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Project Manager Application Consultant Development Consultant Technical Consultant IT Manager Key UserProject Manager End UserBusiness Decision Maker

Manages the project, possibly 

together with a customer project 

manager. 

Analyses business processes, 

describes requirements, facilitates 

gap/fit analysis, designs 

modifications, tests modifications, 

configures the system, performs 

training etc.

Evaluates requirements and 

participates in design of 

modifications, develops and unit tests 

modifications.

Analyses existing infrastructure, 

estimates required infrastructure, sets 

up environments (test, live etc.), 

installs software, optimizes 

performance, perform upgrades.

Takes business critical decisions 

relates to implementation project, 

controls budget, reviews proposed 

solutions and estimates. May delegate 

authority and responsibility to project 

manager and/or IT Manager

In larger implementations the 

customer may have a dedication 

project manager to drive customer 

activities in the project. Project 

management is done in coorporation 

with the partner project manager.

Provides information on existing 

infrastructre and participates in 

planning future infrastructure. 

May function as primary project 

contact at customer site.

Domain expert, has critical 

knowledge of specific business 

functions, can describe 

business processes, helps 

configuring the system, trains 

end users.

Will be using the system 

once implemented, 

provides critical feedback 

to be used as basis for 

optimization.
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Facilitates hand-over from sales, 

comunicates with customer 

throughout the implementation, 

manages customer engagement and 

customer relations.
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Produktivita      

prodeje

Služby 

zákazníkům
Marketing

Rozšířené CRM 

aplikace

Vztahy • Interakce • Procesy • Přehled

xRM Framework

PC Prohlížeč Mobil

Řízení vztahů se zákazníky

RYCHLÉ NASAZENÍ



Jeden framework: mnoho aplikací
xRM akceleruje vývoj mnohých LOB aplikací

Sdílené aplikace a datové služby

Řízení partnerů
Evidence 

majetku

Řízení 

zaměstnanců

Program 

Management

Řízení 

dodavatelů

Evidence 

pojištění 
Řízení náborů Řízení projektů
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vozidel
Řízení zdrojů

Produkt 

Management

Řízení vztahů

Správa 

právních 

vztahů

Lifecycle 

Management

Řízení 

obchodu

Správa dotací

Správa licencí

Řízení 

legislativy
Řízení aktivit

Sdílené prostředí a zdroje

Konzistentní a přívětivé uživatelské rozhraní



xRM aplikační architektura



Microsoft Dynamics CRM Architecture

Data

Process

Presentation

Metadata Data

Filtered SQL Views

Pre-Event Plugins
(.NET Assemblies)

Post-Event Plugins
(.NET Assemblies)

Web Services

Custom Workflow
(.NET Assemblies)

Business Entity Components

Data Access Components

Synchronous and Asynchronous Business Logic

S
e
c
u
rity

W
o
rk

flo
w

Data Access Platform

Extensible Application:  Form and client 
side events, Ribbon,  Sitemap, 
Web Resources, JSlibraries…

Integrated
Applications

Reporting
(Dashboards, Charts, Excel and 

SRS)

Front End Integrationz

Web Outlook Mobile

Presentation

Back End Integration

server-to-server

1. Multiple form factors

2. Role-tailored 

interfaces

3. Both online and offline 

access to data

4. Programmatic access 

via SDK

1. Model-driven 

architecture

2. Customizable 

business rules and 

workflows

3. Auditing

4. Solution Packaging 

5. xRM Framework

1. Flexible & customizable data model

2. Access to SQL Server capabilities (on Premises) 



xRM Dynamic Application Services
Znovupoužitelnost a přizpůsobivost

ууущщйццззййз

360O View 

ууущщйццззййз

Microsoft 

Technologies
(Outlook, Office, 

SQL Server, 

.NET)

xRM Application 

Services se přizpůsobí 

potřebám/požadavkům 

na vaši aplikaci

 Přizpůsobení 

specifickým potřebám 

aplikace

 Velký rozsah možností

 Komplexní aplikační 

vývojové prostředí



xRM základní

technologie

Microsoft Technologies
Maximální využití investic do existujících Microsoft technologií

xRM zapadá 

do konceptu 

spolu se 

známými 

Microsoft 
technologiemi

Intuitivní uživatelské nástroje 
zlepšují uživatelské osvojení 

a produktivitu
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Standardní nástroje 

optimalizují IT zdroje a 

infrastrukturu
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Point & Click Customization

Silný a intuitivní „point & 

click“ umožňuje organizaci

velmi rychlé budování aplikací

 Pro technické i netechnické 

uživatele

 Interaktivní tvorba 

designu/vzhledu aplikace

Point & Click Customization Components
 Relační datové schema
 Designér formulářů & navigace
 Bezpečnost založená na rolích

 Obchodní logika
 Automatizace procesů
 Reporting
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Point & Click Customization
Rychlé vytvoření vlastního uživatelského rozhraní

 Forms Designer

‒ Úprava rozvržení formulářů

‒ IFrames, Web Resources, Související 
seznamy 

‒ Formuláře dle jednotlivých rolí 

 Form Scripting - JScript

‒ Form-level a 
Field-level události

‒ Metody pro získání atributů/stavů na 
formuláři

‒ Sdílení knihoven/zdrojů 
napříč aplikací 

 Navigation

‒ Rozšíření navigace pomocí SiteMapy
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User Experience
Konzistentní uživatelské rozhraní napříč aplikacemi
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User Experience Components
 Microsoft Office Integration

 Microsoft Outlook Sync

 Standard Clients & Devices

 Common Navigation & SiteMap

 Offline Capabilities

 Language Packs

 Accessibility

Snížení doby zaškolení a 

zrychlení uživatelské 

adopce s konzistentním 

uživatelským rozhraním

 Konzistentní navigace a 

nástroje napříč aplikacemi

 Konzistentní použití i v 

offline režimu (data, 

reporty, grafy, ...)

 Personalizace (uživatelem 

nastavitelné výchozí 

zobrazení, tabule, filtry, 

jazyk, stránkování, atd.)



xRM - Základní funkční bloky

User Experience
Standardní uživatelská funkcionalita v každé xRM aplikaci

Vestavěné a použitelné uživatelské 
funkce poskytující konzistentní a 
standardní nástroje produktivity
napříč všemi xRM aplikacemi
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Vlastní pohledy

Outlook SynchronizationRozšířené hledání & Dotazy

Úkoly & řízení aktivit

Sledování incidentůPlánování (scheduling)

Rychlé hledání

Šablony pro emaily

Průvodce tvorbou sestav

Uživatelské fronty

Workflow / Dialogy

Prezence

Hromadné e-mailyMail Merge

Řízení seznamů

Znalostní báze



Security Services
Model zabezpečení pro přístup založený na rolích

Zjednodušuje administraci

uživatelů 

 Přidání více uživatelů přímo z AD

 Vytváření uživatelských rolí a profilů 
a přiřazení oprávnění

 Export a použití rolí zabezpečení 
mezi různými prostředími (Dev, Test, 
Production)

 Podpora týmů a přiřazení rolí 
zabezpečení týmům

 Field-level security

 Formuláře založené na rolích 

цззй
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Access & Security Components

 Active Directory / Claim Based

 Hromadná správa uživatelů

 Správa rolí

 Role-based Security

 Hierarchical Security

 Deep data controls



Analytical Services

Jednoduchý reporting, vizuální 
zanořování a analýza, 
provázanost napříč daty v 
systému

 Podpora systémových i 
uživatelských tabulí (dashboardy)

 Podpora definice a 
vyhodnocování cílů (hierarchická 
struktura cílů)

 Podpora vytváření aplikačních 
grafů nad jednotlivými entitami

 Propojení dat do tabulek MS 
Excel a nativní reporting v SSRS
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Extensibility Components
 Microsoft SQL Server/SRS

 Průvodce tvorby reportu

 Scheduled & Offline Reporting

 Microsoft Excel

 Ad Hoc Analytika

 Dashboards / KPIs / Cíle
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Process Automation Services
Automatizace a orchestrace procesů
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Process Automation Components
 Windows Workflow Foundation

 Process Modeling & Design

 Workflow Wizard

 Workflow Stages

 Workflow Triggers

 Workflow Logic

 Workflow Actions

 Workflow Tracking

Zvýšení produktivity 

pomocí optimalizovaných 

procesů a procedur

 Podpora vytváření 

uživatelských workflow / 

dialogů

 Přizpůsobení specifickým 

požadavkům

 Měření a zlepšování 

business procesů



Extensibility Services
Možnosti rozšíření aplikace pro podporu obchodních procesů

 Možnosti rozšíření dány 

architekturou

 Využití základních 

vývojových nástrojů a 

zdrojů

 Podpora znovu-

použitelnosti

 Podpora upgradu
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Extensibility Components
 Visual Studio Integration

 .NET Assemblies

 ASP.NET custom forms

 WebResources

 Server / Offline SDK

 Custom Workflow Actions

 Event Framework / 

Plugins
цззй
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Architecture Services

Multi-tenant Architecture

 Podpora více isolovaných 

aplikací (database instances) 

v jednom frameworku

 Administrace napříč 

aplikacemi

Multi-language

 40+ dostupných jazykových 

verzí

 Možnost použití vlastního 

„business slovníku“

Multi-currency
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Work Departments
Example: ACME 

Procurement

Corporate 

Divisions
Example: ACME 

European Operations

Work Teams
Example: ACME 

Account Team

Organization-

wide
Example: ACME, Inc



Performance and Scalability Components
 Možnost výběru nasazení
 Web farm clustering
 Load balance clustering

Enterprise Scalability & Performance

Škálovatelnost, dostupnost a 

požadavky na výkon 

 Windows and SQL Server 

platform optimalization

 CRM Application NLB

24,000 Concurrent Users

 Sub-second response times

 1 million web requests / hour

 1 billion rows in database  Exchange clustering
 SQL Server clustering
 SQL mirroring
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Příklady vlastních řešení

 Správa fakturace

 Řízení projektů



xRM – vytváření zákaznických aplikací 

Primární cílová skupina: CIO

• Možnost využití platformy CRM (nástroje, funkce, vlastnosti) pro vývoj specifických 

řešení souvisejících se zákazníky/kontakty/klienty 

• Příklad: Vymáhání pohledávek, Správa spisů a kauz, Evidence a vyhledávání uchazečů o 

zaměstnání, Správa žádostí o EU fondy, Vytváření prodejních kolekcí, ...  

Microsoft konkurenční výhoda: 

• Integrace s ostatními Microsoft 

technologiemi – Word, Excel, SharePoint, 

SQL, UC

• Známé, intuitivní uživatelské rozhraní 

Microsoft Outlook 

Hlavní výhoda: 

• Dramatické snížení času na vývoj nové 

aplikace 

• Při vývoji řeším business problematiku 

NE technologie 

• Menší závislost na dodavateli systému 



Vymáhání pohledávek (collection)  

Cílová sk.: Finanční ředitel, Manažer vymáhání pohledávek, Ředitel kontaktního centra 

• Řízení procesů komunikace s klientem za účelem návratu/splacení

zákaznických pohledávek 

• Evidence delikventních informací, riziková segmentace, scénáře vymáhání, 

plánování, realizace vymáhacích aktivit napříč různými kanály a následných akcí 

Microsoft konkurenční výhoda: 

• Komplexní přehled o klientovi 

• Jednotné uživatelské rozhraní 

Hlavní výhoda: 

• Snížení objemu nesplacených 

pohledávek 

• Zvýšení efektivity vymáhacího procesu 

Případové studie:



Procesy vymáhání pohledávek 

Segmentace dlužníků, 

výběr skupin k oslovení a 

stanovení cílů.

Vyhodnocení úspěšnosti 

vymáhání: 

prům.vymož.částka

účinnost jednotl. kanálů

úspěšnost zaměstn.

Komunikace s dlužníky: 

telefon, e-mail, 

korespondence, sms.



Kontaktní/zákaznické centrum 

Primární cílová skupina: Ředitel kontaktního centra

• Informační podpora operátorů při zpracování zákaznických požadavků přicházejících do 

kontaktního centra i aktivní volání na zákazníky  

• Komplexní pohled na zákazníky, obsluha různých komunikačních kanálů, CTI, spolupráce 

uživatelů, call skripty, znalostní báze a přehled nad procesy call centra 

Microsoft konkurenční výhoda: 

• Velmi rychlé nasazení řešení 

• CCA – možnost integrovat a 

automatizovat systémy na úrovni 

uživatelského rozhraní  

• Snadná přizpůsobitelnost řešení 

Hlavní výhoda: 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků –

zrychlení řešení požadavků  

• Udržení nákladů na zákaznické centrum 

pod kontrolou  

• Generování příležitostí na prodej 

Případové studie:



SCANIA - řízení partnerské/dealerské sítě

• Výrobce a prodejce užitkových automobilů a autobusů 

• Rozsáhlá dealerská a servisní sít – prodej, servis, další služby 

• 2006 potřeba konsolidace informací o zákaznících - každý dealer vlastní db + každá 

oblast vlastní aplikaci (prodej, servis, mkg) – problémy při: 

 Sdílení a aktualizace informací o zákaznících 

 Rozdílné pracovní postupy 

 Komplexní reportování  

• Řešení/výhody: 

 Sdílení inf. o zákaznících napříč dealerstvími a odděleními – centrální zák. db

 Definované business procesy pro zajištění konzistentnosti 

 Integrace do Outlook – synchronizace úkolů, schůzek, emailů a offline režim 

 Možnost marketingového využití dat 



SULKO - xRM

• SULKO s.r.o  - jeden z největších, výrobců výplní pro stavební otvory v ČR, Výroba: 

Zábřeh, Šumperk, obchodní síť po celé republice 

• Motivace k nasazení CRM: 

 Dynamický rozvoj obchodní sítě

 Nevyhovující decentralizované zpracování informací

 Požadavek na jednotné řízení obchodu

• Podporované CRM procesy: 

 Kontaktní informace o zákaznících a komunikace

 Kompletní evidence nabídek a jejich verzí

 Cenotvorba v návaznosti na sortiment

 Řízení marketingových akcí a aktivit

 Řízení reklamací včetně sledování nápravy a nákladů



SULKO - podporované procesy 

„Řízení výroby“ – plánování kapacit, vytížení linek, 
odvádění výroby, sklad hotových výrobků

Evidence neshod 
ve výrobě

Expediční sklad

Interní help desk

Evidence HW

Zápůjčky

Dokumenty QMS

Program „Zelená 
úsporám“



ORCO Property Group

 Standard

‒ Řízení obchodního procesu pro prodej a nájem

 xRM

‒ Správa developerských projektů

‒ Řízení nájemních smluv



GOPAS

 Řízení marketingu a prodeje

 Propojení se systémem na správu školení



Pro Futuro Consulting

 Projekty

 Školení

 Správa předplatného Office365



Bohemia Energy entity

 Sjednocení více systémů – jednotná plocha

 Automatické zpracování komunikace

‒ Příchozí (web, email, telefon, SMS)

‒ Odchozí (tiskové výstupy)


