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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou výukových materiálů pro podporu výuky 

v předmětu A0M33PIS jehož cílem je seznámit studenty s informační podporou průmyslových 

systémů řízených a integrovaných s výpočetními systémy a umožnit jim formálně uvažovat o 

požadavcích na tyto systémy. Cílem této práce je obeznámit studenty s problematikou CRM jak 

z pohledu teoretického, tak praktického. Budou tak schopni po absolvování předmětu provést 

jednoduchou reálnou implementaci. 

V první části této práce se zaměřuji na obecné vysvětlení filozofie CRM, na její 

důležitost v péči o zákazníky, na základní požadavky pro CRM systém a na možnosti jeho 

nasazení. V závěru první části analyzuji nabídku CRM systémů z hlediska požadavků určitých 

segmentů podnikání a z hlediska nabídky tuzemských a mezinárodních firem. 

Cílem druhé části je ukázat studentům základní postup implementace CRM systému 

Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Práce demonstruje implementaci dvou obchodních 

procesů, realizaci nových nebo úpravu existujících agend, vytvoření odpovídajícího 

uživatelského rozhraní, přidání rozšiřujících programových komponent a způsoby testování.  

 

Abstract 
This bachelor thesis is about the preparation of educational materials to support teaching 

in the subject A0M33PIS. The aim of this paper is to familiarize students with CRM. 

In the first part of this work I focus on general explanation of the CRM philosophy, its 

importance in customer care, the basic requirements and the implementation options of the CRM 

system. At the end of the first part I analyze the range of CRM systems based on certain business 

segments and their origins. 

The aim of the second part is to show the basic procedure of the implementation of 

Microsoft Dynamics CRM Online 2011. My work demonstrates the implementation of two 



  

 

 

business processes, modification of user interface, an instalation of addons and methods of 

testing. An essential part of the work is the documentation that will be used as teaching material. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření výukových materiálů pro obecné seznámení jak 

se CRM filosofií, tak i s podpůrným informačním systémem Microsoft Dynamics CRM 2011 

Online, na který budou implementovány 2 ukázkové obchodní procesy. Studenti tak získají nejen 

potřebné teoretické podklady, ale i podklady pro praktickou realizaci. 

Bakalářská práce se skládá z několika kapitol. První až čtvrtá kapitola představuje část 

teoretickou, pátá část (společně s přílohami A, B, C, D) praktickou. V první kapitole se zabývám 

obecnou specifikací CRM, kde bude vysvětlena základní myšlenka, jak je důležité věnovat péči 

svým zákazníkům. Také se zde dozvídáme základní požadavky na obecný CRM systém. 

Druhá kapitola pojednává o struktuře typického CRM systému a o možnostech jeho 

nasazení. Podrobně se hlavně zaměřuji na dělení CRM systému z hlediska funkcionality. 

Analýza nabídky CRM produktů se rozebírá ve třetí kapitole. Zde se zaměřuji na 

nabídku CRM systémů z hlediska požadavků určitých segmentů podnikání a z hlediska nabídky 

tuzemských a mezinárodních firem. 

Čtvrtá kapitola pojednává o jednotlivých výhodách CRM. 

Praktická část ukáže studentům základní postup implementace CRM systému Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online za pomoci implementační metodologie Microsoft Dynamics Sure 

Step. Provedu zde implementaci dvou ukázkových obchodních procesů, realizaci nových nebo 

úpravu existujících agend, vytvoření odpovídajícího uživatelského rozhraní, přidání rozšiřujících 

programových komponent a způsoby testování.  
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Nezbytnou součástí práce je dokumentace, která bude využívána jako výukový materiál. 

pro studenty předmětu A0M33PIS – Průmyslové informační systémy při vytváření semestrálního 

projektu se zaměřením na informační systém Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. 

Hlavním přínosem bakalářské práce je výpomoc předmětu A0M33PIS – Průmyslové 

informační systémy v podobě uceleného výukového materiálu, který bude využíván studenty při 

práci na semestrálním projektu. Student si dále osvojí práci se CRM systémem Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online. 

Díky spolupráci s firmou Harley-Davidson Praha si slibuji získání nových cenných 

zkušeností, které bych chtěl i nadále získávat po skončení bakalářské práce. 
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Kapitola 1 

Specifikace CRM 

 
CRM řešení je jednotný informační nástroj poskytující relevantní informace o 

příslušném zákazníkovi, obchodních příležitostech, kampaních nebo servisních požadavků 

založený na databázové technologii. Je to tedy jedinečný nástroj podporující péči zákazníka 

zasahující do oblasti obchodu, komunikace, marketingu a služeb. Péče je založena na predikci 

potřeb a přání daného zákazníka. Ovšem problematika CRM je především filozofie. Je potřeba 

klást důležitost na péči o zákazníky, kvalitně je obsloužit a získat tak jejich spokojenost a 

loajalitu. Firma se musí taky přizpůsobit novým obchodním procesům, spravovat a sladit 

interakce se zákazníkem. 

V dnešní době jsou zákazníci stále více zhýčkaní, a proto vyžadují jak kvalitnější 

výrobky, tak i s nimi spojené lepší služby. Pro firmy je tedy udržet se úspěšně na trhu v 

konkurenčním boji nelehký úkol. Mnohé firmy si tento trend začínají uvědomovat a snaží se o 

reengineering a sjednocení firemních procesů, aby filozofie společnosti byla nastavena nakladení 

důrazu na zákazníka. Zavedení CRM má vliv na všechna oddělení v organizaci. Oddělení 

prodeje, marketingu, služeb atd. musí být spolu úzce provázány. Taky platí známé pravidlo, že 

udržení zákazníka je levnější než získání nového. 
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1.1 Základní požadavky na CRM systém 

1. Komplexní pohled na zákazníka (obchodního partnera) 

 Obchodníci tak získají veškeré informace, a to jak kontaktní, tak i o jeho 

obratu, cenách, smlouvách, telefonátech, jednáních, o včasném placení 

faktur a mnohé jiné. 

2. Evidence poptávek a rozpracovaných obchodních příležitostí 

 Tyto obchodní příležitosti lze následně přeměnit na reálné poptávky. 

Z těchto informací detailní analýzou získáme úspěšnost nabídek a 

jednotlivých produktů, úspěšnost podle geografického rozložení nebo 

např. podle ročního období. 

3. Efektivní tvorba kampaní a plánování schůzek 

 Schůzky je poté potřeba vyhodnotit a zaznamenat z nich plynoucí úkoly. 

Obchodníci také získávají ucelený přehled o cenách, slevových hladinách 

či o plnění plánu pro zákazníka. Dále je jim práce ulehčena díky 

automatizování některých procesů. Systém tak může obchodníka 

upozornit na prodloužení končící smlouvy nebo na nově došlé 

objednávky. 

4. Řízení interakce se zákazníky (komunikace) 

 Tato interakce se provádí napříč množstvím komunikačních kanálů jako e-

mail, internetové stránky, call centra, sociální sítě nebo prodejci v terénu. 

Těmito kanály informujeme o kampaních, akcích a výstavách a ze 

získaných reakcí pak sledujeme odezvu, vznik nových obchodních 

příležitostí a jejich úspěšnost. 

5. Týmová spolupráce 

 Jednotlivé aktivity (telefonáty, e-maily, schůzky, faxové zprávy), 

příležitosti a kampaně lze sdílet jak mezi členy, tak i mezi týmy 

zaměřenými na marketing, prodej, služby atd. 
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6. Plánování obchodních cílů 

 Plánování a sledování cílů, aktivit, úkolů, rozpočtů a podrobností pro 

každou marketingovou kampaň. 

7. Analýza, tvorba reportů a hodnocení 

 Úspěchy marketingových kampaní se vyhodnocují pomocí klíčových 

ukazatelů výkonnosti. 

 Reporty slouží pro vyhodnocení prodejních schopností (prodejní historie, 

produktivita a předpověď). 

 

 

 

 

Význam nástupu „CRM myšlení“ potvrzuje pozvolná změna z marketingového mixu 4P 

(product = výrobek, price = cena, place = umístění, promotion = propagace) na moderní termín 

4C (customer total cost = náklady, customer value = hodnota, convenience = komfort, 

communication = komunikace). 

Obrázek 1.0: Základní přehled CRM 
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CRM systém není ale jen o technologii. Každý systém je jen tak dobrý, jak kvalitní jsou 

informace v něm obsažené. Ty musí někdo zadat, a to včas a ve správné formě. 

Proto je jednoduchost a přirozená ovladatelnost uživatelského prostředí tak významným 

faktorem spokojenosti firem využívajících podnikové systémy. Např. některé systémy jako 

Microsoft Dynamics CRM nebo eWay-CRM zpřístupňují integraci do známého prostředí 

aplikace Microsoft Outlook, což pomáhá k urychlení přijetí nového produktu zaměstnanci a 

okamžitě přináší požadované výsledky. Uživateli je práce zpříjemněna pomocí integrovaných 

řídicích panelů (dashboardů), předdefinovaných sestav a automatizovaného sledování prodejních 

předpovědí. Uživatelské prostředí je možné snadno přizpůsobit specifickým potřebám 

konkrétního uživatele pomocí zjednodušených konfiguračních nástrojů. Není tak problém přidat 

nebo upravit pole, formuláře nebo změnit pracovní postupy podle potřeb podniku. 

1.2 CRM podle segmentu podnikání 

Podniky, hlavně ty střední a malé, se při výběru CRM aplikací nerozhodují pouze podle 

kvality, použité technologie, nebo zdali umožňuje mobilní přístup, který se v poslední době stává 

stále populárnějším. Rozhodujícím aspektem pro výběr je také samotná cena. Ta se u různých 

řešení velice liší. Může se pohybovat od desítek tisíc až do výše miliónů Kč. Pokud si daná firma 

přeje přizpůsobení na míru, je cena několikrát vyšší. 

Spousta firem ale dělá při rozhodování velikou chybu. CRM řešení přizpůsobují jejich 

současné situaci. Nepočítají s růstem a expanzí na trhu a jejich pečlivě vybudované CRM se 

může po krátké době stát nedostačující. Znovu tedy investují nemalou částku peněz ať už do 

dodatečných úprav, nebo do zcela nového řešení. Je tedy na zvážení, jestli by měly být 

naimplementovány takové funkce, jako jsou analytická podpora shromážděných dat a jejich 

reportů nebo správa marketingových kampaní a s tím spojená jejich návratnost. Mezi další 

užitečné funkce můžeme zahrnout napojení na ERP systém (informační systém, který integruje 

výrobu, distribuci, logistiku, prodej, fakturaci a účetnictví), předpověď budoucnosti podle 

ukazatelů hodnocení zákazníků nebo nástroj pro sezónnost sortimentů. 

Kromě výše uvedených požadavků pro výběr CRM systému je také důležitý segment 

podnikání, ve kterém se firma nachází. Velkoobchod, průmyslový výrobce či firma, která nabízí 

služby, budou mít různorodá kritéria specifická pro daný segment. Velkoobchod bude mít 

například za cíl určit optimální zásoby, aby vytvořil dokonalý poměr mezi skladovacími náklady 

a dostatečným uspokojením odběratele. Toho se dá dosáhnout na základě nástrojů pro porovnání 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
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obratů podle atraktivnosti jednotlivých typů sortimentu, sezónnosti a životního cyklu. Pro různé 

odběratele se může taky na základě jejich požadavků a hodnocení nastolit různá obchodní 

politika a specifická cena. 

Naopak průmyslový výrobce, zejména v lehkém průmyslu (potravinářský, obuvní, 

oděvní, nábytkářský apod.), bude mít potřebu spravovat a ukládat zkušenosti a 

spokojenost/nespokojenost s jejich produkty od koncových spotřebitelů. Většinou se jedná o 

telefonní záznamy (call centra), korespondence nebo e-mailové zprávy. Tím pak získá velmi 

cennou zpětnou vazbu, ze které se může výrobce poučit a své výrobky nejen zlepšovat, ale i 

nabízet vhodně upravené produkty určité cílové skupině zákazníků. 

Maloobchod se se zákazníky potkává doslova denně, a proto je péče o ně klíčová pro 

úspěšný chod firmy. Databáze zákazníků je velice široká, a tak udržování aktivních a neaktivních 

klientů musí být efektivní a dynamické. Na základě analýzy jejich požadavků se pak firma 

přizpůsobuje a vychází vstříc danému teritoriu. 

 

 

 

 

 



Struktura typického CRM systému a možnosti nasazení 

6 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 2 

Struktura typického CRM systému a 

možnosti nasazení 

 

2.1 Jak dělíme CRM systémy 

Na českém trhu se vyskytuje obrovské množství CRM aplikací, které se liší svojí 

funkcionalitou a přizpůsobením pro určité segmenty, jako např. průmyslová výroba, 

velkoobchod nebo podniky nabízející služby. Všechny tyto CRM systémy můžeme ale shrnout 

do dvou základních kategorií: 

1. CRM Integrované do komplexních ERP systémů 

2. CRM jako samostatný software, který lze propojit s ERP systémem 

Z hlediska funkcionality se CRM aplikace dělí na: 

1. Operativní CRM 

2. Analytické CRM 

3. Kolaborativní CRM 
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Obrázek 2.0: Dělení CRM z hlediska funkcionality 

2.1.1 Operativní CRM 

Slovo operativní se také chápe jako iniciativní nebo dokonce pružně fungující. Proto 

poskytuje podporu procesů v rychle se měnících oborech, jako jsou prodej, marketing a služby. 

Pod operativním CRM si tedy lze představit evidenci objednávek, plateb, včasné dodání zboží a 

správně vystavené faktury a jednoduché reporty o vývoji zákaznické báze (počty, regionální 

struktura, objem stížností, znázornění pipe-line). 

V dnešní době je operativní CRM nedostačující z hlediska podpory zákazníka. V 

posledních desetiletích prošlo obchodování výraznými změnami. Škála prodávaných produktů se 

zvětšila a s tím vznikl problém evidence propojení daného produktu s daným zákazníkem. 

Komunikační kanály se navíc rozrostly o e-mail, e-shopy a poslední dobou o populární sociální 

síť Facebook. Na tyto zákazníky musíme chytře cílit „mikrokampaně“, tedy vybrat pro 

specifický produkt určitý segment zákazníků spojený se správným výběrem oslovení, tedy 

komunikačního kanálu. 

2.1.2 Analytické CRM 

Analyzuje zákaznická data k odhalování skrytých informací, které slouží k lepšímu 

pochopení potřeb a chování zákazníka.  

Mezi hlavní úlohy patří hlavně: 

 Segmentace zákazníků a optimalizace efektivnosti marketingových kampaní 

Zákazník musí být zařazen do správného segmentu. Marketingový specialista navrhne 

segmenty na základě podobného chování či profilu, tedy např. podle věku, bydliště, typu 

zakoupených produktů nebo využitých služeb. Vznikne tak významná skupina klientů, na niž je 

cílena smysluplná mikrokampaň, která přináší lepší výsledky než masová kampaň, protože 

skupina je jí efektivně oslovena. Segmentace se tedy snaží o optimalizaci efektivnosti 

marketingových kampaní. 



Struktura typického CRM systému a možnosti nasazení 

8 

 

 Analýza chování zákazníků 

Pomocí historických údajů o zákazníkovi (kooperativní CRM) lze na základě statických 

výpočtů předpovídat chování zákazníka. Ukázkovým příkladem mohou být věrnostní programy, 

u kterých lze identifikovat zákazníka a zjistit zvýšený zájem např. o zahradní nářadí. Vhodnou 

reakcí je tzv. cross-selling, kdy se snažíme navýšit prodej souvisejícím zbožím (sekačky, pily, 

…), nebo up-selling, kde se naopak snažíme dosáhnout vyšší hodnoty objednávky, než zákazník 

původně plánoval. Přitom zákazník zůstává spokojený. 

Obrázek 2.1: Analytické CRM 

 

2.1.3 Kolaborativní CRM 

Kolaborativním CRM se myslí rychlé a zabezpečené šíření vhodných klientských 

informací prostřednictvím různorodých kanálů na odpovídající místa ve firmě pro zvýšení 

kvality poskytovaných služeb zákazníkům. 

 

Dnešní nabídka CRM systémů podporuje všechny 3 části. Pro majitele CRM systému je 

nejen důležité evidovat objednávky, platby, dodávky, ale i detailní analýzy zákaznických dat 
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k odhalování skrytých informací a rychlé a zabezpečené šíření vhodných klientských informací 

prostřednictvím různorodých kanálů 
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2.2 Možnosti nasazení 

Když se firma rozhodne zavést CRM filosofii do své organizace, může si vybrat 

z několika možností, jak podporu CRM principů technicky dosadit. Ne ale každá organizace si 

může dovolit vynaložit na informační systém statisíce korun. Proto trh nabízí tato dvě technická 

řešení: 

2.2.1 Licencované CRM 

Jedná se o nejznámější a nejvíce využívanou formu nasazení (nejen u CRM). Software je 

nainstalovaný přímo ve firmě, což znamená větší náklady na pořízení, neboť se do ceny projeví 

kromě samotného softwaru také hardware (server), operační systém (např. Windows Server) a 

náklady na provoz. Na druhou stranu v sobě skýtá lepší práci s daty uvnitř firmy a rychlejší 

úpravy systému podle firemních požadavků. Velké firmy si mohou takovou investici dovolit, 

protože při velkém množství uživatelů je návratnost větší. 

2.2.2 Online pronájem neboli ASP 

Druhou možností je využití služeb ASP (Active Server Pages). Díky ASP řešení 

poskytuje dodavatel CRM aplikaci prostřednictvím internetu. Nájemce platí pouze za užívání 

služeb a odpadá mu veškerá správa systému (aktualizace, bugy) a hardwaru, na kterém systém 

běží. Poskytovatel také kromě samotné implementace nabízí i školení, což celkově vede až 

k 90% úsporám.
1
 Právě CRM systémy jsou typickými představiteli cloudových produktů, které 

prorazily a mají smysl v cloud technologii. Cloud computing převádí servery, zálohovací řešení, 

operační systém, na kterém CRM funguje, a CRM samotné do formy služby. 

Z tohoto důvodu bude v budoucnu hostovaných aplikací využíváno stále častěji. Systém 

ovšem nelze nijak měnit a přizpůsobovat, neboť zde není možnost zasahovat do zdrojového kódu 

aplikace. Nemůžeme tedy spravovat samotné jádro aplikace. To má své opodstatnění, protože 

jedna instalace systému je využívána mnoha uživateli. Proto lze provádět úpravy pouze na 

základě úprav dat v databázi a instalací rozšiřujících pluginů. Můžeme tedy změnit vzhled 

formulářů, nastavit povinná pole, atributy, číselníky a mnohé jiné. Bavíme se zde ovšem pouze o 

konfiguraci systému. 

Typickým zástupcem cloudového řešení je např. MS Dynamics CRM 2011 Online. 

                                                 
1
 Zdroj: 16th Bled eCommerce Conference eTransformation, Understanding the Important Issues of 

Concern in the Adoption of an ASP Application Model 
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2.3 Typy cloudových řešení 

2.3.1 IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura jako služba) 

První typickou poskytovanou službou je infrastruktura ve formě služby. Ta nabízí 

pronájem výpočetní infrastruktury, jako jsou servery, datová úložiště nebo firewally ve formě 

služby za pravidelný poplatek. Technické parametry infrastruktury se mohou na požádání klienta 

měnit a klientovi také odpadá celková údržba hardwaru. Typickým využitím je webhosting nebo 

virtuální úložiště (např. Dropbox, Sharepoint).  

2.3.2 PaaS (Platform as a Service – platforma jako služba) 

Další možností je PaaS. Jedná se v podstatě o kompletní aplikační nebo vývojové 

prostředí umožňující vlastní software jak programovat, tak i testovat a implementovat. Uživatelé 

jsou tak oproštěni od instalace aplikací na vlastní hardware a software vyvíjí ve formě webového 

vývojářského prostředí. Jakmile je daná aplikace hotová, je výsledkem služba typu SaaS. 

Z velikých firem nabízí tuto službu např. Microsoft (Windows Azure) nebo Google (Google 

Code – vývoj Google Apps). 

Obrázek 2.2: Typy cloudových řešení 

2.3.3 SaaS (Software as a Service – software jako služba) 

U posledního typu uživatelé nebo skupiny uživatelů využívají softwarové aplikace 

prostřednictvím internetu. Software běží na serverech poskytovatele služby a přístup je umožněn 

přes klientskou aplikaci nebo webový prohlížeč. Finance vynaložené na software se tak zmenší a 

implementace je v podstatě okamžitá. Jako příklad je možné uvést poštovního klienta pro 
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Seznam.cz, Gmail.com (a jiné) nebo kancelářské aplikace Google Apps , Microsoft Office 365 

nebo CRM systémy, kde typickými zástupci jsou Microsoft Dynamics CRM 2011 Online a 

Saleforce. Právě Microsoft Dynamics CRM 2011 Online využijeme později pro výukový 

příklad. 
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Kapitola 3 

Analýza nabídky CRM produktů 

 
Z pohledu České republiky můžeme konstatovat, že tuzemské podniky výrazně 

zaostávají za podniky ze západní a severní Evropy. 

Na základě průzkumu analyticko-poradenské společnosti Brain Logistics má pouze 39 % 

tuzemských podniků zkušenosti s využíváním CRM systémů (průzkum byl realizován v roce 

2006, současný stav bude lehce příznivější). Navíc v době krize je investice do IT technologií a 

tedy i do CRM systémů dobrou příležitostí. A proč? Protože CRM je nástroj na tvorbu 

dlouhodobých a přínosných vztahů (jak pro podnik, tak pro koncového zákazníka) se zákazníky 

a udržení zákazníka je pro firmu levnější než získání nového.  Firmy investující do CRM 

(dlouhodobá investice) v tomto období mohou získat výrazný náskok v době pokrizové a při 

expanzi na trhu oproti konkurenci. 
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3.1 Mezinárodní CRM systémy 

Trh nabízí velikou škálu CRM produktů. Firma si může vybrat mezi ASP řešením 

(cloudové řešení) nebo lokálně nainstalovaným řešením pod určitou licencí. Dále se taky musí 

rozhodnout, jestli dá přednost mezinárodnímu nebo tuzemskému produktu. Zde si popíšeme 

přednosti a ceny nabízených řešení, které podporují všechny tři funkcionality (operativní, 

analytická a kolaborativní). Firma se musí při výběru pečlivě rozhodnout na základě požadavků 

na CRM systém. 

 

3.1.1 Microsoft Dynamics CRM Online 2011 

Rok 2011 je ale příležitostí i pro firmy, které nemají dostatečný kapitál na zaplacení 

celého CRM řešení. Společnost Microsoft nyní nabízí řešení Microsoft Dynamics CRM 2011 

Online, které funguje díky technologii Cloud. 

Systém Microsoft Dynamics CRM Online poskytuje uživatelům přístup k zákaznickým 

informacím prostřednictvím vysokorychlostní datové sítě přes aplikaci Microsoft Outlook, ale i 

přes rozhraní webového prohlížeče Internet Explorer nebo chytrého mobilního telefonu. Takto 

uživatelé mohou systém bez jakékoli instalace využívat jak z domova, tak z kanceláře nebo 

z míst s přístupem k internetu. Poskytovatel Microsoft se stará o celkovou infrastrukturu, systém 

CRM průběžně aktualizuje a záplatuje. Proto je implementace mnohem efektivnější a systém se 

může využívat v podstatě okamžitě. Zákazník se tedy nemusí zatěžovat s fyzickou implementací 

na svých osobních počítačích a s celkovou údržbou. Riziko neúspěšného nasazení produktu je 

také menší. Veškeré úsilí je tedy více věnováno přímo zákazníkovi a vytváření kampaní, reportů 

a analýz. Firma na oplátku platí pravidelné měsíční poplatky za licenci. Jednou licencí se myslí 

jeden uživatel. 

 Velký dodavatel Microsoft se spolehlivou Cloud službou. 

 Moduly Prodej, Marketing a Servis. 

 Kombinace s každodenně používanými aplikacemi systému Microsoft Office. 

 Bezproblémová kompatibilita s Microsoft Outlook. 

 Rychlé zahájení používání. 

 Neustálé aktualizace a vylepšení. 

 Více než 2 miliony uživatelů. 
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1. Cena je individuální podle dodavatelů a jejich poskytnutých služeb (okolo 

15 000 Kč/uživatel/rok) + 30denní zkušební verze. 

Obrázek 3.0: Microsoft Dynamics CRM 

3.1.2 SalesForce.com 

 První CRM systém jako hostovaná aplikace. 

 Slogan „No software“. 

 Celosvětově nejrozšířenější online služba, kterou využívá více než 60 000 firem. 

 Umožňuje spolupráci s externími programy jako MS Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Lotus, SAP, Oracle a další. 

 Možnost integrace vlastních zásuvných modulů. 

 Mobilní verze. 

 Měsíční platba za uživatele a množství funkcí bez nutnosti zakoupení a instalace na 

vlastní server (plná verze – 39.000 Kč/uživatel/rok). 

3.1.3 SugarCRM 

1. Open source licence – výrazně nižší cena (neplatí se licence). 

2. Systém provozovaný na webové platformě. 

3. Určen pro všechny typy společností s libovolným počtem uživatelů. 

4. Pomocí plug-inů umožňuje komunikovat s MS Office produkty, jako je např. 

Outlook, Word nebo Excel. 

5. Cena 13 560 Kč/uživatel/rok. 

 

3.1.4 SAP CRM 

 Rozsáhlé komplexní řešení – all-in-one. 

 V segmentu all-in-one CRM systémů vlastní podle studie Gartner 25,7% podíl na 

trhu. 
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 Možnost přístupu přes webové stránky. 

 Odvětvově neutrální řešení. 

 

3.2 Lokální CRM systémy 

3.2.1 InTouch CRM 

 Webové řešení společnosti Anneca. 

 V základní edici zkušební verze zdarma. 

 Přístup odkudkoliv z internetu. 

 Podpora mobilních zařízení. 

 Postaveno na otevřených standardech, jako např. XML, SQL, HTTP, JAVA,XSL atd. 

 4 950 Kč za měsíc pro 10 lidí. 

 

3.2.2 eWay-CRM 

 Český produkt společnosti eWay System, s.r.o. 

 Úplná integrace s Microsoft Outlook. 

 Fyzicky nainstalovaná aplikace na vlastním počítači – nemožnost pracovat na cizím 

zařízení. 

 64 900 Kč pro 10 lidí na neomezenou dobu. 

 

Je tedy jen na firmě, pro jaké řešení se rozhodne. Při výběru není důležitá jen celková 

funkcionalita. Neméně důležitými faktory jsou i uživatelské zpracování, modifikovatelnost 

v rámci uživatelských nastavení či možnost zakázkového rozšíření aplikace. 
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Kapitola 4 

Benefity nasazení CRM 

 
1. Šetří čas 

CRM automatizuje časté pracovní postupy a aktivity, což dává obchodníkům možnost 

strávit více času nad úkoly, které opravdu mají „přidanou hodnotu“. Více času s potenciálním 

zákazníkem znamená větší efektivnost prodeje. 

  

2. Profesionalita 

Všechny informace jsou přehledně uloženy v databázi a jsou kdykoliv přístupné 

obchodníkovi dokonce i na mobilním telefonu. Tím určitě vyvolá lepší dojem než se záznamy v 

různých listech (worksheet) v Excelu nebo dokonce pouze ručně psanými poznámkami. 

  

3. Šetří peníze 

 Maximální růst společnosti a jejího zisku je založen na spokojenosti zákazníků a 

zaměstnanců. 

 Prodejní zástupci společnosti zkracují obchodní cyklus a zlepšují klíčové ukazatele 

výkonnosti (tržby na prodejního zástupce, velikost objednávky, tržby na zákazníka, 

atd.). 

http://crm.cas-software.com/CZ/CRMSoftware/Sales_CRM.asp
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 Marketingové výdaje společnosti se sníží díky cíleným kampaním, odezva na 

marketingové kampaně se zlepší a v důsledku toho vzrostou i tržby. 

 Zákaznické služby společnosti zvýší svou produktivitu, zajistí udržení zákazníků při 

současném snížení nákladů a zrychlení procesu řešení požadavků. 

  

4. Pohodlí a přehlednost 

Všechny informace jsou dostupné od prodejního oddělení přes marketingové oddělení až 

po oddělení služeb (pokud není firemní politika nastavena jinak). Různé typy grafů, e-mailových 

šablon, šablon pro kampaně atd. mohou být mezi uživateli sdíleny. Navíc aktivity (schůzka, 

telefon, e-mail, fax,…), příležitosti, zájemce, kampaně a mnohé jiné si uživatelé mohou mezi 

sebou přidělovat podle jejich kompetence. Všechny tyto „entity“ pak mohou vidět většinou na 

úvodní stránce ve formě dashboardu. 

 

5. Bezpečnost 

Přenos dat je provozován přes zabezpečený protokol https. Navíc databáze všech 

firemních dat je pravidelně zálohována (podle SLA smlouvy s lokálním integrátorem). 

  

6. Rychlejší a efektivnější tvorba zájemců a příležitostí 

CRM je schopné (nejen z kampaní) zaznamenávat odpovědi zájemců (např. přes e-mail) 

a ty následně jedním kliknutím přeměnit na položku „Zájemce“. Vlastník tohoto zájemce je 

automaticky člověk, který s touto osobou komunikoval. Zájemce samozřejmě zájemce může být 

sdílen nebo přidělen jinému zaměstnanci nebo dokonce týmu. Také díky zaznamenávaní 

jednotlivých aktivit se zákazníkem nedochází k různým nedorozuměním jako kontaktování 

zákazníka několika zaměstnanci ohledně té samé věci. 

  

7. Definování cílů nebylo jednoduší 

Díky jednotné databázi dokáže CRM efektivně zaznamenávat veškeré údaje zadávané 

zaměstnancem nebo týmem. Z těchto dat pak lze vytvářet sestavy pro lepší předvídání. Na 

základě těchto údajů je možné nastavovat reálné cíle firmy. 

  

http://crm.cas-software.com/CZ/CRMSoftware/Marketing_CRM.asp
http://crm.cas-software.com/CZ/CRMSoftware/Customer_service_CRM.asp
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8. Zvýšená pracovní kapacita 

CRM aplikace optimalizuje a automatizuje všechny různé procesy týkající se vztahů se 

zákazníky. Zaměstnanci se tak nemusí zabývat neefektivními nebo obtížnými úkoly, a tak svoji 

snahu mohou investovat do obchodních příležitostí a zákazníků. Mají přístup k posledním 

informacím a mohou se zaměřit na skutečně podstatné záležitosti – vysokou kvalitu služeb pro 

zákazníky. 
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Kapitola 5 

Vytvoření výukového materiálu 

5.1 Volba CRM systému – Microsoft Dynamics CRM 

2011 Online 

Pro vytvoření výukového příkladu využijeme informační systém Microsoft Dynamics 

CRM 2011 Online. Výhody toho systému oproti ostatním řešením: 

 snadná orientace díky známému prostředí Microsoft Outlook 

 export dat do MS Excel pro další analýzy 

 levný měsíční pronájem 

 provázanost s balíkem MS Office 

 rychlé zahájení používání 

 neustálé aktualizace a vylepšení 

Dalším důvodem pro výběr CRM systému Microsoft Dynamics CRM 2011 Online jsou 

dostupné licence pro studenty předmětu A0M33PIS – Průmyslové informační systémy. Tyto 

licence slouží pro výukové příklady v rámci semestrálního projektu. 

Microsoft CRM 2011 Online je cloudové řešení pro řízení a podporu vztahů se 

zákazníky. Svými vlastnostmi se prakticky neliší od on-premise řešení. 

Přístup k zákaznickým informacím je umožněn přes internetový prohlížeč Internet 

Explorer, který má nejlepší podporu. Další možnost přístupu je přes prostředí aplikace Microsoft 

Outlook nebo přes mobilního klienta. 
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Takto uživatelé mohou bez jakékoliv instalace systém využívat jak z domova, tak 

z kanceláře nebo z míst s přístupem k internetu. Poskytovatel Microsoft se stará o celkovou 

infrastrukturu, systém CRM průběžně aktualizuje a záplatuje. Proto je implementace mnohem 

efektivnější a systém se může využívat v podstatě okamžitě. Zákazník se tedy nemusí zatěžovat 

s fyzickou implementací na svých osobních počítačích a s celkovou údržbou. Riziko 

neúspěšného nasazení produktu je také menší. Veškeré úsilí je tedy více věnováno přímo 

zákazníkovi a vytváření kampaní, reportů a analýz. Firma na oplátku platí pravidelné měsíční 

poplatky za licenci. Jednou licencí se myslí jeden uživatel. 

Obrázek 5.0: Microsoft Dynamics CRM 

 

Aplikace v základním nastavení v sobě obsahuje moduly Prodej, Marketing a Servis. Ty 

mají za úkol podporovat základní požadavky kvalitního CRM systému jako: 

 komplexní pohled na zákazníka (obchodního partnera) 

 evidence poptávek a rozpracovaných obchodních příležitostí 

 efektivní tvorba kampaní a plánování schůzek 

 týmová spolupráce 

 plánování obchodních cílů 

 řízení interakce se zákazníky (komunikace) 

 analýza, tvorba reportů a hodnocení 
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5.2 Volba implementační metodologie – Microsoft 

Dynamics Sure Step 

Při implementaci CRM systému u ukázkové firmy využijeme principů metodologie 

Microsoft Dynamics Sure Step, která popisuje procesy a disciplíny nezbytné pro implementaci 

podnikových systémů Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM and CRM Online, 

Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics SL. Microsoft 

Dynamics Sure Step obsahuje osvědčení postupy a dokumenty (šablony), které zákazníkovi 

pomáhají při orientaci v procesech. 

Při použití metodologie Microsoft Dynamics Sure Step se zvyšuje úspěch implementace 

všech produktů z rodiny Dynamics na základě „Best pratices“. Instalační soubor nalezneme 

v příloze č. 9. 

5.3 Zadání - firma Harley-Davidson Praha 

Firma Harley-Davidson Praha sídlící na pražské Šalamounce nabízí prodej jak nových, 

tak ojetých motocyklů (včetně prodeje motocyklů upravených na míru), prodej náhradních dílů, 

doplňků na motocykly. Najdeme zde také prodejnu oblečení a doplňků Harley-Davidson, servis 

a půjčovnu motocyklů. Firma Harley-Davidson dále nabízí bonusovou kartu, na kterou se při 

nákupu ukládá určitá finanční částka v podobě kreditů. Ty pak lze využít při dalším nákupu jak 

produktů, tak servisních služeb. Dále se zde nachází restaurace se zahrádkou, která slouží i jako 

klub pro členy Harley Owners Group.  

Obrázek 5.1: Harley-Davidson Praha 

  

http://www.axiomsw.cz/microsoft-dynamics-nav.html
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Cíle firmy Harley-Davidson Praha: 

 automatizace procesu prodeje nových motocyklů 

 zvýšení zisku z prodeje nových motocyklů 

 sběr dat pro detailní analýzy a segmentaci zákazníků 

 získání nových obchodních příležitostí 

Na základě těchto cílů potřebujeme zjistit detailní průběh prodeje nových motocyklů a 

získávání nových zájemců a tedy nových příležitostí. 

5.4 Obchodní procesy 

Abychom mohli upravovat jakýkoliv informační systém, CRM nevyjímaje, musíme si 

nadefinovat a namodelovat obchodní procesy, které firma má. Podle těchto modelů získáme 

kompletní průběh jednotlivých business procesů, které jsou základní stavební jednotkou firmy. 

Z těchto procesů získáme představu, kdy mají informační systémy jako ERP nebo CRM 

interakci v rámci procesu. Jako další krok využijeme Microsoft Dynamics Sure Step, který nabízí 

plnohodnotnou implementační metodologii a nástroj pro vedení projektů, který vznikl na základě 

„Best practices“. Instalační soubor najdeme v příloze č. 9. Pro náš ukázkový příklad využijeme 2 

dokumenty – Functional Requirement Document (FRD) a Fit Gap Analýzu, které následně více 

rozeberu. Ukázku dvou namodelovaných procesů (Prodej motocyklu a Převedení zájemců na 

kontakt) najdeme v příloze č. 8. 

Proces „Prodeje motocyklů“ zahrnuje detailní průchod zákazníka prodejem nových 

motocyklů. Celý proces začíná prvním kontaktem s prodejnou (osobně, telefonicky, e-mailem 

atd.), zjištěním důvodu návštěvy, dále získáváním požadavků zákazníka, doporučením modelu a 

dalších náhradních dílů, doplňků a příslušenství. Na závěr se zaznamená úspěch či neúspěch 

prodeje. 
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Obrázek 5.2: ARIS model – Prodej motocyklu 

Proces „Zájemci na kontakt“ popisuje získání a zaznamenání nových zájemců. Na tyto 

zájemce je následně nasazena marketingová kampaň, která má za cíl získání nových příležitostí. 

Pro namodelování procesů využijeme softwarový modelovací nástroj ARIS Express, 

který je zdarma pro komerční účely (http://www.ariscommunity.com/aris-express). ARIS 

Express je výborný nástroj pro lidi začínající s procesním řízením. Uživatel se v něm lehce 

zorientuje, práce je vesměs intuitivní. Přesto výsledky jsou působivé a pro ostatní lidi snadno 

pochopitelné. 

Díky obchodním procesům můžeme vydefinovat jednotlivé požadavky na CRM systém. 

Tyto požadavky poznáme díky napojeným „modrým entitám“ s textem „CRM“. Na tyto 

požadavky využijeme první dokument FRD (Functional Requirement Document), který získáme 

z implementační metodologie Microsoft Dynamics Sure Step. 

http://www.ariscommunity.com/aris-express
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5.5 Functional Requirement Document 

Jako první dokument využijeme FRD (Functional Requirement Document), neboli 

dokument pro zaznamenání funkčních požadavků. Tento dokument můžete najít v příloze č. 6. 

Nejdůležitější částí dokumentu jsou tabulky, ve kterých je přehled všech funkčních požadavků 

rozdělených podle jednotlivých entit. Zeleně zvýrazněné požadavky si zde popíšeme a 

zpracujeme. 

Tabulka se skládá z ID procesu, díky kterému je svázán s namodelovaným procesem 

v programu Aris. Dále jsou jednotlivé požadavky očíslovány pomocí ID a rozděleny do kategorií 

(většinou podle entit). Sloupec Requirement ID slouží k propojení požadavků v dalším 

dokumentu Fit Gap analýza, který si také popíšeme. Dále následuje popis požadavku, důležitost 

jeho nasazení a komentář. 

Obrázek 5.3: FRD dokument 
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5.6 Fit Gap analýza 

Druhým důležitým dokumentem je Fit Gap analýza, který opět najdete v příloze č. 7. Fit 

Gap analýza má za úkol popsat požadavky zákazníka, zjistit, jestli jsou standardní nebo 

nadstandardní a nakonec je nacenit. Fit Gap analýza se také dělí do excelovských listů podle 

kategorií, které jsme zaznamenali v FRD dokumentu. V prvním listu je shrnutí všech kategorií, 

celkový počet požadavků a celkový čas na jejich zpracování. 

Obrázek 5.4: Fit Gap analýza  
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5.7 Seznámení s uživatelským prostředím Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online 

Microsoft Dynamics CRM nabízí v základním nastavení 3 moduly pro podporu prodeje, 

marketingu a služeb. Zde si probereme některé typy záznamů. Určité typy záznamů se mohou 

vyskytovat ve více sekcích kvůli souvislosti a také rychlejší navigaci. Např. záznam „Produkty“ 

se vyskytuje jak v sekci „Prodej“, tak i v sekcích „Marketing“ a „Služby“. Detailní vysvětlení 

najdete v příloze B. 

Obrázek 5.5: Jednotlivé moduly 

Ovšem před samotným seznámením je potřeba vytvořit svoji vlastní organizaci 

v Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Microsoft nabízí 30-denní zkušební verzi, která je 

zdarma. Více o vytvoření organizace se dočtete v příloze A. 

5.7.1 Modul prodej 

Modul prodej v sobě obsahuje jednotlivé položky / entity související s prodejní činností. 

Základní doporučený proces průběhu prodeje je přes několik entit prodeje. 

Nejlépe to můžeme vysvětlit na ukázkovém příkladu. Např. naši firmu kontaktuje nový 

zákazník pro získání více informací o našem produktu. V tu chvíli můžeme vytvořit náš první 

záznam v podobě entity „Zájemce“. Pokud tento zájemce projeví větší zájem o produkt, 

převedeme Zájemce na Kontakt, Obchodní vztah (resp. firma), Příležitost nebo kombinaci těchto 

položek. Když pracujeme s příležitostí, budeme v určitém okamžiku chtít předat zákazníkovi 

nabídku. Pokud je nabídka zákazníkem akceptována, je možno ji převést na objednávku a 

posléze také na fakturu. Pomocí zájemců a příležitostí lze tedy sledovat potenciální prodej a 

pomocí případů a služeb sledovat komunikaci s aktuálními zákazníky. 
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Obrázek 5.6: Proces prodeje 

 

5.7.2 Modul Marketing 

Další modul „Marketing“ umožňuje vytváření záznamů pro Kampaně, Rychlé kampaně, 

Odpovědi na kampaň a Marketingové seznamy. Díky intuitivní segmentaci můžeme zvýšit 

efektivitu marketingových investic, sledovat klíčové ukazatele (KPI) nebo lépe rozpoznat 

příležitosti. Efektivně zde naplánujeme, realizujeme a sledujeme marketingové kampaně. 

5.7.3  Modul Služby 

Tento modul zpřístupní lidem v zákaznické podpoře kompletní historii jednotlivých 

případů, díky kterým můžeme pružně reagovat a zvyšovat tak loajalitu zákazníků. Dále zde 

najdeme znalostní bázi, kalendář provázaný s aktivitami a jednotlivé služby, které jako firma 

poskytujeme. 
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5.8 Popis požadavků procesu prodeje nových 

motocyklů 

V této části se přesuneme do námi vytvořené organizace v Microsoft Dynamics CRM 

2011 Online. Na základě požadavků, které jsme zjistili z procesu „Prodej motocyklů“ (příloha č. 

8) , zaznamenali v FRD dokumentu a následně zpracovali ve „Fit Gap analýze“, budeme 

upravovat systém. Celý detailní postup úprav najdeme v příloze C. 

5.8.1 Odstranění ukázkových dat 

Jako první krok v našich úpravách odstraníme ukázková data, která byla nahrána při 

vytvoření organizace. 

5.8.2 Vytvoření katalogu produktů 

Následně vytvoříme katalog produktů, který naimportujeme pomocí XML šablon. Celý 

katalog produktů se skládá ze 4 částí: 

Seznam slev 

Definuje procentuální nebo fixní slevu při určitém množství objednaného zboží. 

Skupina jednotek 

Každý produkt musí mít svoji jednotku. Protože se u nás jedná o prodej motorek, bude 

skupinou jednotek „Motorka“, která bude mít pod sebou různé jednotky jako např. kusy. 

Ceníky 

Ceník udává, jaké ceny mají být účtovány za 1 ks produktu. Produkt se přidruží 

k ceníku, kde taky určíme různé možnosti ocenění, jako balení, způsob ocenění a možnosti 

zaokrouhlení. 

Produkty 

Produkt je položka v katalogu produktů. 
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5.8.3 Vytvoření entity Motorka 

Nyní budeme chtít vytvořit entitu „Motorka“, která bude obsahovat jednotlivé parametry 

motorky daného majitele. Budeme zde např. zaznamenávat stav tachometru, poslední servisní 

prohlídku, stáří motorky, typ motorky a jiné. Díky těmto parametrům budeme mít celkový 

přehled o motocyklu daného zákazníka. Nebude tedy problém provést detailní segmentaci podle 

typu nebo stáří motorky a tak lépe směrovat marketingové kampaně.  

Obrázek 5.7: Entita Motorka 
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5.8.4 Úprava entity Obchodní vztah 

V této úpravě budeme přidávat tlačítko do formuláře, které bude odkazovat na Google 

mapu podle adresních údajů otevřeného kontaktu.  

Obrázek 5.8: Google mapa 
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5.8.5 Zaznamenání demo jízdy u příležitosti 

Zákazník, který má zájem o motocykl, má možnost si tento motocykl na vlastní kůži 

vyzkoušet v podobě DEMO jízdy. Během této hodinové jízdy se zákazník může utvrdit ve 

vhodnosti výběru. 

V CRM toto budeme chtít zaznamenávat v podobě aktivit (úkol, fax atd.). Proto 

vytvoříme novou aktivitu „DEMO jízda“. Tato aktivita by navíc měla obsahovat textové pole pro 

zaznamenání zkušeností z jízd.  

Obrázek 5.9: Entita DEMO jízda 
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5.8.6 Vytvoření procesu pro přiřazení aktivity DEMO jízda příslušné 

osobě 

Na závěr vytvoříme automatický proces pro přiřazení aktivity DEMO jízdy určitému 

uživateli. Tento uživatel pak uvidí na pracovní ploše v okně „Moje aktivity“ nově přidanou 

DEMO jízdu. 

Obrázek 5.10: Vytvoření procesu 
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5.9 Popis požadavků procesu získávání nových 

příležitostí 

Proces „Zájemci na kontakt“ popisuje získání a zaznamenání nových zájemců. Na tyto 

zájemce je následně nasazena marketingová kampaň, která má za cíl získání nových příležitostí. 

Opět detailní postup najdeme v příloze D. 

Jako první úkol vytvoříme a naimportujeme šablonu zájemců. 

5.9.1 Vytvoření a import šablony zájemců 

Import zájemců se v podstatě neliší od importu produktů, který jsme prováděli při 

importu katalogu produktů. Výsledný soubor najdete v příloze č. 5. Nyní nám nic nebrání ve 

vytvoření reklamní kampaně. 

5.9.2 Vytvoření marketingové kampaně 

Vytvoříme si marketingovou kampaň, která bude cílena na zájemce, které jsme 

naimportovali. Tito zájemci budou uloženi v marketingovém seznamu. Vůči těmto zájemcům 

vytvoříme aktivitu e-mail, která rozešle e-mailové zprávy všem zájemcům v marketingovém 

seznamu. Jakmile vytvoříme marketingovou kampaň, můžeme ji přiřazovat jednotlivé aktivity. 

Odpovědi od zájemců na kampaň průběžně zaznamenáváme v CRM jako položku „Odpovědi na 

kampaň“. Tyto odpovědi zájemců, kteří kladně reagují na kampaň, převedeme na entity 

„Kontakt“ a „Příležitost“, s nimiž nadále pracujeme a zvyšujeme pravděpodobnost úspěšného 

prodeje. 
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5.10 Testování procesu získávání nových příležitostí 

V závěrečné kapitole otestujeme druhý obchodní proces „Získávání nových příležitostí“. 

Ukážeme si dva různé scénáře průchodu procesem jak s úspěšným, tak s neúspěšným koncem. 

Průchod procesem zaznamenáme seznamem jednotlivých kroků, z nichž některé budou mít 

obrázkovou přílohu. 

V prvním scénáři získáme od zájemce z ankety pozitivní odpověď, v druhém naopak 

odpověď negativní nebo žádnou. Pro jednoduchost provedeme na zájemce pouze jednu 

marketingovou kampaň. 

5.10.1 Průběh procesu testování – získání odpovědi na kampaň 

 Získáme kontaktní informace, které zpracujeme do XML šablony v Excelu. Mezi 

těmito zájemci by měl být i kontakt s e-mailovou adresou, na kterou máte přístup, 

protože budete na e-mail marketingové kampaně odpovídat. Postupy vytvoření této 

šablony a jejího následného importu jsou podrobně popsány v příloze D. 

 Přejdeme do sekce „Marketing“ a otevřeme si „Kampaně“. 

 Vytvoříme novou kampaň stejně jako v příloze D. 

 V plánovaných aktivitách si pro ukázku vytvoříme nový záznam „Úkol“. 

 Jakmile máme vytvořený propagační materiál, můžeme ho označit jako 

„dokončeno“. To uděláme buď tak, že v přehledu označíme úkol a následně 

klikneme na ikonu diskety se zeleným zatržítkem nebo si úkol otevřeme a zde také 

klikneme na ikonu diskety se zeleným zatržítkem. 
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Obrázek 5.11: Nový úkol 

 V „Aktivitách kampaně“ přidáme nový záznam jako v příloze D, tedy vytvoříme 

aktivitu, kde Kanál bude „E-mail“, Typ „Přímý prvotní kontakt“. 

 Aktivitu uložíme a rovnou provedeme pomocí ikonu v horním panelu „Distribuovat 

aktivitu kampaně“. 

 Do zprávy napíšeme smysluplný text a klikneme na „Distribuovat“. 

 Zkontrolujeme si svou e-mailovou schránku a zjistíme, že nám přišel e-mail 

z marketingové kampaně. Odpovíme na e-mail. 

 V MS Outlooku přijmeme zprávu a zjistíme, že se tato zpráva po chvíli 

automaticky provázala s odpovědí na kampaň (pokud ne, klikneme na tlačítko 

Track). 
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Obrázek 5.12: Provázání e-mailu s entitami v CRM 

 Dále by se také měl tento e-mail provázat se zájemcem, případně s kontaktem. 

 Přejdeme do sekce „Odpovědi na kampaň“ v „Kampani“. 

 Odpověď na kampaň převedeme pomocí tlačítka „Převést odpověď na kampaň“. 

 Pokud máme zájemce z odpovědi provázaného, zvolíme „Převést existujícího 

zájemce“ a potvrdíme. 

 Vybereme „Kontakt“ a „Příležitost“ a potvrdíme. 

 Vytvoří se tak dva nové záznamy, se kterými můžeme dále pracovat. 

5.10.2 Odstranění zájemců bez pozitivní odpovědi na kampaň 

 Přejdeme do sekce „Zájemci“. 

 Klikneme v horním panelu na „Rozšířené hledání“. 

 Použijeme uložené zobrazení „Zájemci: Žádné odeslané aktivity kampaně“. 

 Zvolíme „Uložit jako“, protože budeme toto zobrazení upravovat. 

 Zvolíme „Nová“ a použijeme naše nově uložené zobrazení. 

 Přidáme ještě jeden dotaz, aby se předmět zájmu rovnal slovu „Anketa“. 

Obrázek 5.13: Rozšířené hledání 

 Klikneme na „Výsledky“. 
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 Vybereme všechny zájemce a klikneme na křížek, čímž tyto zájemce odstraníme. 
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Kapitola 6 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření výukových materiálů pro obecné seznámení 

jak se CRM filosofií, tak i s podpůrným informačním systémem Microsoft Dynamics CRM 2011 

Online, na který budou implementovány 2 ukázkové obchodní procesy. Studenti tak získají nejen 

potřebné teoretické podklady, ale i podklady pro praktickou realizaci. 

Bakalářská práce byla rozdělena do několika kapitol. V první  se jsem se zabýval 

obecnou specifikací CRM, kde byla vysvětlena základní myšlenka, jak je důležité věnovat péči 

svým zákazníkům. Také zde byly zmíněny základní požadavky na CRM systém. 

Druhá kapitola pojednávala o struktuře typického CRM systému a o možnostech jeho 

nasazení. Podrobně zde bylo popsáno dělení CRM systému z hlediska funkcionality. 

Analýza nabídky CRM produktů byla rozebrána ve třetí kapitole. Zde jsem se zaměřil na 

nabídku CRM systémů z hlediska požadavků určitých segmentů podnikání a z hlediska nabídky 

tuzemských a mezinárodních firem. 

Čtvrtá kapitola pojednávala o jednotlivých výhodách CRM. 

Druhá část ukázala studentům základní postup implementace CRM systému Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online za pomoci implementační metodologie Microsoft Dynamics Sure 

Step. Byla zde provedena implementace dvou ukázkových obchodních procesů, realizace nových 

nebo úpravu existujících agend, vytvoření odpovídajícího uživatelského rozhraní, přidání 

rozšiřujících programových komponent a způsoby testování.  
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V průběhu bakalářské práce probíhaly pravidelné konzultace s vedoucím práce panem 

Ing. Pavlem Náplavou. Na těchto konzultacích jsme se dohodli na dalších požadavcích pro 

pokračování v práci a byla mi podána i příslušná výpomoc. V rámci bakalářské práce jsem taky 

poskytl pomoc studentům předmětu A0M33PIS – Průmyslové informační systémy v podobě 

přednášek a konzultací pro informační systém Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. 

Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu. Vytvořené výukové materiály budou 

sloužit studentům předmětu A0M33PIS – Průmyslové informační systémy při vytváření 

semestrálního projektu se zaměřením na informační systém Microsoft Dynamics CRM 2011 

Online. 

Celá bakalářská práce byla založena na ukázkové firmě zabývající se prodejem motorek. 

Nicméně procesy a jednotlivé úpravy budou využity pro existující firmu, jejímž zaměřením je 

jak prodej motocyklů, tak i jeho příslušenství a oblečení, půjčovna a servis. Do budoucna bude 

tato práce rozšířena o další obchodní procesy a složitější úpravy s napojením na ERP systém 

pomocí konektoru Microsoft Dynamics. 

Hlavním přínosem bakalářské práce byla výpomoc předmětu A0M33PIS – Průmyslové 

informační systémy v podobě uceleného výukového materiálu, který bude využíván studenty při 

práci na semestrálním projektu. Student si dále osvojí práci se CRM systémem Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online. 

Díky spolupráci s firmou Harley-Davidson Praha jsem získal nové cenné zkušenosti, 

které bych chtěl i nadále získávat po skončení bakalářské práce díky pokračující spolupráci. 
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Příloha A - Příprava vytvoření 

organizace 

V této kapitole se zaměřím na registraci zkušební verze, která se může využívat po dobu 

30 dní. 

1. Registrace účtu 

Prvním krokem pro vytvoření organizace v MS CRM systému je registrace účtu na 

stránkách http://crm.dynamics.com. Zde klikneme na tlačítko „Vyzkoušejte co nejdříve“. 

Obrázek A0: Internetová stránka s odkazem na zkušební verzi 

 

http://crm.dynamics.com/
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Na další stránce klikneme na tlačítko „Zaregistrujte se“. V dalším kroku vyplníme svoji 

e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace Microsoft Dynamics 

CRM 2011. Pokud ještě nemáte Windows Live účet, budete přesměrování na vytvoření účtu 

Windows Live. 

Obrázek A1: Vytvoření Windows Live ID 
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 Po vytvoření Windows Live účtu se nacházíme ve třetím a zároveň i posledním kroku, 

kde doplníme své zbývající údaje a hlavně název organizace, který se bude vyskytovat také v url 

adrese. Registraci dokončíme tlačítkem „Souhlasím“. 

Obrázek A2: Dokončení registrace 
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Účet byl úspěšně vytvořen a nyní můžeme přejít do samotné aplikace přes tlačítko 

„Spustit aplikaci CRM Online“. Doporučuji si uložit odkaz na organizaci, kterou jste si vytvořili, 

do záložek. 

Obrázek A3: Organizace je připravena 

Pokud registrace proběhla úspěšně, zobrazí se nám úvodní stránka MS CRM 2011 

Online v celé své kráse. 

Obrázek A4: Úvodní stránka MS Dynamics CRM 2011 Online 
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2. Propojení s Microsoft Outlook 2010 

Ještě než začneme pracovat se samotnou aplikací MS CRM 2011 Online, propojíme ji 

s e-mailovou aplikací MS Outlook 20C K tomu budeme potřebovat stáhnout instalační soubor na 

stránkách http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27821. Odkaz je poměrně  

Obrázek A5: Internetová stránka s MS Outlook klientem 

nevypovídající a může se stát, že v budoucnu už nebude funkční. Určitě ale stránku 

s instalačním souborem najdete pod slovním spojením „microsoft dynamics crm 2011 outlook 

client“. 

Studenti, kteří využívají předpřipravené virtuální prostředí, si stáhnou na stránce 

s instalačním souborem 32bitovou verzi (pro Office 2010 32 bit). 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27821
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Po stáhnutí souboru nainstalujeme toto rozšíření klasickým způsobem.  

Obrázek A6: Instalace MS Outlook klienta 

Instalace nás provede spárováním naší organizace s Outlook klientem. Do pole Server 

URL zkopírujeme adresu námi dříve vytvořené organizace a otestujeme připojení. 

Obrázek A7: Nastavení organizace 
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Na závěr celé instalace budeme ještě požádáni o přihlašovací údaje Windows Live účtu. 

Obrázek A8: Přihlášení do organizace 

Pokud vše proběhlo v pořádku, měli bychom vidět v levém navigačním panelu odkaz na 

naši organizaci v CRM. Funkčnost a vzhled v Outlook aplikaci jsou téměř totožné se zobrazením 

v internetovém prohlížeči IE 9. Tím je instalace Outlook klienta pro CRM hotová. 

Obrázek A9: Klient nainstalován 
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Příloha B - Úvod do aplikace Microsoft 

Dynamics CRM 2011 Online 

Microsoft Dynamics CRM nabízí v základním nastavení 3 moduly pro podporu prodeje, 

marketingu a služeb. Zde si probereme některé typy záznamů. Určité typy záznamů se mohou 

vyskytovat ve více sekcích kvůli souvislosti a také rychlejší navigaci. Např. záznam „Produkty“ 

se vyskytuje jak v sekci „Prodej“, tak i v sekcích „Marketing“ a „Služby“. 

Obrázek B0: Jednotlivé moduly 
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1. Modul prodej 

Modul prodej v sobě obsahuje jednotlivé položky / entity související s prodejní činností. 

Základní doporučený proces průběhu prodeje je přes několik entit prodeje. 

Nejlépe to můžeme vysvětlit na ukázkovém příkladu. Např. naši firmu kontaktuje nový 

zákazník pro získání více informací o našem produktu. V tu chvíli můžeme vytvořit náš první 

záznam v podobě entity „Zájemce“. Pokud tento zájemce projeví větší zájem o produkt, 

převedeme Zájemce na Kontakt, Obchodní vztah (resp. firma), Příležitost nebo kombinaci těchto 

položek. Když pracujeme s příležitostí, budeme v určitém okamžiku chtít předat zákazníkovi 

nabídku. Pokud je nabídka zákazníkem akceptována, je možno ji převést na objednávku a 

posléze také na fakturu. Pomocí zájemců a příležitostí lze tedy sledovat potenciální prodej a  

Obrázek B1: Proces prodeje 

 

pomocí případů a služeb sledovat komunikaci s aktuálními zákazníky. 
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Obchodní vztahy a kontakty 

Nejzákladnějšími záznamy v Dynamics CRM jsou Obchodní vztahy a Kontakty, které se 

vyskytují jak v sekci Pracovní plocha, tak i Prodej, Marketing a Služby. Kontakty jsou osoby, se 

kterými spolupracujeme či obchodujeme, a pod obchodními vztahy si představme firmu, 

dodavatele nebo obchodního partnera, pro které tyto kontakty pracují. Obchodní vztah musí 

obsahovat primární kontakt, který slouží jako hlavní kontakt v dané organizaci. 

Obrázek B2: Obchodní vztahy 

Obchodní vztahy vytvoříme pomocí ikony Nová v Ribbon panelu z kontaktů uložených 

v aplikaci převodem zájemců na obchodní vztah. Poslední a asi nejdůležitější je import kontaktů 

pomoci csv šablony v Excelu.  

Obchodní vztah v sobě ukrývá informace o určité organizaci a můžeme zde zjistit, kdo volal 

nebo odeslal e-mail, kdo vytvořil nabídky, objednávky atd. 
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Obrázek B3: Obchodní vztah 

Ovšem i další kontakty mohou být navázány, jako např. jejich zaměstnanci ve formě 

„nadřazeného zákazníka“. Ne ale všechny kontakty spadají pod určitou organizaci (obvykle 

zákazníci b2c, tedy třeba z ulice), a proto mají možnost existovat jako samostatný záznam. Pod 

pojmem „kontakt“ si tedy představme zákazníky, dodavatele, partnery, se kterými jsme 

v každodenním kontaktu. 

Obrázek B4: Kontakt 

V oblasti Aktivity kontaktu zjistíte, co se právě děje, a v oblasti Historie zobrazíte 

aktivity, které byly dokončeny, kdy byly dokončeny a kdo na nich pracoval. 
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Stejně jako u obchodního vztahu lze informace o kontaktu přidat několika způsoby, a to 

importem z aplikace Outlook nebo vytvořením nového kontaktu v CRM aplikaci. 

Jednotlivé kontakty nebo obchodní vztahy mohou mít mezi sebou nebo i jinými 

záznamy (Obchodní příležitost, Úkol atd.) tzv. propojení. Tím získáme informaci o vztahu k 

danému záznamu. Na obr. např. vidíme kontakt David Pertl, jehož bývalým zaměstnavatelem 

byla firma Blue Company. 

Obrázek B5: Propojení 

Import kontaktů 

Jak jsem již dříve zmínil, přidání kontaktů (ale i jiných entit) můžeme provést také 

pomocí importu šablony. 

Přejdeme např. do sekce „Pracovní plocha“ a zde pod „Zákazníky“ zvolíme „Kontakty“. 

V horním panelu klineme na „Importovat data“ (na text, ne na ikonku) a vybereme „Stáhnout 

šablonu pro import“. 
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Obrázek B6: Importovat data 

Stáhne se nám šablona „Kontakty.xml“, kterou otevřeme v Excelu. Zde vidíme 

v jednotlivých sloupcích položky formuláře, které mají popisek. Pokud jsou zvýrazněny tučným 

fontem, jsou povinné. 

Obrázek B7: Šablona Kontakt 

Po vyplnění zvolených údajů (min. Příjmení) soubor uložíme a přesuneme se zpět do 

Dynamics CRM. Opět klikneme na „Importovat data“, ale už na ikonu. Vybereme datový soubor 

„Kontakty.xml“ a pokračujeme tlačítkem „Další“. Aplikace CRM zjistí, že naimportovaná 

šablona se týká záznamu typu „Kontakt“. 

Dále zvolíme „Další“ a následně „Odeslat“. Pokud vše proběhlo v pořádku, uvidíme 

informační okno o úspěšném importu. 

Data ovšem nejsou ihned naimportována. Přejdou do čekací fronty a o jejich stavu se 

můžeme informovat v sekci Pracovní plocha -> Importy. 

Zájemci 

Pod Zájemcem si představme osobu, firmu, se kterou jsme neobchodovali a nemáme o 

ní dostatečné informace, nebo potenciální obchod. Pokud nám někdo zavolá na bezplatnou linku, 

získáme vizitku nebo získáme informace o potenciálním zákazníkovi např. z marketingové 
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kampaně, je „Zájemce“ vhodný záznam pro uložení informací. Se Zájemci pracujeme obdobně 

jako s Kontakty. 

Obrázek B9: Souhrn mapování 

 

Jestliže je Zájemce pro náš obchod pravděpodobnější, převedeme ho na nový kontakt, 

nový obchodní vztah, příležitost propojenou s novým obchodním vztahem či kontaktem nebo 

příležitost propojenou s existujícím obchodním vztahem či kontaktem. 

Obrázek B10: Souhrn mapování 

  



Příloha B 

60 

 

Příležitosti 

Příležitost je jinými slovy potenciální obchod a z něho plynoucí potenciální výnosy. 

Příležitosti obsahují všechny informace, které potřebujeme k uzavření obchodu. 

Obrázek B11: Příležitost 

 

K příležitostem můžeme přidat poznámky, dokumenty, objednávky, konkurenty atd. Ty 

můžeme uzavřít ve formě „Získáno“ nebo „Ztraceno“. 

Hlavní výhodou Příležitosti je automatická generace jednotlivých dokladů. Obchodník 

může z příležitosti, na niž jsou navázány produkty, vygenerovat nabídku pro klienta. Jestliže 

klient souhlasí s nabídkou, převede obchodník nabídku na objednávku a celý proces končí 

odesláním faktury. 
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Produkty 

Pod záznamem „Produkty“ si můžeme představit kolekci produktů a služeb, které 

nabízíme. Aby ale byl náš katalog produktů skutečně efektivní, musí obsahovat kromě informací 

o produktech také seznamy slev, jednotky a ceníky. Ty budou detailněji vysvětleny později 

v rámci vytvoření katalogu produktů. 

Obrázek B12: Produkt 

 

Jestliže už máme ve firmě naimplementovaný ERP systém (Microsoft Dynamics NAV 

nebo AX), můžeme synchronizovat tyto dva systémy a vidět tak v reálném čase změny v obou 

systémech. 

Pokud je náš prodejní proces zahájen příležitostí, ke které přidružíme produkty, budou 

další záznamy jako „Nabídky“, „Objednávky“ a „Faktury“ obsahovat tyto produkty společně 

s ceníkem, jednotkami a slevami. 
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Vytvoření katalogu produktů 

Přejdeme do sekce Nastavení -> Katalog produktů. Při vytváření katalogu bychom měli 

dodržet pořadí, jak je znázorněno v aplikaci. 

Obrázek B13: Katalog produktů 

1. Založte seznamy slev (nepovinné): Slouží pro množstevní slevy. 

2. Vytvořte skupiny jednotek a jednotky: Skupina jednotek zastřešuje jednotlivé jednotky. Např. 

skupinou jednotek mohou být „Služby“ a jednotkami „hodina“, „den“ a „týden“. 

3. Vytvořte prázdné ceníky: Ceník udává, jaké ceny mají být účtovány za každou jednotku ve 

skupině jednotek produktu. Produkty pak přidružíte k ceníku. 

4. Vytvořte produkt: Produkt vytvoříte jako klasický záznam v CRM nebo pomocí importu. Každý 

záznam produktu pak propojte na skupinu jednotek a výchozí jednotku. 

5. Přidejte do ceníků položky ceníku: Ke každému produktu je potřeba přidat alespoň jeden ceník 

a seznam slev. 

6. Nastavte výchozí ceník: Nakonec je potřeba definovat výchozí ceník. Aplikace Microsoft 

Dynamics CRM Online používá výchozí ceník pro výpočty v případě, že přidružený ceník v 

příležitosti nebo objednávce produktu neobsahuje definici ceny produktu. 
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Následující obrázek možná lépe popíše celý proces při tvorbě katalogu. 

Obrázek B14: Proces tvorby katalogu produktů (http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/cs-

cz/online/5.1_CTP/productcatalogdiagram.aspx) 
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2. Modul Marketing 

Další modul „Marketing“ umožňuje vytváření záznamů pro Kampaně, Rychlé kampaně, 

Odpovědi na kampaň a Marketingové seznamy. 

Marketingový seznam 

Marketingový seznam obsahuje rozsegmentované seznamy klientů, kontaktů i prvotních 

zájemců, které využíváme pro přesné zacílení marketingových kampaní. Seznamy můžeme 

vytvářet pomocí vestavěné funkce pokročilého vyhledávání nebo s použitím importu z externího 

zdroje. Členy spravujeme v levém podmenu pod odkazem „Členové marketingového seznamu“. 

Obrázek B15: Marketingový seznam 

 

Marketingový seznam dělíme na statický a dynamický. Statický seznam je po uložení 

pevně daný a neměnný, zato dynamický seznam se automaticky aktualizuje podle stavu kontaktů 

/ obchodních vztahů. Pokud tedy máme marketingový seznam složený z lidí ze Zlínského kraje a 

přidáme mezi kontakty nového zákazníka např. ze Zlína, automaticky se tento seznam 

zaktualizuje a rozšíří o právě přidaný kontakt. 
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Rychlá kampaň 

Rychlá kampaň za pomoci marketingového seznamu naplánuje e-maily, schůzky a 

telefonické hovory. Můžeme zde také rozeslat hromadné e-maily, vytvořit hromadnou 

korespondenci a faxy. Microsoft CRM automaticky sleduje odezvy a pomáhá pracovníkům 

marketingu sledovat stav a úspěšnost rychlé kampaně. Rychlá kampaň obsahuje vždy jen jednu 

vybranou hromadnou aktivitu na rozdíl od klasické Kampaně. Nejlépe popíše rozdíly mezi 

Rychlou kampaní a Kampaní následující obrázek. 

Obrázek B16: Rychlá kampaň 
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Kampaň 

Kampaň doprovází spousta různých aktivit od telefonátů, dopisů, e-mailů a schůzek. Ty 

máme všechny pohromadě na jednom místě v rámci kampaně. Mimo naplánovaných aktivit, 

rozpočtu a odhadovaného výnosu je také důležitý marketingový seznam. Je to seznam 

s rozsegmentovanými kontakty, díky kterému cílíme na určitou část zákazníků podle daných 

kritérií (město, věk, plat,…). Reakce zákazníků shromažďujeme pohromadě v kampani. Další 

zajímavostí je sdílení kampaní mezi dalšími uživateli nebo týmy; ti mohou přiložit ruku k dílu. 

Obrázek B17: Kampaň 

Detailní analýzu kampaně zjistíme sestavou „Výkonnost kampaně“, která nabízí 

výnosnost kampaně. 

V oblasti Odpovědi na kampaň lze převést kladné odpovědi na nové zájemce, nabídky, 

objednávky nebo příležitosti. 
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3. Služby 

Případy 

Veškeré problémy a incidenty se ukládají v CRM ve formě „Případů“. Pokud případ 

vytvoříte z „Kontaktu“ nebo „Obchodního vztahu“, je případ s tímto záznamem automaticky 

svázán. Pokud byl případ vyřešen, klikneme v horním panelu určitého případu na ikonu „Vyřešit 

případ“. Pokud si s případem nevíte rady, přesměrujte případ na někoho jiného tlačítkem 

„Přiřadit“. 
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Příloha C - Proces prodeje nových 

motocyklů 

1. Odstranění ukázkových dat 

V předpřipravené verzi máme v systému nainstalovaná ukázková data. Ta nyní 

odstraníme, neboť budeme následně importovat svá data. 

1. Přejdeme do sekce „Nastavení“, „Správa dat“. 

Obrázek C0: Ukázková data 

2. Poté klikneme na ikonu „Ukázková data“. 

3. Zobrazí se nám okno, kde vybereme „Odebrat ukázková data“. 

Obrázek C1: Hromadné odstranění záznamů 

4. Následně se data budou odebírat na pozadí. 
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5. Průběh odebírání dat se nachází v „Nastavení“ -> „Správa dat“ -> „Hromadné 

odstranění záznamů. 

6. Zde bychom měli vidět úspěšné odstranění dat pro položku „SampleData UnInstall“. 

Obrázek C2: Přehled importů 

2. Vytvoření Katalogu produktů 

Pod „Katalogem produktů“ si představme nejen jednotlivé položky, které prodáváme, 

ale i slevy, jednotky a ceníky, které jsou s těmito položkami svázané. Abychom mohli prodat 

produkt, musí mít jednotku (kus, litr), svůj ceník, který určí cenu, a případně také slevu (např. 

nad 10 ks je sleva 10 %). Při tvorbě katalogu budeme postupovat podle doporučení CRM 2011. 

Obrázek C3: Katalog produktů 

Vytvoření seznamu slev 

Zde si nadefinujeme množstevní slevu. Při objednávce nad 5 ks bude aplikována sleva 

10 %. 

1) Přejdeme do sekce „Seznamy slev“. 
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2) V hlavním menu (Ribbon panel) klikneme na „Nová“. 

3) Zvolíme název „Množstevní sleva pro motorky“ a typ „Procento“. 

Obrázek C4: Seznam slev 

4) Otevře se nám formulář, kde nadefinujeme slevu. 

5) Přejdeme v levém menu do sekce „Slevy“ a klikneme na „Přidat nový záznam typu 

Sleva“. 

Obrázek C5: Vytvoření slevy 

6) Hodnoty přiřadíme podle obrázku, uložíme a zavřeme formulář. 

Tím jsme dokončili proces vytvoření slevy. 

Definice skupiny jednotek 

Každý produkt musí mít svoji jednotku. Protože se u nás jedná o prodej motorek, bude 

skupinou jednotek „Motorka“, která bude mít pod sebou různé jednotky jako např. kusy. 

1) V „Katalogu produktů“ vybereme „Skupiny jednotek“. 
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Obrázek C6: Vytvoření slevy 

 

2) Klikneme na „Nová“. Název zvolíme Motorka a pro Primární jednotku Kus. Od 

primární jednotky se odvozují další jednotky. 

3) Otevře se nám formulář se Skupinou jednotek pro Motorky. Zde si můžeme 

nadefinovat ještě další jednotky, např. Kamion, který bude 10násobkem jednotky Kus. 

Nakonec formulář uložíme. 

Obrázek C7: Jednotka 

 

Vytvoření ceníku 

Ceník udává, jaké ceny mají být účtovány za každou jednotku ve skupině jednotek 

produktu. 

Obrázek C8: Ceníky 

1) V „Katalogu produktů“ vybereme „Ceníky“. 
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2) Klikneme na „Nová“. 

3) Název zvolíme např. „Maloobchod“. 

4) Tím definice ceníku končí. 

Import produktů 

Teď přichází to nejzajímavější. Naimportujeme naše motorky. Připravené soubory 

naleznete v příloze č. 1. 

1) V „Katalogu produktů“ vybereme „Produkty“. 

Obrázek C9: Produkty 

2) V horním panelu klikneme na „Importovat data“. Pozor! Pouze na text, ne na ikonu. 

Rozjede se podmenu, kde vybereme „Stáhnout šablonu pro import“. 

3) Tu otevřeme v Excelu a vyplníme tučně zvýrazněné položky. 

Obrázek C10: Šablona produktů 

4) Poté opět klikneme v horním panelu na ikonu „Importovat data“. 

5) Vybereme náš xml soubor. 
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Obrázek C11: Souhrn mapování 

6) CRM zjistí, že se jedná o šablonu „Produkt“. 

7) Nepovolíme duplicity a odešleme. 

8) O úspěchu importu se dozvíme v části „Nastavení“ -> „Správa dat“ -> „Importy“. 

Obrázek C12: Přehled importů 

 

Import cen produktů do ceníku Maloobchod 

1) Stáhneme šablonu pro ocenění položek. Přejdeme do „Nastavení“ -> „Správa dat“ -> 

„Šablony pro import dat“. 

Obrázek C13: Vytvoření slevy 
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2) Vybereme šablonu „Položka ceníku“. 

Obrázek C14: Stáhnutí šablony Položka ceníku 

3) Vyplníme příslušná povinná pole. Vyplněnou šablonu najdete také ve složce „Import 

katalogu produktů“. 

Obrázek C15: Šablona pro import cen produktů 

 

Kontrola správnosti importu 

Abychom orientačně zkontrolovali import, podíváme se do sekce „Import“ na „Pracovní 

ploše“. Zde se dozvíme o úspěchu naimportování jednotlivých položek. 

Dále vytvoříme příležitost, abychom viděli, že se s produktem spárovala cena. 

1) „Prodej“ -> „Příležitosti“ -> „Nová“. 

2) Vyplníme hvězdičkou označené pole a uložíme. 

3) V oblasti „Položky řádku“ (asi uprostřed formuláře) vybereme náš vytvořený ceník 

„Maloobchod“ a uložíme. 
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Obrázek C16: Stáhnutí šablony Položka ceníku 

4)  Dále klikneme na prázdný rámeček. 

5) V hlavním panelu klikneme na „Přidat nový záznam typu Produkt v příležitosti“. 

Obrázek C17: Přidání produktu do příležitosti 

6) Vyplníme podle obrázku, uložíme a zavřeme. 

7) Přejdeme zpátky do našeho formuláře s příležitostí. 

8) Vidíme přidaný produkt i se správnou cenou. Ovšem u odhadovaných výnosů je 0 Kč. 
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Obrázek C18: Příležitost s nepřepočítanými výnosy 

9) Musíme ještě přepočítat příležitost. 

Obrázek C19: Přepočítání příležitosti 

10) Po přepočítání se nám odhadované výnosy zaktualizují.  

Obrázek C20: Přepočítaná příležitost 
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3. Vytvoření entity Motorka 

Nyní budeme chtít vytvořit entitu „Motorka“, která bude obsahovat jednotlivé parametry 

motorky daného majitele. Budeme zde např. zaznamenávat stav tachometru, poslední servisní 

prohlídku, stáří motorky, typ motorky a jiné. 

Jako první vytvoříme samostatné řešení pro naši novou entitu. 

1) Přejdeme do sekce „Nastavení“ -> „Řešení”. 

2) Klikneme na „Nový“. 

Obrázek C21: Přehled řešení 

3) Údaje vyplníme podle přiloženého obrázku a uložíme. 

Obrázek C22: Vytvoření řešeni pro entitu Motorka 

4) V levém panelu našeho řešení klikneme na první ikonu „Entity“. 

5) Dále stiskneme tlačítko „Nové“. 
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6) Vyplníme opět jednotlivá pole podle přiloženého obrázku. Budeme chtít, aby se nám 

entita zobrazovala v sekcích „Pracovní plocha“, „Prodej“ a „Služby“. Pro vlastnictví 

zvolíme „Organizace“, aby nově vzniklou entitu viděli všichni uživatelé. 

Obrázek C23: Vytvoření entity Motorka 
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Vytvoření polí 

Nyní do našeho nově vznikajícího formuláře přidáme nová pole „Stav tachometru“, 

„Poslední servisní prohlídka“, „ Registrace motorky“ a „Typ motorky“. 

1) Rozklikneme naši entitu „Motorka“ a zobrazíme „Pole“. 

Obrázek C24: Vytvoření polí 

Obrázek C25: Vytvoření pole Stav tachometru 

2) Klikneme na tlačítko „Nový“. 

3) Jako první vytvoříme pole pro „Stav tachometru“. 
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4) Opět vyplníme podle přiloženého obrázku. Typ zvolíme „Celé číslo“, neboť budeme 

zaznamenávat celočíselné hodnoty. 

5) Obdobně vytvoříme pole pro „Poslední servisní prohlídka“ a „Registrace motorky“. 

Jako typ ale zvolíme „Datum a čas“. 

6) Zbývá nám vytvořit pole „Typ motorky“. 

7) Pro typ zvolíme „Sada možností“. Díky tomu můžeme přidat jednotlivé hodnoty. 

8) Klikneme na tlačítko + a do popisku napíšeme např. „Skútr“. Pro přidání další hodnoty 

zase klikneme na + a napíšeme „Cestovní motocykl“. 

9) Výsledek by měl vypadat takto: 

Obrázek C26: Sada možností 

 

Přidání polí do formuláře 

1) Stejně jako jsme přešli do sekce „Pole“, přejdeme do sekce „Formuláře“. 

Obrázek C27: Sada možností 

2) Otevřeme hlavní formulář. 
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3) V pravém panelu vidíme nově vytvořená pole. Tato pole přetáhneme do formuláře. 

Pole se musí tzv. zachytit ve formuláři. To poznáme zobrazením červeného pruhu. 

Obrázek C28: Přidání pole 

 

4) Pokud budeme chtít změnit formátování (rozložení), provedeme dvojklik na šedou 

oblast „Obecné“. 

Obrázek C29: Nově přidaná pole 

5) Ještě budeme chtít evidovat, pro který kontakt daná motorka patří. Nejrychleji nové 

pole vytvoříme tlačítkem „Nové pole“ na otevřeném formuláři vpravo dole. Můžeme to 

samozřejmě udělat i klasickým způsobem, kterým jsme vytvářeli předchozí pole. 
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6) Zde pro typ zvolíme „Vyhledávání“. To umožní zobrazit příslušné položky. Protože 

chceme přiřadit majitele, zvolíme pro cílový typ záznamu „Kontakt“. Toto pole bude 

muset být vždy vyplněno, proto zvolíme ještě „Požadováno podnikem“. 

Obrázek C30: Nové pole Majitel 

7) Nakonec pole přidáme do formuláře. 

8) Formulář uložíme a zavřeme. 

Na formuláři řešení dáme „Publikovat všechna vlastní nastavení“. Tak se projeví 

všechny změny. 

ObrázekC31: Publikování všech vlastních nastavení 

 

9) Abychom viděli nově přidanou entitu, zobrazíme si pracovní plochu. 
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Obrázek C32: Entita Motorka 

10)  Pro vytvoření nového záznamu klikneme na ikonu „Nová. 

Obrázek C33: Formulář entity Motorka 

Jak vidíme, pro entitu „Motorky“ byla přidána základní ikona. Naším dalším cílem bude 

přidání vlastní ikony. Tuto ikonu nahrajeme pomocí webové služby v rámci Dynamics CRM 

2011. 

Vložení vlastní ikony 

Opět budeme upravovat řešení „Entita Motorky“. Pomocí tří webových prostředků 

nahrajeme ikony o rozměrech 16x16, 32x32 a 64x64 pixelů. Nejmenší ikona se zobrazí v pravém 
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panelu internetového prohlížeče, druhá v Outlook klientovi a třetí ve formuláři. Ikony najdeme 

v příloze č. 2. 

Obrázek C34: Ikona motorka 

1) Zobrazíme si řešení přes „Nastavení“ -> „Řešení“ a otevřeme „Entita motorky“. 

Obrázek C35: Přehled řešení 

2) V levém panelu zobrazíme „Webové prostředky“ a vytvoříme nový webový prostředek 

(ikona „Nové“). 

3) Název zvolíme např. ikona_motorka_16. 

4) Typ zvolíme podle formátu obrázku. Naše ikona je PNG. 

5) Jazyk můžeme zvolit „Čeština“. 

6) Nakonec vybereme náš soubor ikony motorky. 

7) Stejný postup opakujeme pro ikony 32x32 a 64x64 pixelů. 

Obrázek C36: Webové prostředky 

8) Vrátíme se opět k entitě „Motorka“ a zvolíme ikonu „Aktualizovat ikony“. 
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9) Zde vybereme jednotlivé webové prostředky pro ikony tří rozměrů a potvrdíme. 

Obrázek C37: Přidání webových prostředků 

10)  Na závěr publikujeme naše změny. 

Obrázek C38: Publikování 

11) Pro zobrazení změn musíme ještě aktualizovat celou stránku, protože panely jsou 

nejspíš iFramy (F5). 

12) První změnu vidíme v levém panelu. 

Obrázek C39: Ikona motorky 
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13)  Druhou změnu vidíme na formuláři entity motorky. 

Obrázek C40: Větší ikona motorky 

4. Úprava entity Obchodní vztah 

V této úpravě budeme přidávat tlačítko do formuláře, které bude odkazovat na Google 

mapu podle adresních údajů otevřeného kontaktu. 

Pro úpravu entity „Obchodní vztah“ vytvoříme stejně jako pro entitu „Motorka“ nové 

řešení, které si pojmenujeme „Upraveny obchodni vztah“. 

Obrázek C41: Řešení Upraveny obchodni vztah 

Jako první přidáme do horního panelu formulaře „Obchodní vztah“ tlačítko na Google 

mapu, která zobrazí sídlo daného kontaktu podle adresy na formuláři. 

1) Přepneme se do sekce „Entity“ a vybereme „Přidat existující“. 

2) Najdeme „Obchodní vztah“ a potvrdíme. 

3) Entita „Obchodní vztah“ vyžaduje i jiné součásti, které nejsou součástí řešení. Proto 

přidáme i tyto součásti. 
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Tlačítko na Google maps 

Dále nahrajeme 3 webové prostředky v podobě dvou ikon o rozměrech 16x16 a 32x32 

pixelů a jednoho javascriptového souboru. Proces přidání bude naprosto stejný 

jako v případě přidání ikon pro entitu „Motorka“. Ikony a celé vyexportované 

řešení najdeme v příloze č. 3. Nyní přidáme soubor typu Javascript, který otevře nové okno 

prohlížeče s mapou od Google maps. Náš kód si získá z formuláře adresu, město a zemi. Tato 

data se bohužel v prohlížeči při vyhledávání zobrazí se špatnou diakritikou. Pro vyhledávání na 

Google maps není diakritika důležitá. Proto z vyhledávaného řetězce odstraníme diakritiku. 

Obrázek C42: Google mapa 

Následující kód odstraní diakritiku: 

var nodiac = { 'á': 'a', 'č': 'c', 'ď': 'd', 'é': 'e', 'ě': 'e', 'í': 'i', 'ň': 'n', 'ó': 'o', 'ř': 'r', 'š':'s', 'ť': 't', 'ú': 'u', 'ů': 'u', 'ý': 'y', 'ž': 'z' }; 
/** Vytvoření přátelského URL 
* @param string řetězec, ze kterého se má vytvořit URL 
* @return string řetězec obsahující pouze čísla, znaky bez diakritiky, podtržítko a pomlčku 
* @copyright Jakub Vrána, http://php.vrana.cz/ 
*/ 
function make_url(s) { 
    s = s.toLowerCase(); 
    var s2 = ''; 
    for (var i=0; i < s.length; i++) { 
        s2 += (typeof nodiac[s.charAt(i)] != 'undefined' ? nodiac[s.charAt(i)] : s.charAt(i)); 
    } 
    return s2; 
} 

Tento kód vytáhne z jednotlivých polí data a vytvoří url adresu. Základ kódu pro získání 

dat z pole je Xrm.Page.data.entity.attributes.get("nazev_pole"). Název pole zjistíme třeba ve 

„Vlastním nastavení“ v sekci „Pole“ pod určitou entitou. 

http://php.vrana.cz/
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function make_url(s) { 
    s = s.toLowerCase(); 
    var s2 = ''; 
    for (var i=0; i < s.length; i++) { 
        s2 += (typeof nodiac[s.charAt(i)] != 'undefined' ? nodiac[s.charAt(i)] : s.charAt(i)); 
    } 
    return s2; 
} 
  
  
// Get the values from the form 
  
var street1Field = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("address1_line1"); 
 
var address = street1Field.getValue(); 
  
  
  
var cityField = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("address1_city"); 
address = address + ', ' + cityField.getValue(); 
  
var stateField = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("address1_country"); 
address = address + ', ' + stateField.getValue(); 
  
address = make_url(address);       
  
address = address.replace(/ /g, "+"); 
  
var url = 'http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&vps=1&jsv=156c'; 
 
url = url + '&q=' + address; 

Kompletní kód najdeme ve složce „Entita Obchodní vztah“ pod názvem 

„google_maps_pop_up_window.js“. Tento soubor nahrajeme v podobě webového prostředku. 

2) V řešení „Upravený obchodní vztah“ přidáme další webový prostředek. 

  

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&vps=1&jsv=156c
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3) Jako typ zvolíme Skript a uložíme. 

Obrázek C43: Webový prostředek pro skript 

4) A finální stav po přidání: 

Obrázek C44: Webové prostředky 

Nakonec nám zbývá přidat tlačítko do horního panelu formuláře. To provedeme úpravou 

XML souboru „customizations.xml“, který získáme exportem řešení „Upraveny obchodni 

vztah“. 

1) Jako první publikujeme všechna vlastní nastavení (ikona s šipkou nahoru v horním 

panelu). 
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Obrázek C45: Přehled všech změn v rámci řešení Upraveny obchodni vztah 

2) Následně klikneme v horním panelu na „Exportovat řešení“, ponecháme základní 

nastavení a uložíme. 

3) Ze zazipovaného souboru otevřeme soubor customizations.xml. 

4) Najdeme tagy <RibbonDiffXml> a </RibbonDiffXml> a tuto část nahradíme 

následujícím kódem. Zeleně vyznačené části kódu jsou názvy webových prostředků a 

JS funkce. Zkontrolujte si, jestli se shodují s vašimi názvy. 

<RibbonDiffXml> 

  <CustomActions> 

    <CustomAction Id="RentRoll.account.form.ShowMap.CustomAction"Location="Mscrm

.Form.account.MainTab.Workflow.Controls._children" Sequence="268"> 

      <CommandUIDefinition> 

        <Button Id="RentRoll.account.form.ShowMap.Button" Command="RentRoll.acco

unt.form.ShowMap.Command"LabelText="$LocLabels:RentRoll.account.ShowMap.LabelText"ToolTi

pTitle="$LocLabels:RentRoll.account.ShowMap.LabelText"ToolTipDescription="$LocLabels:Ren

tRoll.account.ShowMap.ToolTip" TemplateAlias="o1"Image16by16="$webresource:new_ikona_goo

gle_maps_16" Image32by32="$webresource:new_ikona_google_maps_32" /> 

      </CommandUIDefinition> 

    </CustomAction> 

  </CustomActions> 

  <Templates> 

    <RibbonTemplates Id="Mscrm.Templates"></RibbonTemplates> 
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  </Templates> 

  <CommandDefinitions> 

    <CommandDefinition Id="RentRoll.account.form.ShowMap.Command"> 

      <EnableRules> 

        <EnableRule Id="RentRoll.account.Clients.EnableRule"/> 

        <EnableRule Id="RentRoll.account.form.FormStateNotNew.EnableRule"/> 

      </EnableRules> 

      <DisplayRules> 

        <DisplayRule Id="RentRoll.account.form.FormStateNotNew.DisplayRule"/> 

        <DisplayRule Id="RentRoll.account.Clients.DisplayRule"/> 

      </DisplayRules> 

      <Actions> 

        <JavaScriptFunction Library="$webresource:new_google_maps_pop_up_window"

 FunctionName="showGoogleMap"/> 

      </Actions> 

    </CommandDefinition> 

  </CommandDefinitions> 

  <RuleDefinitions> 

    <TabDisplayRules /> 

    <DisplayRules> 

      <DisplayRule Id="RentRoll.account.form.FormStateNotNew.DisplayRule"> 

        <FormStateRule State="Create" InvertResult="true"/> 

      </DisplayRule> 

      <DisplayRule Id="RentRoll.account.Clients.DisplayRule"> 
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        <CrmClientTypeRule Type="Web"/> 

      </DisplayRule> 

    </DisplayRules> 

    <EnableRules> 

      <EnableRule Id="RentRoll.account.Clients.EnableRule"> 

        <CrmClientTypeRule Type="Web"/> 

      </EnableRule> 

      <EnableRule Id="RentRoll.account.form.FormStateNotNew.EnableRule"> 

        <FormStateRule State="Create" InvertResult="true"/> 

      </EnableRule> 

    </EnableRules> 

  </RuleDefinitions> 

  <LocLabels> 

    <LocLabel Id="RentRoll.account.ShowMap.LabelText"> 

      <Titles> 

        <Title languagecode="1029" description="Ukázat Google mapu" /> 

      </Titles> 

    </LocLabel> 

    <LocLabel Id="RentRoll.account.ShowMap.ToolTip"> 

      <Titles> 

        <Title languagecode="1029" description="Zobrazí Google mapu podle adresy 

obchodního vztahu" /> 

      </Titles> 

    </LocLabel> 
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  </LocLabels> 

</RibbonDiffXml> 

 

5) Na stránkách Microsoftu můžeme najít ucelenou dokumentaci pro úpravy souboru 

customization.xml (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309605.aspx). Z této 

dokumentace zjistíte, co každý tag znamená, ale nedovede vás k úspěšnému řešení 

problému. Veškeré úpravy jsou na základě zhlédnutí hotových řešení přímo v CRM 

nebo za pomocí tutoriálů na internetu. 

6) Soubor uložíme a opět všechny rozbalené soubory opět zazipujeme. 

7) V sekci „Řešení“ naše upravené řešení naimportujeme. 

8) Na konci importu publikujeme naše nastavení. 

9) Dále musíme našemu formuláři „Obchodní vztah“ přikázat, aby používal naši 

knihovnu JavaScriptu, která zobrazuje Google mapu. 

10) Otevřeme nějaký obchodní vztah a přepneme se na záložce do „Vlastního nastavení“ a 

klikneme na ikonu „Formulář“. 

Obrázek C46: Úprava formuláře 

11)  Zde klikneme na „Vlastnosti formuláře“, kde přidáme náš JavaScript. 

12)  V sekci „Knihovny formulářů“ klikneme na „Přidat“ a vybereme náš webový 

prostředek new_google_maps_pop_up_window. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309605.aspx
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Obrázek C47: Přidání webového prostředku 

Obrázek C48: Knihovny formulářů 

13) Podíváme se na výsledek. Přepneme se do formuláře některého obchodního vztahu, 

např. jsem si vytvořil ČVUT FEL, Technická 2, Praha, Česká republika. 

14) V horním panelu se zobrazila ikona „Ukázat Google mapu“. Po kliknutí na ni se 

zobrazí nové okno prohlížeče s Google mapou. 
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Obrázek C49: Ikona Ukázat Google mapu v horním panelu 

Obrázek C50: Google mapa 

5. Zaznamenání demo jízdy u příležitosti 

Zákazník, který má zájem o motocykl, má možnost si tento motocykl na vlastní kůži 

vyzkoušet v podobě DEMO jízdy. Během této hodinové jízdy se zákazník může utvrdit ve 

vhodnosti výběru. 
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V CRM toto budeme chtít zaznamenávat v podobě aktivit (úkol, fax atd.). Proto 

vytvoříme novou aktivitu „DEMO jízda“. Tato aktivita by navíc měla obsahovat textové pole pro 

zaznamenání zkušeností z jízd. 

1) Jako v předchozích případech si vytvoříme nové řešení. Pojmenujeme ho například 

„Aktivita_demo_jizda“. 

2) V našem novém řešení si vytvoříme novou entitu „DEMO jizda“, kterou ale budeme 

definovat jako entitu aktivity. 

Obrázek C51: Entita DEMO jízda 

 

3) Dále si otevřeme „Hlavní formulář“. Z něj odstraníme zbytečná pole „Priorita“ a 

„Termín splnění“. Klikneme na příslušné pole a zmáčkneme „Delete“. 
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Obrázek C52: Formulář DEMO jízda 

4) Budeme potřebovat přidat pole, kde se bude zaznamenávat zkušenost z jízdy. 

Klikneme vpravo dole na „Nové pole“. 

Obrázek C53: Pole Zkušenost zákazníka z DEMO jízdy 

5) Jako typ zvolíme „Více řádků textu“, abychom mohli zaznamenávat delší text. 

6) Dále si vytvoříme novou kartu, do které si přidáme nově vytvořené pole. V horním 

menu se přepneme na záložku „Vložit“. Dále vybereme „Jeden sloupec“ v části 

„Karta“. 
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Obrázek C54: Nastavení počtu sloupců 

7) Vloží se karta se jménem „Karta“. Tu rozklikneme a popisek přejmenujeme na 

„Zkušenost z DEMO jízdy“. 

8) Do této karty nakonec vložíme naše pole „Zkušenost zákazníka z DEMO jízdy“. 

Obrázek C55: Přidání pole 

9) Pole ale budeme chtít roztáhnout na šířku dvou sloupců. Proto rozklikneme naše pole a 

v záložce formátování vybereme „Dva sloupce“. Pole se tak roztáhne na celou šířku. 

10)  Uložíme a zavřeme. Na kartě řešení „Aktivita_demo_jizda“ publikujeme všechna naše 

nastavení. 

Obrázek C56: Publikování nastavení 

11) Na závěr obohatíme aktivitu o ikonu. Postup je naprosto stejný jako při vkládaní vlastní 

ikony do entity „Motorka“, proto jej zde není potřeba znovu vysvětlovat. Ikony jsou 

nyní dostupné v příloze č. 4. 

Obrázek C57: Ikona pro DEMO jízdu 
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6. Vytvoření procesu pro přiřazení aktivity DEMO jízda 

příslušné osobě 

Nyní vytvoříme automatický proces pro přiřazení aktivity DEMO jízdy určitému 

uživateli. Tento uživatel pak uvidí na pracovní ploše v okně „Moje aktivity“ nově přidanou 

DEMO jízdu. 

1) Přejdeme do „Nastavení“ -> „Procesy“ a pomocí tlačítka „Nový“ vytvoříme nový 

proces. 

Obrázek C58: Nový proces 

2) Vyplníme podle ukázkového příkladu. Rozdíl mezi pracovním postupem a dialogem 

spočívá v tom, že u dialogu je potřeba aktivita uživatele, který odpovídá na otázky. 

Pracovní postup se spouští na základě nějaké události a vykoná se automaticky. 
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Obrázek C59: Vytvoření procesu 

3) Umožníme spuštění „Jako okamžitý proces“. To nám povolí spuštění procesu na 

vyžádání uživatele. Ve výsledku bychom to neměli potřebovat, protože se proces spustí 

při vytvoření položky DEMO jízda. 

4) Teď nadefinujeme samotné přiřazení. Klikneme na „Přidat krok“ a ze seznamu 

vybereme „Přiřadit záznam“. Následně u pole „k“ najdeme uživatele, ke kterému bude 

DEMO jízda přiřazena. 

5) V horním panelu proces uložíme a aktivujeme. 

6) Když vytvoříme aktivitu DEMO jízda, bude automaticky přiřazena k uživateli, kterého 

jsme vybrali. Správnost procesu zjistíme tak, že v přehledu u svých aktivit už nově 

vzniklou DEMO jízdu neuvidíme. Kdybychom se přihlásili pod účtem druhého 

uživatele, uviděli bychom až nyní tuto aktivitu v přehledu aktivit. 
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Příloha D - Proces získávání nových 

příležitostí 

V rámci druhého obchodního procesu se zaměříme na marketingovou kampaň, jejímž 

cílem bude získání nových zájemců a anketního formuláře. Vůči těmto zájemcům budou 

vykonávány aktivity jako e-mail, telefonní hovor, schůzka, které by měly vést k vytvoření 

příležitosti a kontaktu nebo obchodního vztahu. 

Celý proces vyžaduje 4 požadavky: 

1) import šablony zájemců 

2) vytvoření marketingové kampaně a marketingového seznamu 

3) vytvoření tří aktivit a zaznamenávání odpovědí 

4) převod zájemců na kontakt / obchodní vztah / příležitost, pokud zájemce reagoval 

kladně na aktivitu 
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1. Vytvoření a import šablony zájemců 

Import zájemců se v podstatě neliší od importu produktů, který jsme prováděli při 

importu katalogu produktů. Výsledný soubor najdete v příloze č. 5. 

1) Přepneme se do sekce „Prodej“ -> „Zájemci“. 

2) V horním panelu klikneme na text „Importovat data“, ne na ikonu. 

3) Zvolíme „Stáhnout šablonu pro import“. 

4) Otevřeme soubor „Zájemce.xml“ v MS Excelu. 

5) Vyplníme tučně označené povinné položky: „Předmět zájmu“ (pro vytvoření 

příležitosti), „Příjmení“ (pro vytvoření kontaktu), „Název společnosti“ (pro vytvoření 

obchodního vztahu) a „Křestní jméno“. 

6) Provedeme import šablony. Klikneme na ikonu „Importovat data“ a pomocí „Průvodce 

importem dat“ naimportujeme zájemce. 

7) Data by se měla po určité době zobrazit v přehledu zájemců. Pokud ne, o problémech 

se dozvíme v části „Nastavení“ -> „Správa dat“ -> „Importy“. 

2. Vytvoření marketingové kampaně 

Vytvoříme si marketingovou kampaň, která bude cílena na zájemce, které jsme 

naimportovali. Tito zájemci budou uloženi v marketingovém seznamu. Vůči těmto zájemcům 

vytvoříme aktivitu e-mail, která rozešle e-mailové zprávy všem zájemcům v marketingovém 

seznamu. 

1) Přejdeme do sekce „Marketing“ -> „Kampaně“. 

2) Zvolíme „Nová“. 

3) Vyplníme název „Získávání nových příležitostí ze zájemců z ankety“, důvod stavu 

ponecháme na „Navrženo“, typ kampaně změníme na „Přímý marketing“. Dále 

bychom mohli zadat datum zahájení, vedlejší náklady, rozpočet, výnosy a další. To 

nebudeme potřebovat. 

4) Uložíme. Tím se nám aktivuje levé menu. 
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Obrázek D0: Aktivace levého menu 

5) Přepneme se do „Cílové marketingové seznamy“ a klikneme v horním panelu na 

„Záznamy“ a následně na „Přidat existující záznam typu Marketingový seznam“. 

6) Zobrazí se nám okno, kde můžeme vybrat existující marketingový seznam. Zatím jsme 

ovšem žádný nevytvořili. Proto klikneme na tlačítko „Nový“. Marketingový seznam 

bychom také mohli vytvořit v „Marketing“ -> „Marketingové seznamy“. 

7) Název zvolíme „Zájemci z ankety“ a Typ člena „Zájemce“. Typ zvolíme „Statický“, 

který uloží pevně zvolené členy a automaticky se neaktualizuje. Pokud bychom zvolili 

„Dynamický“, tak se při přidání nového zájemce aktualizuje marketingový seznam o 

tohoto nového zájemce. 

Obrázek D1: Marketingový seznam 

8) Uložíme a přepneme se přes levé menu do části „Členové marketingového seznamu“. 

V horním panelu stiskneme tlačítko „Spravovat členy“ a zvolíme možnost „Přidat 

členy pomocí rozšířeného hledání“. 
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9) Zde nadefinujeme pravidlo pro vyhledání zájemců, jejichž předmět zájmu je „Anketa“. 

Klikneme na tlačítko „Vybrat“ a ze seznamu vybereme „Předmět zájmu“. Dále 

vybereme „je rovno“ a v poli „Zadejte text“ napíšeme „Anketa“. 

Obrázek D2: Nastavení pro vyhledání zájemců 

10) Klikneme na „Najít“, u výběru zvolíme druhou možnost „Přidat do marketingového 

seznamu všechny nalezené členy“ a členy přidáme tlačítkem „Přidat do 

marketingového seznamu“. 

11) Uložíme a zavřeme marketingový seznam (musíme se přepnout v horních záložkách na 

záložku „Marketingový seznam“) a přepneme se zpět do okna „Vyhledat záznamy“ a 

potvrdíme tlačítkem „OK“. 

Obrázek D3: Výběr marketingového seznamu 
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3. Vytvoření aktivity pro kampaň 

1) Nyní se přepneme v levém menu do „Aktivity kampaně“ a vytvoříme aktivitu typu „E-

mail“. Klikneme v horním panelu na „Záznamy“ a „Přidat nový záznam typu Aktivita 

kampaně“. 

2) Vyplníme podle obrázku a uložíme. 

Obrázek D4: Aktivita kampaně 

3) Jakmile budeme chtít rozeslat e-maily, klikneme v rámci této aktivity v horním panelu 

na ikonu „Distribuovat aktivitu kampaně“. 

4) Otevře se nové okno, kde můžeme napsat předmět a obsah zprávy. Je zde také možné 

využít šablonu, která obsahuje tělo zprávy, kde se doplní za proměnné reálná data 

(jméno, adresa atd.). Tyto šablony si lze vytvořit pro budoucí potřeby. My tuto 

možnost nevyužijeme. 
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Obrázek D5: E-mail 

5) Než rozešleme e-maily, bylo by dobré změnit „Důvod stavu“ kampaně na „Spuštěno“. 

Obrázek D6: Změna Důvodu stavu 

6) Tlačítkem „Distribuovat“ a následně tlačítkem „OK“ tyto e-mailové zprávy rozešleme. 
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7) Zprávy se rozešlou po určité době (10 minut). Aby byly odeslány, musíte mít zapnutý 

Microsoft Outlook nebo správně nastavený e-mailový router. V mém případě se odešle 

pouze email jedné osobě, kde jsem nastavil exitující email. Záleží, jak jste si 

naimportovali zájemce a jestli jste jim zadali exitující e-mailové adresy. Pokud v levém 

menu klikneme na „Záznam typu E-mailové zprávy“ a pak v seznamu na nějaký 

záznam, uvidíme celou strukturu e-mailu a možná i zprávu, že e-mail nebyl zatím 

odeslán. 

Obrázek D7: Neodeslaná zpráva 
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4. Zaznamenání odpovědí na kampaň 

1) Reakce na e-maily můžeme zaznamenat pomocí „Odpovědí na kampaň“, které 

najdeme v levém menu v kampani. Tyto odpovědi vytvoříme ručně v podobě e-mailu, 

telefonního hovoru atd. Odpověď lze také zaznamenat z přijatého e-mailu v Microsoft 

Outlooku. Pokud klikneme na tlačítko „Track“, odpověď se zaznamená automaticky 

díky předmětu, který má na konci ne moc hezky vypadající text CRM:0001023. 

Obrázek D8: Odpovědi na kampaň 

5. Převedení zájemce na kontakt a příležitost 

Když od zájemce získáme pozitivní odpověď na naši marketingovou kampaň, 

převedeme jej na „Kontakt“ a „Příležitost“. S těmito entitami lze provádět jednotlivé prodejní 

aktivity. 

1) Otevřeme si nějakou odpověď na kampaň, v tomto případě „Zájem o model xxx“. 
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2) V horním panelu klikneme na ikonu „Převést odpověď na kampaň“ a ve vyskakovacím 

okně zvolíme „Převést existujícího zájemce“. 

Obrázek D9: Vytvoření odpovědi na kampaň 

Obrázek D10: Převedení odpovědi na záznam 
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3) V dalším okně označíme, že chceme vytvořit „Kontakt“ a „Příležitost“ a potvrdíme. 

Obrázek D11: Vytvoření Kontaktu a Příležitosti 

4) Vytvořily se nám dva nové záznamy „Kontakt“ a „Příležitost“. U příležitosti 

doporučuji přepsat předmět zájmu už na něco smysluplnějšího než „Anketa“. Např. zde 

můžeme použít předmět z odpovědi na kampaň „Zájem o model xxx“. 
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Příloha – výukové materiály 

1. XML soubory pro import katalogu – Materiály / Import katalogu produktů 

2. Ikony pro entitu Motorka – Materiály / Entita Motorka 

3. Řešení pro Obchodní vztah – Materiály / Entita Obchodni vztah 

4. Ikony pro DEMO jízdu – Materiály / Aktivita DEMO jizda 

5. XML soubor pro import zájemců – Materiály / Import zájemců 

6. FRD dokument – Sure Step / FRD.docx 

7. Fit Gap analýza – Sure Step / Fit Gap Analysis.xlsx 

8. Obchodní procesy namodelované v programu – Procesy 

9. Microsoft Dynamics Sure Step – Sure Step install 
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Seznam použitých zkratek 

CRM – Customer Relationship Management 

MS – Microsoft 

ERP – Enterprise Resource Planning 

ASP – Active Server Pages 

IaaS – Infrastructure as a Service 

PaaS – Platform as a Service 

SaaS – Software as a Service 

XML – Extensible Markup Language 
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Obsah přiloženého CD 

Přiložené CD obsahuje následující adresáře 

 /Procesy 

- Adresář obsahuje 2 namodelované obchodní procesy 

 /Materiály 

- Adresář obsahuje jednotlivé materiály (obrázky, XML soubory, CRM 

řešení) pro úpravy Microsoft Dynamics CRM 2011 Online 

 /Sure Step 

- Adresář obsahuje materiály pro dokumentaci a úpravy projektu 

 /Sure Step install 

- instalační soubor pro aplikaci Microsoft Dynamics Sure Step 

 /SDK 

- Adresář obsahuje vývojové materiály pro programátory 


