

Za direktorja je najbolj pomemben modul Trženja. 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. 

 

Kako poteka pošiljanje masovnih sporočil posamezni skupini kontaktov? V sistemu 

SugarCRM je to možno narediti s t.i. "kampanjo", postopek pa ni tako preprost kot bi 

pričakovali: 

1. kreiranje poštne predloge (Email template) - gre za korak, ki ga je potrebno narediti še 

pred začetkom samega procesa kampanje. 

2. izbira tipa kampanje (Newsletter, Email ali Non-email based Campaign) 

3. vnos podatkov o proračunu (valuta, stroški ipd.) 

4. vnos podatkov o sledilcu kampanje (Tracker) 

5. izbira ustrezne skupine prejemnikov 

6. izbira/vnos podatkov o poštnem odjemalcu (kljub temu, da je ta že prednastavljen v 

nastavitvah, ga je v tem koraku eksplicitno izbrati iz seznama), času pošiljanja in 

izbira kreirane poštne predloge 

7. potrditev pošiljanja 

8. pregled (Summary) 

 

 

Slika 13. Koraki pri pošiljanju masovne pošte na levi strani (Campaign wizard) 
 

Nobenega koraka razen 3. in 4. ni mogoče preskočiti, poleg tega pa je potrebno pri vsakem 

izpolniti skoraj vsa polja, preden se lahko pomaknemo na naslednji korak. 

Pred tem je seveda potrebno poskrbeti za uvoz kontaktov, kreiranje skupin in poštne 

nastavitve. 
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Pomembna informacija pri pošiljanju pošte je prav gotovo odziv nanjo - ali je bilo sporočilo 

sploh dostavljeno, odprto, ali je bila morebitna povezava v njemu odprta ali ne ipd. 

SugarCRM nudi poročila o posamezni kampanji, ki odgovori na vsa ta vprašanja in še več. 

Možno je videti, pri katerih kontaktih se je s sporočilom zgodilo naslednje:  

- sporočilo je bilo dostavljeno (Message Sent) 

- sporočilo ni bilo dostavljeno oziroma je bilo vrnjeno zaradi neznanih razlogov 

(Bounced Messages, Other) 

- sporočilo ni bilo dostavljeno oziroma je bilo vrnjeno zaradi napačnega naslova 

prejemnika (Bounced Messages, Invalid Email) 

- povezava v sporočilu je bila odprta (Click-thru Link) 

- sporočilo je bilo odprto (Viewed Message) 

- izbrana je bila opcija za odjavo od nadaljnjih pošiljanj (Opted Out) 

- sporočilo je bilo zavrnjeno s strani naslova ali domene (Suppressed by address or 

domain) 

 

CiviCRM 4.3.0 

Predpogoj za postavitev sistema je postavljena spletna stran na sistemu CMS Joomla (od 

verzije 1.7 naprej). Vendar ima tudi Joomla svoje zahteve za delovanje, ki pa so v resnici 

enake kot pri sistemu SugarCRM - zakupljena domena in spletni prostor na strežniku, ki ima 

nameščen Apache strežnik, ustrezno PHP verzijo in MySQL.  

 

Postopek namestitve: 

1) vstop v nadzorno ploščo od Joomle (Slika 14) 

2) izbira ustreznega .zip paketa za namestitev 

 

Slika 14. Nadzorna plošča v sistemu CMS Joomla, zavihek Extensions - Extension 
Manager 
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Tako kot SugarCRM, ima tudi CiviCRM module, ki tvorijo celoten sistem: 

- CiviCase: koordinacija poslovanja in delovanja organizacije, interakcije z ljudmi 

- CiviContribute: nadzor nad prispevki in donacijami 

- CiviEvent: dogodki in prireditve 

- CiviMail: elektronska pošta in novice 

- CiviMember: podatki o članih in sodelujočih 

- CiviReport: poročila 

 

Tako kot je modul Trženje za direktorja najbolj pomemben pri sistemu SugarCRM, je 

CiviMail pri sistemu CiviCRM tisti, ki bo najbolj v uporabi. Izkaže se, da je postopek pri 

modulu CiviMail bolj enostaven kot je to pri sistemu SugarCRM (Slika 15): 

1. izberemo zavihek Mailing - New Mailing, kjer že v prvem koraku določimo naziv 

pošiljanja in grupo prejemnikov (Select Recipients) 

2. določimo ali želimo beležiti statistiko o tem, ali je prejemnik odprl sporočilo, kliknil 

na povezavo in ali želimo imeti pregled nad morebitnim odgovorom (Track and 

Respond) 

3. izberemo račun, s katerega želimo pošiljati in določimo zadevo oziroma naziv 

sporočila. Pri tem lahko v sporočilo vstavimo eno od prej shranjenih predlog, lahko pa 

kar takoj začnemo pisati vsebino. To vsebino lahko tudi shranimo kot predlogo za 

bodoča pošiljanja (Mailing Content) 

4. po želji lahko izvedemo testno pošiljanje na željen naslov, tako da dobimo predstavo, 

kako bo prejemnik videl naše sporočilo (Test) 

5. tukaj izbiramo ali želimo sporočilo takoj spraviti v proces pošiljanja ali raje želimo 

nastaviti kasnejši datum in čas pošiljanja. 

 

Slika 15. Koraki pri pošiljanju masovne pošte 
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V modulu CiviReport lahko pogledamo, kakšen je bil odziv na poslano sporočilo. CiviCRM 

sicer ne nudi toliko možnosti kot SugarCRM, a kljub temu v modulu CiviReport lahko 

ugotovimo, pri katerih kontaktih se je s sporočilom zgodilo naslednje: 

- sporočilo je bilo dostavljeno ali ne (Delivery Status) 

- sporočilo je bilo vrnjeno (Bounced) 

- povezava v sporočilu je bila odprta (Clickthrough) 

- prejemnik se je odjavil s seznama (Unsubscribe) 

- sporočilo je bilo odprto (Opened) 

 

Moteč dejavnik pri modulu CiviReport je dejstvo, da niso vsi podatki enem mestu, temveč se 

je potrebno nekoliko loviti, preden se pridobijo vse željene informacije. SugarCRM je v tem 

pogledu boljša izbira. 

 

Izbira sistema CRM 
Sistem, ki se mi zdi bolj ustrezen za naše podjetje, je CiviCRM. Razmerje med preprostostjo 

uporabe in kvaliteto sistema (kar je bil ključni faktor za direktorja) je na strani sistema 

CiviCRM, kar bo še posebej pomembno, če se bo direktor učil uporabljati še ostale 

funkcionalnosti, ki jih sicer nudi sistem CRM. SugarCRM je morda v splošnem bolj zmožno 

orodje, vendar mu manjka bolj prijazen način uporabe. Na drugi strani je velika pomankljivost 

sistema CiviCRM gotovo dejstvo, da se je usmeril samo na integracijo s sistemi CMS - s tem 

je realno izgubil ogromno potencialnih uporabnikov. Vendar to v našem primeru ni bil 

dejavnik, saj je spletna stran podjetja postavljena na sistemu CMS. Posledično je bila tudi 

nastavitev sistema CRM mnogo bolj enostavna kot pri SugarCRM. Poleg tega ima direktor že 

nekaj malo izkušenj z rokovanjem v sistemu CMS Joomla, tako da bi mu morda bilo lažje 

osvojiti upravljanje dodatne komponente (v tem primeru CiviCRM), kot pa da se dodatno iz 

začetka uči upravljati z neodvisnim sistemom CRM. 
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7. Sklep 
 

V diplomski nalogi smo predstavili sistem za upravljanje s strankami (CRM), njegove 

funkcionalnosti, stroškovni vidik in ga vpeljali v naše družinsko podjetje. 

Najprej smo predstavili osnovne pojme, ki jih je potrebno spoznati, preden se začnemo 

podrobneje pogovarjati o sistemu CRM. Prikazali smo njihovo vlogo, kako so med seboj 

povezani in kakšno arhitekturo tvorijo.  Zatem smo našteli in opisali glavne funkcionalnosti, 

ki jih najdemo v večini sistemov CRM na današnjem trgu.  

Zanimivo je bilo iskati in raziskovati stroškovni vidik vpeljave sistema CRM. Osebno sem 

spoznal, da sem imel napačno predstavo o stroških licenc in o kakšnih zneskih je govora, če 

se poveča število zaposlenih v podjetju. Mislil sem, da so ti zneski mnogo manjši. 

Najbolj zanimivo je bilo videti, kako se sistemi CRM med seboj primerjajo po 

funkcionalnostih, ki jih ponujajo. Izbrali smo pet izmed najbolj razširjenih sistemov CRM, 

kjer sta dva odprtokodna, trije pa licenčni. Zatem smo po MoSCoW analizi definirali 

funkcionalnosti, ki so kritične za majhna in mikro podjetja ter ugotovili, da v tem pogledu 

izstopata predvsem CiviCRM in SugarCRM. 

V zadnjem delu smo izvedli analizo poslovnih procesov in potreb podjetja Una-line pri delu s 

strankami ter pripravili modela poslovno informacijske arhitekture (PIA) AS-IS in TO-BE. 

Na osnovi tega smo nato ugotavljali, kateri od CRM sistemov bi podjetju najbolj ustrezal. 

Ugotovili smo, da tako sistem SugarCRM kot CiviCRM izpolnjujeta potrebe podjetja. Kljub 

temu smo se želeli odločiti za enega - tako smo ju medsebojno primerjali. Za popolnoma 

natančno presojo bi sicer potrebovali daljše testno obdobje, ki bi ga morali razdeliti na več 

faz. Omejili smo se na dva kriterija, ki sta ključna za naše podjetje: E-marketing in masovno 

pošiljanje pošte različnim skupinam prejemnikov ter enostavnost uporabe sistema. Sistem, ki 

nam je v tem pogledu bolj ustrezal, je bil naš zmagovalec - CiviCRM.  

Ob delu s sistemoma smo spoznali, da je CRM zelo močno orodje, za katerega bi potrebovali 

kar precej časa, da bi ga do potankosti spoznali. Vsak izdelek ima namreč nekatere specifične 

elemente in načine uporabe, pri katerih intuitivnost ne pomaga, temveč je potrebno nekaj 

časa, da se znanje pridobi s pomočjo izkušenj in dokumentacije.  
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