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O programowanie pozwala
na zautomatyzowanie pew-
nych procesów w banku czy
innej instytucji finansowej.

Można np. zarządzać kontaktami czy ka-
nałami sprzedaży. Dodatkowo eCRM lub
Web CRM służy do automatycznych kon-
taktów z klientami poprzez stronę inter-
netową lub pocztę elektroniczną. Istnieje
także możliwość skorzystania z elektro-
nicznych kwestionariuszy, w celu zbada-
nia opinii klientów na temat produktów
lub usług. Inne zastosowania to: wspo-
maganie telefonicznej obsługi klienta,
zarządzanie dystrybucją, a nawet cały-
mi kontraktami. 
W dobie mobilnych urządzeń dostępne
są oprogramowania pozwalające na bie-

żącą komunikację między siedzibą a re-
prezentantami firmy w terenie. Dzięki
temu monitorowanie procesów nabie-
ra charakteru ciągłego. Całość może zo-
stać podłączona do firmowych progra-
mów księgowych i sprzedażowych.
Natasha Stolnaya, dyrektor produktu
iScala CRM, powiedziała, że iScala CRM
pomaga zmniejszyć koszty, zwiększyć
przychody i przyczynia się do wzrostu
zadowolenia klientów.

ZANIM ZAINWESTUJEMY
W CRM 

Przede wszystkim należy zdefiniować
i przeanalizować procesy biznesowe
w firmie, następnie wybrać moduły
CRM, dostosować je do naszych potrzeb

i oczywiście wdrożyć. Trzeba pamiętać
o indywidualnych potrzebach firmy 
– system musi stać się częścią procesów
biznesowych. Firmy zajmujące się wdra-
żaniem takich usług podkreślają, że
wraz z implementacją systemu zmienia
się sposób myślenia w firmie. 
– Średnie przedsiębiorstwa szukają ta-
kich rozwiązań CRM, które cechuje du-
ża funkcjonalność, szeroka oferta apli-
kacji sprzedaży, marketingu, serwisu,
z równoczesną możliwością łatwego do-
stosowania się ich do własnych potrzeb,
mówi Divesh Sisodraker, CEO firmy Pi-
votal, zajmującej się integracją syste-
mów, doradztwem i szkoleniami w dzie-
dzinie CRM.
Aby taki system się sprawdził, także pra-
cownicy muszą być przekonani o jego
skuteczności i rozumieć jego zalety. Ich
opinia powinna być brana pod uwagę,
kiedy rozwiązania CRM są dopasowywa-
ne do potrzeb firmy. Firma wdrażająca
oprogramowanie musi potem odpowied-
nio ich przeszkolić. Jeśli pracownicy sa-
mi nie będą przekonani do CRM, wtedy
brakować będzie w nim danych do prze-
twarzania i wydane pieniądze nie przy-
niosą oczekiwanych efektów. 
Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy
zapomina się o tych elementarnych za-
sadach i firma zostaje z systemem, kry-
tykowanym później przez pracowników,
którzy nie chcą go używać, gdyż utrud-
nia im pracę. 
Na szczęście, to jeszcze nie koniec moż-
liwości. Firmy oferujące oprogramowa-
nie CRM nie pozostawiają swoich klien-
tów na pastwę losu i oferują im obsługę
posprzedażową. Ma ona na celu przede
wszystkim uaktualnianie systemu wraz
ze zmieniającymi się zapotrzebowania-
mi firmy, ale także likwidację ewentu-
alnych błędów czy niedoskonałości od-
krytych już po implementacji systemu. 

OBIEG DANYCH
Rozwiązania CRM mają sens w średnich
i dużych przesiębiorstwach. Małe firmy
mają swój własny obieg informacji.
Wszyscy się znają, widzą się na co dzień
i przekazują sobie istotne dane. Ale
w wypadku większych firm trudno jest
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PAMI¢TAJ 
O SWOICH KLIENTACH
Zastanawiajàc si´ nad implementacjà rozwiàzaƒ CRM,
nale˝y mieç na uwadze strategi´ instytucji finansowej 
i myÊleç o systemie nie tylko od strony technicznej, ale
te˝ jako o procesie pozwalajàcym na powiàzanie wielu
istotnych informacji w spójnà ca∏oÊç.

MAREK W. WIERUSZEWSKI

WDRA˚ANIE ROZWIÑZA¡

Przygotowanie:
● stwórz strategi´ CRM
● zaznacz wymogi
operacyjne
● ustal i zaplanuje zwrot
inwestycji
● skorzystaj z doÊwiadczeƒ
z CRM w Twoim sektorze
● ustal kwestie organizacyjne
● wspieraj wybór
technologii CRM
● wspieraj wybór partnerów
dokonujàcych implementacji

Wykonanie:
● oznajmij strategi´ CRM
oraz plan operacyjny 
w ca∏ej firmie
● zjednocz organizacyjne
jedostki, aby wspólnie
zajmowaç sí  strategiami
CRM i zarzàdzaç zmianami
organizacyjnymi
● wspieraj wprowadzanie
nowych dodanych
wartoÊci w procesach
biznesowych
● kieruj wprowadzaniem
technoligii CRM w taki
sposób, aby dodawaç
wartoÊç

Follow up:
● zbieraj dane od u˝ytkowników
● porównuj dane do wczeÊniejszych za∏o˝eƒ
● ustal dodatkowe szanse na popraw´
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zapewnić sprawny obieg danych. O ile
przekazywanie pewnych informacji od-
powiednim osobom wynika samo
z siebie, o tyle informacje te mogą być
niewystarczające. Dlatego w dobrze za-
projektowanym systemie CRM użytkow-
nicy mają możliwość wprowadzenia
do systemu jak najbardziej aktualnych
danych, a inni pracownicy z odpowied-
nimi uprawnieniami mają poźniej wgląd
w te informacje, mając jednocześnie
świadomość, że to, co widzą, to naj-
świeższe dane. 
Osoby biorące udział w danym projek-
cie są informowane o postępach i zmia-
nach. Do tego niektóre systemy wypo-
sażone są w generatory raportów, które
ułatwiają przedstawienie klientowi sta-
nu jego zamówienia. 
Wśród rozwiązań wspomagających reali-
zację projektów są także moduły monito-
rujące obieg dokumentów. Dzięki temu
wiadomo, kto i kiedy wprowadzał mody-
fikacje i uwagi, kiedy i dla kogo dokumen-
ty były drukowane, kto je zatwierdzał itp.
W celu dodatkowego usprawnienia wy-
miany informacji możliwe jest prowadze-
nie grupy dyskusyjnej dotyczącej danego
projektu. Firma Microsoft ostatnio poszła
o krok dalej, oferując m.in. w ramach
pakietu Office korporacyjnego komuni-
katora. Być może podobne rozwiązanie
znajdzie niebawem zastosowanie w opro-
gramowaniu CRM–owskim. 

ZNAå SWEGO KLIENTA
Dla firm sprzedających np. samochody
czy kserokopiarki przewidziano oprogra-
mowanie rejestrujące historię serwiso-
wą urządzenia. Dzięki temu stacja obsłu-
gi lub serwisant nie tylko na bieżąco
monitorują stan zakupionej maszyny, ale
są też w stanie przypominać i sugerować
klientowi wykonanie przeglądów gwa-
rancyjnych i pogwarancyjnych, a także
przekazywać informacje o zarejestrowa-
nych usterkach do producenta, który do-
celowo będzie zapewne starał się je wy-
eliminować.

Kiedy jest dużo zamówień, wydaje się, że
wszystko świetnie idzie. Ale ta dobra pas-
sa nie potrwa długo, jeśli nasi klienci zo-
rientują się, że kupili produkt, a o obsłu-
dze klienta zapomniano. To bardzo
ważne, żeby klienta znać i o nim pamię-
tać. Nic tak nie poprawi mu humoru, jak
pamiętanie o jego preferencjach, czym
podkreślimy nasze oddanie dla poprawy
jego satysfakcji z zakupionego produktu.

ANALITYCZNY CRM
Do analizy potrzeba pewnego ciągu po-
równywalnych danych. Specjalnie przy-
gotowane moduły CRM służą właśnie
do tych celów. W dobrze zaprojektowa-
nym systemie do wyboru jest pewna licz-
ba zmiennych, które analitycy uważają
za niezbędne i na ich podstawie genero-
wane są raporty, dające możliwość po-
równywania z danymi przeszłymi i two-

rzenia projekcji na przyszłość. Ponieważ
dane są wprowadzane na bieżąco do sys-
temu i są aktualne, oznacza to, że nie trze-
ba ich już szukać po różnych działach
i sprowadzać do jednego formatu. CRM
sam zbiera informacje na potrzeby rapor-
tu i formatuje je zgodnie z przyjętymi
w firmie procedurami.

Na podstawie danych w systemie moż-
na oceniać np. lojalność klienta, jego
zdolność kredytową czy dokonywać
segmentacji klientów.

ILE TO KOSZTUJE?
Pewien informatyk, z którym miałem
przyjemność współpracować, powiedział
mi kiedyś, że z trzech wymogów – do-
brze, szybko i tanio – może jednocześnie
spełnić dowolne dwa. Ma to zastosowa-
nie chyba we wszystkich dziedzinach
handlu i usług, a napewno w przypadku
CRM. Na rynku istnieją tanie rozwiąza-
nia z podstawowymi aplikacjami, w ce-
nie już od kilkudziesięciu euro za moduł.
Takie moduły należy jednak potem dopa-
sować do potrzeb firmy, lub – co gorsza 
– firma musi dopasowywać się do propo-
nowanych rozwiązań. Niemniej jest to
krok w kierunku pewnej automatyzacji
procesów w małym lub średnim przed-
siębiorstwie. 
Wszelkie indywidualne rozwiązania są
już negocjowane z klientem. Ocenia się
jego zapotrzebowania i zdolność finan-
sową, a następnie proponuje się warian-
ty uzależnione od ceny i funkcjonalności. 

èRÓD¸O KORZYÂCI
Nic się samo nie zrobi, ale dobrze zapro-
jektowany i wdrożony system CRM na-
pewno pomoże firmie osiągnąć wymier-
ne korzyści. Przekonało się już o tym wielu
klientów firm oferujących takie rozwiąza-
nia, a liczba tych klientów stale rośnie. 
– Z satysfakcją obserwuję zmiany i dyna-
miczny rozwój firm, które zdecydowały
się na inwestycje w nasze rozwiązania in-
formatyczne i zyskały dzięki temu nowe
możliwości usprawnienia mechanizmów
zarządzania oraz dostępu do wiarygod-
nych i aktualnych danych – powiedział
Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska.
Po pierwsze, poprawiony zostanie obieg
informacji w firmie, co skróci czas reak-
cji na oczekiwania klientów. Po drugie,
posiadając zbiór danych, można łatwo
je analizować, oszczędzając czas i zwięk-
szając wydajność. Po trzecie, znając
i analizując historię klienta, zapewnia-
my mu lepszą obsługę i zatrzymujemy
przy sobie, a jednocześnie przyciągamy
kolejnych zachęconych wyjątkową jako-
ścią obsługi. 
Zalet jest jeszcze o wiele więcej. Ważne
jest to, żeby przed przystąpieniem do re-
alizacji projektu wdrażania systemu do-
brze zastanowić się nad jego zastosowa-
niem. W czym ma pomóc CRM w mojej
firmie? Czy stać mnie na rozwiązanie, któ-
re okaże się pomocne? Czy moi pracow-
nicy będą korzystać z systemu? I oczywi-
ście: kto zaprojektuje mój CRM? ■

JeÊli pracownicy 
sami nie b´dà 
przekonani
do CRM, wtedy
brakowaç b´dzie
w nim danych
do przetwarzania
i wydane pieniàdze
nie przyniosà 
efektów.

PRACA Z KLIENTEM

EfektywnoÊç
marketinowa

Badanie procesów
sprzeda˝y 

Profilowanie klienta

Badanie dostaw  Follow up faktur  

Szanse 
na cross selling 

Zadowolenie klienta 

Follow up by∏ych
klientów

Dane do badaƒ 
i rozwoju

Follow up klientów
kluczowych




