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1. UVOD 
 
V preteklosti, ko je bilo povpraševanje večje od ponudbe, so se podjetja ukvarjala z 
vprašanjem, kako čim več proizvesti. Trg je kupil skoraj vse, kar se je proizvedlo. Kupcev ni 
bilo potrebno iskati, saj so ti sami poiskali proizvajalca. Zaradi takšnih tržnih razmer se 
podjetja niso preveč posvečala kupcu, saj je bilo teh dovolj. S pojavom konkurence so se 
razmere na trgu spremenile. Proizvodi so postajali cenejši, podjetja so začela izgubljati tržne 
deleže. Proizvajalci so ugotovili, da je postala njihova glavna naloga najti rešitev, kako 
proizvod prodati in ne, kako ga proizvesti. Proizvodnja se je morala podrediti prodaji. 
Podjetja so prišla do spoznanja, da morajo začeti proizvajati, kar kupci želijo, saj 
prepričevanje, da naj kupijo ponujeno, ni bilo več učinkovito (Postma, 2001, str. 54). Če pa 
želimo izvedeti, kaj kupci potrebujejo, moramo razpolagati s čim več podatki o kupcih. Bolj 
kot poznamo kupca, bolje razumemo njegove potrebe. Na osnovi teh informacij mu lahko 
ponudimo prav tisti proizvod, ki bo kar v največji meri zadovoljil njegove potrebe. 
 
Podjetja so začela posvečati večjo pozornost svojim odjemalcem1. Kupca so začela 
obravnavati individualno, glede na njegove želje. Samo diferenciacija izdelkov in izboljšanje 
kakovosti ne prinašata potrebnih konkurenčnih prednosti, na podlagi katerih bi lahko podjetja 
gradila trden konkurenčni položaj na trgu. Preko poznavanja odjemalca želijo graditi 
dolgoročne odnose s svojimi najpomembnejšimi odjemalci. Rezultati so obojestransko 
koristni, saj jih odjemalci občutijo v boljšem zadovoljevanju potreb, podjetja pa v večjem 
dobičku, ki je posledica nižanja stroškov in večanja prodaje. Nastala je nova miselnost v 
poslovanju podjetij, ki jo poznamo pod pojmom management odnosov z odjemalci (ang. 
Customer Relationship Management (CRM)). To je poslovna strategija, ki je usmerjena k 
pridobivanju, zadrževanju in grajenju dolgoročnih odnosov z dobičkonosnimi odjemalci.  
 
Management odnosov z odjemalci postavlja v sam center dogajanja kupca z njegovimi 
željami in potrebami. Glavni poudarek ni več na produktu, temveč na zadovoljevanju potreb 
odjemalcev, s čimer dobimo zadovoljne in zveste odjemalce. To od podjetja zahteva temeljito 
poznavanje svojih odjemalcev. Podjetja morajo zato zbirati, hraniti, obdelovati in posredovati 
ogromne količine podatkov in vedenja o odjemalcih vsem v podjetju, česar pa si brez uporabe 
naprednih informacijskih tehnologij in sodelovanja celotnega podjetja ne moremo 
predstavljati. Ključnega pomena pri uspešnosti izvajanja strategije je oblikovanje primernega 
informacijskega okolja, ki bo sposobno obvladati velike količine podatkov o odjemalcih. 
 
Uvedba managementa odnosov z odjemalci v poslovanje podjetja je dolgoročen proces, ki se 
mora začeti na najvišji organizacijski ravni. Nujna je močna podpora vodstva. Pri uvajanju 
morajo sodelovati za to usposobljeni strokovnjaki s področja trženja, prodaje in informatike. 
Za uspešno izvajanje strategije je potrebna sprememba kulture v podjetju, kjer mora zaposleni 

                                                 
1 V magistrski nalogi bom izraza kupec in odjemalec uporabljal kot sopomenki. 
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vzpostaviti nenehno in individualno komunikacijo s kupcem. Meja med posameznimi 
poslovnimi funkcijami mora postati nevidna. Večja je stopnja povezanosti in sodelovanja med 
poslovnimi funkcijami, temeljitejši bo pogled na kupca. 
 
Poslovanje na porabniških trgih, kjer kupec nastopa kot končni porabnik, se bistveno razlikuje 
od poslovanja na medorganizacijskem trgu. Na slednjem organizacije kupujejo proizvode za 
nadaljnjo prodajo ali pa za izdelavo svojih proizvodov. Pri nakupnem procesu sodeluje večje 
število ljudi, sam nakupni proces pa je bolj zapleten in traja več časa kot pa na trgih končne 
potrošnje (Žabkar, 1999, str. 24). Zaradi tega je priprava na nakup / prodajo temeljitejša. Čim 
več podatkov imajo podjetja o svojem kupcu, tem bolj se lahko pripravijo nanj. S tem se 
poveča tudi verjetnost za uspešno prodajo. Vpliv cene na nakupni proces je na 
medorganizacijskem trgu pogostokrat manjši kot pa na porabniškem trgu. Bistveno večji 
vpliv na uspešnost poslovanja ima odnos, ki ga podjetje goji do svojega kupca. Zaradi tega je 
vloga managementa odnosov z odjemalci ključni dejavnik uspešnosti poslovanja na 
medorganizacijskem trgu.  
 
Uspešnost koncepta managementa odnosov z odjemalci se v večini primerov prikazuje na 
storitvenem področju, kjer je kupec fizična oseba in pogostokrat tudi končni uporabnik 
nakupljenih dobrin. Namen magistrske naloge je pokazati, da je uvedba managementa 
odnosov z odjemalci v podjetje koristna, če hočemo, da bo poslovanje privedlo do boljših 
tržnih rezultatov na dolgi rok, tudi v podjetjih, kjer njihov neposredni kupec ni končni 
porabnik njihovih izdelkov, ampak drugo podjetje (distributer, veletrgovina, proizvodno 
podjetje,…).  
 
Cilj magistrske naloge je predstavitev in izdelava izhodišč za uspešno vpeljavo koncepta 
managementa odnosov z odjemalci v proizvodno podjetje, ki deluje na medorganizacijskem 
trgu. Prikazal sem značilnosti koncepta CRM v proizvodnem podjetju in skušal pokazati, da 
je uvedba strategije managementa odnosov z odjemalci koristna tudi za take vrste podjetij, če 
želijo dolgoročno uspešno poslovati.  
  
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabil predvsem metodo preučevanja strokovne 
literature domačih in tujih avtorjev. Teoretične ugotovitve sem nadgradil z intervjuji, 
opravljenimi s ponudniki CRM programske opreme. V pomoč so mi bile tudi izkušnje pri 
vsakdanjem delu. Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu sem predstavil 
rezultate poglobljene analize strategije managementa odnosov z odjemalci in načrtovanje 
uvajanja koncepta v organizacijo. Prikazal sem tudi značilnosti medorganizacijskega 
poslovanja. V praktičnem delu magistrske naloge sem spoznanja iz teoretičnega dela uporabil 
na praktičnem primeru uvedbe strategije managementa odnosov z odjemalci v podjetju TKK.  
 
Magistrsko delo je razdeljeno na šest poglavij, uvod in sklep. V drugem poglavju sem 
podrobneje opredelil strategijo managementa odnosov z odjemalci in v čem se ta strategija 

 2



razlikuje od tradicionalnega trženja. V nadaljevanju sem se osredotočil predvsem na uvedbo 
koncepta v poslovanje podjetja, ki svoje proizvode prodaja drugim organizacijam. Prikazal 
sem tudi posebnosti poslovanja na medorganizacijskem trgu2. 
 
Magistrsko nalogo sem nadaljeval z opisom ključnih kupcev, saj ti predstavljajo bistvo 
delovanja CRM – ja. S pomočjo ugotovitev, ki sem jih dobil, sem izdelal splošen koncept 
uvedbe managementa odnosov z odjemalci v proizvodno podjetje, ki deluje na 
medorganizacijskem trgu. Preučeval sem, kaj vse je potrebno izvesti, da bi koncept 
managementa odnosov z odjemalci v podjetju uspešno deloval. Ugotavljal sem, kako bo 
koncept vplival na spremembe v kulturi podjetja. Nalogo sem nadaljeval s prikazom praktične 
uvedbe koncepta v konkretno podjetje, zaključil pa sem jo s podrobnejšim opisom značilnosti 
CRM – ja na medorganizacijskem trgu. 
 
 

2. MANAGEMENT ODNOSOV Z ODJEMALCI 
 
 
V zadnjih letih vedno več organizacij ugotavlja, da posveča premajhno pozornost svojim 
odjemalcem. Zaradi tega je postal management odnosov z odjemalci pomemben del poslovne 
strategije velikega števila podjetij. Lahko bi ga označili kot pomemben vir informacij, ki nam 
olajšajo razumeti vedenje odjemalcev. Je kombinacija poslovnih in tehničnih dejavnikov, ki 
se močno prepletajo med seboj. Povzročil je spremembe v poslovnem razmišljanju, hkrati pa 
tudi spremembe v informacijski tehnologiji podjetja (Bull, 2003, str. 592). Management 
odnosov z odjemalci bi lahko označili tudi kot tretjo revolucionarno spremembo v poslovanju. 
Prva se je pojavila leta 1718, ko je Thomas Lombe v Angliji zgradil prvo tovarno, avtor druge 
pa je Henry Ford, ki je leta 1913 izumil tekoči trak (Kotorov, 2003, str. 566). 
 
 
2.1.  Definicija strategije 
 
Definicij managementa odnosov z odjemalci se je z razvojem in uveljavljanjem tega 
koncepta v zadnjem obdobju razvilo že precej. Razlike med njimi so večinoma površinske. 
Vsem je namreč skupno eno: najpomembnejši so kupci. Ena pomembnejših je definicija 
Paula Postme, enega od avtorjev koncepta CRM (Postma, 2001, str. 54). Pravi takole: 
CRM je strateško razvijanje odnosov z donosnimi odjemalci, katerega namen je: 

- povečati število donosnih odjemalcev, 
- doseči visoko raven ponovnih nakupov, 
- obdržati najdonosnejše odjemalce, 
- povečati vrednost nakupov, 

                                                 
2 V literaturi je poslovanje na medorganizacijskem trgu poznano pod kratico B2B (business to business). 
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- odzvati se proaktivno v »očeh odjemalca« in ne »izdelka«, 
- skozi pristne odnose graditi zvestobo odjemalcev, 
- z odjemalci ustvariti doživljenjske odnose. 

 
Paul Postma je svoj koncept razdelil v štiri dele, ki jih je mogoče upravljati. Ker celoten 
koncept temelji na tem, da je v ospredju odjemalec, je tudi vsak od njegovih štirih delov 
prikazan s perspektive odjemalca. Koncept je shematsko prikazan tudi na sliki 1. 
 
Slika 1: Prikaz koncepta CRM 
 

 
Vir: Hrovat, 2001, str. 50 
 
Prvi del zahteva, da spoznamo svoje trge in znanje. Tako je v prvem koraku potrebno zbrati  
podatke  o odjemalcih in jih segmentirati. Pri  tem odgovarjamo na naslednja vprašanja: 

- kdo so naši odjemalci, 
- kakšne so njihove potrebe, 
- kakšno je njihovo vedenje, 
- kakšna je njihova izkušnja z našim podjetjem, 
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- kakšna je njihova izkušnja z našim izdelkom, 
- kako donosni so naši odjemalci, 
- kolikšen delež svojega denarja nam namenijo. 

 
Drugi del je vzpostavitev podatkovne zbirke odjemalcev. Pri tem si pomagamo tako, da 
odgovorimo na naslednja vprašanja: 

- kje lahko dobimo verodostojne podatke o odjemalcih3, 
- kako ustvariti centralno zbirko podatkov, iz katere bomo lahko preprosto pridobili vse 

informacije, ki jih potrebujemo, 
- kako lahko najdemo skrite vzorce vedenja in nagnjenj, 
- kako vrednotimo svoje odjemalce z naslednjimi kriteriji: 

• vrednost 
• ponovni nakup 
• tveganje 
• ipd. 

 
Naslednji korak, tretji del, je integracija kanalov. Pri tem razmišljamo predvsem o tem: 

- katere nove komunikacijske in tržne poti bomo razvili, 
- kakšna je ekonomija sedanjih in kakšna novih poti, 
- usmerjeni smo v organizacijo kot celoto, 
- kakšne vrste odnosov bomo razvijali. 

 
Zadnji, četrti del prinaša najpomembnejše, in  sicer vzpostavitev tržno usmerjene 
organizacije. Tržna usmeritev postane središče celotne organizacije in ne le oddelkov, ki se 
ukvarjajo s trženjskimi aktivnostmi. CRM miselnost je vgrajena v celotnem podjetju. 
 
Xu opredeljuje naslednje lastnosti CRM – ja  (Xu, et al, 2002, str. 442): 
 

1. avtomatizacija prodaje 
Podatki o odjemalcih, o poslih, o proizvodih in o konkurenci so shranjeni v zbirki 
podatkov. Iz nje je tudi razvidno, v kateri fazi je transakcija v prodajnem procesu. 
Omogočeno je združevanje podatkov (glede na proizvod, na kupca, na lokacijo), ki je nato 
v pomoč tržnikom pri izvajanju njihovih aktivnosti. Prav tako so shranjeni podatki v 
pomoč komercialistom, ko se odločajo o dobavnih pogojih in o cenah za posameznega 
kupca. 
 

                                                 
3 Podjetje lahko dobi podatke o odjemalcih z odzivi na oglase, ki vsebujejo priložene dopisnice ali brezplačne 
telefonske številke. Najbolj zanimive nato pokliče po telefonu, po elektronski pošti ali jih obišče osebno. 
Podatke lahko podjetje pridobi tudi ob samem nakupa, ko kupcu ponudi brezplačno kartico zvestobe, ki jo nato 
naknadno dobi po pošti.  Kupec pri blagajni izpolni obrazec s svojimi podatki. 
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2. pomoč odjemalcu 
CRM omogoča zagotavljanje kakovostne pomoči. S tem, ko imajo zaposleni podatke o 
odjemalcu, so bolje seznanjeni z njim in mu tako nudijo boljšo pomoč.  
 
3. pomoč na terenu 
Zaposleni, ki opravljajo posle na terenu, lahko preko CRM sistema komunicirajo s 
podjetjem in tako dobijo natančne informacije, kaj odjemalec, ki ga bodo obiskali, 
pričakuje. 
 
4. avtomatizacija trženja 
S pomočjo CRM – ja imajo podjetja najnovejše informacije o svojih odjemalcih. Te 
informacije jim nato služijo kot osnova za oblikovanje trženjskih aktivnosti. 

 
  
2.2. Trženje in management odnosov z odjemalci 
 
Sodobno podjetje, ki želi uspešno poslovati, mora ravnati tako, da ponudi odjemalcu dodano 
vrednost in hkrati prinese podjetju dobiček. Podjetje mora biti na pravem mestu ob pravem 
času s pravim proizvodom in management odnosov z odjemalci nam omogoča, da ta cilj 
dosežemo (Midden, 2001, str. 3). 
 
Management odnosov z odjemalci je koncept, ki nas ponovno opominja na spoznanje, da so v 
podjetju največje bogastvo kupci. Recept, ki ga prinaša CRM, je spoznati svoje kupce. 
Sodobna podjetja nenehno iščejo nove poti za izboljšanje in učinkovitost poslovanja. Pri tem 
ugotavljajo, da sodobni odjemalci niso več anonimna množica, na katero je mogoče 
enostransko vplivati, temveč so postali močni posamezniki, ki vedo, kaj hočejo in imajo 
čedalje večje želje in zahteve. 
 
CRM zahteva, da podjetje spremeni svoj tradicionalni pogled na poslovanje. Slediti mora 
svojemu kupcu skozi celoten prodajni cikel od potencialnega kupca do kupca, plačnika, 
uporabnika produkta oziroma storitve in do dolgoročnega partnerstva. Strategije, ki so 
usmerjene k odjemalcu, zahtevajo, da podjetja upoštevajo različne vrste odnosov z odjemalci, 
od direktne prodaje, managementa ključnih kupcev, obiska anonimnih obiskovalcev preko 
interneta, do osebnega trženja preko spletnega portala. Ko enkrat poznamo odjemalca in 
odnose, ki jih imamo z njim, gremo korak naprej, k managementu. Z uporabo pridobljenih 
informacij lahko spremenimo način interakcije. Vedenje o odjemalcu nam nudi celo vrsto 
možnosti, od dodatnih popustov zaradi predhodnih nakupov, do ponudbe novih proizvodov in 
storitev glede na značilnosti odjemalca.  
 
Management  odnosov  z odjemalci vključuje  razvit informacijski  sistem  za  pomoč pri 
poslovnih odločitvah. Njegov temelj je enotna osrednja zbirka podatkov, ki je dostopna vsem 
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v podjetju, ki jo potrebujejo ali lahko vanjo prispevajo potrebne podatke. V njej podjetje 
shranjuje vse potrebne podatke o kupcih podjetja. Podjetje  zapisuje vse demografske in 
psihografske podatke o kupcih, odnose in stike zaposlenih z vsakim kupcem. S tem podjetje 
gradi informacijske temelje  za bolj oseben pristop h kupcu (Rigby, Reichheld, Berez, 2002, 
str. 27).  
 
 
2.3. Razvoj managementa odnosov z odjemalci 
 
Potreba po obvladovanju odnosov z odjemalci ni nastala sama od sebe. Nastala je predvsem 
kot odgovor na spremembe, ki  nastajajo  v okolju, in jim zdajšnji način poslovanja podjetij 
ne  more  uspešno  slediti. Nekateri strokovnjaki so že nekaj časa dvomili o dolgoročnosti 
klasične trženjske paradigme. Vzrok je bil v tem, da je ta temeljila predvsem na enkratnemu 
načinu menjave podjetja z nevednimi in homogeniziranimi odjemalci, kot posledica bolj ali 
manj agresivnega akcijskega pristopa. Bistven moment pa je nastopil zaradi tega, ker so se 
spremenili odjemalci. Na spremembo ravnanja odjemalcev je morala reagirati veda trženja, 
čemur sedaj sledijo tudi podjetja. 
 
Predvsem v skandinavskih šolah trženja se je pojavila jasna opredelitev, da v trženju dobijo 
večji poudarek trženjski odnosi. Velik doprinos k temu sta prinesli Nordijska šola trženja 
storitev in skupina IMP, ki sta se uprli fundamentalizmu v klasični trženjski teoriji. Nordijska 
šola trženja storitev je zagovarjala stališče, da je pri storitvah dolgoročnost odnosov z 
odjemalci pomembnejša kot pri materializiranih izdelkih, skupina IMP pa je zagovarjala 
stališče, da je z vidika medorganizacijskega trga uspešno sodelovanje med dvema podjetjema 
najbolj odvisno od partnerskega, poglobljenega in v prihodnost usmerjenega odnosa. Pod 
vplivom teh šol so se  vzporedno začele  pojavljati različne usmeritve še v ZDA. Tudi te 
usmeritve so začele poudarjati dolgoročnost odnosov, vendar v tem primeru na trgu široke 
porabe (Cristopher, Payne in Ballantyne, 2002, str. 9). 
 
Sicer pa zgodovina koncepta CRM združuje znanja s področja trženja, ki so večinoma 
poznana že dlje časa. Poleg usmeritve k odjemalcem je nova predvsem podprtost z danes 
dostopno in zmogljivo računalniško tehnologijo. Ta prinaša lahko dostopno kreiranje zbirk ter 
kombinacije različnih podatkov v učinkovite nove informacije. 
 
Zgodovina koncepta CRM vključuje zgodovino trženja za razviti zahod, ki jo avtor koncepta 
CRM Paul Postma opisuje takole (Hrovat, 2001, str. 50): 
Petdeseta so bila čas produkcijske ekonomije. Po vojni odjemalci niso bili izbirčni. Za kupce 
je bila pomembna le informacija, kje je izdelek dosegljiv. 
 
Šestdeseta leta je zaznamovala ekonomija spodbujanja prodaje in distribucije. Ponudba je 
bila dovolj velika, da je zadostila povpraševanju in se je še povečevala. Napori podjetij so bili 
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usmerjeni v razvoj distribucije in izobraževanje prodajalcev. 
 
Sedemdeseta leta je zaznamovala ekonomija kakovosti in množičnega trženja. Ponudba je 
prvič presegla povpraševanje in kupec je postal kralj, ki je izbiral med množico izdelkov. 
Uveljavili so se oddelki trženja, ki so morali identificirati ciljne trge, opredeliti izdelke, ki naj 
zadovoljijo izbrane trge, in poiskati pravo promocijo, distribucijo in ceno. 
 
Osemdeseta leta so bila čas tržnih niš in oskrbovanja odjemalcev. Odjemalci so postali 
zahtevnejši in so zahtevali prilagoditev ponudbe. Podjetja so se soočila s konkurenco ter 
pričela iskati tržne niše. Tržniki so se začeli boriti za lojalnost svojih kupcev, ki so jih že 
pridobili k nakupom. 
 
V devetdesetih letih so podjetja upravljala podatke o svojih kupcih. Na trgu je bila  poplava 
izdelkov ustrezne  kakovosti, tako da le  ustrezna kakovost  ni več zagotavljala povečanja 
prodaje. Tudi tržne niše  so postajale  čedalje ožje. S podatkovnimi zbirkami so tržniki 
ponudili koncept managementa ključnih kupcev. Nanje so se obračali s posebej naslovljeno 
pošto, s telefonskimi klici in podobno. Ciljni kupci so tako prepričevali o prednosti svojega 
izdelka. 
 
Novo tisočletje je oblikovalo nov koncept, imenovan CRM, ki je povzročil intenzivno 
izkoriščanje  sodobne informacijske tehnologije v podporo jasnim tržnim strategijam.  
 
Prihodnost CRM – ja je odvisna od trga, tehnologije in ekonomije (Zeng, Wen, Yen, 2003, 
str. 39). 
 
Trg.  Trg postaja vedno bolj zasičen. Kupci so vse bolj zahtevni. Pričakujejo, da jim bodo 
prodajalci posvečali vedno večjo pozornost. Od proizvajalcev pričakujejo, da bodo svojo 
pozornost preusmerili od proizvoda k njim. Proizvodi se bodo prilagajali željam kupcev in ne 
obratno, kot je bilo v preteklosti. 
 
Tehnologija. Uspešna bodo tista podjetja, ki bodo usmerila svoje poslovanje v razvoj 
izdelkov, ki jih kupci potrebujejo. Iskala bodo odgovore na vprašanje, kaj odjemalci želijo. 
Prizadevala si bodo obdržati donosne kupce. V pomoč jim bo napredna tehnologija, ki jim bo 
olajšala razvijanje odnosov z odjemalci. 
 
Ekonomija. Obdržati kupca je veliko lažje kot pa pridobiti novega. Strošek izgube 
donosnega kupca je zelo velik, možnost da se bo tak kupec vrnil, pa je zelo majhna. Zaradi 
tega je glavna naloga CRM – ja obdržati take kupce. S pomočjo CRM – ja podjetja dobijo 
podatke, kdo so njihovi kupci in kaj kupujejo. Na osnovi analiz teh podatkov lahko ugotovijo, 
katere proizvode bi kupci še kupili. Gre za dodajanje vrednosti, povečevanje dohodka in 
zmanjševanje stroškov. 

 8



2.4. Poslovni cikel CRM – ja 
 
Nykamp in McEachern (1999) v svojem članku Customer Relationship Report: the CRM 
Business Cycle navajata, da obstaja univerzalni osnovni cikel aktivnosti, ki bi moral biti 
vodilo vsem CRM iniciativam in njegovim infrastrukturam razvoja. Vse pobude in 
infrastrukture razvoja naj bi sledile temu ciklu aktivnosti. Ker gre za krog aktivnosti, so faze 
medsebojno odvisne in nepretrgane. S premikanjem iz ene faze v drugo se nam sproti 
odkrivajo vsebina in razumevanje naslednje faze. S potovanjem skozi faze poslovnega cikla 
CRM tako postopoma postajamo vse bolj izkušeni v uvajanju CRM procesov, s tem pa tudi 
vse bolj dobičkonosni. Avtorja opisujeta štiri faze, ki so prikazane na sliki 2. 
 
Slika 2: Poslovni cikel CRM – ja 
 

 
 
Vir: Nykamp, McEachern, 1999 
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Iz slike je moč razbrati, da se za podjetje poslovni cikel začne s pridobivanjem kupca. Ker pa 
je uspeh pridobitve močno odvisen od razumevanja kupca, avtorja predlagata začetek s fazo 
»razumeti in razlikovati« 
 
2.4.1. Razumeti in razlikovati 
 
Razumeti odjemalca je temelj, na katerem lahko gradimo odnose. Razumeti moramo  kaj 
cenijo, kako in kdaj bi radi komunicirali z nami ter kaj si sploh želijo kupiti. Pravo 
razumevanje temelji na ugotovitvah, do katerih smo prišli na osnovi stikov in opravljenih 
analiz. Pomembnih je več aktivnosti: 

- Ustvarjanje profilov za razumevanje demografskih, nakupovalnih vzorcev in preferenc 
kanalov. 

- Segmentacija kupcev, ki se nagibajo k istemu izgledu in podobnemu stilu obnašanja. 
- Osnovna raziskava potreb kupcev in njihovega obnašanja. 
- Ovrednotenje kupcev za razumevanje dobičkonosnosti kupcev in njihove življenjske 

dobe. Ovrednotenje lahko temelji na kupčevi zmožnosti pridobivanja drugih 
dobičkonosnih kupcev. 

 
Same analize in raziskave pa niso dovolj. Za oblikovanje in vzdrževanje odnosov moramo 
znanje, ki ga pridobimo o kupcih, uporabiti. Kupci morajo vedeti, da znamo nuditi različne 
proizvode in različne načine komuniciranja, katerih razlikovanje temelji na tem, kar smo se 
samostojno naučili o njih, in tudi na tem, kar so nam sami zaupali. 
 
2.4.2. Razvoj in prilagajanje kupcem 
 
Še ne dolgo nazaj, ko so bila podjetja produktno orientirana, so razvijala proizvode in 
pričakovala od kupcev, da jih bodo kupili. Sedaj pa morajo produkti in razvoj slediti kupcu. 
Organizacije razvijajo proizvode, ki temeljijo na potrebah in pričakovanjih kupcev.  
 
Večina organizacij dandanes ni sposobna, vsaj stroškovno učinkovito ne, prilagoditi svoje 
produkte za individualne kupce. Vendarle pa je možno prilagoditi produkte in prodajne poti 
za potrebe številnih segmentov. Razpon prilagoditve mora temeljiti na potencialni vrednosti, 
ki naj bi jo prinesel posamezni segment kupcev. 
 
2.4.3. Stiki s kupci in njihova oskrba 
 
Stiki s kupci so prav tako kritična komponenta uspešne CRM strategije. Pomembno je 
razumeti, da stiki z odjemalci ne nastajajo le skozi kanale marketinga in prodaje. Odjemalci 
pridejo v stik s podjetjem na veliko načinov in na mnogih področjih organizacije. Za 
razvijanje odnosov morajo podjetja zagotoviti, da: 
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- imajo vsi deli podjetja dostop do pomembnih podatkov o kupcih, ki jih potrebujejo za 
uspešno poslovanje, 

- so vsi deli organizacije primerno usposobljeni za delo z informacijami o kupcih, tako 
da krojijo stike z njimi glede na potrebe in potencialne vrednosti, ki jih kupci 
predstavljajo podjetju 

 
Organizacije lahko z dostopom do informacij in primernim usposabljanjem osebja konstantno 
povečujejo vrednost za kupca. To povečanje vrednosti predstavlja temelj odnosov s kupci. Te 
vrednosti pa ne sestavljata le cena produkta ali ponujeni popusti, ampak tudi kvaliteta 
produktov in storitev, njihova primernost, hitrost izpolnjevanja naročil, hitrost reševanja 
reklamacij,… 
 
2.4.4. Pridobiti in zadržati 
 
Več kot se organizacija nauči o svojih kupcih, lažje ji je izpostaviti tiste kupce, ki ji prinašajo 
največjo vrednost. Prav ti pa so tisti odjemalci, ki jih želi podjetje v prihodnosti »klonirati«. 
Ker se podjetje neprestano uči, kaj predstavlja vrednost vsakemu posamičnemu odjemalcu, bo 
vedno bolj vedelo izbrati pravi kanal, prave medije, produkte, ponudbe in pravi čas za 
poslovno transakcijo. 
 
Uspešno zadržanje kupcev pomeni, da podjetje neprestano sprejema prave odločitve. Uspešno 
zadržanje kupcev temelji na sposobnosti organizacije, da se vedno drži naslednji načel: 

- obdržati stike z odjemalci in jim vedno prisluhniti, 
- neprestano iskati in prinašati želeno vrednost odjemalcu, 
- odjemalci se s pomikanjem skozi različne faze življenjskega cikla spreminjajo, zato 

morajo podjetja paziti na spremembe in biti pripravljena prilagoditi svoje ponudbe. 
 
Tako se krog poslovnega cikla CRM – ja sklene in nadaljuje. S pomikanjem z ene stopnje na 
drugo vedno znova pridobivaš nova znanja in razumevanje, ki služijo v pomoč nadaljnjemu 
managementu odnosov z odjemalci (Nykamp, McEacherm, 1999). 
 
 
2.5. Razlogi za uvedbo CRM - ja 
 
Uvedba strategije managementa odnosov z odjemalci zahteva od organizacije precejšnje 
prilagoditve. Spremembe niso potrebne zgolj in le v tehničnem smislu, temveč predvsem v 
načinu razmišljanja zaposlenih. Rezultati so vidni le, če se spremeni način razmišljanja vseh 
zaposlenih, ki kakorkoli prihajajo v stik s kupcem. Spoznavanje kupcev ter razumevanje 
njihovega obnašanja lahko bistveno prispeva k prilagajanju podjetja in usmerjanju pravih 
izdelkov pravim kupcem. Organizacije, ki uspešno uporabljajo CRM, tega ne vidijo kot 
programsko opremo, ampak kot način življenja, kot osnovno poslovno filozofijo. Kupca 
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postavljajo v središče svojih aktivnosti, saj jim le–ta prinaša dohodek in s tem omogoča 
poslovanje. Raziskave so pokazale, da podjetje stane 7 do 10 krat več, da pridobi novega 
odjemalca, kot pa da obdrži starega (Crafton, 2002, str. 55). 
 
Podjetja, ki poznajo svoje  kupce, lahko bistveno povečajo svoje prihodke ter zmanjšajo 
stroške. Obvladovanje odnosov z odjemalci tako neposredno vpliva na dobičkonosnost 
podjetja. Posredno ali neposredno povečani dohodki, ki so doseženi z neposredno ali 
posredno manjšimi stroški, pomenijo večji dobiček podjetja, kar je prikazano na sliki 3, kjer 
so prikazane tudi nekatere aktivnosti, s katerimi dosegamo te pozitivne učinke. 
 
Slika 3: Vpliv CRM na povečanje dobičkonosnosti podjetja 
 

 
 
Vir: Zorman, 2001, str. 84 
 
Potreba po razvoju koncepta je nastala predvsem kot odgovor na spremembe v okolju, ki jim 
podjetja z zdajšnjim načinom poslovanja ne zmorejo uspešno slediti. Na sliki 4 so 
izpostavljeni štirje dejavniki, ki vplivajo na vpeljavo CRM v podjetje. 
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Slika 4: Dejavniki, ki vzpodbujajo potrebo po CRM 
 
 

 
 
Vir: Hrovat, 2001, str. 50. 
 
Tehnološki razvoj spreminja ekonomijo informacij. Tradicionalna ekonomija informacij je 
sestavljena iz razmerja med bogastvom informacij in stopnjo doseganja sporočila. Če je želelo 
podjetje v preteklosti doseči veliko občinstva, je moralo skopariti z informacijami. Primer 
tega so oglasi v javnih medijih. Nove tehnologije, kot so internet in mobilna telefonija, 
omogočajo nove povezave med odjemalci in podjetji. V novih medijih so sposobnosti 
hranjenja informacij kot tudi obdelave podatkov praktično neomejene (Lavrič, 2003, str. 59). 
 
Iskanje konkurenčnih prednosti je v času, ko so izdelki zaradi globalizacije trga vedno bolj 
homogeni in imajo podjetja vedno manj možnosti za diferenciacijo, vedno težje. Posledica 
tega je, da morajo podjetja, ki želijo uspeti, osredotočiti lastne poslovne strategije na 
odjemalce namesto na proizvode. 
 
Spremembe vedenja kupcev prinašajo v zadnjem desetletju dramatične spremembe. Pojavili 
so se novi trendi, kot je zahteva po popolnem dostopu do informacij in storitev ob vsakem 
času, možnost samopostrežbe za posamezne storitve, oskrba z individualiziranimi 
informacijami ali nasveti in rešitvami posameznih individualnih problemov. Odjemalci 
čedalje bolj zahtevajo individualizirane rešitve za svoje probleme. Prav tako odjemalci sami 
določajo, kateri komunikacijski kanal bodo uporabljali za povezavo s podjetjem.  
 
Podjetja najpogostejše uporabljajo neučinkovito in drago množično trženje. Tehnika 
množičnega trženja je draga zato, ker podjetja  podatkov o svojih odjemalcih ne zbirajo sama, 
temveč kupujejo različne demografske, socioekonomske in zgodovinske zbirke podatkov od 
specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem podatkov. Poleg tega to trženje ni 
učinkovito, saj je zaradi neupoštevanja vedenja odjemalcev verjetnost neustrezno zastavljenih 
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akcij velika. Rezultat tega je relativno majhen odziv glede na širino akcije (Hrovat, 2001, str. 
51). 
 
2.5.1. Napake pri uvajanju 
 
Pri vpeljavi managementa odnosov z odjemalci v organizacijo se pojavijo številne napake. Če 
pravočasno prepoznamo napake, se jim lahko izognemo in s tem privarčujemo veliko denarja 
in časa. Najpogostejše napake se pojavijo pri (Weldon, 2001, str. 42): 

- izbiri podatkov, 
- primerni zgradbi zbirke podatkov, 
- posplošitvah, 
- uporabi pravih podatkov, 
- uporabi prave tehnologije, 
- pogledu v prihodnost, 
- poenotenju podatkov, 
- načinu komuniciranja, 
- učenju na tujih napakah. 

 
Izbira podatkov 
Osnovni cilj CRM – ja je poznavanje odjemalcev z namenom, da jim ponudiš pravi proizvod 
ob pravem času na pravi način. Več kot imamo podatkov o odjemalcu, lažje je ta cilj doseči. 
Pri zbiranju podatkov pa moramo biti pazljivi, saj moramo natančno vedeti, katere podatke 
potrebujemo4. Rado se zgodi, da v želji po zbiranju podatkov o odjemalcu pretiravamo in v 
zbirko podatkov vključujemo tudi podatke, ki jih ne potrebujemo oz. so ti napačni. Podatke je 
potrebno zbirati postopoma in jih primerno razvrščati v posamezna področja. Pri zbiranju 
podatkov moramo dati prioriteto tistim, ki bodo v največji meri pripomogli k boljšemu 
poslovanju. Kako uspešni bomo pri pridobivanju podatkov, pa je odvisno tudi od poslovnega 
partnerja, od njegove pripravljenosti, da nam podatke posreduje (Xu et al, 2002, str. 448). 
 
Primerna zgradba zbirke podatkov 
Za uspešno delovanje CRM – ja je potrebno zgraditi primerno arhitekturo. Zbirka podatkov 
mora biti tako zasnovana, da se podatki, ki jih uporabljajo izdelovalci analiz, ločijo od 
podatkov o odjemalcih, ki jih pri svojem delu potrebujejo zaposleni v klicnih centrih.  
 
Posplošitve 
Bolj kot je velika zbirka podatkov, večja je potreba po združevanju podatkov v posamezne 
sklope. Podjetja se nagibajo k oblikovanju razredov podatkov. Čeprav je združevanje koristno 
za opravljanje posameznih analiz, pa obstaja nevarnost, da zavržemo osnovne podatke. 
Obnašanje potrošnikov se bo čez čas spremenilo. Če bomo zaradi združevanja podatkov 
                                                 
4 Če so naši odjemalci podjetja, je priporočljivo uporabljati tudi zunanje vire s podatki o bonitetah (npr. Dun & 
Bradstreet). 
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izgubili primarne, podrobne podatke, ne bo moč odgovoriti na nova vprašanja o spremenjenih 
nakupnih navadah. 
 
Uporaba pravih podatkov 
V želji po čim manjšem podvajanju podatkov veliko podjetij  uporablja enake skupine 
podatkov za različne analize. Zaradi tega so rezultati teh analiz napačni. Potrebna je izdelava 
take zbirke podatkov, ki omogoča izdelavo različnih analiz iz osnovnih podatkov, pri tem pa 
ne prihaja do podvajanja. 
 
Kakovostna zbirka podatkov naj bi vsebovala naslednje (Coe, 2005): 

- naslov kupca, 
- kontakti (ime in priimek osebe, ki je zadolžena za določeno področje poslovanja), 
- dejavnost (kupca opredelimo glede na standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero se 

ukvarja), 
- velikost podjetja (merimo ga s številom zaposlenih ali pa s prodajo, ki jo kupec 

naredi), 
- zgodovina nakupov, 
- ekonomska razvitost (kako razvita je država, v kateri se kupec nahaja, in kako bo 

potekal njen razvoj v prihodnosti), 
- plačilna sposobnost (kakšen plačnik je kupec), 
- starost kupca (več časa kot je kupec na trgu, bolj izkušenj je, manjša je verjetnost 

njegovega propada; obnašanje novih organizacij je drugačno kot pa starejših), 
- odziv (kako se kupec odzove na naše marketinške akcije; kako hitro odgovarja na 

elektronska sporočila; ali prisostvuje na izobraževalnih predavanjih, ki jih 
organiziramo), 

- transakcijske podatke, iz katerih so  razvidni pretekli nakupi izdelkov, vključno z 
vsebinskimi opisi, kot so cene, dobavni roki in podobno, 

- stiki s kupci skozi različne  komunikacijske  kanale. Njihovo  beleženje  in 
analiziranje ne sme vključevati zgolj prodajo in zahteve po strokovni pomoči ali npr. 
reklamacijske zahtevke, temveč vsakršno pobudo s strani kupca, 

- opisne informacije oblikujejo podlago za nadaljnjo segmentacijo in ostale podatkovne 
analize, 

 
Uporaba prave tehnologije 
Ponudniki CRM rešitev so zelo agresivni pri prodaji svojih izdelkov. Rezultat tega je, da 
veliko organizacij kupi CRM rešitve, ki pa pokrivajo le del njihovih potreb. Pred nakupom je 
potrebno natančno opredeliti cilje in potrebe v poslovanju, ki jih želimo z uvedbo CRM 
strategije doseči. Na osnovi teh ugotovitev nato poiščemo ustrezno tehnologijo. 
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Pogled v prihodnost 
Vedno več organizacij se zaveda pomembnosti grajenja odnosa z odjemalcem. Prvi koraki se 
pričnejo z uvedbo klicnih centrov, kamor se lahko kupci obrnejo, kadar imajo probleme in 
vprašanja z uporabo izdelkov. Paziti pa je treba, da se pri tem ne omejimo samo na telefonske 
pogovore, ampak gremo v koraku s časom, kar pomeni tudi uporabo elektronske pošte in 
pogovornih forumov na internetu. Pri vpeljavi CRM strategije je treba razmišljati tudi o 
prihodnosti. Potrebno je oblikovanje take CRM arhitekture, ki bo omogočala nadgradnjo, 
katera bo nastala zaradi pojava novih potreb. S tem, ko razmišljamo o prihodnjih potrebah, si 
občutno zmanjšamo stroške izgradnje sistema, ki bi nastali kot posledica izdelave popolnoma 
novega sistema, ker stari ne omogoča nadgradnje. 
 
Poenotenje podatkov 
V zbirko podatkov vnaša podatke večje število zaposlenih. Pri tem je treba paziti, da so 
podatki o enem kupcu na enem mestu, saj imamo le tako celovit pogled na kupca. To pa ni 
dovolj. Potreben je vnos podatkov na tak način, da jih bodo vsi kasnejši uporabniki razumeli 
enako in ne bo prihajalo do napak, saj lahko računovodja razume nek izraz popolnoma 
drugače kot pa komercialist. Omogočeno mora biti tudi popravljanje podatkov, če se izkažejo 
kot napačni. 
 
Načini komunikacije 
Komunikacija s kupcem poteka preko različnih kanalov (klicni centri, spletne strani, 
elektronska pošta,…). Zaradi tega mora biti zaposleni sposoben izvajati komunikacijo preko 
vseh teh kanalov. Pri podajanju odgovorov se mora posluževati tistega kanala, ki kupcu 
najbolj ustreza. 
 
Učenje na tujih napakah  
Za uspešno uvedbo CRM strategije je pomembno posvetovanje z organizacijami, ki so to 
strategijo že uspešno uvedle v poslovni proces. 
 
Pri uvajanju managementa odnosov z odjemalci v manjše podjetje se morajo ta podjetja 
zavedati, da imajo premalo zaposlenih, ki bi sodelovali pri daljšem izobraževanju. To je še 
zlasti pomembno pri nakupu CRM rešitev. Nabaviti morajo tako tehnologijo, ki jo je lažje 
osvojiti. Izdelava CRM programske opreme točno po želji uporabnika velikokrat ne prinese 
pričakovanega, poleg tega je zelo draga. Njena izdelava je veliko daljša, kot pa če kupimo že 
narejene in splošne uveljavljene rešitve (Horowitz, 2005, str. 28).  
 
2.5.2. Uspešna uvedba 
 
Da bi podjetja uspešno uvedla CRM filozofijo v svoje poslovanje, morajo upoštevati 
naslednje (Xu et al, 2002, str. 445): 
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1. Opredeliti morajo potrebe, prepoznati probleme in določiti rešitve za odpravo 
problemov. Odločiti se morajo, kako bodo uvedla te rešitve. 

2. Komunicirati morajo z zaposlenimi in z odjemalci. Poskrbeti morajo, da bodo 
zaposleni sprejeli filozofijo CRM – ja. Odjemalcem morajo posvečati maksimalno 
pozornost, da ostanejo zvesti. Neprestano jim morajo nuditi proizvode, ki 
zadovoljujejo potrebe odjemalcev v taki meri, kot to pričakujejo. Vse svoje aktivnosti 
morajo usmeriti v odjemalca in ne več v proizvod. Zgraditi morajo take odnose, ki 
bodo dolgoročno prinašali koristi in s tem zadovoljstvo obema stranema. 

3. Spodbuditi morajo komunikacijo med posameznimi oddelki. Določiti morajo CRM 
projektni tim in investirati v glavne komponente CRM – ja, v podatkovno skladišče in 
v orodja za analizo podatkov. 

4. Izbrati morajo tako programsko opremo, ki omogoča spremljanje trženjskih aktivnosti 
in upravljanje s sedanjo in prihodnjo prodajo. 

5. Omogočiti morajo zaposlenim, ki imajo neposreden stik z odjemalci, da so jim 
najnovejši podatki o obravnavanem odjemalcu ves čas dostopni. 

6. Glavna zbirka podatkov mora vsebovati stare in nove podatke o odjemalcih. Potrebno 
je opravljati analize teh podatkov in iskati ustrezne rešitve, ki bodo izboljšale 
poslovanje. Pri izdelavi analiz naj se uporabljajo samo najbolj kvalitetni podatki. 

7. Potrebna je avtomatizacija sistema za podporo odločanju. Nujno je predvidevanje 
bodočega vedenja odjemalcev. 

8. Predmet analiz naj bo tudi iskanje bodočih odjemalčevih potreb. 
9. Pri planiranju trženjskih aktivnosti je potrebno upoštevati tudi spremembe v vedenju 

odjemalcev, jih uspešno vgraditi v aktivnosti in jih tako narediti še bolj učinkovite. 
10. Potrebno je določiti jasne in merljive cilje, ki jih podjetje želi doseči.  
11. Glavne cilje poslovanja je potrebno preoblikovati v večje število merljivih podciljev. 
12. Zadovoljstvo odjemalcev je potrebno primerjati pred in po uvedbi CRM – ja. Napake 

je treba analizirati in se iz njih nekaj naučiti.  
13. Pravočasno je potrebno prepoznati odjemalčeve potrebe in prihodnja dogajanja na 

trgu. 
14. Kupca je treba obravnavati kot posameznika in ne kot del skupine. 
15. Sodelovanje z odjemalcem mora potekati na najvišjem nivoju ne glede na 

komunikacijski  kanal. 
 
Ustrezno upravljanje odnosov z odjemalci v poslovnem sistemu pomeni prednost pred 
konkurenco, kar dosegamo z uporabo sodobnih tehnologij, kot so internet, podatkovne zbirke, 
izkopavanje podatkov,… Postavitev uspešne strategije managementa odnosov z odjemalci se 
mora začeti na najvišji organizacijski ravni in pri tem zahteva (Goldenberg, 2002, str. 86): 

- močno podporo vodstva, 
- k odjemalcem usmerjeno vizijo, 
- strategijo, ki vključuje celotno poslovanje podjetja, 
- preoblikovanje procesov, 
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- spremembo kulture in organizacije podjetja, 
- uvajanje zapletenih novih tehnologij, 
- sistemsko integracijo, 
- učinkovit sistem za obvladovanje podatkov. 

 
Za uspešno vzpostavitev CRM – ja moramo: 

- zgraditi zbirko podatkov, 
- analizirati in segmentirati potencialne kupce, 
- povečati zaupanje in naklonjenost kupcev, 
- zagotoviti kupcu pregled nad svojimi naročili, 
- vzpostaviti nenehno in individualno komunikacijo s kupci. 

 
2.5.3. Prednosti uvedbe 
 
CRM omogoča dostop do podatkov in izvajanje procesov v realnem času, kar organizaciji 
prinese prednosti v (Hewson Consulting Group, 2001; Brown, 2000): 

- krajšem času od zamisli do prihoda na trg pri novih proizvodih in storitvah, 
- znižanju stroškov prodaje, 
- znižanju stroškov oglaševanja, 
- krajšem odzivnem času pri spremembah na trgu, 
- osredotočenju na aktivne in donosne kupce, 
- povečanju produktivnosti in delovne zavesti zaposlenih, 
- komunikaciji s kupci, 
- omogoča podjetju konkurenčno prednost na osnovi storitev in cen. 

 
Prednosti, ki jih uvedba CRM prinese v izboljšanje odnosov z odjemalci, so (www.src.si): 

- Uporaba informacijskih tehnologij za boljši management odnosov z odjemalci. 
- Razumevanje vrednosti posameznega odjemalca skozi njegov celoten življenjski cikel. 
- Konsistentno strukturirani in celoviti podatki o odjemalcih, prepoznavanje kupca kot 

posameznika. 
- Celotno upravljanje z odjemalci preko vseh komunikacijskih kanalov (telefon, e-pošta, 

internet, prodajni obiski). 
- Optimizacija in nadzor marketinških, prodajnih in servisnih procesov. 
- Večji poudarek na zadrževanju kupcev s pomočjo programov za povečanje njihove 

zvestobe. 
- Merjenje učinka tržnih akcij in prodajnih aktivnosti. 

 
Prednosti uvedbe managementa odnosov z odjemalci v podjetje se kažejo tudi v povečanja 
prihodka zaradi lažjega pridobivanja novih kupcev, večje odzivnosti na potrebe trga, 
izboljšanja horizontalne in vertikalne prodaje izdelkov in storitev, zmanjšanja osipa kupcev. 
V povezavi s stroški pa do nižjih stroškov zaradi avtomatizacije interakcij med udeleženci, 
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povečane produktivnost dela na terenu, optimizacije delovnih sredstev, uravnavanja poslovnih 
procesov. K večji konkurenčni prednosti pripomorejo učinki, ki so posledica večje lojalnosti 
kupca, boljšega poznavanja trga ter hitrejšega uvrščanja izdelkov in storitev na trg (Vagaja, 
2005 str. 17). 
 
Cap Gemini Ernst & Young je med 500 velikimi ameriškimi podjetji izvedel anketo o uporabi 
in rezultatih CRM. Anketiranje je pokazalo, da si lahko z uvedbo podjetniško razširjene 
strategije CRM 51 odstotkov podjetij poveča zvestobo kupcev za več kot deset odstotkov, 
sočasno pa 38 odstotni delež podjetij doseže zmanjšanje stroškov za več kot desetino. 
Povečanje dobička ima prej ali slej 31 odstotkov podjetij, pri enakem deležu podjetij pa je 
povečanje števila novih kupcev večje od deset odstotkov (Zorman, 2001, str. 84). 
 
 
2.6. Arhitektura strategije  
 
Uvajanje koncepta CRM zahteva v podjetju spremembe na operativnemu, organizacijskemu  
in analitičnemu področju. Za učinkovito uresničitev CRM rešitev s ciljem pridobivanja in 
ohranjanja kupcev ter izboljšanja odnosov z njimi je potrebna prisotnost vseh treh področij 
(Midden, 2001, str. 3). 
 
Operativni CRM5 podpira operativno raven, kamor štejemo podporo prodaji, marketinškim 
dejavnostim, sprejemanje naročil,… Vsebuje tudi postavitev klicnega centra in spletnih 
portalov. Nanaša se na izvajanje procesov, s katerimi se podjetje povezuje s kupci, sprejema 
ter izvaja dobave naročenega, opravlja transakcije in kupcem nudi dodatne storitve in 
podporo. Za operativni CRM je značilna prenova avtomatizacije oziroma informatizacije 
poslovnih procesov, ki so največ v neposrednem stiku s kupcem. Ključna točka za upravljanje 
operativne ravni CRM je povezanost vseh sistemov znotraj podjetja (Reynolds, 2002, str. 96). 
 
Organizacijski CRM6 podpira osebno komunikacijo s kupcem (elektronska pošta, portal, 
personalizacija,…), da bi dolgoročno povečali zaupanje kupca v podjetje. Podjetjem olajša in 
pospeši sodelovanje s kupcem (in obratno) ter tako uspešneje zadovoljuje potrebe kupcev. Na 
ravni organizacijskega CRM podjetje uporablja tehnologije, ki podpirajo komuniciranje med 
podjetjem in kupcem. To je lahko npr. elektronska pošta ali spletne strani podjetja ali kupca. 
Te  možnosti olajšajo sodelovanje  s kupcem, izboljšajo pa tudi komuniciranje, povezanost in 
usklajenost informacij o kupcih znotraj podjetja. S tem podjetje pridobi večje zaupanje kupca 
ter z njim oblikuje dolgoročne odnose. 
 

                                                 
5 angl. operational CRM 
6 angl. collaborative CRM 
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Analitični CRM7 vsebuje aplikacije CRM za upravljanje poslovne učinkovitosti, kot so na 
primer analiza povpraševanj, dobičkonosnost produktov in storitev, analize marketinških 
kampanj in učinkovitost prodaje. Podjetjem pomaga izkoriščati vire informacij in na njihovi 
podlagi ustvarjati boljše razumevanje obnašanja kupcev. Podjetje vzpostavi postopke  za 
doseganje temeljitega vpogleda v potrebe in  želje kupcev, razumevanje njihovega vedenja ter 
predvidevanje njihovih namer. Osnova analitičnega področja je podatkovno skladišče, iz 
katerega podjetje s pomočjo analitičnih orodij pridobiva koristne informacije. Orodja podjetju 
služijo za pripravo raznih analiz (Reynolds, 2002, str. 95). 
 
Operativne in organizacijske rešitve so zelo pomembne, analitičen CRM pa je bistven za 
maksimiranje vrednosti podjetja za odjemalce ter vrednosti odjemalcev za podjetje. Namen 
CRM - ja je namreč, da podjetje spozna svoje odjemalce, predvidi njihove namere in potrebe 
ter se ustrezno odzove, kar omogočajo orodja analitičnega CRM. Podjetja, ki uporabljajo 
predvsem tehnologije operativnega in organizacijskega CRM, brez orodij analitičnega CRM – 
ja kupca ne znajo razumeti. Za uspešno delovanje CRM – ja pa je potrebna tudi povezava z 
vsemi drugimi programskimi rešitvami in procesi v podjetju ter povezava z zunanjimi 
partnerji, dobavitelji in distributerji (Kovačič et al. 2004, str, 286).  
 
V večini podjetij se uporablja več kot ena aplikacija CRM, ali pa uporabljajo aplikacijo s 
številnimi zmožnostmi, zato je klasifikacija na analitični, operativni in organizacijski CRM 
nezadostna. To je prikazano tudi v tabeli 1. 

                                                 
7 angl. analytical CRM 
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Tabela 1:  Možna funkcijska razvrstitev CRM aplikacij 
 
Funkcije Vrsta CRM Naloge 
prodaja organizacijski, analitični analiza prodaje, stik z 

odjemalcem, klicni centri,… 
marketing organizacijski, analitični e-marketing, zgodovinske 

analize, management timov,... 
finance analitični zgodovina prodaje kupcem, 

management denarnih tokov,… 
logistika organizacijski,  operativni management naročil, stiki s 

kupci,… 
podpora kupcev organizacijski, operativni klicni centri, management 

naročil, stiki s kupci,… 
vodstva poslovnih enot analitični analiza prodaje, analiza 

kampanj, analiza produktivnosti 
zaposlenih,… 

operativa analitični management naročil 
razvoj produktov organizacijski, analitični analiza trgov, analiza 

produktov, projektni 
management,… 

 
Vir: Adebanjo, 2003, str. 576. 
 
 
2.7. Razlogi za neuspeh strategije 
 
Kako uspešna bo strategija, je odvisno predvsem od najvišjega vodstva. To ima najboljši 
vpogled na trg, zato je tudi najbolj primerno za oblikovanje CRM strategije podjetja. Zaradi 
svojega položaja ima vodstvo tudi večjo kontrolo nad izvajanjem projekta, hkrati pa vpliva 
tudi na motiviranost podrejenih, ki sodelujejo pri projektu (Bull, 2003, str. 592). Vodenje 
projekta CRM nedvoumno pripada disciplini trženja, ostale discipline, predvsem to velja za 
informatiko služijo predvsem kot podpora. 
 
Prav tu se je v praksi pokazala velika nevarnost teh projektov. Prvo težavo lahko predstavlja 
visoka vrednost potrebne tehnološke opreme in usposabljanja. Stroški uvajanja glede  na 
kompleksnost projekta običajno niso majhni, vendar jih je nujno presojati skozi vrednost, ki 
jo prinašajo. To je (Zorman, 2001, str. 84): 

- višji dobiček, ki ga prinaša možno povečanje prodaje, 
- večja zvestoba odjemalca, 
- učinkovite in bolje ciljane marketinške akcije ter 
- večja zmogljivost zaposlenih zaradi avtomatizacije administrativnih opravil. 
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Pomemben dejavnik za uspešno uporabo CRM – ja je tudi pravilna razlaga rezultatov analiz. 
Čeprav smo s pomočjo orodij za analiziranje podatkov prišli do kvalitetnih rešitev, pa so te 
rešitve brezpredmetne, če si jih ne znamo razlagati. Zaradi tega je nujno izobraževanje vseh 
vključenih v ta sistem. Podjetja se tega premalo zavedajo, zato njihova CRM strategija ni 
uspešna, kljub temu, da so vložili veliko truda v tehnologijo, zbiranje kvalitetnih podatkov in 
analiziranje le – teh (Hill, 1999, str. 53). Dober izobraževalni program zaposlenim pomaga 
razumeti ne samo cilje CRM – ja, ampak tudi, kako bo sistem pomagal bolje služiti kupcem. 
Medtem ko se zdi izobraževanje linijske ravni zaposlenih razumljivo, je prav tako pomembno 
tudi celovito izobraževanje managerjev, ki bodo CRM uporabljali za pomoč pri sprejemanju 
odločitev (Carlsson, Walden, 2000, str. 139). 
 
Veliko nevarnost lahko predstavlja računalniško gledanje na ta projekt, ki lahko prehitro 
postane domena informatikov in ne tržnikov. V tem primeru lahko predstavlja CRM še eno 
računalniško aplikacijo in ne spremembo dela v trženju, ki jo informacijski sistem podpira. 
Zato vodi uvajanje CRM vodja projekta, ki se zaveda, kaj lahko pričakuje od informacijske 
tehnologije, vendar z jasnimi cilji na področju trženja. 
 
Nevarnost  lahko  predstavlja  strah  zaposlenih  v  trženju  pred  izničenjem  njihovega  že 
zbranega znanja o odjemalcih. Uvedba CRM ne prinaša temeljite spremembe pri načinu 
prodaje. Starega znanja o odjemalcih ne zavržemo, temveč ga nadgradimo na višjo raven 
odnosov z odjemalci. V obstoječe zbirke podatkov dodamo nove podatke ali pa obstoječe 
zbirke podatkov združimo z novimi zbirkami podatkov. Velik krivec za propad CRM 
projektov je tudi pomanjkanje poslovne strategije. Zaposleni ne vedo, kaj bi počeli z množico 
podatkov, ki jih imajo v svojih zbirkah (Songini, 2004, str. 4). 
 
V podjetju Gartner (Johnson, 2004, str. 22) so predvideli 10 vzrokov, zaradi katerih naj bi se 
v letu 2003 stopnja propadlih CRM projektov s 55% dvignila na 70%. To so: 

- Najvišje vodstvo podjetja slabo pozna svoje kupce in podcenjuje vlogo managementa 
odnosov z odjemalci. 

- Nagrade  in spodbude, vezane na zastarele  cilje, ki ne  zadevajo poslovnih 
odjemalcev. 

- Kultura osebja ni brezpogojno usmerjena na poslovne odjemalce. 
- Poslovni kupci menijo, da se premalo upošteva njihove pripombe. 
- Rešitev se vidi v razglabljanju, medtem ko sta izgradnja in integracija premalo 

upoštevani. 
- Nizka kakovostna raven podatkov o odjemalcih in informacijah. 
- Premalo koordinacije med množico oddelčnih iniciativ in projektov. 
- Oblikovanje CRM tima je na zadnjem mestu, primanjkuje poslovnega osebja. 
- Ni oblikovanih meril in spremljanja koristi in ni testiranja. 
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Kljub velikim pričakovanjem glede uspešnosti CRM strategije pa so raziskave, ki sta jih 
opravili Gartner in Meta Group pokazale naslednje (Johnson, 2004, str. 23): 

- do leta 2006 bo kar 50% CRM projektov neuspešnih, gledano z vidika odjemalca, 
- 55 % – 75% CRM projektov ne bo doseglo pričakovanih rezultatov, 
- večina organizacij bo stroške uvedbe CRM projektov v svoje poslovanje ocenila za 

40% do 70% prenizko, kot pa bodo ti dejansko znašali. 
 
Corner in Hinton  (2002, str. 242) navajata osem skupin tveganj, ki vplivajo na uspešnost 
uvedbe CRM strategije: 

- uporabniki sistema, 
- proces, 
- hitrost spreminjanja 
- politika, 
- interesi, 
- napačni temelji, 
- ponovno delo, 
- sredstva. 

 
Uporabniki sistema 
Tveganja, ki spadajo v to skupino, so tveganja, ki so povezana s pasivnim odporom 
uporabnikov sistema. Ta tveganja ogrožajo vse organizacije in se  navezujejo na vse 
uporabnike sistema. Ta tveganja so: 

- nepripravljenost uporabnikov za podporo projekta in upor pri uporabi sistema, 
- veliko število vpletenih uporabnikov v CRM sistem lahko povzroči dolgi čas uvedbe. 

 
Procesi 
Procesi, ki se uporabljajo v prodaji, marketingu, servisiranju kupcev in drugi, ki so povezani z 
življenjsko dobo vrednosti kupca, so manj definirani kot finančni ali proizvodni procesi. 
Hkrati imajo skozi različne poslovne sektorje manj skupnih lastnosti. Prav tako pa ima vpliv 
na raznolikost tudi prepričanje managementa, da je njihov CRM drugačen, da bi si zagotovil 
konkurenčno prednost. Tveganja, ki so identificirani kot tveganja CRM procesov, so: 

- nagnjenost k osredotočenju na tehnologijo in ne na izboljšanje procesov, 
- zapletanje sistemske specifikacije in preveč časa, zapravljenega v fazi definiranja, 
- nevarnost preferiranja nabave številnih samostojnih taktičnih sistemov nad 

optimalnimi zaokroženimi sistemi, 
- reorganizacija sistemov, ki niso v skladu z organizacijsko kulturo in ljudmi. 

 
Hitrost sprememb 
Čeprav se organizacije spreminjajo v vseh pogledih, Corner in Hinton (2002, str. 242) 
navajata, da globalizacija trgov, notranji pritisk za prevlado nad konkurenti in hitro 
spreminjajoč se tržni prostor povzročajo eksponentno stopnjo sprememb za uporabnike CRM 
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strategij. Trdimo lahko, da je stopnja sprememb, ki vplivajo na uvedbo CRM strategije, večja 
kot na druge sisteme. Specifična tveganja so: 

- neprestano spreminjanje obsegov projekta in preveč ali premalo implementirani 
sistemi, 

- časovna neusklajenost hitrosti razvoja projekta s hitrostjo razvoja trga; zreli trgi si 
lahko privoščijo daljše časovno obdobje implementacije, hitro spreminjajoči se trgi pa 
zahtevajo projekte, ki trajajo krajši čas. 

 
Politika in interesi 
Politika igra večjo vlogo v dinamiki organizacije glede CRM strategije kot na katerem koli 
drugem področju. Tako predstavlja še dodatno obremenitev na obseg potrebnih sprememb in 
na stopnjo sprememb. Tveganja so (Corner in Hinton, 2002, str. 243): 

- sprememba mnenja vodstvenih delavcev, 
- politične problematike, ki se ne zgladijo na začetku projekta, lahko povzročijo 

njegovo zavlačevanje na neki vmesni stopnji, 
- politično vmešavanje lahko privede do izgube predanosti in podpore, 
- politični konflikti lahko privedejo do kompromisov, ki povzročijo podoptimalni 

sistem. 
 
Potreba po mobilnosti 
CRM strategija, ki je osredotočena na prodajo, navadno vsebuje več prodajnih kanalov. 
Zahteva po mobilnosti predstavlja najbolj značilno diferenciacijo CRM sistemov od drugih 
sistemov tako v smislu tehnologije kot v smislu managementa. Glavna tveganja so (Corner in 
Hinton, 2002, str. 243): 

- napaka v integraciji mobilnih komunikacij, 
- počasnejša stopnja učenja zaradi fizične oddaljenosti uporabnikov od organizacije 

(uporabniki mnogokrat nimajo priložnosti vprašati za pomoč, ker delujejo 
samostojno), 

- nezadostna podpora mobilnim uporabnikom med delom na terenu. 
 
Napačni temelji 
Ker je CRM nova strategija, obstaja nevarnost uporabe neprimernih metodologij, ki so bile v 
prvi vrsti razvite za finančne sisteme. Tveganja so: 

- mišljenje, da je projekt lahko voden mehansko, 
- z nejasno metodologijo prihaja do ovir, problemov in do napačnih občutkov varnosti 

oz. prepričanja, da delamo pravilno. 
 
Ponovno delo 
Problematiko v zvezi s ponovnim delom pripisujeta Corner in Hinton vsem razvojem 
programskih sistemov, vendar pa bi v primeru neuspeha ta problematika imela večji vpliv v 
CRM okolju kot drugod. Tveganja, ki jih opisujeta, so: 
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- dodatni stroški ali nepričakovane časovne zamude, ki izhajajo iz slabo definiranih 
procesov, 

- sistemi, ki ne delujejo, prinesejo razočaranje za uporabnike in izgubijo podporo med 
vodilnimi. 

 
Sredstva 
Razlogi za nezadostno financiranje so lahko slaba ocena stroškov ponovne vzpostavitve 
procesov, nepričakovani problemi in celo namerna podcenitev stroškov z razlogom, da bi 
izvedli CRM projekt. Ta tveganja so: 

- zmanjšanje stroškov pri »mehkih« potrebah, kot so definiranje in usposabljanje, 
- nezadostna odločenost za popravo napak, 
- nezmožnost napredka ali nadgradnje sistema. 

 
 
2.8. Zaščita osebnih podatkov 
 
Nujen pogoj za management odnosov z odjemalci je zadostna količina uporabnih podatkov o 
odjemalcih, ki podjetju omogoča oblikovati ponudbo, prilagojeno kupcu. Podjetja, ki želijo 
uspešno poslovati, morajo ves čas s svojimi odjemalci vzdrževati obojestransko zadovoljiv 
odnos. Dojemanje meje dopustnosti posegov v zasebnost pa je subjektivna kategorija, ki si jo 
vsak predstavlja po svoje. Skoraj neizbežno je, da se bo, preden bodo vzpostavljene navade in 
bo jasno, katere podatke je dopustno zbirati (in predvsem uporabiti) ter katerih podatkov ni 
dobro razkriti, dogajalo, da bo s stališča posameznikov prekoračena meja dopustnega 
(Zorman, 2001a,  64 – 65). 
 
Iz varovanja osebnih podatkov je izključen vsak osebni podatek, ki ga je posameznik dal s 
privoljenjem, da se te njegove podatke zbira in obdeluje. Privolitev mora biti pisna, dana v 
obliki listine, določila v pogodbi, določila na naročilu, priloge v pogodbi ali druge oblike v 
skladu s posameznim zakonom.  
 
 

3. MEDORGANIZACIJSKO POSLOVANJE 
 
 
3.1. Kupci na medorganizacijskih trgih 
 
Način poslovanja na medorganizacijskem trgu se loči od poslovanja na porabniškem trgu. 
Glavni razlog je nakupni proces, ki poteka drugače kot na porabniškem trgu. V naslednjih 
dveh podpoglavjih so podrobneje opisane značilnosti medorganizacijskih kupcev in dejavniki, 
ki vplivajo na njihovo nakupno odločitev.  
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3.1.1. Značilnosti organizacijskih kupcev 
 
Medorganizacijski trg je del celotnega trga. Zanj je značilno, da na njem nastopajo 
posamezniki in organizacije, ki kupujejo izdelke in storitve za proizvodnjo drugih izdelkov in 
storitev, ki jih potem prodajajo, dajejo v najem ali dobavljajo drugim uporabnikom. Tako 
kupce izdelkov za poslovno rabo sestavljajo proizvodna in predelovalna podjetja ter 
distributerji, ki kupujejo in prodajajo drugim industrijskim kupcem. Kupljeni izdelki, kot so 
surovine, izdelani materiali in deli, lahko postanejo del končnega izdelka kupca izdelkov za 
poslovno rabo ali pa lahko fizično pripomorejo pri sestavljanju obratov in opreme. V ostalih 
primerih so nakupi namenjeni uporabi v proizvodnem procesu (predelavi), popravilom in 
vzdrževanju aktivnosti, vključno z izdelki, kot so gorivo in gradbeni materiali. Prodajalci, 
distributerji in trgovci na debelo kupujejo izdelke za poslovno rabo za nadaljnjo prodajo, 
vrednost pa jim dodajajo v obliki storitev, ki jih zagotavljajo, kot so razpoložljivost izdelkov 
ter kreditiranje in informiranje uporabnikov. Podjetja na medorganizacijskem trgu opravljajo 
mesečne analize donosnosti svojih kupcev. Bolj kot je pomemben kupec, boljši odnos ima 
podjetje z njim. To se kaže v plačilnih pogojih, dobavnih rokih, hitrostih reševanja reklamacij 
(Angel, 2003, str. 1). 
 
3.1.2. Vplivi na organizacijske kupce 
 
Nekateri tržniki domnevajo, da so najpomembnejši vplivi, s katerimi se srečujejo 
organizacijski kupci, ekonomski. Tržniki predpostavljajo, da le–ti dajejo prednost 
dobaviteljem, ki nudijo najnižje cene, najboljši proizvod ali storitev. Ta pogled narekuje, da bi 
se morali prodajni tržniki osredotočiti na močne ekonomske koristi za kupca. Drugi prodajni 
tržniki vidijo odjemalce kot ljudi, ki se odzivajo predvsem na osebne dejavnike, kot so usluge, 
pozornost ali izogibanje tveganja. 
 
Odjemalci se pravzaprav pri svojem odločanju odzivajo na ekonomske in osebne dejavnike. 
Ko so ponudbe več dobaviteljev podobne, lahko odjemalci zadostijo svoje potrebe s katerim 
koli od dobaviteljev. Takrat pripisujejo večji pomen osebnemu odnosu do dobavitelja. Kjer se 
ponudbe dobaviteljev izrazito razlikujejo, odjemalci dajejo večji pomen ekonomskim 
dejavnikom. 
 
Webster in Wind (Kotler, 1996, 211) sta klasificirala različne vplive na organizacijske  kupce 
v štiri velike skupine: okoljske, organizacijske, medosebne in individualne. Ti dejavniki so 
prikazani na sliki 5. 
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Slika 5: Vplivi na nakupno vedenje organizacij 
 

 
 
Vir: Kotler, 1996, str. 211 
 
Okoljski vplivi 
Organizacijski kupci so pod močnim vplivom trenutnih in pričakovanih ekonomskih razmer v 
okolju, v katerem delujejo. V recesiji zmanjšajo svoje investicije v stavbe, opremo in 
inventar. Organizacijski kupci v takšnem okolju ne morajo vplivati na skupno povpraševanje. 
Vse, kar lahko naredijo, je, da se močneje bojujejo za svoj delež povpraševanja na trgu. 
 
Podjetja, ki se bojijo primanjkljaja ključnih materialov, so pripravljena kupiti večje zaloge. 
Pripravljena so podpisati dolgoročne pogodbe z dobavitelji, da bi si priskrbela reden pritok 
materialov. 
 
Na organizacijske kupce vpliva tudi tehnološki, politični in konkurenčni razvoj v okolju. 
Tržniki morajo spremljati vse te okoljske vplive, določiti, kako ti vplivajo na kupce, in 
poskusiti spreobrniti izzive v priložnosti. 
 
Organizacijski dejavniki 
Vsaka organizacija ima svojstvene nabavne cilje, politiko, postopke, organizacijsko strukturo 
in sisteme. Tržniki se morajo zavedati naslednjih trendov na področju organizacijske nabave 
(Kotler, 1996, str. 212): 
 
Nabava na zahtevnejši ravni. Nabavni oddelki so imeli v preteklosti le majhno vlogo v 
hierarhiji. Sodobni konkurenčni pritiski pa so spodbudili k razvoju nadgradnje nabavnih 
oddelkov. Ti strateško usmerjeni oddelki so se pretvorili iz staromodnih oddelkov (kje je bil 
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poudarek na nabavi po nizkih cenah) na nabavne oddelke, kjer med manjšim številom bolj 
kakovostnih dobaviteljev izbirajo najboljše. 
 
Centralizirana nabava. V večjih organizacijah je večina nabave izvršena ločeno. V zadnjem 
času pa so podjetja začela centralizirati svoje nabave. To daje organizaciji večjo moč. 
 
Internetni nakupi. Premik k internetnim nakupom ima daljnosežne posledice za dobavitelje in 
bo spremenil obliko nabave v prihodnosti. 
 
Dolgoročne pogodbe. Vedno več pobud za sklepanje dolgoročnih pogodb prihaja s strani 
organizacijskih kupcev. Tržniki v prodajnih organizacijah omogočajo izmenjavo podatkov 
preko računalniških sistemov elektronske izmenjave podatkov8, s katerimi so lahko nenehno 
v stiku s kupci. Odjemalci vnesejo naročilo neposredno v računalnik, ki avtomatsko prenese 
naročilo dobavitelju. 
 
Ocenjevanje nabavnih izvedb in odjemalčev nabavni razvoj. Mnogo podjetij že uporablja 
sistem ocenjevanja izvedb nabav, podobno kot podjetja nagrajujejo prodajne agente za 
njihove dosežke. Ti sistemi spodbujajo nabavne managerje, da od dobaviteljev s pogajanji 
pridobijo najboljše pogoje. 
 
Medosebni dejavniki 
Na medorganizacijskem trgu sodeluje v nakupnem procesu večje število ljudi, ki imajo 
različne interese, avtoriteto, status in dar prepričevanja. 
 
Individualni dejavniki 
Vsak kupec ima svoje osebne motive, način zaznavanja in preference. Nanje vplivajo kupčeva 
starost, izobrazba, osebnost, kultura in nagnjenost k tveganju. Nekateri kupci bodo napravili 
temeljite analize konkurenčnih ponudb, preden bodo izbrali dobavitelja, medtem ko bodo 
drugi soočili konkurente med seboj in se na podlagi soočenja odločili o izbranem dobavitelju. 
 
Kulturni dejavniki 
Kultura je lahko pomemben dejavnik pri sklepanju poslov. Pozorni moramo biti na razlike v 
sporazumevanju – tako verbalnem kot neverbalnem. Poznana so prepričanja o vljudnosti 
Japoncev in točnosti Nemcev, vendar so to le stereotipi, ki jih ne smemo jemati preresno in se 
nanje zanašati.  
 
 
 
 

                                                 
8 V literaturi je elektronska izmenjava podatkov poznano pod kratico EDI (electronic data interchange). 
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3.2. Lastnosti medorganizacijskega poslovanja 
 
Organizacijski trg je precej večji od potrošniškega. Pogajanja med kupci in dobavitelji so 
običajna, saj je medorganizacijski trg izjemno zapleten. Izdelki morajo biti bolj ali manj 
prilagojeni specifikacijam kupcev, dodatne aktivnosti, kot so servisiranje, instaliranje, 
tehnična pomoč in rezervni deli, pa so pogosto odločujoče za sklenitev posla. Zato je osebna 
prodaja in z njo povezano ustvarjanje medsebojnega zaupanja najpomembnejša sestavina 
tržnega komuniciranja med organizacijami (Potočnik, 2002, str. 125). 
 
Medorganizacijsko poslovanje ima določene posebnosti, ki ga ločijo od poslovanja na trgu 
končnim potrošnikom. Te posebnosti se nanašajo na izvedeno povpraševanje, zapleten 
nakupni proces, manjše število potencialnih kupcev, visoko stopnjo prilagajanja ponudbe 
zahtevam oz. potrebam porabnikov ter na močno poudarjeno vlogo tehnologije (Žabkar, 1999, 
str. 24). Izvedeno povpraševanje se kaže v tem, da poznavanje razmer na medorganizacijskih 
trgih zahteva poznavanje povpraševanja na teh trgih kot tudi povpraševanja na porabniških 
trgih, saj povpraševanje po izdelkih za poslovno potrošnjo izhaja iz povpraševanja po izdelkih 
za široko potrošnjo. Surovine in polizdelki postajajo del končnih izdelkov široke potrošnje in 
zato povpraševanje po slednjih neposredno določa povpraševanje po izdelkih na 
medorganizacijskem trgu. Zapletenost nakupnega procesa se kaže v sodelovanju več 
oddelkov kupca v nakupni odločitvi, povečuje pa jo zlasti nakup strateško pomembnih 
izdelkov, visoki stroški nakupa, zapletenost potrebe, ki ji bodo služili, ter formalna 
organiziranost kupca. Praviloma nastopa na medorganizacijskem trgu manjše število 
potencialnih kupcev, ki pogosto predstavljajo velik del nakupnega potenciala panoge. Zaradi 
uporabe izdelkov na medorganizacijskih trgih za delovanje na trgih končnih porabnikov so 
izdelki na medorganizacijskih trgih praviloma po meri porabnika, njihova proizvodnja pa se 
pogosto začne šele z dobljenim naročilom. Za izdelke na medorganizacijskh trgih velja še, da 
so zasnovani z velikim poudarkom na tehnologiji in stalnih izboljšavah, kar jim daje 
konkurenčno prednost. 
 
CRM rešitve so izšle iz medorganizacijskega poslovanja, kjer je vrednost in kompleksnost 
odjemalca večja, ravno tako tveganje pri poslih in pomen zaupanja.  Bolje kot poznamo 
odjemalca, manjše je tveganje in večje je zaupanje.  
 
 
3.3. Trženje na medorganizacijskem trgu 
 
Trženje porabniškega blaga pomeni trženje posameznikom, družinam in gospodinjstvom, ki 
kupujejo izdelke za svojo lastno porabo in ne za nadaljnje obdelovanje in prodajo. Drugačna 
narava trženja pa se kaže v trženju med organizacijami. Tukaj trženje temelji na osebnih 
povezavah in medsebojnem vplivanju. Prodajalec in kupec morata vzpostaviti tesno 
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povezavo, ki temelji na prilagojenem odnosu porabe (Ford et al., 1998, str. 26). Na 
medorganizacijskem trgu je treba razviti edinstveno strategijo za vsakega kupca posebej.   
 
Posebnosti odnosov med kupcem in prodajalcem so tisto, po čemer se medorganizacijsko 
trženje razlikuje od trženja končnim potrošnikom. Pri trženju organizacijskim kupcem je to 
usmerjeno neposredno na individualne kupce ali vsaj na manjše skupine, nikakor pa ne 
množične trge (Webster, 1991, str. 66). Kako pomembno je medorganizacijsko trženje 
dokazuje dejstvo, da danes več kot polovica svetovnih ekonomskih aktivnosti izhaja iz 
menjave med organizacijami (Hayes, Jenster, Aaby, 1996, str. 1). 
 
3.3.1. Značilnosti medorganizacijskega trženja 
 
Medorganizacijsko trženje označuje trženje izdelkov in storitev podjetjem, vladnim in drugim 
neprofitnim organizacijam. Organizacijski kupci ne kupujejo izdelkov in storitev za osebno 
uporabo, ampak zato, da bi ustvarili dobiček, zmanjšali proizvodne stroške ali zadostili 
družbenim oziroma zakonskim obveznostim. Medorganizacijski trgi se razlikujejo od 
porabniških trgov po naslednjih značilnostih (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2001, str. 91): 

- bistveno manjše število kupcev kot na porabniških trgih, 
- kupci so večji (manjše število kupcev je udeleženo pri večini nakupov), 
- geografska osredotočenost kupcev, 
- zaradi pomembnosti in moči kupcev so odnosi med dobavitelji in odjemalci zelo tesni, 
- povpraševanje je izpeljano (podlago ima v povpraševanju po porabniških dobrinah), 
- povpraševanje je nestalno, 
- povpraševanje je neprožno (spremembe cen na celotno povpraševanje po 

medorganizacijskem blagu in storitvah malo vplivajo), 
- kupovanje je strokovno (blago kupujejo usposobljeni nabavni zastopniki), 
- na nakup vpliva več dejavnikov (na nakup vpliva več ljudi), 
- neposredno nakupovanje (od proizvajalca), 
- vzajemnost (velikokrat so dobavitelji tudi njihovi kupci). 

 
Najpomembnejša sestavina trženjskega spleta na medorganizacijskem trgu je izdelek, 
katerega življenjski cikel je daljši kot na porabniškem trgu. Zaradi sorazmerno majhne 
cenovne elastičnosti je pomen cene manjši. Povpraševanja ne spodbujajo le pogoji 
dobaviteljev, temveč tudi povpraševanje na trgih končnih porabnikov. Pomemben dejavnik 
nakupov je tudi poreklo blaga. Kljub globalizaciji ostaja prepoznavnost izdelkov, polizdelkov 
in surovin iz posameznih držav tradicionalna prednost in celo izvor dodane vrednosti. Od tod 
tudi neposreden vpliv na cene (npr. zanesljivost in kakovost nemške izdelave, cenenost 
kitajskih tekstilnih izdelkov,…).  
 
Večina poslov na medorganizacijskem trgu poteka neposredno, tako je s komunikacijskega 
vidika najpomembnejša osebna prodaja. Vloga interneta vse bolj narašča, še vedno pa izstopa 
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pomen sejmov, razstav in strokovnih prireditev, kjer se srečujeta visokospecializirana 
ponudba in povpraševanje. Pomembno mesto v okviru medorganizacijskega trženja imajo 
tudi predstavitve in oglaševanje v revijah, specializiranih za posamezna področja dejavnosti 
(Makovec Brenčič, Hrastelj,  2003, str. 341). 
 
3.3.2. Medorganizacijsko trženje v primerjavi s trženjem končnim potrošnikom 
 
Čeprav obstajajo podobnosti med medorganizacijskim trženjem in trženjem končnim 
potrošnikom, obstajajo tudi bistvene razlike, ki zahtevajo drugačen pristop. Med strokovnjaki 
so razhajanja glede tega vprašanja. Robert W. Bly navaja 7 ključnih razlik (Bly, 1993, str. 7): 
 
Organizacijski kupci hočejo kupiti 
Trženje končnim potrošnikom vključuje tudi izdelke, ki nudijo kupcem zabavo, veselje, 
zadovoljstvo, status in niso življenjskega pomena. Zato je potrebno močno in množično 
komuniciranje, da se kupec prepriča za nakup. Pri medorganizacijskem trženju je položaj 
drugačen. Organizacijski kupci hočejo in morajo kupiti določene izdelke in storitve, če želijo 
poslovati z dobičkom, ostati konkurenčni, uspešni, ali jih preprosto potrebujejo pri 
vsakodnevnem poslovanju. To pomeni, da je trženjski pristop pri medorganizacijskem trženju 
lahko bolj neposreden, medtem ko se pri trženju končnim potrošnikom poudarjata predvsem 
kreativnost in humor v komuniciranju. 
 
Organizacijski kupci so izobraženi in so strokovnjaki na svojem področju 
Pri tržnem komuniciranju končnim potrošnikom, ko gre za komuniciranje s širokimi 
množicami, obstaja vprašanje, ali bodo slabo izobraženi ljudje oglas razumeli. 
Medorganizacijsko trženje cilja na visoko izobraženo občinstvo. Tu se lahko pojavi drugačen 
problem. Inženirji, managerji, ki spremljajo nakupne odločitve v podjetjih, so izobraženi, so 
strokovnjaki na teh področjih in lahko se zgodi, da poznajo izdelek, ki ga potrebujejo oziroma 
kupujejo, bolje od tržnika, ki ga prodaja. Pretirano poenostavljanje zato ni dobro, potrebna so 
natančna, jasna, kratka sporočila. Pridobiti si morajo zaupanje teh strokovnjakov, dokazati, da 
poznajo njihov položaj in potrebe, ter da jim lahko strokovno pomagajo. Potrebne so torej 
obširne raziskave tako trga, izdelka kot tudi uporabe. 
 
Organizacijski kupci preberejo vse informacije 
Končni potrošniki običajno preberejo le naslov in si ogledajo sliko, organizacijski kupci 
preberejo oziroma morajo prebrati vse: oglas, katalog, navodila,… Po drugi strani so 
zaposleni in jim primanjkuje časa. Zato njim namenjena sporočila ne smejo biti predolga, 
preobširna, a kljub temu morajo vsebovati vse informacije, ki jih potrebujejo pri odločitvi za 
nakup. 
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Medorganizacijski nakup je večstopenjski proces 
Pri neposrednem trženju končnim potrošnikom tržniki pošljejo potencialnim kupcem: pismo, 
katalog ali brošuro z ilustracijami, naročilnico, kuverto za odgovor. Medorganizacijski nakup 
se ne opravi v enem koraku, razen če ni izdelek zelo poceni. Bolj kot je izdelek drag, več 
korakov je potrebnih. Običajno to pomeni celo vrsto pisem, brošur, predstavitev, dogovarjanj 
s prodajnim osebjem preden je posel sklenjen. 
 
Na medorganizacijski nakup vpliva veliko dejavnikov 
Končni potrošniki kupujejo vsakodnevne dobrine impulzivno, ne da bi se pred tem 
posvetovali s strokovnjaki. Za medorganizacijsko trženje so značilni premišljeni nakupi. 
Kupci se dobro informirajo o izdelku, konkurenci in ceni preden se odločijo za nakup. Pri 
nakupih ponavadi sodelujejo skupine, tako imenovana nakupna središča, ki jih sestavljajo 
nosilci različnih vlog: uporabniki, vplivneži, nakupovalci, odločevalci, potrjevalci, čuvaji. Da 
bi bili pri medorganizacijskem trženju čim bolj uspešni, bi moralo biti to usmerjeno na 
reševanje potreb vseh vključenih v nakupno odločanje. 
 
Izdelki na medorganizacijskih trgih so bolj zapleteni 
Medorganizacijski izdelki in njihova uporaba so bolj zapleteni in težje razumljivi od izdelkov 
vsakodnevne potrošnje. Tržnikova naloga je, da jih potencialnim uporabnikom čim bolj 
enostavno, razumljivo razloži, ne da bi jih pretirano hvalil. Pogoj, da bo nekdo izdelek kupil, 
je, da pozna njegove lastnosti, uporabo in prednosti, ki mu jih bo prinesel. Kupec mora 
razumeti, zakaj je izdelek tako dober in pomemben, da ga njegova organizacija mora imeti. 
 
Organizacijski kupci kupujejo za svojo organizacijo in zase 
To dejstvo je med vsemi največkrat spregledano. Kupcev namreč ne zanima samo, kakšne 
koristi bo izdelek prinesel njihovi organizaciji, ampak tudi, kako bo nakup izdelka vplival na 
njih osebno. Če so si cilji konfliktni, v praksi velikokrat prevladajo osebi interesi. Če bi nakup 
nekega izdelka škodil managerju, ki kupuje za svojo organizacijo, bi ta verjetno uspel 
prepričati svojega nadrejenega, naj izdelka ne kupijo. Zato mora medorganizacijsko 
komuniciranje poudarjati prednosti izdelka tako na ravni podjetja kot na ravni osebnih koristi. 
Ključne koristi na ravni podjetja so lahko: prihranek časa, prihranki denarja, povečanje 
učinkovitosti, produktivnosti, dobička. Osebne koristi so predvsem: varnost, zmanjšanje 
stresa, zmanjšanje strahu pred neznanim, pred izgubo. 
 
Transakcije na medorganizacijskih trgih se razlikujejo od nakupov končnih porabnikov na več 
načinov, kar je prikazano tudi v tabeli 2 (Potočnik, 2002, str. 125): 

- organizacijski trg je precej večji od porabniškega, 
- pogajanja med kupci in prodajalci so običajna, 
- izdelki morajo navadno biti prilagojeni specifikacijam kupcev, 
- dodatne aktivnosti prodajalca, kot so servisiranje, instaliranje, tehnična pomoč in 

oskrba z rezervnimi deli, so pogosto ključne za sklenitev posla, 
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- osebna prodaja in ustvarjanje medsebojnega zaupanja sta najpomembnejši sestavini 
tržnega komuniciranja. 

 
 
Tabela 2:  Temeljne razlike med medorganizacijskim in porabniškim trgom 
 
Vidik Medorganizacijski trg Porabniški trg 
cilj nakupa omogočiti proizvodnjo zadovoljitev osebnih potreb 
motiv nakupa predvsem razumski tudi čustva 
nabavna funkcija strokovno nakupovanje, 

prevladujejo moški 
kupci so večinoma ženske 

odločanje sodeluje veliko ljudi, veliko 
razpravljanja 

pogosto nenačrtovano, brez 
posvetovanja z drugimi 

značilnosti pogajanja, veliko medsebojnega 
vplivanja 

pogosto brez pogajanj, malo 
medsebojnega vplivanja 

poznavanje izdelka in trga zelo dobro omejeno 
velikost naročila pogosto veliko naročilo večinoma majhno naročilo 
povpraševanje izpeljano povpraševanje, lahko 

zelo niha 
samostojno povpraševanje, 
razmeroma stalno 

prilagodljivost cen tržnim 
razmeram 

dokaj neprilagodljive dokaj prilagodljive 

število kupcev večinoma omejeno zelo veliko 
geografska porazdelitev trga včasih geografsko zelo 

koncentriran 
geografsko zelo razpršen 

 
Vir: Weele, 1998, str. 48. 
 
V medorganizacijskem trženju je interakcija (soodvisnost, vzajemnost odnosov) med 
dobaviteljem (ponudnikom) in odjemalcem (kupcem) vse bolj pomembna sestavina 
uspešnosti razvoja in obstoja (dolgoročnosti) nakupno – prodajnih procesov podjetja, s tem pa 
tudi dobičkonosnosti poslovanja podjetja (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str.344). Iz tega 
lahko sklepamo, da je CRM zelo uporaben na medorganizacijskem trgu, saj omogoča večje 
poznavanje odjemalcev in krepi vez med dobaviteljem in kupcem.  
 
 
3.4. Trženje, temelječe na odnosih 
 
Zaradi vse večje globalne konkurence, ki ustvarja presežke zmogljivosti, je postalo 
tradicionalno trženje neustrezno. Od usmeritve k povečanju tržnega deleža se morajo podjetja 
osredotočiti k dobičkonosni rasti z razvijanjem odnosov z dobičkonosnimi kupci. Osnovne 
razlike teh dveh oblik trženja so vidne v tabeli 3. 
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Tabela 3: Razlike med trženjem, temelječem na odnosih, in tradicionalnim trženjem 
 
 Tradicionalno trženje Trženje, temelječe na odnosih 
cilj prodaj ustvari zvestega kupca 
fokus pridobivanje novih strank zadržati kupca vse življenjsko 

obdobje 
časovni okvir kratkoročni srednje in dolgoročni 
glavni kazalci uspešnosti tržni delež, donosnost izdelka, 

zadovoljstvo strank 
delež donosnih kupcev, delež »v 
denarnici« kupca 

poznavanje strank navade segmenta strank, redne 
tržne raziskave 

navade posameznikov, 
spremljanje vedenja v realnem 
času in napovedovanje 

izdelek samo izdelek sistem dodane vrednosti izdelka 
in poprodajne storitve 

cena splošno zniževanje cen cenovna diferenciacija posebej 
za zveste kupce 

prodajne poti tradicionalne poti, prodajalci kot 
»osamljeni lovci« 

nove prodajne poti 

komunikacija enosmerna, usmerjena v 
blagovno znamko 

dvosmerna, spodbuja 
interakcijo, dajanje informacij 
po meri posameznika 

 
Vir: Hrovat, 2001, str. 50 
 
V tradicionalnem trženju je izdelek skupek koristi, ki jih kupcu ponujamo in predstavlja 
centralni element ponudbe. V trženju, temelječem na odnosih, naj bi izdelek za kupca 
ustvarjal posebno vrednost. Je skupek izdelka in pripadajočih storitev. Je rezultat sodelovanja 
in vsebuje skupek individualiziranih koristi, ki jih je kupec identificiral in izbral. Lahko je 
edinstven in ukrojen po željah kupca. Pri medorganizacijskem trženju je še posebej 
pomembno to, da so lahko v tako razvitem izdelku vključena tudi posebna znanja kupca, ki so 
prodajalcu težko dosegljiva. Če prodajalec zna ta znanja od kupca pridobiti in jih nagraditi s 
svojimi znanji, lahko to predstavlja konkurenčno prednost.  
 
V tradicionalnem trženju so kupci običajno cenovno bolj občutljivi kot v pogojih trženja, 
temelječega na odnosih. Z različnimi tehnološkimi, socialnimi in informacijskimi povezavami 
ponujamo kupcu neko dodano vrednost, ki je sam izdelek ne vsebuje in s tem zmanjšamo 
pomen cene in izdelka v fizičnem smislu (Grönroos, 1997, str. 330). 
 
V tradicionalnem trženju se tržno komuniciranje največkrat izvaja po množičnih medijih in 
ima cilj doseči čim večje število potencialnih kupcev. Komunikacija je v glavnem enosmerna. 
Trženje, temelječe na odnosih, razume tržno komuniciranje kot izmenjavo informacij o ciljih, 
strategijah, končnih kupcih. Komuniciranje mora povzročiti sodelovanje med dobaviteljem in 
kupcem. 
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Tržna pot v tradicionalnem trženju je prikazana kot kanal, po katerem blago potuje od 
prodajalca do kupca. Ta distribucijski kanal ustvari proizvajalec s ciljem, da svoj izdelek čim 
učinkoviteje približa uporabniku. V trženju, temelječem na odnosih, pa predstavlja tržna pot 
možnost za večanje vrednosti, ki jo dobavljamo kupcu. Distribucija je proces, kjer kupcu 
nudimo posebne storitve in mu s tem dobavljamo dodano vrednost (Christoper, Payne in 
Ballantyne, 2002, str. 10). 
 
 

4. KLJUČNI KUPCI 
 
 
Gonilna sila poslovanja uspešnih podjetij temelji na razumevanju svojih odjemalcev, 
zadovoljevanju njihovih potreb in iskanju najbolj donosnih kupcev. Vodje prodaje, 
marketinga in razvoja se ukvarjajo z vprašanjem, kako obdržati donosne kupce (Rigby, 
Reichheld, Berez, 2002, str. 28).  
 
Zaposleni v podjetju delajo bolje, kadar čutijo in tudi vidijo, da vplivajo na poslovne 
odločitve v podjetju. Podobno velja tudi za odjemalce. Možnosti za dolgoročno poslovanje z 
njimi se poveča, ko odjemalcem omogočimo neposredno vpletenost v poslovanje podjetja9. 
 
Odjemalcem damo možnost kritike na naš odnos do njih. Vprašamo jih, kaj jim je pri nas všeč 
in kaj ne. Kaj bi spremenili pri naših produktih, da bi še bolj zadovoljevali njihove potrebe? 
Kaj jim je bolj všeč pri naših konkurentih? Kakšne načine plačila si želijo, kakšne pogoje 
poslovanja in kakšne dodatne ugodnosti? Kakšne informacije potrebujejo? Ali želijo 
poslovanje z nami izvajati samo še preko interneta, se tako izogniti stiku s prodajalcem in 
zmanjšati ceno produktov ali storitev? Ali bi želeli z nami sodelovati pri razvoju novih 
produktov? Najpomembnejše je, da se ne ustavimo le pri vprašanjih, temveč da njihove 
odgovore upoštevamo in jim to tudi pokažemo. 
 
Na medorganizacijskem trgu sodeluje pri nakupnem procesu večje število ljudi. Njihove 
vloge bi lahko razdelili na (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2001, str. 91): 

- uporabniki (tisti, ki bodo uporabljali izdelek ali storitev), 
- vplivneži (pogosto pomagajo pri opredelitvi značilnosti izdelka; vplivajo na nakupno 

odločitev; običajno je to tehnično osebje), 
- odločevalci (odločajo o potrebah po izdelkih in/ali dobaviteljih), 
- potrjevalci (odobrijo predloge odločevalcev ali nakupovalcev), 
- nakupovalci (imajo formalno moč, da izberejo dobavitelja in se dogovorijo o nakupnih 

                                                 
9 To velja le za odjemalce, ki si tega želijo, nikakor pa jih v to ne smemo siliti, še posebej, če je očitno, da jih 

globoka povezava z nami ne zanima. 
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pogojih), 
- čuvaji (lahko preprečijo prodajalcu in informacijam, da pridejo do zgoraj naštetih 

oseb). 
 
Za uspešno izvajanje CRM – ja je nujno prepoznavanje oseb, ki imajo zgoraj naštete vloge. 
Ena oseba lahko ima tudi več vlog. Vsaka vloga je pomembna in predstavlja del celotne baze 
kupca. Ker na nakupni proces vpliva toliko ljudi, je včasih težko najti končnega uporabnika. 
Prav od končnega uporabnika pa proizvajalec pridobi največ informacij o proizvodu. On je 
tudi prvi, ki poda mnenje o lastnostih in primernosti proizvoda ter tako bistveno vpliva na 
nakupno odločitev. Proizvajalec lahko pride v stik s končnim uporabnikom s pomočjo 
izobraževanja o uporabi proizvoda ali pa z izvajanjem vzdrževalnih del na proizvodu 
(Dmitrović, Indihar Štemberger, 2006). 
 
 
4.1. Značilnosti ključnih kupcev 
 
Ključni kupci so tisti kupci na medorganizacijskem trgu, ki so s stališča podjetja, ki jim 
prodaja svoje izdelke, ovrednoteni kot strateško pomembni (McDonald, Millman, Rogers, 
1997, str.737).  
 
Odjemalce, s katerimi podjetja sodelujejo, bi lahko razvrstili v dve skupini. V prvi so 
nelojalni odjemalci, ki kupujejo tam, kjer je najceneje. Takim odjemalcem ni smiselno 
posvečati velike pozornosti, saj bodo pozabili na vložen trud v trenutku, ko bodo dobili pri 
konkurenci cenejši izdelek. Drugo skupino odjemalcev pa predstavljajo lojalni odjemalci, ki 
čutijo pripadnost podjetju. Ti so pripravljeni plačati višjo ceno za proizvod, čeprav je 
konkurenčni cenejši, v zameno pa pričakujejo kvaliteto in pozornost s strani proizvajalca. 
Naloga zaposlenih je pridobivanje lojalnih odjemalcev in grajenje odnosa z njimi. Lojalni 
odjemalci že dokaj poznajo proizvodni program, zato jih ni treba posebej prepričevati v nakup 
novega proizvoda. Newell (2000) po (Bull, 2003, str. 596) deli lojalne odjemalce v tri 
skupine: najbolj, srednje in najmanj lojalne.  
 
Najbolj lojalni odjemalci predstavljajo 10% vseh lojalnih odjemalcev. So vedno zvesti 
podjetju in zelo donosni za organizacijo. Naloga CRM – ja je obdržati takega odjemalca in 
mu ponuditi najboljšo možno sodelovanje. 
 
Srednje lojalni odjemalci predstavljajo 50% vseh lojalnih odjemalcev. Ti kupci večino 
izdelkov kupijo pri podjetju, kateremu so lojalni, nekaj malega pa kupijo tudi pri konkurenci. 
Naloga CRM – ja je pospešeno grajenje odnosa s takimi odjemalci, saj lahko postanejo 
najbolj lojalni odjemalci. 
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Spodnjo skupino lojalnih odjemalcev predstavlja 40% vseh zvestih odjemalcev. Nekateri 
bodo svojo zvestobo podjetju še povečali, drugi ne. Trud in stroški, ki bi bili vloženi v take 
odjemalce, ne bi prinesli zadovoljivega rezultata. Hkrati bi ovirali razvijanje odnosa z bolj 
lojalnimi odjemalci. Zaradi tega je naloga CRM – ja predvsem v prepoznavanju takih kupcev 
in resnem razmisleku, kaj z njimi početi (Bull, 2003, str. 592). 
 
Danes so potrošniki veliko bolj poučeni o proizvodu in tudi bolj zahtevni kot pa v preteklosti. 
Da bi organizacije uspešno poslovale na dolgi rok, morajo (Sharp, 2003, str. 74): 

- preprečiti, da bi konkurenca prevzela njihove kupce, 
- določiti, kateri proizvodi so najbolj donosni, 
- privabiti in obdržati donosne kupce, 
- obravnavati vsakega kupca na tak način, kot da je to edini kupec, 
- vgraditi tehnologijo, ki bo pripomogla k dosegi ciljev poslovanja. 

 
Kako pomembni so dobri odnosi s kupci, je vidno iz naslednjih podatkov (Sharp, 2003, str. 
116): 

- večina podjetij izgubi 50% svojih kupcev v obdobju petih let, 
- stroški pridobitve novega kupca so 7 -  do 10 -  krat večji kot stroški, ki jih imamo s 

starim kupcem, 
- skoraj polovica kupcev je nedonosnih, 
- povprečno podjetje komunicira 4 krat na leto z obstoječim  kupcem in 6 krat na leto s 

potencialnim kupcem. 
 
 
4.2. Postopek izbire ključnih kupcev 
 
Za podjetja na medorganizacijskem trgu je značilno, da je število kupcev v primerjavi s trgom 
potrošnih dobrin majhno, prodaja posameznim pomembnejšim kupcem pa pogosto vpliva na 
celotno prodajo. Zaradi tega je potrebna diferenciacija trženjskega spleta. Ker pa so finančni, 
tehnični in človeški viri omejeni, razvoj posebne strategije za prav vsakega kupca ni 
primeren. Zato se morajo podjetja odločiti, kateremu kupcu se bodo bolj posvetila in 
kateremu manj. Za ključne kupce moramo določiti le tista podjetja, ki so resnično pomembna 
za dolgoročno uspešno poslovanje. Če izberemo napačno podjetje, bomo zanj dodelili preveč 
virov glede na dolgoročne koristi od tega podjetja. Prav tako pa ne bomo dosegli potencialnih 
koristi, če bi te vire dodelili drugemu perspektivnejšemu podjetju.  
 
Burnett (1993, str. 43) predlaga štiri ključna merila za izbiro ključnih kupcev: 

- trgi, 
- izdelki, 
- konkurenca, 
- dobičkonosnost. 
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Podjetje jih po svoji presoji točkuje in na osnovi tega izbere ključne kupce.  
 
4.2.1.Trgi 
 
Pri izbiri ključnega kupca je pomemben obseg prodaje, ki ga je oz. ga bo kupec opravil. Pri 
tem ugotavljamo, kolikšne so letne zahteve kupca po določenem izdelku, kakšen je portfelj 
prodajnih izdelkov, kako so porazdeljena naročila – npr. veliko manjših ali manj večjih, kako 
sezonska narava naročil vpliva na našo proizvodnjo. Upoštevamo tudi to, ali so izdelki 
standardni ali posebni, ali sedanja vrednost prodaje predstavlja nevarnost prevelike 
navezanosti na enega ključnega kupca in kako vpliva na donose z drugimi ključnimi kupci. 
 
Pomemben dejavnik je tudi rast kupca. Pri tem ugotavljamo, ali je rast kupca primerljiva s 
povprečno rastjo v njegovi panogi in kakšna je njegova rast v primerjavi z rastjo drugih 
kupcev. Spremljati moramo nabavni cikel in politiko odnosov kupca z dobavitelji. Ali obstaja 
sezonska narava nakupov, kaj lahko potencialno vpliva na raven nabav – npr. tečajne razlike, 
pravni red, dostopnost surovin,… Pri politiki odnosov ugotavljamo stopnjo lojalnosti do 
dobavitelja. Ali je lojalnost kot načelo sodelovanja pri kupcu cenjena, kakšna so nasploh 
kupčeva pričakovanja glede kakovosti odnosov in ali kupec želi sodelovati pri oblikovanju 
proizvodov. Vprašati se tudi moramo, ali pomeni biti dobavitelj temu kupcu za nas dodatno 
reklamo in izboljšanje zunanje podobe. 
 
4.2.2. Izdelki 
 
Pri izbiri kupca je pomembno tudi vedenje, na kakšni stopnji življenjskega cikla se nahaja naš 
izdelek in kaj to pomeni za naša cenovna pričakovanja v prihodnosti. Vedeti moramo, ali je 
kupec kos zapletenosti naših izdelkov in kakšni so zaradi tega stroški predstavitev in šolanja 
za kupca. Pomembna je tudi dodana vrednost, ki jo naš izdelek dodaja kupčevemu izdelku. 
Dodana vrednost mora biti v sorazmerju z večjo ceno, ki jo zato plačuje. Ključni kupec mora 
videti naš izdelek kot drugačen od ostalih na trgu. Potrebno je določiti tudi ekskluzivnost (ali 
smo oz. bomo izključni dobavitelj temu kupcu na tem segmentu in kako sprejemljiv je ta 
status za samega kupca). 
 
4.2.3. Konkurenca 
 
Pomemben dejavnik pri izbiri ključnega kupca je konkurenca, ki se nahaja na trgu. Vedeti je 
treba, koliko resnih konkurentov se poteguje za obravnavanega dobavitelja in  kakšen položaj 
ima pri tem kupcu sedanji dobavitelj. Od konkurence je dobro vedeti do kakšne mere si želi 
oz. potrebuje posel s tem kupcem. Pomemben dejavnik poslovanja so tudi vstopne ovire 
(kakšne so vstopne ovire glede stroškov, predpisov, šolanja,…) in cenovna občutljivost (v 
kakšni meri lahko spremembe cene vplivajo na raven nabav ključnega kupca). Nenazadnje je 
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dobro vedeti tudi kako velika je nevarnost oz. verjetnost, da kupec v prihodnosti sam razvije 
sposobnosti za pridobitev izdelka. 
 
4.2.4. Dobičkonosnost 
 
Pri dobičkonosnosti se sprašujemo ali ključni kupec ustvarja dobiček, kakšen je trend v ceni 
njegove delnice, denarnega toka in  kakšen je njegov kreditni status. Dobro je vedeti, kako 
pomemben je strošek našega izdelka za ključnega kupca, ali potrebuje financiranje in kaj to 
pomeni za nas. Ali kot dobavitelj s svojimi izdelki kupcu omogočamo, da izboljša svojo 
dobičkonosnost in učinkovitost pri poslovanju z njegovimi kupci. Od ključnega kupca 
pričakujemo tudi, da bo izboljšal naš kosmati dobiček.  
 
 
4.3. Proces managementa odnosov s ključnimi kupci 
 
Management  ključnih kupcev10 je skupek dejavnosti, v okviru katerih dobavitelji nenehoma 
prilagajajo svojo ponudbo individualnim željam ključnih kupcev z namenom zgraditi 
dolgoročno donosno poslovanje. S tem se tudi prepreči, da bi ključni kupci zamenjali 
dobavitelja (Burnett, 1993, str. 6). Gre za ravnanje odnosov z manjšim številom kupcev, ki 
imajo ali pa bodo imeli močan vpliv na naše poslovanje. 
 
Management odnosov s ključnimi kupci ne pomeni, da moramo svojim največjim 
odjemalcem dodeliti svoje najboljše zaposlene. Cheverton (1999, str. 26) podaja naslednje 
možne namene in cilje managementa ključnih kupcev: 

- identificirati odjemalce, ki nam bodo pomagali doseči naše cilje, 
- obdržati in povečati število kupcev navkljub konkurenčnim silam, 
- pridobiti konkurenčne prednosti, 
- povečati dolgoročno zvestobo odjemalcev, 
- uravnotežiti poslovne cilje, tržne priložnosti in poslovne vire, 
- alocirati in učinkovito uporabljati vire (še posebej ljudi). 

 
4.3.1. Stopnje sodelovanja 
 
Odnosi med kupcem in dobaviteljem se ne spreminjajo čez noč, ampak so del dolgotrajnega 
procesa, ki prehaja skozi različne stopnje medsebojnega sodelovanja. Omenjeni proces 
ponazarja Millman in Wilsonov model razvoja odnosov s ključnimi kupci (McDonald, 
Millman, Rogers, 1997, str. 740), prikazan na sliki 6 in zajema pet stopenj razvoja: 

                                                 
10 ang. key account management 
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Slika 6: Model razvoja odnosov med dobaviteljem in kupcem 
 

 
Vir: McDonald, Millman, Rogers, 1997, str. 740. 
 
Za uvodno stopnjo je značilno, da dobavitelj predvsem raziskuje svoje poslovne prednosti in 
možnosti za navezo sodelovanja s kupcem.  
 
Na zgornji stopnji so poslovni odnosi navezani, vendar je dobavitelj le eden izmed mnogih, 
Dobavitelj v tem primeru raziskuje možnosti za nadaljnje večanje svojega deleža v okviru 
kupčevih nakupov. Naloga dobavitelja na tej stopnji je predvsem pridobiti čim boljši vpogled 
v poslovanje kupca in njegov trg, oboje pa izkoristiti za prehod na naslednjo stopnjo.  
 
Na vmesni stopnji kupec na trgu še vedno povprašuje pri različnih dobaviteljih, od njih pa 
vselej pričakuje, da dokažejo dodano vrednost, ki naj bi jo prineslo sodelovanje z njimi. 
Dobavitelj se na tej stopnji osredotoča predvsem na izdelek, ki naj z vsemi svojimi 
značilnostmi čim bolj ustreza kupčevim potrebam. Za vmesno stopnjo je značilno, da 
dobavitelj že uživa določeno stopnjo kupčevega zaupanja. Število in pomembnost stikov na 
različnih ravneh odločanja raste. Dobavitelj pri kupčevih nakupih uživa prednostni status, 
delež kupčevih nakupov pri dobavitelju v razmerju do vseh nakupov izdelka je zato proti 
ostalim konkurentom prevladujoč. Kljub temu kupec še čuti potrebo po vsaj enem 
alternativnem dobavitelju. Ponudba dobavitelja se tu in tam še primerja s ponudbami ostalih 
dobaviteljev, vendar ne več ob vsakokratnem naročilu. Kupec in dobavitelj gledata na 
medsebojni odnos dolgoročno, tudi če se pogodbe obnavljajo na letni osnovi. Težnja 
dobavitelja k izpolnjevanju izdelka ostane, veljavo pa vedno bolj pridobiva socialna 
komponenta. V podjetju dobavitelja na tej stopnji že pričakujejo, da vsi zaposleni poznajo 
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ključne kupce in se zavedajo njihove pomembnosti. Kupec po drugi strani osebno pozna tudi 
člane poslovodstva dobaviteljevega podjetja.  
 
Naslednjo stopnjo – partnerstvo označuje lastnost, da si oba udeleženca izmenjujeta občutljive 
informacije in sta močno vpletena v reševanje težav v skupno korist. Cene izdelkov so 
dogovorjene, s tem da obe strani ustvarjata dogovorjeno stopnjo dobička. Ključni kupec 
pogosto testira vse dobaviteljeve inovacije, v zameno pa je prvi deležen prednosti najnovejših 
tehnologij. Pogosto se kupec in dobavitelj odločita tudi za skupne promocijske dejavnosti. Od 
dobavitelja se pričakujejo nepretrgane dobave in najboljši vgradni materiali. Partnerja svoj 
način sodelovanja formalizirata z različnimi oblikami partnerskih pogodb, ki so 
dolgoročnejšega značaja in pogosto nimajo časovne omejitve. V takih pogodbah so precej 
podrobno določene kategorije in standardi merjenja uspešnosti sodelovanja in zadovoljstva.  
 
Naslednja in v opisanem modelu najvišja oblika sodelovanja med ključnim kupcem in 
dobaviteljem je strateško partnerstvo, ki se na nekaterih področjih kaže kot prava integracija 
podjetij. Značilnost takega odnosa je, da je struktura stroškov za oba transparentna, razvoj je 
skupen, snujeta skupne strategije in tudi tržne raziskave opravljata skupaj. Poslovodstvi obeh 
podjetij se redno sestajata. Razvite so številne formalne in neformalne vezi med zaposlenimi 
na vseh ravneh odločanja in poslovanja. Tok informacij je reguliran, informacijski sistemi 
usklajeni. Transakcijski stroški so minimizirani, način fakturiranja pa prilagojen kupcu. 
Zaradi tesnega sodelovanja so izhodne ovire za obe strani precejšnje, vendar jih nobena stran 
ne testira, ker za to nima razlogov.  
 
Obstaja še šesta stopnja v razvoju odnosov med dobaviteljem in ključnim kupcem, to je 
prekinitev sodelovanja. Tudi na to morata obe podjetij misliti pred medsebojnim 
približevanjem in imeti pripravljeno rezervno strategijo za primer, da povezava ne uspe. Po 
raziskavah sodeč (McDonald, Millman, Rogers, 1997, str. 744) je najbolj pogost razlog za to 
predvsem pomanjkanje zaupanja. Predvsem kupci se pogosto počutijo preveč ranljive in le 
stežka premagajo zadržanost pri posredovanju občutljivih podatkov svojim dobaviteljem. 
 
4.3.2. Ohranjanje kupčeve zvestobe 
 
Zaradi vse večje konkurence se današnjemu kupcu z včerajšnjimi napadalnimi prodajnimi 
metodami ni mogoče več približati. Za navezovanje kupcev je potreben management odnosov 
z odjemalci. Gre za povezavo zabave, servisa, doživljajev in privlačnih ponudb, ki se jim tudi 
preizkušeni kupec ne more odpovedati. 
 
Ohranjanje kupčeve zvestobe postaja pomembnejše zaradi treh vzrokov (Hoffman, Bateson, 
1997, str. 357): 

- Trgi stagnirajo zaradi zmanjšanja rasti prebivalstva, upočasnitve rasti bruto 
družbenega proizvoda. Posledica je manj kupcev, ki manj trošijo. 
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- Povečanje konkurence. Dostop informacij ni več tisti konkurenčni dejavnik, ki bi 
zagotavljal prednost na trgu. Podjetja so spoznala, da je ob povečanju konkurence in 
prevladujoči uporabi tehnik ofenzivnega trženja ohranjanje obstoječih odjemalcev 
sedaj večji izziv kot kdaj prej. 

- Zvišanje stroškov trženja. Stroški masovnega trženja so bistveno porasli. Ob zvišanju 
stroškov oglaševanja je prišlo tudi do zmanjšanja oglasnega prostora. Podjetja 
oglašujejo v novih oblikah oglaševanja. 

 
Ključ do ohranitve kupcev je njihovo zadovoljstvo. Zadovoljen kupec ostaja dlje časa zvest 
podjetju, širi njegovo dobro ime in ime njegovih proizvodov, namenja manj pozornosti 
konkurenčnim znamkam in je manj občutljiv na ceno. 
 
Pomembna točka, na kateri si kupec ustvari določeno mnenje o podjetju, je reševanje 
reklamacij. Pomembna sta tako hitrost reševanja reklamacij kot tudi konstruktivnost. Zvesti 
kupci predstavljajo precejšen delež dobička, ki ga prinašajo podjetju, zato podjetje ne bi 
smelo izgubiti kupca zaradi ignoriranja zamer z njegove strani (Kotler, 1996, str. 48). 
 
 

5. ZASNOVA MANAGEMENTA ODNOSOV Z ODJEMALCI V 
PODJETJU 
 
 
5.1. Cilji uvedbe 
 
Proizvodna podjetja so med zadnjimi začela z uvedbo CRM v svoje poslovanje. Razlog 
kasnejše uvedbe tiči predvsem v dejstvu, da na trgu ni bilo primerne programske opreme, 
hkrati pa je bila pomembnost CRM za uspešno poslovanje bistveno manjša kot pa v 
storitvenih podjetjih in ga zaradi tega niso tako potrebovala (Hill, 2003, str. 44).  
 
Prvo, kar se moramo vprašati, ko se odločamo za uvedbo CRM v podjetje je, kaj želimo z 
njim doseči. Organizacije imajo 4 glavne razloge za uvedbo CRM (Horowitz, 2005, str. 28): 

- pridobiti nove odjemalce, 
- povečati prodajo pri odjemalcu, 
- zmanjšati stroške izdelave proizvoda, 
- izboljšati odnos z odjemalcem in povečati njegovo lojalnost. 

 
CRM omogoča organizacijam določiti najbolj donosne odjemalce. Pomaga oblikovati 
najboljše ponudbe in jih ob pravem času, na pravi način in na pravem kraju predstaviti točno 
določenemu odjemalcu. Povečuje lojalnost kupcev in izboljšuje odnos med njim in podjetjem 
(Hill, 1999, str. 53). Ker je CRM poslovna strategija, ki si prizadeva za maksimiranje 
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vrednosti za organizacijo prek doseganja dolgoročne konkurenčne prednosti v obliki 
maksimiranja nakupnih izkušenj, je zanjo značilna usmerjenost h kupcem in merjenje vseh 
aktivnosti, ki so povezane z njimi. Zato bi lahko kot temeljna cilja CRM označili (Dmitrović, 
Indihar Štemberger, 2006): 

- povečanje obsega prodajnih prihodkov, 
- zmanjšanje obsega stroškov trženja, prodaje in prodajnih storitev. 

 
Povečanje obsega prodajnih prihodkov se realizira z izboljšanjem zvestobe kupcev. 
Management odnosov z odjemalci temelji na njihovi donosnosti, zato zahteva dobro 
poznavanje odjemalcev in njihovih vedenjskih vzorcev. Na podlagi ocenjene donosnosti se 
posameznim odjemalcem dodelijo ugodnosti v obliki nižjih cen, ugodnejših plačilnih in 
dobavnih pogojev. 
 
Zmanjšanje obsega stroškov trženja, prodaje in prodajnih storitev temelji na predpostavki, da 
je ceneje zadržati obstoječe kupce kot pridobiti nove, hkrati pa so zadovoljni obstoječi kupci 
temeljni generator novih kupcev. Zadržanje obstoječih kupcev zahteva dobro poznavanje 
njihovih preferenc in vedenjskih vzorcev, zato je nujna uporaba informacijske tehnologije, ki 
omogoča učinkovito  podporo v obliki hitrejšega ter bolj kakovostnega zbiranja in obdelave 
podatkov. Tehnologija tudi omogoča vzpostavitev novih, cenejših komunikacijskih kanalov, 
ki omogočajo neposredno trženje z minimalnimi stroški. Prav tako se zmanjšajo stroški 
prodaje in prodajnih storitev, saj se obseg neposredne prodaje in povezanih storitev, ki se 
izvaja skozi komunikacijski kanal, ki zahteva uporabo poslovnih prostorov in večji obseg 
človeških virov, zmanjša. 
 
Cilj CRM je ustvariti dolgoročne in dobičkonosne odnose z odjemalci in s tem doseči čim 
večji dobiček (Lavrič, 2003). To pomeni: 

- vzpostavitev enotnega  dolgoročnega dialoga  z odjemalci preko vseh poslovnih 
funkcij in vseh stičnih komunikacijskih točk, 

- vzpostavitev integriranega pristopa k obvladovanju odnosov z odjemalci preko vseh 
funkcijskih enot podjetja, 

- zagotovitev enostavne in konsistentne komunikacije z odjemalci, 
- razumevanje vedenjskih navad in poznavanje odjemalcev. 

 
Ko si podjetje določi cilje poslovanja, ki jih bo s pomočjo CRM doseglo, se mora integracije 
lotiti postopoma po posameznih korakih. Rigby s sodelavci (Rigby, Reichhel, Berez, 2002, 
str. 26) navaja štiri korake za uspešno uvedbo: 

1. oblikovanje učinkovite strategije, ki temelji na odjemalcu kot centru celotnega 
poslovanja, 

2. oblikovanje poslovanja temelječe na zgoraj omenjeni strategiji, 
3. iskanje tehnologije, ki bo omogočala izvedbo zastavljenega poslovanja, 
4. sprotno merjenje zastavljenih ciljev. 
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5.2. Postopek uvedbe 
 
Uspešna uvedba managementa odnosov z odjemalci vključuje celotno poslovanje podjetja in 
se mora začeti na najvišji organizacijski ravni. To pa je zelo zahtevno, saj je potrebna močna 
podpora vodstva, k odjemalcem usmerjena vizija, sprememba kulture in organizacije podjetja 
in uvajanje zapletenih tehnologij. Za uspešnost uvedbe naj bi podjetje (Bošnik, 2002, str. 22):  

- izdelalo vizijo (kako si predstavlja, da ga bodo kupci videli),  
- oblikovalo strategijo (CRM mora biti del poslovne strategije, predvsem v zvezi s 

finančnimi cilji),  
- prepoznalo in razumelo kupce ter njihove potrebe in pričakovanja,  
- spreminjalo organizacijsko in informacijsko kulturo (komunikacija med zaposlenimi 

in zaposlenimi ter kupci),  
- spreminjalo procese poslovanja v neposredno korist kupca,  
- se naučilo zajemati podatke o kupcih,  
- izdelalo tehnologijo in merila.  

 
Gartner predlaga ogrodje, ki ga sestavlja osem gradnikov CRM. Poseben poudarek je na 
zadovoljstvu uporabnikov in organizacijski kulturi, saj je to stična točka med podjetjem in 
kupcem. Tukaj se oblikujejo odnosi, ki predstavljajo bistvo CRM – ja (Radcliffe, 2001, str.2). 
 
5.2.1. CRM vizija 
 
CRM vizija je podoba podjetja, kakršno naj bi to imelo v očeh uporabnikov in iz katere bodo 
videli, kaj jim podjetje ponuja v razmerju do konkurence in kaj lahko pričakujejo v 
poslovanju z njim. Vizija poskuša odgovoriti na sledeča vprašanja (Radcliffe, 2001, str. 3): 

- Kakšna je dodana vrednost, ki jo ponuja podjetje? 
- S katerimi kupci želi podjetje imeti vzpostavljene odnose? 
- Kakšen je pomen CRM – ja v povezavi s strategijo podjetja? 
- Kakšna naj bo narava kupčevih izkušenj, ki jih želi podjetje ustvariti? 

 
Vizija managementa odnosov z odjemalci ponazarja, kaj želi biti podjetje v odnosu do svojih 
ciljnih kupcev. Brez jasne vizije kupci ne bodo vedeli, kaj podjetje ponuja v primerjavi s 
konkurenco in kaj lahko pričakujejo, ko so v stiku in sodelujejo s podjetjem. Opredeljuje tudi 
kulturo podjetja, ki jo le – to potrebuje za izpolnjevanje kupčevih pričakovanj. 
 
5.2.2. CRM strategija 
 
CRM strategija mora biti del poslovne strategije podjetja. Opisuje postopek doseganja vizije. 
Določa, kako bo podjetje gradilo profitabilne odnose s kupci in doseglo njihovo zvestobo. 
Njena naloga je oblikovanje in vzdrževanje zbirke podatkov o kupcih. Opredeljuje načrt za 
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razvoj donosnejših odnosov z odjemalci in zagotavlja konkurenčno prednost (Peelen et al, 
2006, str. 6). Postopek določanja strategije zajema (Radcliffe, 2001, str. 7): 

- analiza lastnega položaja in položaja naših kupcev na trgu, 
- določitev ciljev za posamezen segment kupca, 
- določitev metrik za nadzor nad izvajanjem strategije, 
- določitev človeških in tehničnih virov, potrebnih za izvedbo strategije. 

 
5.2.3. Zadovoljstvo strank 
 
Vsakič, ko kupec pride v stik s podjetjem, si pridobi določeno izkušnjo. Pozitivne izkušnje 
lahko privedejo do dolgoročnega sodelovanja, medtem ko negativne izkušnje pomenijo 
izgubo kupca. Poslovanje v podjetju se mora razvijati na osnovi sodelovanja s kupci. 
Neprestano je treba spremljati raven zadovoljstva. Kupčeve povratne informacije omogočajo 
personifikacijo in ponujajo možnost izpolnjevanja kupčevih pričakovanj. Ustrezno kupčevo 
zadovoljstvo vodi k lojalnosti, ki je ključna za podjetje. Trend v smeri individualizacije je 
povezan s trendom iskanja izdelkov in storitev, oblikovanih po meri uporabnika. Pri 
kupčevem dojemanju odnosa je treba poleg merljivih kazalnikov (čas, cena,…) upoštevati 
tudi njegova občutja. Zadovoljstvo in lojalnost sta velikokrat posledica emocionalnih 
dejavnikov, ki ponujajo možnost za ustvarjanje prednosti pred tekmeci, ki je včasih lahko 
prisotna kljub njihovim nižjim cenam ali slabši kakovosti produkta (Postma, 2001, str. 95). 
 
5.2.4. Organizacijska kultura 
 
Uvedba CRM – ja zahteva tudi spremembo organizacijske kulture. Kljub najboljši tehnologiji 
CRM ne more uspeti, če zaposleni niso pripravljeni sodelovati v taki meri, kot strategija 
zahteva. Vrhnji management se mora zavedati pomembnosti strategije in svoje delovanje 
usmeriti v njeno uspešno uvedbo v podjetje. Postaviti mora cilje, ki jih želi z uvedbo doseči. 
Skupaj z vodji prodaje in marketinga so začetniki uvedbe strategije. CRM vpliva tudi na 
oblikovanje novih delovnih mest in na ukinitev nekaterih. Potrebno je tudi izobraževanje 
zaposlenih. Pri izobraževanju ni pomembno le, da se zaposleni seznanijo z idejnim 
konceptom CRM, vzroki, ki so do njega pripeljali, ter posledicami, ki jih bo uvedba nove 
poslovne filozofije imela za podjetje, temveč morajo spoznati svojo vlogo v celoti, novosti, ki 
jih uvedba nove filozofije prinaša njim, in načine, kako se bodo z njimi spoprijeli. In še nekaj, 
na kar podjetja vse prerada pozabijo: treba je dvigniti raven pripadnosti podjetju, zaposlene 
prav motivirati za delo ter jih nenazadnje naučiti učinkovitega komuniciranja s kupci (Chen, 
Popovich, 2003, str. 672). 
 
Organizacije morajo spremljati in povečevati zadovoljstvo zaposlenih, jih seznanjati s cilji, 
nalogami in njihovo vlogo. Za opravljeno delo jih je potrebno ustrezno nagraditi (Eisenfeld, 
Radcliffe, Thompson, 2001).  
 

 45



Kako uspešno bo razvijanje odnosov z odjemalci, je v veliki meri odvisno od zaposlenih, ki 
so v neposrednem stiku s kupcem. Še tako majhna informacija, ki jo dobimo od kupca, pa 
čeprav ni nič povezana s poslom, lahko v veliki meri vpliva na izboljšanje poslovanja. Npr. 
kupec omeni, da bi raje preložil sestanek zaradi tega, ker gre na ogled športne prireditve. Mi 
si to informacijo zapomnimo in mu kot poslovno darilo podarimo izdelek, ki je povezan s 
športom, ki ga zanima. Ravno tako mu lahko ob nakupu večjega števila izdelkov kot nagrado 
omogočimo ogled priljubljene športne prireditve (Totty, 2004, str. 50). 
 
Zaposleni morajo znati opazovati svoje kupce, si zapisovati pomembne podatki o njih ter na 
osnovi analiz teh podatkov oblikovati primerne ponudbe. Velik izziv za zaposlene predstavlja 
izbira pravih podatkov v množici vseh, ki se hranijo v zbirki podatkov (Hill, 1999, str. 54). 
 
Za kulturo, ki je orientirana h kupcu, je značilno (Macaulay, Clark, 1998. str. 183): 

- poslovanje s kupcem poteka tekoče, noben odjemalec ni prikrajšan na račun drugega 
odjemalca, 

- ni prikrivanja napak in zadrževanja informacij med zaposlenimi ter med podjetjem in 
kupcem, 

- v primeru, da zaposleni iz upravičenih razlogov ne more zadovoljiti odjemalčevih 
potreb, to nemudoma stori drugi zaposleni, ki prvega nadomešča, 

- odjemalec mora imeti občutek, da podjetje skuša maksimalno zadovoljiti njegove 
potrebe in da ni le številka, 

- podjetje želi povratne informacije od odjemalcev, odjemalcem je potrebno prisluhniti. 
 
Management odnosov z odjemalci je celovita poslovna filozofija, in ne le tehnologija, kot 
mnogi zmotno mislijo. Žal se večina primerov uvajanja CRM v praksi začenja pri zunanjih ali 
tehničnih elementih. Idej, kako na novo določiti vloge in izboljšati procese, ali idej v zvezi z 
izbiro in uvedbo tehnologije nikoli ne zmanjka.  
 
Najpomembnejše spremembe niso nikoli tehnične. Spremembe v ljudeh, ki bodo novo 
tehnologijo uporabljali, njihovo dojemanje sprememb, čustva, ki se ob spremembah porajajo, 
in sposobnost novosti sprejeti ter se jim prilagoditi so ključni dejavniki za uspešno uvedbo 
strategije CRM. 
 
Bistveni dejavnik, ki odloča o tem, kako h kupcem usmerjeno bo podjetje v resnici postalo, je 
torej to, kako zaposleni razumejo spremembe ter kako ob novi zasnovi vidijo svojo vlogo, 
niso pa to na novo določeni procesi in drage tehnologije. Zaposleni se želijo identificirati z 
vizijo podjetja, hočejo čutiti pripadnost podjetju, želijo imeti pooblastila, hkrati pa potrebujejo 
motivacijo.  
 
Ljudje ne marajo sprememb. Ne zato, ker bi bili negativni in sebični, ali zato, ker se 
spremembe nanašajo ravno nanje. Ljudje se spremembam upirajo zato, ker v njih ne vidijo 
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lastnega interesa. Ko razumejo, kako bodo spremembe nanje vplivale in kaj bodo imeli od 
njih, jih ne le sprejmejo, temveč začnejo tudi sodelovati pri njihovem uresničevanju. Glavna 
naloga vodstva podjetja je torej prepričati zaposlene, da bodo spremembe, potrebne za uvedbo 
koncepta CRM, v njihovo korist. 
 
Glavno vprašanje za vodjo projekta je torej, kako pridobiti zaposlene za strategijo CRM 
(Golob, 2002, str. 80): 
 
1. Potrebno je ugotoviti, kdo so "vplivneži" v posameznih oddelkih in najti ljudi, ki so že 
zagovorniki nove strategije. Te ljudi je potrebno prositi za pomoč pri nevihti možganov11 za 
naslednje naloge: razdelitev oddelkov glede na njihove potrebe, saj bo nova strategija različno 
vplivala na posamezne oddelke. Prilagoditev sporočil oddelkom v skladu z njegovimi 
potrebami. Predstavitev koristi, ki jih bodo posamezni oddelki in zaposleni imeli od uvedbe 
(zaposleni potrebujejo odgovor na vprašanje: "Kaj imam jaz od tega?"). 
 
2. Enako kot v prvi točki je treba predstaviti negativne posledice za posamezen oddelek 
oziroma zaposlene, če podjetje ne uvede nove strategije. 
 
3. Potrebno je zagotoviti krožni tok povratnih informacij: če so zaposlene prosili za njihova 
mnenja, ocene ali ideje, naj se te ovrednoti in naj se jim sporoči svoje mnenje. Če njihovih 
predlogov ni mogoče upoštevati, je potrebno to pojasniti. Najmanj, kar se lahko stori, je 
zahvala za predlog. Za zaupanje med zaposlenimi in vodstvom je potreben dvosmerni dialog. 
Zaposleni bodo bolj aktivni, če bodo od udeležbe v dialogu imeli neposredno korist. 
 
4. Nagraditi je treba pravo vedenje. Kultura podjetja bo določila vrsto nagrade za 
zaposlenega, ki je svoje vedenje prilagodil zahtevam nove poslovne strategije (npr. da za 
nagrado dobi prost dan ali pri plači poseben bonus in podobno). Nagrada naj odseva 
pomembnost nove strategije in prispevka zaposlenega k njej, dobro pa je, da odseva tudi 
žrtev, ki jo je nadrejeni pripravljen narediti za njeno uspešno uresničitev. 
 
5. Potrebno je predstaviti "novi svet". Začne naj se s pogledom z vrha na celotno podjetje ter 
razdelitvijo na posamezne poslovne funkcije in oddelke. Katera nova znanja in spretnosti 
bodo morali pridobiti zaposleni? Kakšni bodo njihovo delo in posamezne naloge? Kaj od 
tega, kar že počno danes, podpira želene spremembe v prihodnje? 
 
6. Z novostmi je potrebno seznaniti zaposlene dovolj zgodaj, komuniciranje naj bo kar se da 
pogosto in redno. Če se namerava zaposlene o spremembah obvestiti šele z napovedjo 
internega izobraževanja, bo tak začetek precej neobetaven. Ljudje potrebujejo čas za 
razmislek o spremembah in njihovem vplivu nanje. 

                                                 
11 angl. brainstroming 
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7. Zaposlenim je treba povedati, kaj bo ostalo tako, kot je bilo, kaj se bo spremenilo in kaj se 
bo na drugi strani nenehno spreminjalo. 
 
8. Zaposlene je treba seznaniti z dejstvi; ob pomanjkanju dejstev so možne najrazličnejše 
interpretacije o tem, kaj se dogaja, to pa lahko negativno vpliva na uresničevanje strategije. 
 
9. Ovir se ne sme skrivati. Skupaj z zaposlenimi se skuša predvideti čim več možnih 
problemov, ki lahko nastanejo (vseh na žalost ni mogoče). Več vprašanj "kaj če ..." in več 
vnaprej pripravljenih scenarijev v smislu "v tem primeru bomo ..." bo zaposlene osredotočilo 
na delo pri projektu, ne pa na iskanje odgovorov na vprašanja. 
 
10. Prepričati se je treba, da so vsi v projekt vključeni delavci seznanjeni s postopkom 
uvajanja. Vsak mora vedeti za ključne informacije, bistvene etapne cilje projekta, vprašanja 
"kaj če ..." in odgovore nanje. Poleg tega je treba vključiti tudi vrsto drugih informacij, ki 
olajšajo razumevanje nove strategije, njene vloge v poslovanju in njenega pomena za končne 
uporabnike. 
 
Četudi podjetje razpolaga z vrhunskimi tehnološkimi novostmi za podporo CRM, mu te ne 
bodo dosti koristile, če za uresničitev nove poslovne filozofije ne bo pridobilo zaupanja 
zaposlenih, če se ti ne bodo poistovetili z novo poslovno filozofijo, če ne bodo pripravljeni 
sprejeti novega načina obravnave kupcev, če se ne bodo naučili uporabljati tehnologije 
oziroma bodo nanjo gledali kot na potencialno grožnjo za svoje delovno mesto ("zakaj bi te 
podatke vnašala v računalnik, s tem kupcem delam že toliko let, dobro se poznamo in imam 
vse v glavi?"). Ves trud in vse naložbe v tehnologijo so lahko zaman, če se ne zavedamo, da 
so ključ za uspešno uvajanje strategije CRM ljudje. 
 
5.2.5. Procesi 
 
Podjetje lahko zmanjša stroške poslovanja s povečanjem učinkovitosti internih procesov. 
Zajeti mora vse procese od razvoja novega izdelka do poprodajnih aktivnosti, saj vsi vplivajo 
na uspešnost razvijanja odnosov z kupci. Na procese mora gledati z vidika kupca in najti 
odgovore na vprašanja (Dyche, 2001, str. 183): 

- Ali je rezultat procesa viden za kupca in vpliva na njegove izkušnje? 
- Ali je možno v procesu na diskreten način zbrati več podatkov o kupcih? 
- Ali vsak stik predstavlja za kupca neko vrednost? 
- Ali katerikoli stik pomeni izgubo časa za kupca? 
- Ali proces povečuje sposobnost podjetja, da obravnava kupca bolj individualno? 

 
Procesi morajo biti med seboj povezani in se morajo osredotočiti na kupca. 
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5.2.6. Informacije 
 
Informacije o kupcih so osnova CRM. Potrebno jih je pridobiti, shraniti, analizirati, 
porazdeliti in uporabiti po vsem podjetju. Podjetje mora razmisliti katere podatke potrebuje za 
vpogled v kupca (analitični podatki) in za podporo interakcijskim procesom (operativni 
podatki). CRM zahteva uspešno komunikacijo v podjetju. Veliko podjetij ima zaradi 
razdrobljenih skladišč podatkov zelo slabo podatkovno osnovo za CRM. V začetku je bilo 
enostavno obvladovati ločena skladišča podatkov, sčasoma pa so se skladišča podatkov 
namnožila in predstavljala oviro za pridobivanje kakovostnih informacij (Alexander, 2001, 
str. 20).  
 
Temelj CRM sistema je enotna osrednja zbirka podatkov, dostopna vsem v podjetju, v kateri 
so shranjeni pomembni podatki o kupcih podjetja. Pri zbiranju podatkov se lahko 
poslužujemo že izdelanih zbirk. Te lahko dobimo proti plačilu ali brezplačno brez večjega 
truda. Podatke o kupcih pa lahko zbiramo tudi sami, na neposreden način, ko opravljamo 
intervju ali anketo s kupcem (Hill, 1999, str. 53). Pri medorganizacijskem trženju vsebuje 
zbirka podatkov profil kupca, izdelke in storitve, ki jih kupci kupujejo, pretekle količine 
nakupov in cene, ključne kontaktne osebe (in njihovo starost, rojstne dneve, hobije in 
najljubšo hrano), konkurenčne dobavitelje, status trenutnih pogodb, oceno o porabi kupca v 
naslednjih letih, ovrednotenje konkurenčnih prednosti in slabosti pri prodaji in postrežbi tega 
kupca. Trženje na osnovi zbirke podatkov običajno  uporabljajo pri medorganizacijskem  
trženju ter prodaji storitev na drobno (Kotler, 1996, str.773). 
 
V zbirki podatkov bi morali biti temeljni podatki o kupcu in o zgodovini njegovih nakupov. 
Skrbno je potrebno preučiti, katere podatke bomo hranili, saj se velikokrat zgodi, da imamo 
na voljo veliko število neuporabnih podatkov, ki nas ovirajo pri delu. Potrebno je določiti, 
kateri podatki so nujni in kateri podatki so zaželeni.  
 
Pomembno je, da so podatki o kupcih razvrščeni po kupcih in ne fragmentirani glede na 
organizacijsko strukturo ali glede na produkte. Razlika med fragmentiranim in integriranim 
pogledom je prikazana na sliki 7. Prav tako je pomembno, da so podatki enostavno in hitro 
dostopni, da so »očiščeni« ter da je  zagotovljena uporabnost podatkov tudi za druge 
programske sisteme. 
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Slika 7: Fragmentiran in integriran pogled na kupca 
 

 
 
Vir: Bose 2002, str.93 
 
Ko imajo organizacije jasno opredeljeno, katere podatke potrebujejo za grajenje pozitivnih 
odnosov s kupci, je treba te podatke zbrati. Pri izgradnji zbirke podatkov naletimo tudi na 
težavo, da nekaterih podatkov ni mogoče dobiti ali pa je cena pridobitve podatkov previsoka, 
glede na koristi, ki nam bi jih prinesli.  
 
Pri izgradnji zbirke podatkov se pojavijo naslednje težave (Coe, 2005): 
 

1. Zelo težko je združiti obstoječe podatke o odjemalcih, saj so ti shranjeni na različnih 
medijih na različnih koncih podjetja. Poleg tega so nepopolni in velikokrat zastareli. 

2. Potrebno je veliko truda, da nam komercialisti zberejo  obstoječe podatke o svojih 
kupcih in nam jih izročijo v primerni obliki. Prodajno osebje ne vidi smisla v tem 
početju. Zanje je to izguba časa. 

3. Skupina, ki je zadolžena za oblikovanje zbirke podatkov, je največkrat prevelika. Želi 
pridobiti tudi podatke o odjemalcih, ki niso potrebni. Rezultat je dolgotrajna izdelava 
zbirke podatkov. 

4. Obstoječi podatki so velikokrat zastareli, ažurnost je zelo slaba. 
5. Programska oprema za izdelavo zbirke podatkov je pomanjkljiva. Ne vsebuje vseh 

potrebnih aplikacij, potrebna je draga nadgradnja. 
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Ker se podatki o odjemalcih neprestano spreminjajo, je potrebno tudi njihovo obnavljanje. Pri 
tem se je treba vprašati: 

- katere podatke je potrebno obnavljati in kako pogosto, 
- na kakšen način bomo podatke obnavljali, 

 
Z elektronskim trženjem podjetje pridobiva veliko uporabnih informacij s katerimi lahko 
izboljšuje svojo ponudbo ter s posameznimi odjemalci oblikuje dolgoročne odnose. Nova 
doba trženja zaznamuje obdobje sprememb na področju informacij in medijev, Postma (2001, 
str. 72) govori celo o informacijski in medijski revoluciji. Kot ugotavlja Kotler (1996, str. 
642), nove iznajdbe oziroma novi mediji ne nadomestijo prejšnjih, ampak se uveljavijo kot 
nov  slog  v  celotni  ponudbi. Nenehen  razvoj  informatike  ponuja  podjetjem  nove 
možnosti trženja in poslovanja. Razvoj naprednih informacijskih tehnologij omogoča 
izdelavo orodij za shranjevanje podatkov, pripravo  analiz in oblikovanje informacij.  
 
5.2.7. Tehnologija 
 
Ne le, da pred petdesetimi leti po konceptu, kakršen je CRM, ni bilo potrebe, tudi izvajati ga 
ne bi bilo mogoče. Dejstvo je namreč, da je učinkovito uporabo informacij o posameznikih, ki 
so del nepregledne množice, omogočil tehnološki razvoj. Omogočil je skladiščenje velikih 
količin podatkov, hiter in uporabniku prilagojen dostop do skladiščenih podatkov ter 
kombiniranje teh podatkov. Brez podpore sodobne tehnologije smo pri trženju nekaj desetletij 
nazaj. Moramo pa se tudi zavedati, da je tehnologija v konceptu CRM zgolj podpora in nič 
več kot to. CRM ne bo dal pravih (ali celo nobenih) rezultatov, če za njimi ni pravih ljudi in 
jasno opredeljenih ciljev in potreb organizacije (Radcliffe, 2001, str. 3). 
 
Osnova vsakega uspešnega izvajanja CRM – ja je urejena zbirka podatkov. Ta omogoča 
uporabo naprednih tehnik za analizo podatkov ter pripravo poročil. Te tehnike so: 
 
Poizvedovanje in poročanje.   
To pomeni dostop do najnižje ravni podatkov. Uporabniki morajo vedeti, kaj iščejo. Možna 
so standardna poročila, to so poročila, ki so že pred pripravljena, ali pa ad-hoc poročila, kjer 
se vsebina glede na uporabnikove zahteve določa sproti. 
 
OLAP12 ali sprotna analitična obdelava podatkov.  
Tehnika prinaša pregledovanje podatkov in izdelavo analiz po več dimenzijah. Podatke lahko 
analitiki ali bolje poučeni uporabniki večdimenzionalno pridobivajo s pomočjo organizacije 
tako imenovanih OLAP kock. Uporaba OLAP-a je zelo popularna že zaradi tega, ker delo s 
kockami podpira tudi MS Excel, ki je danes praktično na vsakem računalniku, so pa na trgu 
tudi boljša in dražja orodja (McKeown, 2001, str. 171). 

                                                 
12 OLAP je kratica za On Line Analitical  Processing, kar prevajamo kot Sprotna analitična obdelava podatkov 
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Rudarjenje podatkov13 je proces, ki omogoča analitikom razumevanje doslej neodkritih 
razmerij med podatki. Gre za pridobivanje pomembnih ugotovitev iz navidez nepomembnih 
in nepovezanih podatkov. Glavni nalogi rudarjenja podatkov sta segmentiranje podatkov in 
izdelava napovedovalnih modelov (Hill, 1999, str. 55).  
 
5.2.7.1. Programska oprema 
 
Managementa odnosov z odjemalci si brez ustrezne programske opreme ne moremo 
predstavljati. Ker programska oprema predstavlja glavni strošek, ki ga ima podjetje, ko se 
odloči za uvedbo CRM – ja, je treba natančno preučiti, kateri program bo najbolj zadovoljil 
naše potrebe.  
 
Ko v podjetje uvajamo CRM programsko opremo, to počnemo postopoma. Ne uporabljamo 
vseh funkcij, ki jih program omogoča naenkrat. Najprej začnemo izvajati tiste aktivnosti, ki 
bodo največ pripomogle k grajenju dolgoročnega odnosa z odjemalcem. Preden pričnemo 
uporabljati CRM rešitve, je priporočljivo njihovo testiranje (Horowitz, 2005, str. 31). 
 
Glavni dejavniki za izbiro primerne programske opreme so (Saviano, 2005, str. 10): 

- količina podatkov, ki jih bo potrebno hraniti in analizirati, 
- imeti mora sposobnost avtomatskega segmentiranja odjemalca, ki je posledica 

vnesenih lastnosti o odjemalcu, 
- vidna mora biti celotna zgodovina poslovanja z odjemalcem, 
- potrebna je izbira tistega ponudnika, ki bo nudil hitro in kvalitetno pomoč. 

 
Pomemben pogoj za učinkovito uporabo in upravljanje s CRM programsko opremo je tudi 
prisotnost kvalitetnega informatika, ki razume, kako sistem deluje. 
 
Sam proces izbire poteka preko šest faz (Feigh, Swann, 2005, str. 38): 
 
1. faza: Določitev potreb in pričakovanj 
Ko izbiramo primerno CRM orodje, je treba najprej določiti celotno CRM strategijo. Jasno 
morajo biti opredeljeni cilji organizacije. Zavedati se moramo, da se izraz CRM lahko nanaša 
na strategijo, orodje ali pa na svetovni splet, ki nam omogoča management odnosov z 
odjemalci na organiziran način. S pomočjo CRM bi morale organizacije lažje razumeti svoje 
odjemalce.  
 
Osnova za uvedbo CRM strategije je posedovanje ustrezne tehnologije in zavedanje pri 
zaposlenih, da je treba odjemalca primerno obravnavati. Pred samo uvedbo CRM strategije je 
treba oblikovati skupino zaposlenih, v katero so vključeni zaposleni iz različnih oddelkov 

                                                 
13 Angleški izraz za to je Data Mining 
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(najvišje vodstvo, informatik, tržnik, komercialist,…). Potrebno je določiti tudi zaposlenega, 
ki bo odgovoren za nakup in uvedbo CRM orodja. 
 
2. faza: Določitev kritičnih točk 
Naslednji faza je oblikovanje seznama, kjer so naštete potrebe organizacije, ki bodo z uvedbo 
CRM – ja uresničene.  
 
Glede na to, kako je CRM orodje razvito, bi ga lahko razdelili v pet skupin (Feigh, Swann, 
2005, str. 39): 
Prvo skupino predstavljajo programi, ki samo hranijo osnovne kontaktne informacije o 
kupcih. Gre za nekakšen izpopolnjen telefonski imenik. 
 
V drugo skupino sodijo programi, ki omogočajo sledenje kontaktov. Zaposleni lahko vidi, s 
katere telefonske številke ali s katere elektronske pošte je kupec vzpostavil stik z organizacijo. 
 
Tretjo skupino predstavljajo programi, ki omogočajo, da zaposleni poleg kontaktnih podatkov 
o kupcu vidi tudi ostale informacije o tem kupcu. 
 
Naslednja, razvitejša stopnja programske opreme omogoča, da se iz osnovnih podatkov, ki jih 
imamo o kupcu, oblikuje analiza njenega poslovanja z organizacijo. Iz te analize je razvidno, 
koliko je kupec pomemben za podjetje. 
 
Najvišjo stopnjo predstavlja popolnoma integriran CRM sistem. Vsak zaposleni, ki je v 
kontaktu z določenim kupcem, ima možnost vpogleda v zbirko podatkov o tem kupcu, kjer je 
razvidna celotna zgodovina poslovanja kupca s podjetjem. To zbirko podatkov gradijo osebe, 
ki so bile v stiku s kupcem (komercialisti, tržniki, računovodstvo,…).  
 
3. faza: Prilagoditev programske opreme potrebam organizacije 
Ko imamo jasno opredeljene naše potrebe in pričakovanja, ki jih bo programska oprema 
uresničila, je naslednji korak izbira primernega dobavitelja programske opreme. Pred 
nakupom je zelo priporočljivo, da nam prodajalec demonstrira delovanje programa, da se 
prepričamo, da bo zadovoljil naša pričakovanja. Ker je izbira ustrezne programske opreme 
zelo pomembna za uspešno uvedbo CRM strategije v poslovanje, je priporočeno, da se 
pridobi kar nekaj ponudb izdelovalcev programske opreme. 
 
4. faza: Izbira ustrezne programske opreme 
S tem, ko smo pridobili ponudbe, jih je treba temeljito preučiti in zmanjšati njihovo število. V 
veliko pomoč so reference, ki jih ponudniki imajo. Veliko prednost imajo ponudniki, ki so že 
izdelovali programsko opremo za podjetja, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo, kot je naše 
podjetje. Zelo priporočljiv je obisk takega podjetja, kjer si pridobimo čim več informacij o 
delovanju CRM sistema. Še posebno je koristno, da dobimo odgovore na naslednja vprašanja: 
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- Ali so imeli težave z vgradnjo CRM programske opreme? 
- Kako je potekalo izobraževanje za delo s programom? 
- Ali sistem deluje, kot so pričakovali? 
- Kako so zadovoljni s sodelovanjem ponudnika? 
- Ali so končni stroški ustrezali višini ponudbe oz. so bila potrebna dodatna doplačila? 

 
5. faza:  Ocena ponudbe 
Stroški nakupa CRM programske opreme so zelo visoki. Kako hitro se nam bo investicija 
povrnila, pa je v odvisno prav od nakupa ustreznega programa. Kako visoka bo ponudba, je 
odvisno tudi od števila uporabnikov in od velikosti zbirke podatkov. 
 
6. faza: Uvedba CRM sistema 
Ko je CRM sistem uveden v organizacijo, se sodelovanje z izdelovalcem sistema ne konča. 
Po nakupu programa je potrebna pravilna vgradnja, izobraževanje uporabnikov in nenazadnje 
tudi nadgradnja sistema zaradi vedno novih potreb. Sodelovanje ponudnika je pri vseh 
naštetih aktivnostih nujno potrebno. Da bo prvotni sistem potreboval nadgradnjo, je treba 
misliti že na samem začetku, zato mora biti tudi izgradnja temu prilagojena. Po raziskavah, ki 
jih je opravil IBM, kar 75% organizacij, ki ima CRM sistem, tega ne izkorišča v celoti. Ena 
izmed napak, ki jih naredijo organizacije, je ta, da ne dovolijo dostopa do CRM sistema vsem 
zaposlenim, ki imajo neposreden stik s kupcem. 
 
5.2.7.2. Nadgradnja programske opreme 
 
Zaradi vse večjih potreb, ki jih zahteva trg, so podjetja prisiljena tudi v nadgradnjo CRM 
programske opreme, če hočejo še uspešno poslovati. Pred nakupom strojne in programske 
opreme, je treba paziti, da le – ta omogoča nadgradnjo (Wells et al., 1999, str. 54). Pred 
odločitvijo o nadgradnji, pa morajo organizacije preučiti naslednje korake (Compton, 2005, 
str. 48): 

1. določitev koristi 
Potrebno je ugotoviti, ali bo nadgradnja povrnila vloženo delo, čas in denar, ki bodo za 
nadgradnjo potrebni. 

 
2. držati se plana 
Pri nadgradnji se je treba držati plana, ki smo ga oblikovali pri uvedbi CRM sistema. 
Napaka bi bila, če bi nekaj kupili, pa za to še ni velike potrebe, hkrati pa smo v planu 
nakup predvideli za kasnejši čas. 
 
3. kontrola 
Pri nakupu CRM programske opreme je potrebna temeljita kontrola nakupljenega. Treba 
je preveriti, da je izdelovalec vključil v CRM vse, kar smo zahtevali. S tem se izognemo 
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potrebi po nadgradnji, saj program ne vsebuje aplikacij, ki jih za svoje delo potrebujemo 
in smo jih prvotno določili, pa jih nismo dobili. 
 
4. zmeraj dodajaj, nikoli odstranjuj 
Pri nadgradnji je treba paziti, da ne odstranimo že obstoječih aplikacij. Nič ni bolj 
neprijetno za uporabnika od spoznanja, da nova verzija programske opreme ne vsebuje 
več aplikacij, ki so mu v stari verziji zelo prav prišle. Še hujše je spoznanje, če je 
uporabnik sam vložil veliko truda, da so te aplikacije nastale. 
 
5. ne ukrepaj 
Pred odločitvijo o nadgradnji programske opreme je treba ugotoviti, ali smo v celoti 
izkoristili lastnosti, ki nam jih obstoječa verzija omogoča. Če tega nismo, nakup 
preložimo za kasnejši čas, ko se bodo pojavile potrebe, ki jih obstoječa verzija ne 
zadovoljuje v zadostni meri. 

 
5.2.8. Metrike 
 
Podjetja morajo postaviti cilje, ki jih je mogoče opazovati, in kazalce, ki se lahko merijo. 
Metrike CRM nudijo povratne informacije, ki kažejo na pravilno usmeritev podjetja ali 
nakažejo odstopanje od strategije CRM – ja. So osnova za obvladovanje sprememb. 
Pomembne so pri stimuliranju zaposlenih, saj se z ustreznimi matrikami lahko preprosto 
določi uspešnost zaposlenih. Eden od načinov ugotavljanja uspešnosti CRM – ja je 
spremljanje in reševanje točno določenih poslovnih problemov. Takšne matrike je treba 
skupaj s pričakovanimi cilji definirati že v fazi izdelave načrta za uvajanje CRM - ja. 
Spremljati jih je potrebno dlje časa. Primer metrik je prikazan v tabeli 4. 
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Tabela 4: Metrike CRM 
 

Cilji CRM Zaželeno 
izboljšanje 

Rezultati 
merjenja  

(6 mesecev) 

Rezultati 
merjenja  

(12 mesecev) 
Zmanjšanje časa, 
potrebnega za izdelavo 
seznama naslovov 
ciljne skupine, ki se 
uporablja za izvajanje 
marketinške akcije. 

Izdelava seznama je 
zaključena v manj kot 
enem dnevu. 

Izdelava seznama je 
zaključena v 3 – 5 urah. 

Izdelava seznama je 
zaključena v 1 – 4 urah. 

Zmožnost ponuditi 
dodaten ali nadomesten 
izdelek. 

Prodaja na podlagi 
dodatne ponudbe je 
uspešna v 8% 
primerov. 

Prodaja na podlagi 
dodatne ponudbe je 
uspešna v 6% 
primerov. 

Prodaja na podlagi 
dodatne ponudbe je 
uspešna v 10% 
primerov. 

Elektronska distribucija 
prodajnih poročil 
vodstvu podjetja. 

Zmanjšanje dela na 
tedenskem in 
mesečnem poročanju in 
posledično povečanje 
produktivnosti za 5 – 
10%. 

11% povečanje 
produktivnosti. 

12% povečanje 
produktivnosti, 
možnost opustitve 
enega 
administrativnega 
delovnega mesta. 

Zmanjšanje časa, 
potrebnega za 
analiziranje podatkov 
prodaje in podatkov o 
izplačanih provizijah. 

Opustitev usklajevanja 
podatkov z 
implementacijo 
centralne zbirke s 
podatki o kupcu. 

Ni pričakovati 
rezultatov, podatki še 
niso usklajeni. 

Uspešna 
implementacija enotne 
zbirke podatkov in 
prerazporeditev dveh 
analitikov. 

 
Vir: Dyche, 2001, str. 254 
 
Management odnosov z odjemalci se osredotoča na kupca, zato je smiselno uporabiti metrike, 
ki odražajo kupčevo vrednost za podjetje. 
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6. UVEDBA MANAGEMENTA ODNOSOV Z ODJEMALCI V 
PODJETJE TKK 
 
 
6.1. Predstavitev podjetja 
 
Podjetje TKK, Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. je bilo ustanovljeno 24. 
decembra 1947, in sicer kot podjetje Kreda Srpenica, z namenom izkopavanja in prodaje 
krede na trgu takratne Jugoslavije. 
 
Leto 1958 pomeni prelomnico v razvoju podjetja, saj so takrat s pomočjo medvoškega 
podjetja Color proizvedli prvi kemijski proizvod – steklarski kit, kjer so kot polnilo uporabili 
domačo kredo. Steklarskemu kitu so se kasneje pridružili še drugi izdelki. To so bili prvi 
koraki v smeri razvoja podjetja – smer kemija. Proizvodnjo so ponovno razširili leta 1963 s 
proizvodnjo dodatkov betonu in maltam.  
 
Leta 1972 je bil zgrajen nov, sodobno opremljen obrat za proizvodnjo dodatkov betonu t.i. 
Cementol-i. Tega leta so začeli proizvajati tudi t.i. Sikatvi-e, sušilce za barve in lake. V 
začetku sedemdesetih let se je Kreda Srpenica preimenovala v TKK, Tovarna kemičnih 
izdelkov in proizvodnja krede, Srpenica; leta 1975 pa se je podjetje kot TOZD TKK vključilo 
v domžalski Helios.  
 
Podjetje se je hitro razvijalo in raslo. Leta 1977 so zgradili nove proizvodne prostore za 
izdelavo tesnilnih mas in kitov, skladišče, spremljevalne prostore in laboratorije. Tem je 
kmalu sledil tudi nov obrat za sušenje in mletje gorske krede. Posodobili so tudi rudnik krede. 
V osemdesetih letih se je začela proizvodnja fugirnih mas ter lepil za keramične ploščice, kar 
je bil zametek proizvodnje specialnih sanacijskih malt v družini suhoprašnatih izdelkov. Od 
leta 1990 podjetje posluje spet samostojno, saj se je takrat ločilo od poslovnega sistema 
Helios. Od leta 1996 je podjetje delniška družba. 
 
Nov mejnik v zgodovini podjetja predstavlja začetek proizvodnje poliuretanske montažne 
pene ob koncu osemdesetih let. Veliko povpraševanje po poliuretanski montažni peni 
Tekapur je botrovalo odločitvi o modernizaciji in povečanju proizvodnih zmogljivosti. V letu 
1996 so zgradili nov proizvodni obrat s prvo avtomatsko polnilno linijo.  
 
Družba TKK Srpenica d.d. je danes s 187 zaposlenimi eden glavnih nosilcev gospodarskega 
razvoja v Zgornjem Posočju. Proizvodni program podjetja je zelo širok. Podjetje spremlja 
trende na trgu in skladno z njimi dopolnjuje proizvodni program z novimi izdelki ter opušča 
stare, neaktualne izdelke. Podjetje se je v zadnjem desetletju razvilo v pomembnega 
proizvajalca poliuretanske montažne pene, saj ga trenutni obseg proizvodnje uvršča med 
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sedem največjih proizvajalcev na svetu. V strukturi prodaje ima največji delež poliuretanska 
pena (dobra polovica), tesnilne mase predstavljajo slabo četrtino, dodatki za betone in malte 
pa slabo petino prodaje. V Sloveniji prodajo približno četrtino vse proizvodnje, ostalo 
izvozijo (največ v države bivše Jugoslavije). 
 
Izobraževanje, izpopolnjevanje doma in v tujini ter stalno sodelovanje z domačimi inštituti in 
tujimi strokovnjaki zagotavljajo nadaljnji razvoj in obetajo uspešno poslovanje podjetja tudi v 
prihodnosti. Vsi dosežki so plod dolgoletne proizvodne tradicije, visoke ravni tehnološkega 
znanja in izkušenj zaposlenih ter prepoznavnosti lastnih blagovnih znamk. Kot nosilni steber 
razvoja regije družba nenehno skrbi, da ne zaostane v konkurenčnem boju na trgu, obenem pa 
veliko pozornost namenja tudi varovanju okolja in skrbi za varno delovno okolje zaposlenih. 
Kot potrditev za izpolnjevanje politike kakovosti, varovanja okolja in zaposlenih na delovnem 
mestu je podjetje prejelo Certifikat ISO 9001:2000, ISO 14000:1996 in OHSAS 18001:1999. 
 
 
6.2. Razlogi za uvedbo strategije CRM 
 
Podjetje TKK hoče obdržati položaj vodilnega proizvajalca gradbene kemije na območju 
Balkanskega polotoka. Ravno tako želi ostati v skupini sedmih največjih proizvajalcev 
poliuretanske pene na svetu. Če pa želi doseči zastavljene cilje, mora zgraditi donosne 
dolgoročne odnose s svojimi odjemalci. Ti morajo videti podjetje kot poslovnega partnerja, na 
katerega se lahko zmeraj zanesejo in s katerim razvijajo proizvode, ki jih trg pričakuje. Ker 
TKK prodaja svoje izdelke drugim podjetjem, ti pa nato končnim kupcem, je medsebojno 
sodelovanje nujno, da je zagotovljeno uspešno poslovanje TKK – jevih odjemalcev. TKK 
mora s svojim kupcem razviti partnerski odnos. S kupcem si mora izmenjavati informacije, ki 
bodo pripomogle k hitremu razvijanju novih izdelkov in odpravljanju napak. To pa je mogoče 
le, če so zaposleni na TKK – ju svojim kupcem vedno na voljo, še zlasti, če upoštevamo 
dejstvo, da ima podjetje svoje kupce na vseh kontinentih. 
 
Ker je tudi na trgu gradbene kemije velika konkurenca, ki se z vstopom kitajskih in indijskih 
proizvajalcev še povečuje, je za TKK še kako pomembno, da so kupci zadovoljni s poslovnim 
sodelovanjem. To zadovoljstvo mora preprečiti, da bi kupci zamenjali dobavitelja, ker ima ta 
malenkostno cenejše proizvode, kot jih ima TKK. 
 
 
6.3. Postopek uvedbe strategije 
 
V tem poglavju prikažem korake, potrebne za uspešno uvedbo CRM strategije v podjetje TKK. 
V pomoč mi bo poglavje 5.2., ki sem ga prilagodil zaradi značilnosti B2B poslovanja. 
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6.3.1. Definiranje vizije 
 
TKK ima veliko podatkov o kupcih, prodaja mnogo različnih proizvodov, uporablja različne 
prodajne poti in komunikacijske kanale in deluje geografsko razpršeno. Zaradi vse močnejše 
konkurence, predvsem s strani velikih tujih podjetij, je nujno potrebno oblikovati in izpolnjevati 
prodajno – strateške koncepte, ki bodo povezali vrsto aktivnosti, podprtih z informacijsko 
tehnologijo in usmerjenih neposredno na kupca. V TKK je potrebno vpeljati sistem 
managementa odnosov z odjemalci, ki bo kot specializirano informacijsko področje predstavljal 
ključ do pridobivanja konkurenčnih prednosti v prihodnosti. 
 
Med dolgoročnimi cilji podjetja igra pomembno vlogo poznavanje kupcev, ki je podlaga za 
oblikovanje konkurenčnih ponudb. Da bi kupcu  lahko ponudbo napisali na kožo, ga je 
potrebno najprej dobro poznati, zaradi česar je potrebno v prvi fazi oblikovati zbirko podatkov. 
K obstoječim podatkom o kupcih je potrebno dodati nove, tako imenovane mehkejše podatke, 
na primer kdo sprejema nakupne odločitve, kdo vse nanj vpliva, kaj kupec počne v prostem 
času in podobno. 
 
6.3.2. Cilji 
 
Potrebno je opredeliti cilje, ki jih TKK želi doseči z vpeljavo CRM – ja. Cilj je predvsem 
organizirano zbiranje podatkov o odjemalcih za potrebe izboljšanja ponudbe proizvodov in 
povečanje zvestobe odjemalcev. TKK želi z uvedbo CRM – ja doseči naslednje cilje: 

- povečanje števila zadržanih kupcev s povečanjem zadovoljstva kupcev kot rezultatom 
večjega razumevanja kupcev, 

- identifikacija najbolj donosnih kupcev, 
- znižanje stroškov trženja s pripravo učinkovitih trženjskih akcij, 
- povečanje prodaje s ponudbo pravih produktov, 
- načrtovanje prihodnjih aktivnosti na področju prodaje, trženja in razvoja na podlagi 

analiz preteklih rezultatov. 
 
6.3.3. Prenova poslovanja 
 
Vpeljava CRM – ja v TKK je del prenove poslovanja. Sedanji poslovni procesi so naravnani 
predvsem na učinkovito proizvodnjo izdelkov. V prenovljeni sliki bodo v ospredju odjemalci. 
Prenovljeni procesi so usmerjeni k temu, da bo izdelek, ki ga bo kupec kupil, kvaliteten in da bo 
izpolnil kupčeva pričakovanja. 
 
6.3.3.1 Osveževanje zbirke podatkov 
 
TKK že ima enotno zbirko podatkov o kupcih. Težava se pojavlja pri prepočasnem ažuriranju 
podatkov. Zaradi tega je veliko podatkov zastarelih in neprimernih za uporabo. Zaposleni bi 
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morali sproti osveževati podatke. Enotna zbirka podatkov bi morala biti v realnem času 
dostopna tudi prodajnim zastopnikom na terenu. Prav tako bi morala biti v določenem delu 
dostopna tudi kupcem, ki bi lahko v vsakem trenutku pridobili informacije o svojem naročilu. 
 
Definirati bi bilo treba tudi podatke, ki se zbirajo v enotni zbirki podatkov. Ker ima TKK 
relativno veliko transakcij z odjemalci, je nujno določiti omejitve glede zbiranja podatkov, saj 
lahko velika količina nepomembnih podatkov povzroči obraten učinek od želenega. 
 
6.3.3.2. Zbiranje podatkov 
 
Popoln pogled na odjemalca zahteva, da se spremlja vse njegove interakcije s TKK – jem. Tako 
je potrebno spremljati njegova naročila, plačila, reklamacije, pripombe, obisk spletne strani,… 
Zajeti je treba čim večji obseg interakcij in jih vnesti v enotno zbirko podatkov.  
 
Pri prvem vnosu kupec pridobi identifikacijsko številko, na osnovi katere se nato vodi njegovo 
poslovanje. Ob stiku z novim odjemalcem se zajemajo osnovni podatki. Te podatke se nato 
vnese v zbirko podatkov s pomočjo obrazca na sliki 8 Podatke pridobivajo komercialisti, ki 
navezujejo prve kontakte s potencialnimi kupci. Kljub temu, da TKK posluje na 
medorganizacijskem trgu, pa prodajno nakupni proces ne  poteka na relaciji organizacija – 
organizacija, ampak na relaciji predstavnik prodajalca (komercialist) – predstavnik kupca 
(nabavnik). Tako komercialisti pridobijo podatke o nabavnem osebju, ki jih nato vnesejo v 
zbirko podatkov s pomočjo obrazca na sliki 9. Sedaj precej podatkov komercialisti obdržijo 
zase in jih ne vnašajo v zbirko podatkov. Težava se pojavi, ko bi bili določeni podatki uporabni 
tudi drugim zaposlenim, pa ti zanje ne vedo. Največja težava pa bi nastala ob zamenjavi 
komercialista, ko bi novi komercialist razpolagal z bistveno manj podatki, kot jih je imel stari 
komercialist. To bi bilo treba preprečiti s sprotnim vnosom podatkov v enotno zbirko.  
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Slika 8: Obrazec za vnos podatkov o kupcu (podjetju) 
 

 
 
Vir: Interno gradivo podjetja TKK 
 
Slika 9: Obrazec za vnos podatkov o kupcu (nabavni osebi) 
 

 
 
Vir: Interno gradivo podjetja TKK 
 
Posebno težavo pri vnosu podatkov predstavljajo predstavniki TKK – ja, ki delujejo na terenu 
(trgovski potniki, tehnologi). Ti nimajo neposrednega dostopa do zbirke podatkov izven 
podjetja, zato je njihov vnos podatkov precej okrnjen. Tem zaposlenim bi morali omogočiti 
dostop tudi izven matičnega podjetja. 
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Pomembnosti zbiranja podatkov bi se morali zavedati tudi tehnologi. Ker TKK proizvaja 
kemične izdelke za gradbeništvo, se TKK – jevi kupci pogosto posvetujejo s tehnologi o načinu 
uporabe izdelkov. Tako tehnologi pridobijo pomembne podatke od odjemalcev. Velika napaka, 
ki se sedaj pojavlja v podjetju, je, da tehnologi obdržijo te podatke zase oz. jih le ustno 
posredujejo ostalim zaposlenim v podjetju. Tehnologi bi morali najpogosteje zastavljena 
vprašanja in odgovore nanje posredovati tudi skrbniku spletne strani. Z objavo na spletni strani, 
bi ta postala bolj uporabna, povečal bi se obisk tudi ostalih podstrani, hkrati pa bi se 
razbremenilo delo tehnologov. Morali bi meriti tudi obiskanost spletne strani, ugotavljati, katere 
podstrani so najbolj obiskane in koliko časa se obiskovalec zadrži na posamezni strani. 
 
6.3.3.3. Komunikacijski kanali 
 
V TKK – ju imamo informacijski sistem, ki so ga na podlagi potreb uporabnikov izdelali 
zunanji izvajalci. Programska rešitev vsebuje posamezne podsisteme. Ti podsistemi so 
popolnoma integrirani14 med sabo. Informacijski sistem bazira na SQL zbirki podatkov, ki je 
nameščena na strežniku. Obstoječ informacijski sistem omogoča delno grajenje odnosov z 
odjemalci. Že na samem začetku so se zavedali, da bodo potrebe na trgu zahtevale njegovo 
nadgradnjo. Temu primerno je bil sistem zgrajena. Od leta 1995, ko se je prvič uporabil v 
poslovanju TKK – ja, je doživel že osmo nadgradnjo. Ker nova verzija obdrži temeljne 
lastnosti stare, uporabniki nimajo težav z delom na njej.  
 
Predvidevamo, da bomo integracijo koncepta CRM v informacijski sistem podjetja lahko rešili 
z vzpostavitvijo novega podsistema CRM v obstoječ sistem. Podsistem (modul) CRM bo 
nadgradil obstoječo zbirko podatkov s podatki, ki so potrebni za kvaliteten management 
odnosov z odjemalci. Podsistem bo omogočal uporabniku vpisovanje zabeležk o odjemalcih, saj 
na osnovi zapisa podatkov, ki jih omogoča sedanji informacijski sistem (promet kupca, plačilna 
disciplina, seznam nakupov, kontaktne osebe,…), kvalitetno grajenje odnosov s kupci ni 
mogoče. 
 
Prek svojega spletnega mesta podjetje posreduje informacije  trgu. Zaposleni v oddelku 
informatike in v oddelku marketinga so zadolženi za ažuriranje spletne strani. S tem je 
omogočeno hitrejše posredovanje informacij trgu, kot pa če bi spletno stran ažurirali njeni 
zunanji izvajalci.  
 
Komunikacija s kupcem poteka preko vseh komunikacijskih kanalov.  Omejena je le preko 
interneta, kjer je omogočeno komuniciranje samo preko elektronske pošte. V prihodnosti bo 
treba to obliko komuniciranja izboljšati. Kupcu bo treba omogočiti, da bo lahko sam preko 

                                                 
14 Integrirani sistem pomeni sistem, kjer se dokument vpisuje v sistem le enkrat. V sistemu je dostopen  vsem v 
okviru pooblastil. V integriranem sistemu ni ročnega pretipkavanja podatkov iz enega podsistema v drug 
podsistem. Dokumenti in podatki so shranjeni v zbirki podatkov in dostopni takoj, vedno in s kateregakoli mesta 
v skladu s pooblastili. 
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interneta izvedel naročilo v informacijski sistem TKK – ja brez nepotrebnega pošiljanja preko 
ostalih komunikacijskih poti in nepotrebnega prepisovanja. Ta samopostrežna uporaba bo tudi 
omogočila kupcu, da bo lahko spremljal potek izvršitve naročila, si tako lažje planiral zaloge in 
prevoz blaga iz TKK – ja v svoje skladišče. S tem se bo razbremenilo delo komercialistov, 
hkrati pa se bo zmanjšala možnost pojavljanja napak, saj sedaj komercialist sam vnese naročilo, 
ki mu ga posreduje kupec preko elektronske pošte ali pa preko faxa. 
 
6.3.3.4. Mobilni CRM 
 
Ker podjetje TKK posluje na medorganizacijskem trgu, je osebna prodaja najpogostejši in 
najbolj kvaliteten kontakt s kupcem. Zaradi tega je mesto zbiranja podatkov običajno oddaljeno 
od vira informacij. Mobilni CRM bo komercialistu na terenu omogočil, da se na podlagi 
določenih podatkov o odjemalcu, ki so že zbrani iz predhodnih pogovorov, na obisk dobro 
pripravi. Poleg tega bo lahko vse podatke v zvezi z odjemalcem takoj shranil in prenesel v 
podjetje, kjer bodo potem iz enotne zbirke podatkov na voljo tudi sodelavcem. Ker je na 
nekaterih območjih (Afrika, Rusija, Makedonija) pokritost z internetom, ki bo omogočil prenos 
podatkov v enotno zbirko podatkov, na zelo nizki ravni, bo komercialist podatke shranil v svojo 
zbirko in jih kasneje prenesel v TKK. 
 
Tehnologija mobilnega CRM bo komercialistom na terenu omogočila kakovostno obvladovanje 
vse večje količine podatkov o kupcih. Omogočeno bo kakovostno načrtovanje prodajnih 
pristopov in preprost dostop do podatkov. Pri tem bodo komercialisti uporabljali prenosne 
računalnike, ki bodo omogočili takojšen dostop do informacij in možnost hitrega vnosa 
podatkov pri njihovem izvoru.  
 
 
6.4. Analiza stroškov in koristi uvedbe strategije 
 
Pri uvedbi managementa odnosov z odjemalci v podjetje predstavlja največji strošek 
izgradnja informacijske rešitve. Pri tem se organizacije lahko odločilo za lasten razvoj ali pa 
za nakup. V primeru, da se podjetja odločijo, da bodo sama razvijala CRM informacijsko 
rešitev, potrebujejo za to dovolj usposobljene zaposlene, ki pa jih mora biti tudi zadostno 
število, da bo rešitev zgrajen v primernem roku. 
 
V primeru, da podjetje nima zadostnega števila usposobljenih ljudi, je veliko bolje, da pri 
izgradnji CRM - ja sodelujejo zunanji izvajalci. Ti poznajo svoje programske rešitve do 
potankosti, zato je izpadov in napak zelo malo. Ker na TKK – ju ni dovolj zaposlenih in 
znanja, da bi sami razvili CRM modul, ki bi omogočal kvalitetnejši management odnosov z 
odjemalci, bodo izgradnjo prepustili zunanjim izvajalcem. Glede na to, da bo moral biti CRM 
modul kompatibilen z obstoječim informacijskim sistemom, je za TKK najbolje, da modul 
oblikujejo izdelovalci informacijskega sistema. S tem se zmanjšajo tudi težave z uporabo 
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CRM modula, saj bo učenja s programom bistveno manj, kot pa če bi programsko opremo 
izdelal nekdo drug. Glede na potrebe podjetja in na število uporabnikov bi tak modul stal 1,8 
milijona SIT. 
 
Z učinkovitim izvajanjem CRM – ja bo TKK imel celovitejši pogled na svoje kupce. 
Zaposleni bodo natančno vedeli, kaj kupec od njih pričakuje. Temu ustrezno bodo 
komercialisti oblikovali ponudbe, tehnologi pa glede na kupčevo strokovno znanje predlagali 
ustrezne rešitve. V primeru, da bo komercialist zapustil TKK, se podjetje ne bo soočilo s 
problemom nevednosti, kaj se je nekdanji komercialist dogovarjal s kupcem. Nov 
komercialist bo na osnovi podatkov, ki prikazujejo zgodovino poslovanja s kupcem, 
nemoteno nadaljeval delo. CRM bo tudi omogočil učinkovitejšo kontrolo nad delom. 
Nadrejeni bodo lahko v vsakem trenutku lahko preverili število kontaktov, ki jih je podrejeni 
imel s kupcem in kaj se je z njim dogovoril. Temu primerno bo podrejenega nagradil in mu 
svetoval o nadaljnjem poslovanju. S pomočjo CRM – ja bo TKK lažje prepoznal ključne 
kupce. Zaposleni bodo hitreje vedeli, v katere kupce se splača vlagati in v katere ne. Cenovno 
občutljivim kupcem se bo posvečalo manj pozornosti in se več časa namenilo kupcem, ki ne 
bodo odšli h konkurenci v trenutku, ko bo konkurenca malenkostno znižala cene. Uspešno 
izvajanje CRM – ja bo tudi pospešilo nakupni proces. Na osnovi zapisane zgodovine 
komuniciranja s potencialnim kupcem v enotni zbirki podatkov, se bo natančno vedelo, zakaj 
je nakupni proces zastal. Kar najhitreje se bo poskušalo odpraviti vzroke za zastoj in 
omogočilo izvedbo prvega nakupa. 
 
Gledano s tehnološkega vidika v TKK – ju ne bi smelo biti težav z učinkovito uvedbo 
managementa odnosov z odjemalci Obstoječi informacijski sistem že omogoča delni CRM. 
Nakup CRM modula pa bi podjetju omogočil popolno izvajanje strategije. Veliko večjo oviro 
predstavljajo zaposleni, predvsem starejši kader. Miselnost, da bomo prodali samo, če bomo 
najcenejši, ne zagotavlja dolgoročnega uspešnega poslovanja. Treba bi bilo spremeniti tudi 
pogled na podatke o kupcih. Zaposleni bi se morali bolj zavedati, kako pomembni so ti 
podatki. Morali bi jih pogosteje zbirati in vnašati v enotno zbirko. Večjo pozornost bi bilo 
potrebno nameniti ključnim kupcem in njihovo znanje uporabiti za razvoj novih proizvodov. 
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7. CRM IN MEDORGANIZACIJSKI TRG 
 
 
V množici literature, ki sem jo preučil, številni avtorji opisujejo splošne značilnosti CRM – ja, 
za katere bi lahko dejali, da so osredotočene predvsem na izvajanje managementa odnosov z 
odjemalci na porabniškem trgu. Razlog, da se v zadnjem času posveča večjo pozornost  CRM 
– ju na B2C15 trgu, je v spoznanju podjetij, da bodo obdržala donosne kupce samo v primeru, 
če bodo z njimi izoblikovala dolgoročne pozitivne odnose. To pa je možno samo v primeru, 
da podjetje do potankosti pozna svojega kupca, ve za njegove potrebe in želje in mu jih kar v 
največji meri poskuša uresničiti. Ker pa imajo podjetja na porabniškem trgu večje število 
kupcev, je tudi količina podatkov, ki so potrebni za razvijanje odnosov precejšnja. Nujna je 
uporaba informacijske tehnologije, če hočejo podjetja učinkovito izvajati CRM.  
 
Zaradi značilnosti poslovanja na medorganizacijskem trgu (manjše število kupcev, strokovni 
nakupi, večja vrednost nakupov, večje tveganje pri poslih, večji pomen zaupanja, daljši 
prodajni cikli, …) je za taka podjetja nujno, da poznajo svojega  kupca, če ga hočejo obdržati. 
Tukaj je CRM nekaj samo po sebi umevnega, zato se njegova pomembnost ne poudarja toliko 
kot na B2C trgih.  Od podjetij na B2B trgu se pričakuje, da svojo ponudbo prilagajajo 
kupčevim željam, pri tem pa morajo paziti, da stroški prilagoditve niso večji od koristi, ki jih 
imajo od posameznega kupca. Zaradi tega je potrebno preučiti, kakšne spremembe v 
proizvodnem procesu bo povzročila kupčeva želja, kakšne koristi bo podjetje od tega imelo in 
kako bo to vplivalo na odnos do odjemalca. Zelo pomembno je pravočasno odkrivanje 
ključnih kupcev. 
 
Kako tesni so odnosi in kako pomembna je vloga CRM - ja na medorganizacijskem trgu, je 
razvidno tudi iz poslovnega sodelovanja, ko proizvajalec in kupec skupaj razvijata nek 
proizvod. Kupec glede na zahteve trga posreduje proizvajalcu lastnosti, ki naj bi jih bodoči 
izdelek imel, proizvajalec pa na osnovi podanih lastnosti razvije želeni proizvod. Pred 
nakupom lahko kupec tudi večkrat testira proizvod in poda predloge za izboljšanje. Rezultat 
skupnega razvijanja proizvoda je v obojestransko korist, saj ga tako kupec kot prodajalec 
lahko prodata po višji ceni, ker na trgu ni velike konkurence. V idealnih razmerah sta lahko 
celo edina, ki razpolagata s tem izdelkom.  
 
Preden pa se proizvajalec in kupec odločita za skupno razvijanje proizvoda, so potrebna 
pogajanja, katerih rezultat je močno odvisen od poznavanja nasprotne strani. Več kot imaš 
kvalitetnih podatkov o nasprotni strani, bolje jo poznaš, boljši je rezultat pogajanj. Tukaj se še 
enkrat vidi pomembnost CRM – ja, saj je večina nakupov na medorganizacijskem trgu 
posledica predhodnih pogajanj, kjer se dobavitelj in kupec dogovarjata o cenah proizvodov, 
roku plačila, dobavnih pogojih, kvaliteti in količini kupljenih izdelkov in nenazadnje stopnji 

                                                 
15 V literaturi je poslovanje na porabniškem trgu poznano pod kratico B2C (business to customer). 
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prilagajanja proizvoda kupčevim željam. Za dolgoročno uspešno sodelovanje je nujno treba 
doseči tak dogovor, kjer obe strani pridobita.  
 
Razlika med B2C in B2B trgom je tudi v načinu pridobivanja podatkov o odjemalcih. Na 
B2C trgu prodajalci pridobivajo podatke o svoji kupcih preko klicnih centrov, kartic 
ugodnosti, kartic lojalnosti, kjer se vsak klic ali nakup preko kartice zabeleži v zbirki 
podatkov podjetja. Na osnovi teh podatkov se nato delajo analize, katerih rezultat so ponudbe, 
prilagojene potrebam in željam kupcev. Ob uspešnem izvajanju CRM – ja kupec dobi 
občutek, da ga podjetje obravnava kot osebo z imenom in priimkom in ne kot številko. Zaradi 
tega se bo tudi pri nakupu odločil za izdelek prodajalca, ki razvija pozitiven odnos z njim.  
 
Na B2B trgu pa podjetja pridobivajo podatke o svojih kupcih na osnovi neposrednih 
kontaktov, ki jih imajo z njimi. Največ podatkov pridobijo komercialisti, ki se osebno 
sestanejo s kupcem, komunicirajo z njim preko telefona ali elektronske pošte. Pogosto so 
poleg komercialistov na medorganizacijskem trgu v stiku s kupci tudi tehnologi. Čeprav je 
kupec na medorganizacijskem trgu neko drugo podjetje, pa komuniciranje poteka s fizično 
osebo, ki je predstavnik tega podjetja. Najpogosteje je to oseba zaposlena v nabavi. Poleg  
nabavnika na nakupni proces vpliva še tehnolog, uporabnik proizvoda, včasih tudi vodstvo 
podjetja. Zaradi tega je potrebno razvijati odnose s celotno skupino in ne samo z eno osebo, 
kot je to značilno na B2C trgu. 
 
Ker je na medorganizacijskem trgu glavni cilj nakupa neprekinjena kupčeva proizvodnja, 
poteka nakup veliko bolj razumsko kot na B2C trgu.. Posledično je lahko nakupni proces 
dolgotrajnejši in se izvede šele po večkratnih pogajanjih. Če podjetje učinkovito izvaja CRM, 
potem beleži vsak stik z obstoječim ali potencialnim kupcem. S tem se izogne napaki, da bi 
pozabilo, kaj se je s potencialnim kupcem že dogovarjalo. Na osnovi beleženja preteklih 
kontaktov ve, do katere faze je v medsebojnem sodelovanju že prišlo in zakaj se nakup še ni 
izvedel. Pri ponovnih pogajanjih se poslužuje podatkov, ki jih ima v svoji zbirki o nasprotni 
strani, se z njihovo pomočjo izogiba dejanjem, ki bi zavrla pogajanja in poskuša doseči 
dogovor, ki bi bil za podjetje kar najboljši.  
 
Medorganizacijski kupec natančno ve, kateri proizvod bo zadovoljil njegovo potrebo, zato ga 
je težje prepričati v nakup substituta, ki ga še ne pozna. Včasih se zgodi, da potencialni kupec 
večkrat testira nov izdelek, preden se odloči za nakup. To pomeni, da preteče bistveno več 
časa od prvega kontakta do prvega nakupa, kot pa na B2C trgu, kjer so brezplačna testiranja 
izdelkov zelo redka in se nakup največkrat izvede v trenutku, ko kupec vidi proizvod. Podjetje 
na B2B trgu ima lahko istočasno večje število potencialnih kupcev in če ne izvaja CRM – ja, 
ne ve, kaj se je z določenim potencialnim kupcem že dogovorilo in zaradi katerega vzroka je 
nakupni proces zastal. Ponudnik bi izpadel kot zelo neresen, če bi ponovno dal v testiranje isti 
proizvod, ki ga je potencialni kupec že zavrnil oz. bi spremenil lastnosti izdelka in pogoje 
poslovanja, za katere sta se že dogovorila. V primeru učinkovitega izvajanja CRM – ja, je 
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ponudniku potreben samo pogled v zbirko podatkov o potencialnem kupcu, kjer je shranjena 
zgodovina poslovanja, in že bo vedel, kaj je bilo dogovorjeno. 
 
Pri nakupnem procesu na medorganizacijskem trgu sodeluje večje število ljudi. Vsak s svojo 
vlogo (uporabnik, vplivnež, odločevalec, potrjevalec, nakupovalec, čuvaj) vpliva na nakupno 
odločitev. S pozornim spremljanjem sogovornikov, zapisovanjem teh opazk v enotno zbirko 
podatkov ter z analizo podatkov, komercialist hitreje prepozna vlogo, ki jo ima sogovornik. 
Temu primerno se pripravi na pogovor. Ravno tako ostali zaposleni s pomočjo podatkov, 
shranjenih v enotni zbirki podatkov, hitreje najdejo primernega sogovornika v kupčevem 
podjetju.  
 
Management odnosov z odjemalci na B2B trgu je težje izvajati kot na B2C trgu. Eden izmed 
razlogov je večje število ljudi, ki sodelujejo v nakupno  - prodajnem procesu. Za učinkovito 
izvajanje CRM – ja je nujno, da vsak zaposleni v prodajnem podjetju beleži ugotovitve in 
vsebino pogovorov, ki jih je imel s predstavniki nakupnega podjetja. Dovolj je, da samo en 
sodelavec ne vnaša podatkov o odjemalcu v enotno zbirko, in management odnosov z 
odjemalci ne deluje učinkovito. Drugi razlog za težje izvajanje CRM – ja na B2B trgu kot na 
B2C trgu je odjemalec. Na B2C trgu je odjemalec posamezna oseba. Naloga ponudnika je, da 
zbere kar največ uporabnih podatkov o tej osebi, na osnovi teh podatkov ugotovi želje, 
potrebe in pričakovanja odjemalca in na osnovi ugotovitev optimizira prodajo. Na B2B trgu 
pa je odjemalec podjetje, ki ga predstavljajo zaposleni. Ponudnik mora zbrati uporabne 
podatke od vseh zaposlenih, ki vplivajo na nakup, in na osnovi te množice podatkov izvajati 
aktivnosti, ki bodo omogočale dolgoročno dobičkonosno poslovanje. Razlog za težje 
izvajanje CRM – ja na B2B trgu so tudi odjemalčeva pričakovanja. Tukaj so pričakovanja 
večja kot na porabniškem trgu. Odjemalec pričakuje, da bo ponudnik prilagodil proizvode 
njegovim zahtevam, da mu bo v primeru nakupa tehnično zahtevnejših proizvodov nudil 
brezplačne poprodajne storitve v obliki izobraževanja, servisiranja in v nekaterih primerih 
celo iskanja kupcev. 
 
Posledice slabega managementa odnosov z odjemalci so veliko večje na B2B trgu kot pa na 
B2C trgu. Na B2B trgu je manjše število odjemalcev, zato izguba enega dobičkonosnega 
odjemalca povzroči večji upad prodaje kot pa izguba enega dobičkonosnega odjemalca na 
B2C trgu. V primeru, da podjetje posluje z majhnim številom odjemalcev, lahko izguba 
pomembnega kupca povzroči celo propad podjetja. Na B2C trgu, kjer ima podjetje večje 
število odjemalcev, je to skoraj nemogoče. 
 
CRM je filozofija, zato se postopek uvajanja bistveno ne loči glede na B2B ali B2C trg. Ko 
podjetje osvoji miselnost CRM- ja in jo zaposleni sprejmejo, je tehnična rešitev samo 
pripomoček za učinkovito izvajanje managementa odnosov z odjemalci. Ker pa imajo 
podjetja na medorganizacijskem trgu manjše število odjemalcev, kot podjetja na B2C trgu in 
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so izdelki bolj ali manj prilagojeni željam kupcev, je izvajanje managementa odnosov z 
odjemalci še kako pomembno, če hočejo podjetja dolgoročno uspešno poslovati. 
 
 

8. SKLEP 
 
 
Večina podjetij je še vedno tradicionalno usmerjena k proizvodom in storitvam, zato razvija 
proizvode, za katere lahko le upa, da jih bo prodala. Dejstvo pa je, da je v globalnem svetu 
povsod konkurenca. Konkurenčna podjetja hitro sledijo inovacijam. Podjetja se čedalje bolj 
soočajo s konkurenco, ki zaradi obsega svojega poslovanja lahko poslujejo z nižjimi stroški. 
Da bi zadržala konkurenčno prednost, morajo svoje poslovanje usmeriti k odjemalcu. Samo s 
poznavanjem svojih odjemalcev, njihovih navad in razumevanjem njihovih poslovnih potreb 
jim lahko nudijo želene proizvode in storitve.  
 
Sodobno podjetje mora kupcu ponuditi dodano vrednost in hkrati prinesti dobiček. Biti mora 
na pravem mestu ob pravem času s pravim proizvodom in management odnosov z odjemalci 
nam omogoča, da ta cilj dosežemo. CRM zahteva, da podjetje spremeni svoj tradicionalni 
pogled na poslovanje. Podjetje mora slediti svojemu kupcu skozi celoten prodajni cikel od 
potencialnega odjemalca do kupca, plačnika, uporabnika produkta in do dolgoročnega 
partnerstva. Strategije, ki so usmerjene k odjemalcu, zahtevajo, da podjetja upoštevajo 
različne vrste odnosov z odjemalci, od direktne prodaje, upravljanje ključnih kupcev, obiska 
anonimnih obiskovalcev preko interneta, do osebnega (personaliziranega) trženja preko 
spletnega portala. Z uporabo pridobljenih informacij lahko spremenimo način interakcije. 
Vedenje o kupcu nam nudi celo vrsto možnosti, od dodatnih popustov zaradi predhodnih 
nakupov do ponudbe novih proizvodov in storitev glede na značilnosti kupca.  
 
CRM lahko za podjetje pomeni veliko, saj zmanjšuje stroške pridobitve novega kupca, 
poveča zadovoljstvo kupca in poveča možnost ponovnega nakupa. Kupci so na splošno bolj 
povezani s podjetjem in pretok informacij je lažji. Podjetje spremlja dogodke, povezane s 
kupcem, in na ta način ugotovi njegove nakupne navade, poveča njegovo zadovoljstvo, ga 
ciljno obvešča. Uvajanje sistema CRM zahteva jasno opredeljevanje ciljev, obenem pa mora 
ponudnik razumeti poslovne modele podjetja in rešitev prilagoditi do te mere, da se sistem 
CRM vključi v poslovanje. 
 
Celotni pristop k managementu odnosov z odjemalci pa zahteva postopno uvajanje in močno 
podporo informacijske tehnologije. Nova tehnologija podjetju omogoča pridobivanje in 
zbiranje podatkov o kupcih, shranjevanje le – teh ter tudi njihovo analiziranje. Pri razvijanju 
odnosov s kupci ima informacijska tehnologija pomembno vlogo, saj služi podjetju za 
spremljanje, proučevanje in odkrivanje vzorcev nakupnega vedenja odjemalcev ter 
predvidevanja njihovega obnašanja v prihodnosti. Razumevanje obnašanja kupcev podjetju 
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pomaga pri prihodnjih odločitvah, trženjskih aktivnostih, oblikovanju ponudbe, 
komuniciranju,… Na ta način podjetje iz podatkov ustvarja zanj pomembne informacije in 
znanje o odjemalcih, kar predstavlja konkurenčno prednost podjetja.  
 
Zaradi značilnosti poslovanja na medorganizacijskem trgu je pomembnost poznavanja kupca 
večja kot na porabniškem trgu. Dobavitelji pogosto prilagodijo svojo ponudbo potrebam 
posameznih kupcev, upoštevajo njihove tehnične zahteve in dobavne želje. Pred nakupom 
potekajo pogajanja in testiranja izdelkov, kar podaljša nakupni proces. Bolje kot podjetja 
izvajajo CRM, krajši je nakupni proces in večja je verjetnost, da bo kupec zadovoljen z 
izdelkom. Medorganizacijskega poslovanja si brez managementa odnosov z odjemalci ne 
moremo predstavljati. Lahko bi rekli, da so CRM rešitve izšle iz medorganizacijskega 
poslovanja, kjer je vrednost in kompleksnost odjemalca večja, prav tako tveganje pri poslih in 
pomen zaupanja. Bolje kot poznamo odjemalca, manjše je tveganje in večje je zaupanje.  
 
V magistrski nalogi  so predstavljena izhodišča za uspešno vpeljavo managementa odnosov z 
odjemalci v proizvodno podjetje, ki deluje na medorganizacijskem trgu. Ker pa je CRM 
filozofija, se postopek uvajanja bistveno ne loči glede na B2B ali B2C trg. Ko podjetje osvoji 
miselnost CRM- ja in jo zaposleni sprejmejo, je tehnična rešitev samo pripomoček za 
učinkovito izvajanje managementa odnosov z odjemalci. Prav tehnična rešitev pa predstavlja 
glavni strošek uvedbe strategije in jo je potrebno oblikovati za vsako organizacijo posebej 
glede na potrebe in značilnosti poslovanja. Poslovanje na B2B trgu pa se razlikuje od 
poslovanja na B2C trgu, zato sem v magistrski nalogi prikazal te razlike in njihov vpliv na 
izvajanje managementa odnosov z odjemalci. 
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