
Dobrý den. 
Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: 
 

• Telefonicky: 777 166 889 

• E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz 

• Skype: david.pertl 

Microsoft Dynamics CRM Online 



Přihlašovací údaje 
Otevřete si stránku https://nazev.crm4.dynamics.com  
 

• Id uživatele: login@nazev.onmicrosoft.com 

• Heslo: vaseHeslo 

Microsoft Dynamics CRM Online 





Microsoft Dynamics CRM… 
…přispívá ke zvýšení účinnosti marketingových iniciativ 

 

…zlepšuje podmínky pro růst objemu prodeje 

 

…zajistí nadstandartní péči o vaše zákazníky 

 

…má moduly Prodej, Marketing a Servis 

 

…je nástroj pro správu kontaktů, zájemců a příležitostí 

 

…nabízí vytváření sestav, automatických procesů, hledání ve 

znalostní bázi a mnoho dalších možností 



„Náš zákazník – náš pán“ 





Uživatelská přívětivost především 
Integrace s aplikací Microsoft Office Outlook 

 

Uživatelé řeší své úkoly, e-maily a další aktivity ve známém 

prostředí, ve kterém jsou zvyklí denně pracovat. 

 

Odeslané a přijaté e-maily, kontakty, schůzky a úkoly v aplikaci 

Outlook můžete jediným klepnutím propojovat s položkami v 

Microsoft Dynamics CRM.  



Přístup kdekoliv a kdykoliv 

Pokud potřebujete pracovat s informacemi o zákaznicích i mimo 

kancelář, máte na výběr několik možností: 

• Notebook s internetovým připojením 

• Notebook v režimu offline pomocí lokální kopie 

• Mobilní telefon nebo tablet 
 

Po dalším připojení do režimu online budou následně všechna data 

synchronizována. Vaši kolegová tak uvidí všechny vaše změny. 

offline 







Typický den obchodníka 
Všechny potřebné informace před sebou. 

 

Microsoft Dynamics CRM pomáhá soustředit se na důležité 

zákazníky a udržovat přehled o tom, co bylo zákazníkům 

přislíbeno. 

 

Současně je snadnější udržovat přehled o všech komunikacích, 

jež proběhly mezi firmou a zákazníky. 





Ribbon panel 

Seznamovací panel 

Navigace 

Sekce 

Záznamy 

Graf 

Zobrazení 

Rychlé vyhledávání 



Kontakty, Obchodní vztahy, Zájemci 
Kontakty jsou osoby, se kterými spolupracujete či obchodujete. 

 

Obchodní vztahy představují organizace, pro které tyto 

kontakty pracují. 

 

Pomocí zájemců a příležitostí lze sledovat potenciální prodej. 
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Příležitost 
Příležitost je startovní čárou, za kterou probíhá mezi organizací 

a potencionálním zákazníkem komunikace vícero formami.  

 

Na příležitost je navázáno vše, co se při její řešení událo. 

 

Obchodník si může vytisknout přehled komunikace a výsledků 

schůzek a vyrazit připraven na jednání 

 

E-mailovou zprávu, telefonát nebo jiný záznam lze rychle 

zařadit jako příležitost. 

   

 

!    
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„Lidský život není nic jiného než 
řetězec promeškaných příležitostí.“ 

Sókratés 



Řídící panely 
Řídicí panely jsou výkonnou funkcí aplikace Microsoft Dynamics 

CRM 2011. 

 

Poskytují rychlý přehled všech důležitých informací, které 

potřebujete pro každodenní rozhodování v podniku.  

 

Umožňují sestavit a zobrazit údaje z několika oblastí aplikace 

Microsoft Dynamics CRM Online ve snadno srozumitelné 

formě. To znamená, že tyto údaje nemusíte zdlouhavě 

vyhledávat. 

 

Řídicí panely lze snadno vytvářet a upravovat podle měnících 

se potřeb podniku. 
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Nejčastěji používané klávesové zkratky          

1 

Cíl Klávesová zkratka 

Označení celého textu v poli CTRL+A 

Zavření aktuálního formuláře ALT+F4 

Přeskakování mezi jednotlivími poli ve formuláři TAB 

Přeskakování mezi jednotlivími poli ve formuláři - zpět SHIFT+TAB 

Uložení formuláře CTRL+S 



Práce s aktivitami 
Typy aktivit: Úkol, Fax, Telefonní hovor, E-mail, Dopis, Schůzka, 

Aktivita služby nebo Odpověď na kampaň 

Přiřazení aktivity 

Sdílení aktivity 

Přidání poznámek 
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Práce s kontakty, e-maily… 
Vytvoření standardním způsobem v Outlooku a propojení se 

systémem Microsoft Dynamics CRM pomocí tlačítka Sledovat v 

CRM. 

 

E-mail, schůzka nebo úkol budou synchronizovány do 

odpovídající aktivity v systému Microsoft Dynamics CRM. 

 

Objeví se ve vašem seznamu aktivit. 

 

Dále se zobrazí u záznamu příslušného obchodního vztahu, 

kontaktu, příležitosti či jiného typu informací, ke kterému jste 

aktivitu přiřadili. 
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Na začátku je zájemce 
Prodejní proces ve většině případů začíná u zájemce.  

 

Zájemce může pocházet z výstavy, semináře, osobní schůzky 

nebo jiného typu kontaktu. 
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Zapamatujte si 
Nezapomeňte každou příležitost klasifikovat v poli Hodnocení.  

 

K dispozici jsou možnosti Značný zájem, Zájem nebo Bez zájmu. 

Usnadníte tím vyhledávání nejlepších příležitostí, na které se 

soustředit pro dosažení určitého obchodního cíle. 

 

Nezapomeňte také hodnocení příležitostí průběžně udržovat 
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Voilà! 
Jakmile se zákazník rozhodne přijmout nebo odmítnout nabídku 

nebo objednávku, můžete příslušnou příležitost uzavřít. 
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Typický den obchodního 
ředitele 
Jako obchodní ředitel se můžete soustředit pouze na úkoly, které jsou 
opravdu důležité. 



Typický den obchodního ředitele 
Nyní máte více času na vedení obchodníků a péči o klíčové 

zákazníky. 
 
Pracovní den obchodního ředitele začíná podobně jako u 

obchodníka v aplikaci Microsoft Office Outlook. Odtud může 

sledovat prodejní aktivity a činnost obchodníků. 

         



Typický den obchodního ředitele 
Zkušenosti obchodních manažerů: 

         

„ 
Nemusím být pořád v patách obchodníkům, abych měl 

přehled o tom, jak se věci mají. 
 

Sleduji je prostřednictvím systému CRM a z několika sestav 
mohu rychle zjistit, kdo si vede dobře a kdo nikoli. 
Podle toho je mohu ocenit nebo dále instruovat. 

“



Typický den obchodního ředitele 
Zkušenosti obchodních manažerů: 

         

„ 
Už se nám také nestává, že bychom při odchodu 

obchodníka ztratili znalosti o zákaznících. Jakmile jeho místo 
zaujme nový obchodník, může se velmi rychle seznámit se 
zákazníky. 

“



Typický den obchodního ředitele 
Zkušenosti obchodních manažerů: 

         

„ 
Když se účastním schůzek se zákazníky, nemusím se jich 

ptát na věci, které již sdělili obchodníkovi. Všechny potřebné 
informace si před schůzkou vyhledám v systému Microsoft 
Dynamics CRM. 

 
Na schůzce jsem pak v obraze a mohu vystupovat jako 

důvěryhodný obchodní ředitel, před zákazníky i před svými 
obchodníky. 

“





Druhy sestav 
• Sestavy se souhrnnými informacemi o vaší práci se zájemci, 

příležitostmi, společnostmi a kontakty. 

 

• Sestavy obsahující zájemce, obchodní vztahy a kontakty, se 

kterými jste již dlouho nekomunikovali. 

 

• Sestavy hodnotící kvalitu zájemců, s nimiž pracujete nebo 

jste pracovali. 

 

• Sestavy s obchodními ukazateli, adresami, žebříčky 

zákazníků, informacemi o platební kázni zákazníků, 

demografických a finančních trendech zájemců a zákazníků 
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Dynamické sestavy 
Dynamické sestavy automaticky načítají aktuální informace ze 

systému Microsoft Dynamics CRM, když otevřete tabulku 

aplikace Excel s exportovanými informacemi. 

 

V aplikaci Excel tak můžete vytvářet přehledy, které vždy 

načtou a zobrazí aktuální informace ze systému Microsoft 

Dynamics CRM. 
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Práce s frontami 
Fronty v systému Microsoft Dynamics CRM představují skvělý 

nástroj, který zjednodušuje delegování prací v oddělení. 

 

Fronty můžete v obchodním oddělení s výhodou využít 

například pro zpracování dotazů z webu, dosud 

neklasifikovaných zájemců nebo aktivit, které nelze 

bezprostředně přiřadit zaměstnanci. 
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Cíle          

3 

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 umožňuje definovat 

klíčové ukazatele výkonu a stavu podniku. 

 

Sledujte a porovnávejte výsledky oproti cílům organizace, 

snadno a rychle definujte cíle pro kampaně nebo fiskální 

období a sdružujte menší cíle (například pro konkrétní týmy 

nebo oblasti) do celkových cílů organizace.  

 

Shrnutím všech těchto cílů a promítnutím do skutečných 

hodnot zjistíte, jak si vedete. 



Typický den pracovníka 
marketingu 
Řešení pro řízení marketingu, které jeflexibilní a snadno použitelné. 



Typický den pracovníka marketingu 
Potřebujete-li navrhnout komplexní kampaň od začátku do 

konce, začněte v systému Microsoft Dynamics CRM. 

 

Stanovte její rozpočet, naplánujte aktivity, defi nujte cíl 

a očekávané výsledky. 

 

Více možností ve srovnání s tradičními tabulkami v aplikaci 

Excel. 

 

Všechny informace spravovány centrálně. 

         





Marketingové seznamy 
Dobré marketingové seznamy jsou základem úspěchu každé 

marketingové kampaně. 

 

Seznamy obsahující stávající zákazníky, potenciální zájemce, 

kontakty. 

 

Segmentace  zákazníků podle zeměpisné oblasti, ročního 

obratu, počtu zaměstnanců, segmentace kontatků, kteří od vás 

nic nekoupili atd. 
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Kampaně: Od nápadu k reakci zákazníků 
Celý postup – od přípravy přes rozesílání pošty až po následné 

aktivity – je podporován systémem Microsoft Dynamics CRM. 

 

Stanovte její rozpočet, naplánujte aktivity, definujte cíl a 

očekávané výsledky. 

 

Každou kampaň v systému Microsoft Dynamics CRM můžete 

propojit s jedním nebo několika marketingovými seznamy 

(segmenty). 

 

Pomocí sestav můžete analyzovat účinnost kampaně i 

jednotlivých aktivit a výsledky použít při plánování budoucích 

marketingových akcí. 
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Kampaň začíná 
Po zadání detailů kampaně je její stav nastaven na hodnotu 

„Připraveno k zahájení“, která je následně vystřídána hodnotou 

„Spuštěno“. 

 

Všechny přidružené aktivity kampaně se poté objeví v 

seznamu aktivit příslušných pracovníků. 

 

Zaznamenání odezev od potenciálních zákazníků  

(ručně / import) jako aktivitu “Odpověď kampaně”. 

 

Pokud je odpověď kladná, můžeme ji převést na příležitost. 
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Vyhodnocení kampaní 
Nástroje pro tvorbu sestav a analytické funkce umožňují 

hodnotit účinnost tištěných, e-mailových, webových a jiných 

marketingových prostředků. 

 

Budete se tak soustředit se na nejefektivnější způsob 

komunikace. 

 

Sestava Výkonnost kampaně 
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Děkuji za pozornost. 
Můžete mě kontaktovat: 
 

• Telefonicky: 777 166 889 

• E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz 

• Skype: david.pertl 

Microsoft Dynamics CRM Online 


