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CRM SYSTÉM 
WEBOVÁ APLIKACE 

 

Popis systému CRM 

CRM ( řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, 

zpracování a využití informací o zákaznících a potenciálních zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, 

pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou 

komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. 

V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů 

na zákazníky. Koneckonců je to právě zákazník, kdo přináší peníze. 

Každá společnost se zabývá těmito problémy: 

 Udržení stávajících zákazníků 

 Porozumění zákazníkům 

 Schopnost jim naslouchat 

 Identifikace klíčových procesů 

 Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů 

 Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových 

 Schopnost oslovit nové zákazníky 

Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé 

IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to 

při udržování spokojenosti zákazníka. Řízení vztahů se zákazníky je totiž strategie, která se orientuje na 

vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. 

Požadavky na infrastrukturu 

Webová aplikace běží na serveru (MS Windows) pomocí služby IIS (Internet Information Services) a 

využívá databázi (zpravidla MS SQL server). Přístup pro uživatele je následně prostřednictvím 

webového prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ... apod.) z kteréhokoli místa (z 

firemní sítě, z notebooku na cestách atd.).  Protože aplikace je napojená na ERP systém společnosti 

(čerpá z něj údaje např. o zákaznících, platební morálce a další), je nutné zajistit přístup do těchto dat. 

Protože aplikace podporuje nejnovější technologie, není problém její provozování ani na tabletech a 

ovládání aplikace je přizpůsobené pro dotykové ovládání (např. stránkování přejetím prstu ze strany 

na stranu atd.). 
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Popis jednotlivých modulů CRM systému 

Níže uvedené moduly jsou pouze ukázkou možností aplikace, aplikace se vždy vytváří přímo namíru 

konkrétnímu zákzaníkovi na základě jeho požadavků. Moduly mohou pracopvat nezávisle na ERP 

systému, nebo mohou z ERP systému data jen čerpat (online nebo dávkově), nebo mohou komunikovat 

s ERP systémem obousměrně (např. zakládat zákazníka, nabídku, objednávku, ...). 

1. Menu 

 
 Zákazníci – obsahuje veškerou agendu spojenou se zákazníky a potenciálními zákazníky 

(návštěvy, schůzky, telefonáty, úkoly, dokumenty a další). Modul může pracovat nejen s 

existujícími zákazníky společnosti, ale umí také pracovat s potenciálními zákazníky získanými 

např. z různých veřejných zdrojů nebo databází nabízenými třetími firmami. Může obsahovat i 

modul pro tvorbu nabídek a objednávek. 

 Dodavatelé – obsahuje veškerou agendu spojenou s dodavateli, příp. potenciálními dodavateli 

(návštěvy, schůzky, telefonáty, úkoly, dokumenty a další). 

 Projekty – je možnost napojení veškerých činností nejen k zákazníkovi nebo dodavateli, ale 

také ke konkrétnímu projektu, který má nějaký životní cyklus a workflow. 

 Zboží – seznam a informace o nabízeném sortimentu (např. včetně technických manuálů, 

obrázků zboží a dalších). 

 Přehledy – souhrnný modul obsahující na jednom místě v přehledné formě činnost 

jednotlivých obchodních zástupců. 

 Plán návštěv – plánování návštěv pro jednotlivé obchodní zástupce po regionech, opakující se 

návštěvy podle přesně definovaného kalendáře nebo váze konkrétního zákazníka. 

 Kalendáře – modul pro přehledné zobrazení nesplněných úkolů s možností delegování a 

vytváření nových úkolů na jiné osoby v rámci organizace ve formě kalendáře, který je možné 

synchronizovat se sdíleným serverovým kalendářem (např. pro Outlook). 

 Dovolená – modul pro žádosti a schvalování dovolené a nepřítomnosti ve firmě. 
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 Kampaně – marketingové kampaně s možností vytváření hromadných emailů včetně html 

editoru. 

 Vyhodnocení – Plány – možnost vytváření plánů a jejich sledování v návaznosti na skutečné 

hodnoty 

 Vyhodnocení – Statistiky – statistické zobrazení prodejů 

 Uživatelé – seznam uživatelů, přístupová práva, změna hesel a další. 

 Dokumenty – souborový manager pro přístup k souborům v centrálním firemním úložišti 

včetně možnosti definování práv k jednotlivým adresářům (čtení, zápis, změna, ...). 

 Sloučení zákazníků – v případě, že uživatel má přístup jen ke svým zákazníkům, může dojít 

k situaci, že jeden záznam vytvoří současně 2 uživatelé a pak je možnost veškerou aktivitu 

provedenou na více záznamech sloučit do jednoho. 

 Nabídky – možnost vytváření nabídek pro konkrétního zákazníka. V tomto případě, pokud se 

jedná o existujícího zákazníka v ERP systému, přebíráme konkrétní cenotvorbu a vzhled 

výsledné nabídky (design) z ERP systému. V případě potenciálního zákzaníka, který není 

v centrálním ERP systému, se většinou využívá nějaký univerzální ceník. 

 Objednávky – možnost vytváření objednávek pro konkrétního zákazníka. V tomto případě, 

pokud se jedná o existujícího zákazníka v ERP systému, přebíráme konkrétní cenotvorbu a 

vzhled výsledné nabídky (design) z ERP systému. V případě potenciálního zákzaníka, který není 

v centrálním ERP systému, se většinou využívá nějaký univerzální ceník. V případě vytvoření 

objednávky na potenciálního zákazníka může dojít i k založení zákzaníka do ERP systému 

automaticky, nebo na vyžádání obsluhy. 
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2. Zákazníci 
 

 

 Základem modulu je seznam zákazníků (zobrazená data se přizpůsobují požadavkům zákazníka). Ze 

základního seznamu je možný přeskok na webové stránky zákazníka, do jednotlivých rejstříků atd. 

Součástí přehledu je editor filtru, tj. pomocí klikání jednotlivých pravidel máte možnost vyhledat 

zákazníka nebo potenciálního zákazníka např. i podle části textu v poznámce atd. Současně je možnost 

rychlého filtrování záznamů v záhlaví tabulky, příp. řadit zázanamy kliknutím na záhlaví sloupce 

(vzestupně, sestupně). 

Zvolením určitého zákazníka dojde k zobrazení detailních informací o zvoleném zákazníkovi. 
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Zde jsou uvedeny detailní informace o zvoleném zákazníkovi (adresy, kontakty, emaily, telefony...) a 

oddíly: 

 Kontaktní osoby – seznam kontaktních osob zákazníka 

 Soubory – možnost přikládat přílohu (dokumenty) k zákazníkovi (např. objednávky, smlouvy a 

další) 
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 Poznámky – možnost zadávat si poznámku k zákazníkovi (např. telefonáty, schůzky)  

 
Poznámky lze přidávat i k libovolnému záznamu v CRM systému, tj. např. otevřené nabídce, 

neuhrazené faktuře, ceně z ceníku atd. 
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 Návštěvy – zápisy z pracovních cest 

 
 

 Úkoly – správa úkolů, úkolování podřízených atd. V případě zadání úkolu jemožné zadat typ 

úkolu, upozorňování na blížící se termín splnění, hlídání termínu splnění atd. Nesplněný pkol 

je barevně odlišen tak, aby na první pohled bylo vidět, že se něco má stát. 
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 Saldo – jednoduchý přehled stavu salda zákazníka, věrnostních programů, nedodaného zboží 

atd. Součástí je i graf s vývojem obratu za posledních X měsíců. 

 

Veškerá data zde zadaná se ihned objeví i jiným uživatelům (zpravidla vedoucí pracovníci), kteří mohou 

jednoduše kontrolovat a úkolovat své podřízené. 
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Statistiky v návaznosti na konkrétního zákazníka:
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Je možné si zobrazit statistiku prodejů konrétního zákazníka např. v návaznsti na skupinu produktů, 

dodací adresu a porovnávat např. jen některá období mezi sebou atd. 

 

Je možnost vyfiltrovaná data exporotvat do SAPu, poslat emailem atd.  
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3. Zboží 
Modul zboží slouží k náhledu na nabízené zboží včetně technických dat (např. obrázek), stavu 

skladů a dalších.  
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4. Přehledy 
Modul pro ucelený přehled činnosti jednotlivých obchodních zástupců. Obsahuje záložky – 

Poznámky, Návštěvy a Úkoly.  

 Poznámky – obecné poznámky k zákazníkovi (kdy volal, co mu kdo slíbil a další) 

Návštěvy – cestovní zprávy 

 Úkoly – úkoly k jednotlivým zákazníkům nebo přímo uživatelům CRM systému 

 

Z jednotlivých úkolů je možnost přímého přeskoku do detailu vazby, tj. zákazníka, dodavatele, ... 
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5. Kalendáře 
Kalendáře slouží k přehlednému zobrazování naplánovaných aktivit uživatelů CRM systému 

s možností denního, týdenního a měsíčního alendáře. Přímo z kalednáře jemožné zadávat 

nový úkol (označením času + přidáním nového úkolu). 

 

 

 

6. Plán návštěv 
Modul pro plánování návštěv u jednotlivých zákazníků. Celý princip spočívá v tom, že se k 

jednotlivým zákazníkům nadefinuje počet návštěv za rok (podle důležitosti zákazníka) a systém 

automaticky navrhuje termíny návštěv u jednotlivých zákazníků (slučuje podle okresů). 

Obchodní zástupce má možnost jednotlivá data návštěv upravovat podle svých aktuálních 
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možností. Současně zde obchodní zástupce vidí, kdy zákazníka naposled navštívil a má možnost 

se i podívat na detailní informace o zákazníkovi. 

 Systém následně automaticky např. týden předem zasílá emailem soupis všech cest 

obchodního zástupce v následujícím týdnu. 
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7. Marketingové kampaně 
 

Modul pro tvorbu a správu marketingových kampaní s možností oslovování zákazníků a 

potenciálních zkaázníků formou hromadného mailingu. Modul obsahuje jak generátor 

kampaní včetně editoru, tak i část pro správu zákazníků pro jednotlivé kampaně. 
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8. Statistika prodejů 
Modul pro zobrazování statistik prodejů s možností propojení s grafem. V tomto modulu 

jemožnost různých pohledů na data uložené jak v CRM systému, tak i primárním ERP systému. 
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9. Výkonnostní plány a vyhodnocování 

Jednotlivým uživatelům/obchodním zástupcům je možné přidělit plány (např. počet návštěv, 

generovaný obrat atd.) a v reálném čase sledovat jejich plnění. 

 

10.  Souborový systém 
Souborový manager pro přístup k souborům v centrálním firemním úložišti včetně možnosti 

definování práv k jednotlivým adresářům (čtení, zápis, změna, ...). 
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11.  Správa uživatelů 
Modul pro komplexní správu uživatelů systému + definování rolí a přístupových práv. 

 
 

12.  Ostatní 
Na základě specifických požadavků zákazníka jsme schopni vytvořit i modul tvorby nabídek a 

objednávek, příp. vytvořit obousměrné propojení s ERP systémem (např. zakládání 

objednávek/poptávek do používaného ERP systému). Samozřejmostí je vytvoření nových 

modulů dle požadavků zákazníka. 

 

13.  Nativní aplikace pro tablety s operačním systémem Android 

Nativní aplikace pro tablety s operačním systémem Android (případně Windows nebo 

Windows Mobile) obsahuje částečně moduly uvedené výše (příp. dle dohody) s funkčností 

"navíc", kterou umožňuje tablet – fotoaparát, GPS modul, ... Vzhled aplikace bude dohodnut 

v rámci předimplementační analýzy, bude ale ve většině kopírovat webovou aplikaci CRM. 

Níže uvedené obrazovky jsou zobrazeny jako ukázka možností aplikace pro tablet s OS 

Android (vždy se vytvářím nová aplikace na základě požadavků zákazníka): 
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V případě zájmu o prezentaci systému či jakýchkoliv dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit. 
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