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Povzetek 
Magistrsko delo obravnava problematiko analitičnega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev. Opisano je mesto analitičnega oz. strateškega 
upravljanja odnosov s strankami v sklopu celovitega upravljanja odnosov s strankami ter pomen 
le tega za ponudnike telekomunikacijskih storitev. Opisane so posebnosti celovitega upravljanja 
odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev, ki izhajajo iz načina 
poslovanja in narave podatkov. 

Delo nakazuje smer razvoja analitičnega sistema upravljanja odnosov s strankami in predstavlja 
tipične analize, ki jih potrebuje ponudnik telekomunikacijskih storitev pri uspešnem upravljanju 
odnosov s strankami. Opisana je osnovna arhitekturna shema, ki je še posebej razčlenjena za 
analitičen del. 

Opisan je predlog rešitve, ki zajemajo sisteme za poslovno inteligenco, podatkovne zbirke, 
rudarjenje podatkov, sisteme za upravljanje znanja in analitično obdelavo podatkov v realnem 
času.  

V osrednjem delu je predstavljen predlog organizacijsko programske rešitve, ki zajema analizo 
zahtev in definiranje problematike, analizo stanja, izbiro podatkov glede na definirano 
problematiko, gradnjo podatkovne zbirke, izbiro programskih orodij in način dela pri uvedbi in 
vzdrževanju takšnega sistema. Opisana je tudi problematika pri uvajanju, ter stroški vpeljave 
sistema in donosnost naložbe. 

Summary 
Analytical customer relationship management for telecommunication providers 

The master thesis deals with analytical customer relationship management (CRM) for 
telecommunication providers. The place of analytical CRM as the part of the whole CRM and 
the importance of it for telecommunication providers are presented. The thesis shows the 
specialities of CRM for telecommunication providers which are result of business and the 
nature of data. 

The analysis important for telecommunication providers are divided by their nature and not 
according to their usage in different department. The ecosystem of CRM and specially the 
analytical part in them are presented. 

The proposal which included the system for business intelligence, data bases, data mining, 
knowledge management and business activity monitoring has been drawn up.  

In the main part of the thesis the proposal for implementation of analytical CRM in the 
enterprise has been drawn. This proposal include the analysis of requirements, the problem 
definition, the state analysis, the data selection, the data base building, the software evaluation 
framework and the mode of work by implementing and maintaining this system. The problems 
by implementation, return on investment and costs by implementing the system for analytical 
CRM are discussed. 
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1 Uvod 

1.1 Opis problematike 

Podjetja, ki tržijo telekomunikacijske storitve so v zadnjem času v vedno bolj nezavidljivem 
položaju. S sprejetjem Zakona o telekomunikacijah, ki na telekomunikacijskem tržišču 
uveljavlja liberalizacijo in demonopolizacijo, je konkurenca na tem področju vedno večja 
(Zakon o telekomunikacijah, 2. člen, 66. člen, 110. člen). To velja tako za ponudnike 
mobilnih telefonskih storitev kot internetnih, razmere pa se spreminjajo tudi pri fiksnih 
telefonskih storitvah (Zakon o telekomunikacijah, 152. člen). 

Da telekomunikacijsko podjetje ostane ali postane uspešen ponudnik telekomunikacijskih 
storitev, mora izpolnjevati vedno večje potrebe naročnikov, zagotavljati dobiček v poslovanju 
in biti z novimi idejami korak pred konkurenco. Pri upravljanju odnosov s strankami gre za 
poslovni izziv, saj podjetje prilagaja poslovno strategijo, organizacijsko strukturo in procese z 
namenom, da bi bili vsi stiki s strankami upravljani s ciljem zadovoljevanja strank, hkrati pa 
seveda doseganja koristi in dobička za podjetje. Telekomunikacije so zagotovo panoga, ki 
poleg bančništva čuti največjo potrebo po uvajanju sistemov za upravljanje odnosov s 
strankami, zlasti zaradi hitrega tehnološkega napredka na tem področju in silnega pritiska 
konkurence (Marolt, 2002; Ferle, 2002). 

Vse večja konkurenca na področju ponudnikov telekomunikacijskih storitev pomeni 
predvsem boj za stranke. Sedanje stranke zahtevajo sklope izdelkov oziroma storitev z 
dodano vrednostjo. Da jim podjetje lahko to zagotovi, mora poznati navade posameznih 
strank, predvideti njihove mogoče prebege k drugim ponudnikom telekomunikacijskih 
storitev, omogočiti razvoj novih storitev in oblikovati cene za te storitve, preprečevati zlorabe 
in še marsikaj. Zato analitično upravljanje odnosov s strankami, kot del celovitega upravljanja 
odnosov s strankami, niso le informacijski sistem in ustrezne baze podatkov, temveč v prvi 
vrsti strategija in poslovni izziv, ki ga mora podjetje sprejeti, da spozna svoje stranke, njihove 
potrebe in pričakovanja (Shah, 2002; Hagemeyer et al., 2003).  

Seveda pa je potrebna tudi tehnologija, zato je pomembna prava izbira in postavitev 
informacijskega sistema, ki bo omogočal učinkovito upravljanje odnosov s strankami v 
podjetju. Vpeljava celovitega upravljanja odnosov s strankami pomeni integracijo operativnih 
in analitičnih sistemov v podjetju. Analitični sistemi so namenjeni analiziranju informacij, 
ugotavljanju poslovne vrednosti in dobičkonosnosti, izdelavi različnih analiz (Humbarger, 
2002). Podatki, ki jih imamo, postanejo informacije, ko spremenijo naše poslovno odločanje. 
Informacije pa postanejo znanje, ko spremenijo naše poslovne procese. Z drugimi besedami – 
znanje zagotavlja temelje za prenovo poslovanja. To pa nam, pri veliki količini podatkov, 
lahko omogoči le ustrezen informacijski sistem (Hackathorn, 2001). 

Projekt vpeljave analitičnega upravljanja odnosov s strankami je projekt v informatiki, ki je 
sorazmerno velikega obsega. Da si zagotovimo temelje uspeha, je pomembno, da smo pozorni 
predvsem na naslednje poslovne dejavnike: premajhna angažiranost vodstva podjetja v 
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projektu, obravnavanje projekta zgolj kot tehnološkega problema, pomanjkanje razumevanja 
potreb z vidika stranke, premajhna angažiranost vseh oddelkov v podjetju in pomanjkanje 
zavedanja zaposlenih o upravljanju odnosov s strankami. Pomembni pa so tudi tehnološki 
dejavniki, saj se je treba zavedati, da nakup ustreznega programskega paketa še zdaleč ne 
pomeni uvedbe celovitega upravljanja odnosov s strankami. Gre tudi za integracijo z drugimi 
informacijskimi sistemi, oviro pa velikokrat predstavljata še pomanjkanje celovitih informacij 
o strankah in slaba kakovost informacij (Marolt, 2002; Nelson et al., 2001). 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen dela je predstaviti mesto analitičnega upravljanja odnosov s strankami (CRM –
Analitical Customer Relationship Management) v sklopu celovitega upravljanja odnosov s 
strankami kot poslovne strategije za podjetje, ki trži telekomunikacijske storitve. Ta del 
celovitega upravljanja odnosov s strankami je sicer stranki skrit, vendar je dokaj obsežen in 
zahteven tako z vidika poslovanja, kot z vidika zbiranja in obdelave podatkov – torej 
informacijskega sistema, ki nam to omogoča. Če postavimo kupca oz. stranko v središče 
poslovanja podjetja, kar je pri vpeljavi upravljanja odnosov s strankami zagotovo potrebno, 
zahteva to tudi reorganizacijo poslovnih procesov in nenazadnje podporo sodobne 
računalniške in informacijske tehnologije. 

Analitično upravljanje odnosov s strankami obsega opravljanje analiz nad vsemi podatki, ki 
jih imamo o strankah. S pomočjo pridobljenih modelov in napovedi lahko bolje spoznavamo 
stranko, ji prilagajamo storitve in izdelke ter izboljšujemo načine poslovanja z njo, 
predvidimo in preprečimo prebege strank k drugim ponudnikom telekomunikacijskih storitev, 
omogočimo razvoj novih storitev in oblikovanje cen za te storitve, preprečimo zlorabe in še 
marsikaj.  

Namen magistrskega dela je, poleg podrobne predstavitve analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami, tudi predlog modela analitičnega upravljanja odnosov s strankami in predlog 
implementacije sistema, ki bo omogočal pridobivanje in obdelavo zbranih podatkov ter 
izdelovanje potrebnih analiz za podjetje, ki trži telekomunikacijske storitve. 

Cilj dela je osvetliti položaj analitičnega upravljanja odnosov s strankami v podjetju, ki trži 
telekomunikacijske storitve. Glavni cilj je narediti model analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami, ki bo omogočal podjetju analize podatkov in s tem pomoč pri odločanju v celoti, še 
posebej pa na področju upravljanja odnosov s strankami. Cilj dela je izdelati tudi predlog 
implementacije sistema, ki bo omogočal zbiranje in obdelavo podatkov ter izdelavo analiz, 
potrebnih za analitično upravljanje odnosov s strankami. Cilj izdelave predloga 
informacijskega sistema je tudi predlog oblikovanja projektne skupine in poteka dela takšne 
projektne skupine, ki naj bi zagotavljala čim večjo uspešnost pri delu. Pri tem nameravam 
upoštevati priporočila svetovalnih skupin s tega področja (Meta Group, Gartner) in drugo 
sodobno strokovno literaturo. Uporabila pa bom tudi svoje izkušnje pri podobnih nalogah. 
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Analizirani bodo tudi glavni problemi, na katere naletijo podjetja pri vpeljavi takšnih 
sistemov, tako na tehničnem, kot na metodološkem področju. 

1.3 Metoda dela 

Magistrsko delo je zastavljeno tako, da vključuje strokovno poglobitev in znanstveno 
raziskovalni nivo.  

Prvi del obsega opredelitev upravljanja odnosov s strankami in bolj poglobljeno opredelitev 
analitičnega dela upravljanja odnosov s strankami. V ta namen sem uporabila pristop zbiranja 
in preučitev sodobne domače in predvsem tuje strokovne literature. Drugi del obsega predlog 
arhitekture modela za ponudnika telekomunikacijskih storitev, pri čemer sem poleg domače in 
tuje strokovne literature upoštevala tudi priporočila svetovalno–analitičnih družb ter praktične 
in metodološke primere iz prakse (Baragoin et al., 2001). V arhitekturo sem vključila sodobne 
pristope sistemov za poslovno inteligenco (Adelman et al., 2002; Lowe 2003), podatkovna 
skladišča (Kimball et al. 1998; Mattison, 1997), rudarjenje podatkov, sistemov za upravljanje 
znanja (Harris, 2003; Harris, 2003a; Rajkovič,2002) in druge pristope, potrebne za izdelavo 
sistema, ki bo omogočal analitično upravljanje odnosov s strankami. 

1.4 Struktura magistrskega dela 

Magistrsko delo je razdeljeno na devet poglavij. Po uvodnem sledi poglavje, ki opredeljuje 
pojem analitičnega upravljanja odnosov s strankami in njegovo vlogo v celovitem upravljanju 
odnosov s strankami. 

Tretje poglavje predstavlja pomen analitičnega upravljanja odnosov s strankami v poslovni 
strategiji podjetja. Opisani so gradniki celovitega upravljanja odnosov s strankami in vloga 
posameznih gradnikov. 

Četrto poglavje opisuje stanje v telekomunikacijah ter potrebo in vlogo po celovitem 
upravljanju odnosov s strankami, še posebej pa analitičnem upravljanju odnosov s strankami 
za ponudnike telekomunikacijskih storitev. 

Peto poglavje vsebuje predlog modela analitičnega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev. Predlagana je metoda dela, prikazana je analiza 
stanja, pomen podatkov ter osnovna arhitekturna shema sistema. Predstavljene so možne 
rešitve, ki vključujejo podatkovne zbirke ter opis prednosti in slabosti vsake od njih, sisteme 
za poslovno inteligenco, rudarjenje podatkov, sisteme za upravljanje znanja in analitično 
obdelavo podatkov v realnem času. 

Šesto poglavje je opis konkretnega predloga za implementacijo sistema za analitično 
upravljanje odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev. 

Sedmo in osmo poglavje obravnavata problematiko uvajanja celovitega upravljanja odnosov s 
strankami ter analizo stroškov uvedbe sistema. 
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2 Opredelitev pojma analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami 

2.1 Celovito upravljanje odnosov s strankami 

Celovito upravljanje odnosov s strankami se s tujo kratico najpogosteje imenuje CRM – 
Customer Relationship Management. Na celovito upravljanje s strankami lahko gledamo z 
različnih vidikov in tako najdemo tudi zelo različne definicije. Tu je naštetih nekaj primerov: 

»Infrastruktura, ki omogoča upodobitev in rast vrednosti stranke ter pravi način, kako 
motivirati dobre stranke, da ostanejo lojalne (Dyche, 2001, str. 4) .« 

 »Celovito upravljanje odnosov s strankami je poslovna strategija, ki vključuje segmente 
prodaje, marketinga in servisa, da bi tako optimizirali dobičkonosnost, prihodek in 
zadovoljstvo strank (Shaw, 2002).« 

 »Celovito upravljanje s strankami je uvedba k strankam usmerjene poslovne strategije, ki 
povzroči preoblikovanje funkcionalnih aktivnosti in zahteva reinženiring poslovnih procesov 
ter je podprta, ne pa vodena, s tehnologijo namenjeno celovitemu upravljanju s strankami 
(Lee, 2000, str. 1).« 

Smo v obdobju upravljanja odnosov s strankami, kar je odgovor na spremembe v okolju, ki 
jim dosedanji način poslovanja podjetij ni mogel in ne more uspešno slediti. Medtem ko so se 
v preteklosti s strankami ter ugotavljanjem njihovih potreb in želja ukvarjali večinoma tržniki, 
je zdaj stranka v središču vseh poslovnih področij. Učinkovito uporabo informacij o 
posameznikih, ki so del nepregledne množice, je omogočil tehnološki razvoj v zadnjem 
desetletju. Vplival je tudi na spremembo obnašanja potrošnikov, ki so zaradi dobre 
informiranosti vse zahtevnejši (Postma, 2001). 

Celovito upravljanje s strankami se po priporočilih velikih svetovalnih hiš s tega področja 
(Meta Group, Datamonitor, Bloor) deli na (Foss et al., 2001): 

Kolaborativno upravljanje odnosov s strankami – Sestavlja ga množica aplikacij, s 
katerimi zunanji akterji poslovnega sistema neposredno komunicirajo s podjetjem (npr. portal, 
klicni center). 

Operacijsko upravljanje odnosov s strankami – Zajema transakcijske aplikacije, ki 
podpirajo različne poslovne funkcije podjetja – prodajni proces, marketinške procese, 
upravljanje materialnih, finančnih in kadrovskih virov znotraj podjetja. Tipične aplikacije so: 
sistemi ERP/ERM, aplikacije za upravljanje nabavne verige, avtomatizacija marketinga, 
avtomatizacija prodaje, klicni centri, prodaja na terenu, storitve na terenu. 

Analitično upravljanje odnosov s strankami – Zajema integracijo informacij o strankah, 
financah, marketingu in omogoča osredotočeno, efektivno in koristno analizo in na ta način 
tudi uravnava aktivnosti v podjetju. 
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Ekosistem oz. analitična zgradba sistema za celovito upravljanje odnosov s strankami sta 
podrobneje predstavljena v poglavju 5.3. 

Pri razumevanju pojma celovitega upravljanja odnosov s strankami se velikokrat izoblikuje 
napačna predstava o tem, kaj to v resnici je. Zaradi novih pojmov pride do pogostega 
nerazumevanja in zlorab, zato se je treba zavedati naslednjih dejstev : 

Celovito upravljanje odnosov s strankami ni aplikacija. Aplikacije za celovito upravljanje 
odnosov s strankami omogočajo uresničevanje strategij in aktivnosti upravljanja odnosov s 
strankami. Ravno tako vsaka aplikacija za celovito upravljanje odnosov s strankami ni 
primerna za vsako podjetje. Enačenje celovitega upravljanja odnosov s strankami z aplikacijo 
je verjetno najbolj razširjeno napačno razumevanje, h kateremu so prispevali predvsem 
nekateri ponudniki. Ti ponujajo aplikacije za celovito upravljanje odnosov s strankami kot 
sredstvo za reševanje vseh težav podjetja (Lee, 2000). 

Celovito upravljanje odnosov s strankami ni internetna trgovina. Celovito upravljanje 
odnosov s strankami je predvsem poslovna strategija, internetne (spletne) trgovine pa so le 
ena od aplikacij, ki omogočajo njeno uresničevanje. Razvoj interneta in internetnih aplikacij 
je povzročila pravo revolucijo v medčloveških komunikacijah. Ker so odnosi s strankami 
osrednja tema celovitega upravljanja odnosov s strankami, se internet intenzivno uporablja 
kot komunikacijski kanal, ki lahko doseže široko populacijo. Prek njega se določene 
marketinške, prodajne in servisne aktivnosti izvajajo veliko učinkoviteje in ceneje kot po 
tradicionalnih komunikacijskih kanalih (Lee, 2000). 

Celovito upravljanje odnosov s strankami ne bo vpeljano v nekaj mesecih. Z vedno večjo 
konkurenco na trgu in razumevanjem prednosti celovitega upravljanja odnosov s strankami se 
veliko vodstev podjetij odloči, da morajo to imeti čim prej, najpozneje v naslednjem četrtletju. 
Tako se začne iskanje ponudnika programske opreme za celovito upravljanje odnosov s 
strankami, ki se bo dala čim hitreje implementirati. Po nekaj mescih so aplikacije lahko res 
postavljene, celoten sistem, ki vključuje aktivnosti, zaposlene in stranke, pa je popolna 
polomija, saj ni bila vzpostavljena strategija dela s strankami, podjetje in predvsem kultura 
zaposlenih se nista spremenila, podatki o strankah so bili nekonsistentni in podobno. Vpeljava 
celovitega upravljanja odnosov s strankami žal traja tudi leto ali dlje, predvsem pa to ni 
projekt, temveč proces, ki stalno spremlja spreminjajoče se želje in potrebe strank (Lee, 
2000).  

Celovito upravljanje odnosov s strankami ni predrago in vpeljava ni pretežka in 
tvegana. Začetno navdušenje nad vpeljavo celovitega upravljanja odnosov s strankami, ko je 
veljalo, da podjetja to morajo imeti ne glede na ceno, sicer jih v konkurenčnem boju ne bo 
več, se je poleglo, ko so analize pokazale, da je več kot tri četrtine takšnih projektov delno ali 
v celoti neuspešnih. K večini neuspehov so prispevala zgoraj opisana zgrešena pojmovanja. 
Kljub začetnim težavam pa podjetja, ki se ob novih spoznanjih lotevajo vpeljave celovitega 
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upravljanja odnosov s strankami s pravilnim pristopom in ob upoštevanju vseh vidikov, 
poslovnih in tehničnih, dosegajo vedno večje uspehe (Lee, 2000). 

2.2 Vloga in mesto analitičnega dela v celovitem upravljanju 
odnosov s strankami 

Kakor je bilo predstavljeno že v prejšnjem poglavju, je poleg kolaborativnega in 
operacijskega dela analitični del eden izmed delov celovitega upravljanja odnosov s 
strankami. Njegova naloga je analiziranje vseh podatkov, ki jih imamo o strankah. S 
pridobljenimi modeli in napovedmi lahko bolje spoznavamo stranko, ji prilagajamo storitve in 
izdelke ter izboljšamo načine poslovanja z njo. Analitični sistemi so namenjeni analiziranju 
informacij o strankah, ugotavljanju poslovne vrednosti in dobičkonosnosti posamezne stranke 
ter izdelavi različnih tržnih analiz (Marolt, 2002, str17).  

Vendar namen analitičnega dela ni uporaba določenih analitičnih tehnik, temveč reševanje 
specifičnih poslovnih problemov v celovitem upravljanju odnosov s strankami. Večino 
problemov lahko rešimo z različnimi metodami in izbira programske opreme in metod mora 
biti takšna, da tem zahtevam ugodi. Izbira pa je odvisna tudi od znanja zaposlenih, količine 
podatkov in čistosti podatkov ter usposobljenosti analitikov. Analitične potrebe morajo 
upoštevati spremembe v prioritetah podjetja in njegovo strategijo. Orodja za analizo morajo 
biti takšna, da omogočajo hitre rezultate, da podpirajo hitre spremembe, ki se dogajajo na trgu 
in pri strankah, poleg tega pa morajo preusmeriti pozornost s področja 'kaj se je zgodilo' tudi 
na področje 'kaj se bo zgodilo' oz. 'kaj bi se zgodilo, če …' (Herschel et al., 2003). 

Kljub pomembnosti analitičnega upravljanja odnosov s strankami ali prav zaradi tega pa v 
njem vlada zmeda. To je področje, ki po mnenju različnih virov (IDC, AMR Research, Meta 
Group) velja za zelo pomembno in hitro rastoče, kljub temu pa ne obstaja natančne definicije, 
kaj analitično upravljanje odnosov s strankami je. Pojem 'analitični' razumejo različni 
dobavitelji programske opreme različno. Z njim opredeljujejo tako običajna poročila kot 
donosnost, rudarjenje podatkov in še marsikaj. Kaj pa je analitično upravljanje odnosov s 
strankami v resnici? (Humbarger, 2002) 

Dejstvo je, da imajo tako analitično kot kolaborativno in operacijsko upravljanje odnosov s 
strankami isti cilj – to je doseči čim večjo donosnost podjetja, hkrati pa zagotoviti 
zadovoljstvo strank. Tako lahko opredelimo analitično upravljanje odnosov s strankami na 
več načinov. Definiramo ga lahko kot analize in aplikacije vseh podatkov o strankah, ki jih 
imamo v podjetju. Druga možnost je, da ga predstavimo kot povezavo med operacijskimi 
aplikacijami (prodaja, storitve, internetne strani) in analitičnimi sistemi, ki potekajo v ozadju, 
kot so sistemi za poslovno inteligenco in podatkovna skladišča. In končno lahko analitično 
upravljanje odnosov s strankami opredelimo tudi kot povratno zanko med interakcijo s 
stranko, ki poteka v ospredju, in akcijami v zvezi s tem, ki potekajo v ozadju, ter predlogi, kaj 
narediti s stranko v naslednjem koraku. (Humbarger, 2002) 
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Tako vidimo, da je analitično upravljanje odnosov s strankami sestavljeno iz veliko različnih 
komponent, ki jih težko dobimo znotraj ene same programsko rešitev za celovito upravljanje 
odnosov s strankami. Sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami je lahko za različna 
podjetja povsem različen in lahko vsebuje več ali manj komponent celotnega sistema. 
Komponente analitičnega upravljanja odnosov s strankami so: 

Podatkovno skladišče – je središče ekosistema celovitega upravljanja odnosov s strankami, 
kjer se zbirajo vsi potrebni podatki za celovito upravljanje odnosov s strankami, predvsem iz 
operativnega dela upravljanja odnosov s strankami. Obenem pa je vir podatkov za analitično 
upravljanje odnosov s strankami. Idealno naj bi bilo podatkovno skladišče center, v katerem 
bi se zbirali prečiščeni podatki, ki ne bi bili podvojeni, vendar je to cilj, ki ga je sorazmerno 
težko doseči. Tehnologija zbiranja podatkov v podatkovnih skladiščih obsega akcije ETL 
(ang. ETL - extract, transformation, load) – to je izločanje, transformacija in polnjenje 
podatkovnih baz v katerih se podatki iz operativnih sistemov zbirajo v ustrezne podatkovne 
tržnice in podatkovno skladišče. 

Podatkovne zbirke – to so predvsem zunanje podatkovne zbirke, kot so na primer 
demografski podatki in druge podobne podatkovne zbirke (centralni register prebivalstva, 
GIS, menjalniški tečaji, ipd.), ki jih je treba prečistiti, standardizirati in povezati s podatki iz 
operacijskih sistemov.  

Rudarjenje podatkov, segmentacija, personalizacija – z uporabo različnih tehnik 
modeliranja podatkov za napovedovanje, urejanje in predstavitev informacij o strankah se 
poskuša med njimi odkriti čim več izjem oz. strank s specifičnimi lastnostmi. 

Poslovna inteligenca (ang. Business Intelligence) – lahko jo opredelimo kot okno v 
razumevanje analitičnih informacij. Programske rešitve za poslovno inteligenco so lahko zelo 
različne in nihajo od 'ad-hoc' narejenih analiz do portalov in standardnih poročil na enotnem 
sistemu za celotno podjetje. Sistemi za poslovno inteligenco praviloma zagotavljajo 
uporabnikom sistema dostop do podatkov, ki pa je odvisen od tipa uporabnika.  

Marketing – lahko generalno gledamo kot povezavo med analitičnim in operacijskim 
svetom. Aplikacije, ki podpirajo dejavnost marketinga, so tako aplikacije, s katerimi se 
dostopa do operacijskih podatkov o strankah, kot tudi aplikacije, potrebne za izdelavo raznih 
tržnih analiz, za akcije, ki jih želijo uresničiti. 

Pretok podatkov, delovni potek (ang. workflow) in integracija z drugimi aplikacijami 
celovitega upravljanja odnosov s strankami – ta kategorija predstavlja povezovalno nit 
med analitičnimi in operativnimi rešitvami oz. sistemi, ki skupaj tvorijo koherentno in 
smiselno rešitev.  

O analitičnem upravljanju odnosov s strankami lahko strnemo naslednje ugotovitve:  
• Analitično upravljanje odnosov s strankami je še vedno razdrobljeno in zmedeno, in to 

za tiste, ki so o zadevah poučeni in za tiste ki niso.  
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• Kljub temu je analitično upravljanje odnosov s strankami nujno in ključno za resnično 
razumevanje potreb strank. 

• Podjetja bi morala biti dosledna pri preverjanju obljub, ki jih dajejo dobavitelji 
programskih rešitev o zmožnostih sistemov za analitično upravljanje odnosov s 
strankami. 

• Podjetja morajo vključiti v svoj sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami 
več ponudnikov programskih rešitev, ker en ponudnik sam težko zadovolji vse 
poslovne potrebe podjetja. 

• Podjetja morajo v svojih planih za prihodnost opredeliti vizije analitičnega upravljanja 
odnosov s strankami, implementirati pa jih morajo postopno v obvladljivih korakih. 

Dolgoročno gledano se analitično in operacijsko upravljanje odnosov s strankami vedno bolj 
združujeta. Vendar bo zelo verjetno kompleksna rešitev tega področja sestavljena iz 
programskih rešitev večjega števila ponudnikov (Humbarger, 2002). 

Analitično upravljanje odnosov s strankami lahko imenujemo tudi strateško upravljanje 
odnosov s strankami ali poslovanje v ozadju (ang. back office), saj vključuje razumevanje 
aktivnosti strank, ki potekajo v ospredju (ang. front office). Analitično upravljanje odnosov s 
strankami zahteva tehnologijo za procesiranje velike količine podatkov v ustrezne analize in 
prenovljene poslovne procese za izboljšanje poslovanja s strankami ter povečanje njihove 
lojalnosti in dobičkonosnosti. Slika 1 prikazuje, kako se podatki in procesi dopolnjujejo v prid 
izpopolnitve poslovnih procesov. Kot centralna zbirka podatkov se največkrat uporablja 
podatkovno skladišče, poslovna inteligenca (ang. Business Intelligence - BI) pa je uporaba 
podatkov iz podatkovnega skladišča za analizo poslovnih učinkov in s tem lažje in bolj 
strokovne odločitve. Zavedati pa se je treba, da niti podatkovno skladišče, niti sistemi za 
poslovno inteligenco niso celovito upravljanje odnosov s strankami, čeprav marsikje lahko 
slišimo in preberemo takšno zmotno mnenje (Dyche, 2001). 

Slika 1: Analitično upravljanje odnosov s strankami: Razumevanje stranke 

Obračun

Podatkovno skladišče

Sistem poslovne
inteligence

(Business Intellignece)

Izboljšan poslovni proces

Delo s stranko

ANALIZE

PODATKI

POSLOVNI
SISTEMI

Prenova procesa

Nabava

Prodaja

Klicni center

Naročila  

Vir: Dyche, 2001 



 9 

Analitično upravljanje odnosov s strankami je nadgradnja poslovne inteligence, celovito 
upravljanje odnosov s strankami integrira informacije s poslovnimi funkcijami – podatkovne 
analize so dopolnjene z ustreznimi poslovnimi akcijami.  

Celovito upravljanje odnosov s strankami je poslovna strategija. To vključuje precej več kot 
le informacijsko tehnologijo. Podjetje, ki je uspešno vpeljalo celovito upravljanje odnosov s 
strankami, je tisto, ki razume celovito upravljanje odnosov s strankami kot izboljšanje 
poslovnih procesov in odnosov s strankami z uporabo ustrezne tehnologije in podatkov o 
strankah, pri tem pa izpopolni poslovne procese in vpelje organizacijske spremembe. 

3 Analitično upravljanje odnosov s strankami kot 
poslovna strategija 

3.1 Celovito upravljanje odnosov s strankami kot poslovna 
strategija 

Postavitev uspešnega sistema za celovito upravljanje odnosov s strankami zahteva strategijo, 
ki vključuje celotno poslovanje podjetja in se mora začeti na najvišji organizacijski ravni. Žal 
se velika večina podjetij še vedno loteva projektov za vpeljavo celovitega upravljanja 
odnosov s strankami znotraj oddelkov oziroma v poskusih integracije takšnih nepovezanih 
projektov. Vendar je postavitev sistema na ravni celotnega podjetja zelo kompleksna, saj 
zahteva močno podporo vodstva, njegovo k strankam usmerjeno vizijo, potencialno zelo 
problematičen reinženiring procesov, spremembo kulture in organizacije podjetja, uvajanje 
zapletenih novih tehnologij, sistemsko integracijo in obvladovanje podatkov. Zaradi 
omenjene kompleksnosti je svetovalna hiša Gartner na podlagi obsežnih raziskav predstavila 
osem gradnikov za celovito upravljanje odnosov s strankami – ogrodje za uspešno uvedbo, ki 
bo podjetjem omogočalo celovit pogled, pripravo poslovnega načrta in načrta vpeljave 
(Radcliffe, 2001).  

Slika 2 prikazuje osem gradnikov za celovito upravljanje odnosov s strankami. Poseben 
poudarek je na osrednjih elementih (zadovoljstvo uporabnikov in organizacijska kultura), saj 
gre tu za stično točko z uporabniki, na kateri se vzpostavljajo odnosi z njimi in na kateri vsaka 
stran dobi neko vrednost. Ravno vzpostavitev pravega razmerja med izpolnjevanjem želja in s 
tem pridobitev neke vrednosti med uporabniki na eni in organizacijo na drugi strani je bistvo 
celovitega upravljanja odnosov s strankami. 

Vizija celovitega upravljanja odnosov s strankami: To je podoba, ki jo mora imeti k 
stranki usmerjeno podjetje. Za podjetje, ki ima takšno vizijo, tako zaposleni kot stranke 
natanko vedo: kaj podjetje ponuja in za kakšno vrsto strank, kakšen pomen ima celovit odnos 
s strankami in razreševanje odnosov s strankami v strategiji podjetja. Vizija celovitega 
upravljanja odnosov s strankami se začne z opisom blaga ali storitve, ki ga podjetje ponuja. 
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Slika 2: Osem gradnikov celovitega upravljanja odnosov s strankami  

1. Vizija celovitega upravljanja odnosov s strankami 

2. Strategija celovitega upravljanja odnosov s strankami 

3. Zadovoljstvo strank       4. Organizacijska kultura 

5. Procesi celovitega upravljanja odnosov s strankami 

6. Informacije celovitega upravljanja odnosov s strankami 

7. Tehnologija celovitega upravljanja odnosov s strankami 

8. Metrike celovitega upravljanja odnosov s strankami 

Vir: Radcliffe, 2001 

Nadaljuje se z opisom koristi oziroma vrednosti, ki jih bo stranka imela, s poudarkom na 
kakovosti, inovativnosti, prilagodljivosti posebnim željam, servisu drugih za stranko 
pomembnih dejavnikih, na katerih se bo gradila njena zvestoba. Skupna ponudba za ciljnega 
kupca mora presegati konkurenco. Vizija mora vsebovati tudi želeno obnašanje oziroma 
izkušnje strank. Samo vizijo mora definirati vodstvo podjetja glede na poznavanje trga in 
uporabnikov. Seveda pa mora dobro poznati filozofijo celovitega upravljanja odnosov s 
strankami, njene prednosti in slabosti, načine vpeljave in potrebne spremembe v celotnem 
podjetju. Glede na to je zelo koristno, če je vizija jasna in pisana na kožo podjetju, in ne neka 
splošno predlagana. Žal se velika večina vodstev tega ne zaveda in pri izvedbi projektov 
celovitega upravljanja odnosov s strankami teh ne podpira ustrezno oziroma dovolj. 
Pomanjkanje podpore vodstva je tako eden najpogostejših vzrokov propada takšnih projektov. 
Zato je pogosto treba izvesti določeno izobraževanje oziroma delavnico o tej temi posebej za 
vodstvo podjetja (Kirkby et al., 2001; Radcliffe, 2001). 

Strategija celovitega upravljanja odnosov s strankami: Strategija celovitega upravljanja 
odnosov s strankami izhaja iz finančnih ciljev in poslovne strategije podjetja ter nadgrajuje 
marketinško strategijo. Določa, kako bo podjetje gradilo dobičkonosne odnose s strankami in 
doseglo njihovo zvestobo. Cilji strategije morajo biti merljivi z metrikami celovitega 
upravljanja odnosov s strankami. Pri tem ni glavni poudarek na produktu, temveč na 
zadovoljevanju potreb strank, s čimer dobimo zadovoljne in zveste stranke. Le to lahko 
dolgoročno prinese konkurenčno prednost na trgu in uspešnost. Postopek določanja strategije 
celovitega upravljanja odnosov s strankami:  

• analiza lastnega položaja in položaja naših strank na trgu, 
• segmentacija uporabnikov in strank ter identifikacija ciljnega segmenta,  
• določitev ciljev za posamezen segment strank glede na njihov življenjski cikel, 
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• določitev metrik za nadzor nad izvajanjem strategije (npr. zadovoljstvo, lojalnost in 
cena), 

• oris strategije za prilagoditev ponudbe (cene, produkti, storitve in servis) za 
posamezen segment strank, 

• določitev človeških in tehničnih virov, potrebnih za izvedbo strategije (kot na primer 
usposobljenosti, organizacije, analiz, podatkov) (Kirkby et al., 2001, Radcliffe, 2001). 

Zadovoljstvo strank: Vsakič, ko stranka stopi v stik s podjetjem, po telefonu, osebno ali po 
kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu, pridobi določeno izkušnjo. Ta igra pomembno 
vlogo pri oblikovanju podobe podjetja v očeh stranke, kar pri pozitivni izkušnji pomeni 
dolgoročno sodelovanje v obojestransko korist. Če je izkušnja slaba, pa to poleg verjetne 
izgube stranke prinese tudi širjenje slabega glasu o podjetju prijateljem, sorodnikom, znancem 
(Radcliffe, 2001). Pri vpeljavi celovitega upravljanja s strankami je nevarnost, da na ta 
segment pozabimo, zato ker se ljudje praviloma osredotočimo na področja, ki jih razumemo 
in so nam blizu (npr. na tehnologijo, procese, organizacijo). Posledica tega v veliko primerih 
je, da pozabimo na dobro strank. Zelo težko se je namreč pretvarjati, da jih poznamo, če jih ne 
povprašamo o njihovem zadovoljstvu. Zato je pomembno, da podjetje ne pozabi na to 
področje pri uvajanju celovitega upravljanja odnosov s strankami in da redno spremlja in 
analizira zadovoljstvo strank (Kirkby et al., 2001).  

Organizacijska kultura: V veliko podjetjih mislijo, da z vpeljavo tehnologije za celovito 
upravljanje odnosov s strankami postane tudi samo podjetje orientirano k strankam. Pozabijo, 
spregledajo ali pa se premišljeno izognejo nujnim spremembam v organizaciji podjetja. Pravo 
celovito upravljanje odnosov s strankami namreč pomeni, da posameznik, timi in celotno 
podjetje postanejo bolj dovzetni za potrebe in želje svojih strank. To pa zahteva korenite 
spremembe internih procesov, organizacijske strukture, sodelovanja s poslovnimi partnerji, 
znanja zaposlenih in odnosa do strank. To so spremembe, ki se uvajajo postopno, dolgo časa 
in se ne zgodijo kar same od sebe. Kritične točke programov celovitega upravljanja odnosov s 
strankami so predvsem spremembe organizacijske strukture, iniciative, sposobnosti in tudi 
organizacijske kulture (Radcliffe, 2001). 

Procesi celovitega upravljanja odnosov s strankami: Reinženiring k strankam usmerjenih 
procesov je različica reinženiringa poslovnih procesov, katerega cilj je povečati učinkovitost v 
podjetju in zmanjšati stroške. Pri reinženiringu k strankam usmerjenih procesov pa je glavni 
cilj izboljšanje odnosov s strankami. V zadnjih dveh desetletjih je bil glavni cilj podjetij 
povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, zato je bil velik poudarek na reinženiringu 
poslovnih procesov. Ta pa ni vedno prinesel želenih rezultatov, velikokrat tudi zaradi 
neupoštevanja vpliva strank v teh procesih. Zaradi vse večje konkurence na trgu, 
zmanjševanja gospodarske rasti v svetu in recesije v nekaterih panogah v podjetjih vedno bolj 
ugotavljajo, da so stranke njihovo največje bogastvo, in zato namenjajo večjo pozornost 
reinženiringu k strankam usmerjenih procesov. Pri tem je treba poznati tako procese, ki se 
dotikajo stranke v vsem njenem življenjskem ciklu, kot njihovo pomembnost z vidika same 
stranke (Radcliffe, 2001). Seveda pa mora reinženiring k strankam usmerjenih procesov 
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povečati koristi strank in samega podjetja. Devet korakov za uspešen reinženiring k strankam 
usmerjenih procesov (Eisenfeld et al., 2001): 

• pregled vseh procesov, ki se dotikajo strank, 
• identifikacija glavnih procesov z vidika stranke, 
• prednostno razvrščanje glavnih procesov v povezavi s cilji strategije celovitega 

upravljanja odnosov s strankami, 
• analiza glavnih procesov z vidika vrednosti za stranke, 
• vpeljava potrebnih sprememb, 
• postavitev lastnikov procesov, 
• analiza odvisnosti glavnih procesov od poslovnih partnerjev, 
• določitev ravni zagotovljenih storitev, 
• določitev segmentov strank po vrednosti in njihovega vpliva na procese. 

Informacije celovitega upravljanja odnosov s strankami: Sistem celovitega upravljanja 
odnosov s strankami potrebuje pretok podatkov o strankah po vsem podjetju in tesno 
integracijo med analitičnim in operativnim sistemom. Omogočati mora dostop do pravih 
informacij v pravem trenutku. Žal je realnost v podjetjih ponavadi drugačna. Informacije o 
strankah so raztresene po različnih oddelkih, nepovezanih računalniških sistemih in bazah 
podatkov. To nam onemogoča celovit vpogled v stanje stranke, njeno zgodovino, ustrezno 
segmentiranje strank, povečuje stroške vzdrževanja podvojenih podatkov. Neustrezni podatki 
o strankah so eden glavnih razlogov za neuspeh projektov celovitega upravljanja odnosov s 
strankami (Radcliffe, 2001).  

Tehnologija celovitega upravljanja odnosov s strankami: Ko je govor o celovitem 
upravljanju odnosov s strankami, si veliko ljudi, predvsem iz tehnike, predstavlja, da gre za 
tehnični problem. Skratka, pri uvedbi gre predvsem za izbiro ustrezne tehnologije oziroma 
produkta. Tehnologija celovitega upravljanja odnosov s strankami je sicer eden od osnovnih 
delov strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami, je pa le eden od gradnikov, 
potrebnih za uvedbo uspešnega sistema. Ravno poenostavljeno dojemanje celovitega 
upravljanja odnosov s strankami kot tehničnega problema je bilo v preteklosti eden glavnih 
krivcev za neuspešnost uvedbe takšnih projektov. Izbiro ustrezne tehnologije na podlagi jasno 
definiranih potreb, ki so seveda v vsakem podjetju različne, lahko razdelimo na tri dele: 

• določitev aplikacij celovitega upravljanja odnosov s strankami, 
• načrtovanje arhitekture celovitega upravljanja odnosov s strankami, 
• integracija aplikacij celovitega upravljanja odnosov s strankami z ostalimi aplikacijami 

(Radcliffe, 2001).  

Metrike celovitega upravljanja odnosov s strankami: Podjetje mora postaviti merljive, 
specifične metrike, s katerimi lahko nadzoruje stopnjo uspešnosti vpeljave celovitega 
upravljanja odnosov s strankami v podjetje, obenem pa zagotovi stalno spremljanje doseganja 
zadanih ciljev in po potrebi na podlagi rezultatov modificira strategijo celovitega upravljanja 
odnosov s strankami in potek vpeljave. Metrike so tudi orodje za upravljanje sprememb. Kako 
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jih postavimo, je odvisno od njihovega namena in uporabe (Kirkby et al., 2001). Hierarhija 
ogrodja za postavljanje metrik s štirimi ravnmi obsega:  

• korporativne metrike, ki jih postavlja uprava podjetja. Morajo biti jasne in preprosto 
merljive in niso nujno specifične za celovito upravljanje odnosov s strankami. 
Namenjene so predvsem zunanjemu svetu (npr. investicijskim analizam). Taki primeri 
so: tržni delež, rast dobička, rast dohodkov. 

• strateške metrike, s katerimi v glavnem ocenjujemo uspešnost strategije celovitega 
upravljanja odnosov s strankami. Določajo jih na izvršilni ravni organizacije. V 
splošnem analizirajo odnos strank do podjetja. Taki primeri so: dobičkonosnost strank, 
zvestoba strank, strošek pridobitve novih strank. 

• operativne metrike so metrike na taktični ravni in z njimi ugotavljamo uspešnost 
vpeljave strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami. Taki primeri so: 
dobiček pri prodaji, delež navzkrižne prodaje, stroški prodaje in servisnih storitev, 
tveganost prodaje. 

• infrastrukturne metrike, ki merijo učinkovitost določenih procesov in omogočajo 
podatke za operativne in strateške metrike. Taki primeri so: število klicev v klicni 
center, odzivni čas na klice, razpoložljivost spletnega strežnika (Thompson et al., 
2001a). 

To so gradniki, ki sestavljajo celovito upravljanje odnosov s strankami. Gradniki pri katerih 
ima veliko vlogo analitično upravljanje odnosov s strankami pa so strategija, procesi, 
informacije, tehnologija in določanja metrik. 

3.2 Pomen analitičnega upravljanja odnosov s strankami v 
poslovni strategiji 

Razlika med odličnim in zadovoljivim sistemom celovitega upravljanja odnosov s strankami 
je v analitičnem delu le-tega. Analitično upravljanje odnosov s strankami lahko imenujemo 
tudi strateško, drugo mogoče poimenovanje pa je sistem poslovne inteligence za celovito 
upravljanje odnosov s strankami (CRM-Related Business Intelligence) (Buytendijk et al., 
2001).  

Vloga analitičnega upravljanja odnosov s strankami v strukturi osmih gradnikov strategije 
celovitega upravljanja odnosov s strankami je predvsem v zbiranju informacij iz operativnega 
upravljanja odnosov s strankami in drugih podatkovnih virov, ki vplivajo na podatke o 
strankah, njihovem konsistentnem shranjevanju in možnosti izdelovanja ustreznih analiz, na 
podlagi katerih se načrtujejo akcije za dosego želenih ciljev. 

Prvi korak pri vzpostavitvi dobrega analitičnega upravljanja odnosov s strankami je 
zagotovitev ustreznih podatkov za opis strank. Te podatke pridobimo, če si odgovorimo na 
naslednji vprašanji: 

• Katere podatke o stranki potrebujemo za uspešno načrtovanje in optimizacijo odnosov 
z njo? 
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• Katere metrike (dobičkonosnost, zvestoba ipd.) so potrebne za merjenje, kako uspešna 
je strategija celovitega upravljanja odnosov s strankami pri doseganju določenih 
ciljev? 

V naslednjem koraku pregledamo vse obstoječe vire podatkov in določimo podatke, ki jih 
potrebujemo iz zunanjih virov. Pri tem moramo paziti, da določenih podatkov ne uporabljamo 
zgolj zato, ker so dosegljivi, nimajo pa nikakršne uporabne vrednosti. Predvsem ko so naše 
stranke podjetja, je priporočljivo uporabljati tudi zunanje vire podatkov. Tipi podatkov o 
strankah so razvidni iz tabele 1 (Collins et al., 2001) . 

Ko smo prišli do vseh potrebnih podatkov, oblikujemo enotno bazo podatkov, ki je lahko na 
primer podatkovno skladišče, in z ustreznimi orodji (npr. orodja za poslovno inteligenco) 
pripravimo opis strank. Pri tem velja, da celovito upravljanje odnosov s strankami ni sinonim 
za podatkovna skladišča; ni niti najboljši primer iz prakse za podatkovna skladišča. Vendar je  

Tabela 1: Tipi podatkov o strankah 

 Opisne Vedenjske Namenske 

Namen Poznavanje stranke Poznavanje obnašanja 
stranke 

Poznavanje vzvodov 
obnašanja 

Primer Ime, naslov, kontakti Nakupi, uporaba, 
življenjski slog 

Zadovoljstvo, 
dogodki, akcije 
konkurence 

Izvor Operativni sistemi, 
zunanji podatkovni viri 

Interni sistemi, sheme 
zvestobe, zunanji 
podatkovni viri 

Tržne analize 

Prednosti Lahek dostop Personalizacija Pomembne za 
stranko 

Slabosti Slaba diferenciacija, 
varstvo osebnih 
podatkov 

Veliko podatkov, 
kompleksna sistemska 
integracija 

Težko jih je dobiti in 
strukturirati 

Ključ do uspeha Zanesljivost Popolnost Kreativnost 

Vir: Collins et al., 2001 

obratno res: podatkovno skladišče, ki vsebuje bogate informacije o strankah, je gotovo dobra 
osnova za sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami. Treba pa se je zavedati, da 
samo podatkovno skladišče še ne zadostuje za celoten program celovitega upravljanja 
odnosov s strankami (Dyche, 2001). 

Analitično upravljanje odnosov s strankami lahko razdelimo na tri kategorije: 

• analiza zgodovine – nam odkrije določene trende in vzorce preteklega obnašanja 
strank. Tako analiziramo uspeh določenih poslovnih odločitev in prodajnih akcij. 
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• analiza strank – nam omogoča napovedno analizo obnašanja stranke. Zagotovi nam 
boljše razumevanje posamezne stranke ali tipa strank (npr. rezidenti ali poslovne 
stranke). Lahko nam na primer napove možnost prestopa stranke h konkurenci in 
podobno. 

• analiza trga oz. marketinške analize – nam omogoča detajlne analize segmentov 
strank, nakupovalnih vzorcev (Herschel, 2001). 

Analitično upravljanje odnosov s strankami s svojimi možnostmi zagotavlja podjetju 
upravljanje množice informacij in s tem ustvarjanje trajnejšega in donosnejšega odnosa s 
strankami. Je vir z izrednimi možnostmi, ki pa jih moramo znati izkoristiti v vseh naštetih 
kategorijah, za kar potrebujemo poleg pravilnih podatkov in programskih orodij tudi 
sposobnosti in znanje zaposlenih. 

4 Vloga in upravičenost analitičnega upravljanja odnosov 
s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev 

4.1 Stanje v telekomunikacijah 

Po zakonski opredelitvi so telekomunikacije oddajanje, prenašanje, sprejemanje in usmerjanje 
vseh vrst sporočil v obliki signalov, glasu, slike ali zvokov s primernimi tehničnimi sredstvi 
preko telekomunikacijskih omrežij. Ta so opredeljena kot prenosni sistemi (lahko tudi 
centrale in druga oprema), ki omogočajo prenos signalov, k njim pa sodijo satelitska, fiksna, 
mobilna, govorna ter podatkovna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in 
omrežja za kabelsko televizijo. Storitve, ki so delno ali v celoti zagotovljene s prenosom 
preko telekomunikacijskih omrežij, so telekomunikacijske storitve (Zakon o 
telekomunikacijah, 2001).  

Telekomunikacije skupaj z informatiko veljajo za eno gonilnih sil svetovnega gospodarstva. 
Njihov razvoj in struktura močno vplivata na globalne gospodarske tokove. Po drugi strani 
velja nasprotno – trendi globalizacije, liberalizacije denarnih in kapitalskih trgov in tehnološki 
razvoj ustvarjajo dinamiko, ki omogoča nesluten razvoj telekomunikacij. Podjetja ob vedno 
ostrejši globalni konkurenci iščejo nove načine za izboljšanje poslovnih procesov, odnosa do 
uporabnikov in znižanje stroškov. Pri tem se opirajo na informacijsko tehnologijo in 
telekomunikacije. Zaradi tega se tudi tradicionalna telekomunikacijska veriga dodane 
vrednosti, ki jo obvladuje monopolni ponudnik telekomunikacijskih storitev, spreminja v 
informacijsko verigo dodane vrednosti, v katero vstopajo številni novi ponudniki, nove 
storitve, nove povezave in nova vrednost (Tomšič, 2002). 

Telekomunikacijske storitve zagotavljajo njihovi ponudniki. Njihovo število se veča, s tem pa 
se povečuje konkurenčnost trgov, na katerih nastopajo. Vsi se z razvojem in uvajanjem novih 
storitev, naslavljanjem vedno manjših tržnih segmentov in širitvijo področja delovanja 
vključujejo v svetovne trende, jih spremljajo, preoblikujejo in soustvarjajo. 
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Konvergenca je združevanje telekomunikacijskih storitev in omrežij, informacijske 
tehnologije ter medijskih storitev in vsebin, kar vodi v nezadržen proces postopnega zlivanja 
treh panog ali trgov, ki so v preteklosti delovali ločeno. Dejavniki združevanja treh panog v 
enotno komunikacijsko-medijsko panogo so tehnološki razvoj na področju telekomunikacij in 
informacijske tehnologije, deregulacija in z njo povečana konkurenca na področju 
telekomunikacij ter povpraševanje uporabnikov (Tomšič, 2002). 

Liberalizacija oziroma odpiranje tradicionalno monopolnih trgov konkurenci je globalni trend 
na področju telekomunikacij. Liberalizaciji telekomunikacijske panoge v ZDA in Evropski 
uniji sledijo številne države, tako da konkurenčni nacionalni trgi postajajo prevladujoča tržna 
struktura v telekomunikacijski panogi. Procese liberalizacije in privatizacije spremlja ITU – 
Mednarodna telekomunikacijska organizacija. Njeni podatki potrjujejo globalen obseg 
sprememb na področju telekomunikacij. 

Učinki liberalizacije na področju telekomunikacij naj bi prinesli pozitivne rezultate za celotno 
gospodarstvo, saj naj bi konkurenca obstoječe in nove ponudnike telekomunikacijskih storitev 
silila k inovacijam, razvoju storitev in omrežij ter zniževanju cen. 

Posledica liberalizacije nacionalnih telekomunikacijskih trgov in privatizacije je rast 
globalnega telekomunikacijskega trga. Napovedi njegove rasti je veliko. Večini je skupno 
predvidevanje rasti celotnega trga kot posledice visoke stopnje rasti uporabnikov interneta in 
naročnikov mobilne telefonije. Priložnosti, ki se tako odpirajo, naj bi privedle do vstopa novih 
ponudnikov telekomunikacijskih storitev na trg in s tem vedno večje konkurence (Tomšič, 
2002). 

Tradicionalni nacionalni telekomunikacijski operaterji so bili tehnološko usmerjeni. Njihova 
glavna dejavnost je bila gradnja telekomunikacijskega omrežja in priključkov. Uvajanje 
novosti je potekalo postopoma, saj so imeli na trgu monopolni položaj. Uporaba sodobnih 
tržnih pristopov, kot je segmentacija trga in osredotočenje na posamezne tržne segmente, je 
bila prej izjema kot pravilo. Zaradi liberalizacije telekomunikacij pa se ponudniki 
telekomunikacijskih storitev srečujejo s konkurenco na trgu. Tako morajo sprejemati strateške 
odločitve, ki se nanašajo na cene, kakovost in vsebino storitev ter upravljanje odnosov s 
strankami. 

4.2 Pomen celovitega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev 

Pomen celovitega upravljanja odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev 
je gotovo zelo velik, kar potrjujejo tudi raziskave svetovalnih hiš. Po podatkih svetovalne 
skupine Meta Group so ponudniki telekomunikacijskih storitev panoga, ki je takoj za 
bančništvom po razširjenosti uvajanja celovitega upravljanja odnosov s strankami (Ferle, 
2002). Podatki raziskave Fujitsu Consulting kažejo, da telekomunikacijska podjetja Severne 
Amerike ugotavljajo očitne prednosti in koristi z uvedbo takšnih sistemov v primerjavi z 
ostalimi panogami. Prednosti so ta podjetja dosegla pri učinkovitosti prodaje in marketinga, 
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zmanjšala so prehajanje strank k drugim ponudnikom in pridobila konkurenčno prednost 
(Nott, 2002).  

Zaradi sprememb, ki so se zgodile na trgu, so ponudniki telekomunikacijskih storitev 
spoznali, da konkurenčne prednosti ne prinaša le visoka kakovost storitev, ki se med 
ponudniki ponavadi ne razlikuje bistveno, temveč predvsem strategija skrbi za uporabnike. Ta 
mora biti usmerjena h gradnji dolgoročnega odnosa z uporabniki in lojalnosti uporabnikov. 

Ponudniki telekomunikacijskih storitev, ki so v poslovanje uvedli sistem celovitega 
upravljanja odnosov s strankami, navajajo naslednje karakteristike svojega uspeha: 

• opravljanje poslovanja, osredotočenega na stranko je bolj naravno poslovanje kot zgolj 
stremljenje k znižanju stroškov in povečanju dohodka, 

• uvedbe celovitega upravljanja odnosov s strankami se je treba lotiti z vidika celotnega 
podjetja, 

• treba je najti način, da strankam omogočiš, kar želijo, poskrbiš, da so informirane, in 
jim ponudiš ustrezne kanale za komunikacijo, 

• vzpostavitev informacijskega sistema, ki zagotavlja vpogled v odnos med podjetjem in 
vsako stranko, 

• postavitev metrik za učinkovito spremljanje začrtanih ciljev in sprotno merjenje 
napredka, 

• nenehno interno preverjanje metrik in osredotočenje k delovanju za stranke, 
• načrtovanje novih prodajnih, marketinških in servisnih procesov z veliko udeležbo 

vseh zaposlenih, 
• pogled na celovito upravljanje odnosov s strankami kot na nenehen proces, in ne 

enkratni dogodek (Nott, 2002). 

Za ponudnika telekomunikacijskih storitev je obvezen cilj zadržati stranke, še posebno tiste, 
ki imajo večjo dobičkonosnost, hkrati pa poskušati povečati dobičkonosnost z navzkrižno 
prodajo (ang. cross selling) in prodajo bolj dobičkonosnih storitev (ang. up selling) in novih 
storitev, ki so krojene po potrebah uporabnikov (Radcliffe et al., 2003). 

Prizadevanja lahko strnemo v naslednje cilje: 
• splošno razumevanje strank, 
• zadržanje strank in zmanjšanje stroškov zadržanja, 
• nižji povprečni stroški na stranko pri navzkrižni prodaji in prodaji bolj dobičkonosnih 

storitev, 
• doseči višjo dobičkonosnost strank, 
• doseči zadovoljstvo strank in občutek pripadnosti strank (Radcliffe et al., 2003). 

Pomembna točka strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami je optimizacija in 
uravnavanje vrednosti podjetja z vrednostjo stranke. Ključ do uspeha je v hkratnem povečanju 
prometa podjetja in ponujanju takšnih storitev, ki bodo ustrezale potrebam strank. Na ta način 
dosežemo tudi povečanje zadovoljstva strank in poskušamo spremeniti vzorce porabe in 
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povečati pripadnost strank. Kriteriji zadovoljstva strank, ki ga ugotavljamo z rednimi 
marketinškimi raziskavami in intervjuji preko klicnih centrov, so: splošno zadovoljstvo, 
podoba podjetja, oglašanje in reklame, kakovost omrežja, nove storitve, vsebina celovitega 
upravljanja odnosov s strankami in kakovost klicnih centrov . 

Metrike, ki jih ponudnik telekomunikacijskih storitev lahko uporabi za določitev učinka svoje 
strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami, so: 

• zadržanje stranke: merjeno s številom prebegov in stroški zadržanja strank. 
• vrednost stranke: merjeno s povprečnimi stroški uporabnika, prometom, uporabo 

različnih storitev, storitev z dodano vrednostjo. 
• zadovoljstvo strank: merjeno z rednimi marketinškimi raziskavami in intervjuji preko 

klicnih centrov. 
• prehodi strank med segmenti: pregled prehoda strank med različnimi segmenti, ki 

kažejo rast ali padanje vrednosti stranke. 
• napoved prebegov: pregledi podatkovnih zbirk z iskanjem potencialnih prebežnikov. 

Vsako od metrik je treba redno spremljati (npr. mesečno) in sprejemati ustrezne ukrepe 
(Radcliffe et al., 2003). 

Za večino ponudnikov telekomunikacijskih storitev je značilno, da imajo veliko število strank 
(v tujini tudi po več deset milijonov), od katerih večine nikoli ne vidijo. Zato je za upravljanje 
odnosov s strankami nujno zagotoviti dobro podatkovno zbirko, v kateri so shranjene vse 
potrebne informacije o strankah, in ustrezno analiziranje teh informacij, da lahko dosežemo 
razumevanje strank. Za stik z njimi pa moramo imeti dober klicni center, ki je obenem 
odličen vir informacij o zadovoljstvu strank. 

Pri vlogi zbiranja in analiziranja podatkov ima pomembno mesto analitični del upravljanja 
odnosov s strankami. 

4.3 Pomen analitičnega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev 

Analitično upravljanje odnosov s strankami imamo lahko za možgane celotnega sistema 
upravljanja odnosov s strankami, saj v njem nastanejo praktično vse strateške odločitve, ki se 
izvajajo v operativnem delu sistema. Analitični del je arhitekturno razdeljen na analitične 
aplikacije in podatkovno skladišče.  

Podatkovno skladišče ponavadi predstavlja temeljno zbirko podatkov. Ključ uspeha se skriva 
tako v zbiranju kot v analizi shranjenih podatkov in učinkoviti uporabi rezultatov, a se je to v 
preteklosti pokazalo kot največji problem. Danes želijo podjetja uporabiti informacijsko 
tehnologijo tudi za pomoč pri razumevanju in spreminjanju poslovanja, ne samo za 
spremljanje poslovanja. Rešitev, ki to omogoča, je vpeljava poslovne inteligence (BI – 
Business Intelligence) oziroma poslovnega obveščanja. Potrebo po poslovnem obveščanju 
najdemo povsod v podjetju, najbolj pa se kaže prav v upravljanju odnosov s strankami. 
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Poslovno obveščanje je proces povečevanja konkurenčne prednosti podjetja z uporabo vseh 
razpoložljivih podatkov pri odločanju. Delimo ga na pet faz: pridobivanje podatkov, analiza 
podatkov, zavedanje položaja, ugotavljanje tveganja in podpora odločanja. Faza pridobivanja 
podatkov predstavlja časovno največji del projekta BI, njen poglavitni cilj pa je doseči, da 
bodo vsi podatki, ki so v podjetju v različnih oblikah, shranjeni v elektronski obliki. S 
tehnološkega vidika je danes najboljši način za shranjevanje velikanskih količin podatkov 
izgradnja podatkovnega skladišča. Pri analizi podatkov je osnovni namen poiskati skrito 
znanje iz različnih zbirk podatkov. Govorimo o ugotavljanju trenutnih smernic in integraciji 
informacij iz nepovezanih virov, preverjanju modelov ter napovedovanju manjkajočih 
informacij in smernic v prihodnosti. Zavedanje položaja pomeni izločiti nepomembne 
informacije, druge pa urediti tako, da bodo skladne s poslovnimi cilji, kajti uporabnik 
potrebuje informacije, ki ustrezajo njegovim potrebam. Ugotavljanje tveganja pa pomeni 
odkrivanje, katere informacije bo mogoče izvedeti ali katere odločitve bo treba sprejeti ob 
različnih časih v prihodnosti. Z orodji za poslovno obveščanje lahko merimo trenutna in 
bodoča tveganja ter ugotavljamo prednosti in slabosti glede na to, katero akcijo ali odločitev 
bomo izvedli. Ko govorimo o podpori odločanja, mislimo predvsem na to, da je treba vsako 
informacijo uporabiti modro. Z vzpostavitvijo sistema za podporo odločanju želimo 
uporabniku omogočiti zaznavanje pomembnih dogodkov, kot so spremembe na trgu ali 
zmanjšanje učinkovitosti – da bi lahko izvedel preventivne ukrepe. Namen je tudi zagotoviti 
podporo za pripravo analiz in izvedbo boljših poslovnih odločitev (Šmid, 2003). 

Analitični del sistemov za celovito podporo strankam ima za ponudnike telekomunikacij 
predvsem naslednje značilnosti: 

• Velika količina podatkov o strankah. To so zlasti naslednji podatki:  
o prometni podatki o telefonskih storitvah (ang. call detail record – CDR), 
o podatki o zaračunanih telekomunikacijskih storitvah, 
o finančni podatki iz sistema ERP, 
o podatki o klicih in reklamacijah iz kontaktnega centra, 
o podatki o prodajnih aktivnostih, 
o podatki o stanju telekomunikacijske infrastrukture in drugi. 

• Zaradi velike količine podatkov je problem tudi strojna oprema, s katero se izvajajo 
obdelave.  

• Poseben pomen imajo aplikacije za zvestobo in zadržanje strank (ang. churn 
management). To je posebno pereč problem v telekomunikacijski panogi, predvsem 
pri ponudnikih mobilnih komunikacij, in sicer zaradi majhne diferenciacije ponudbe in 
nizkega stroška prehoda k drugemu operaterju. Te aplikacije imajo dve osnovni 
funkciji: 

o identifikacija potencialnih prebežnikov; v ta namen se stalno spremlja 
zadovoljstvo strank in uporabljajo dognane napovedne metode, s katerimi se na 
podlagi podatkov o prebeglih strankah določi vzorec obnašanja potencialnih 
strank. 
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o priprava strategij za povečanje zvestobe; na podlagi analize potencialnih strank 
za prebeg se za vsak segment pripravi ustrezna strategija za njihovo zadržanje 
in povečanje zvestobe. 

• Poseben pomen imajo tudi aplikacije za ugotavljanje kredibilnosti in prevare strank 
(ang. fraud management). Prevare ali goljufije strank so v telekomunikacijski panogi 
hud problem in naj bi dosegale med 3 in 5 odstotkov dohodka (Awde, 2002). Približno 
80 odstotkov prevar se izvede s prevzemom druge identitete. Največje prevare pa se 
dogajajo predvsem pri medoperaterskih povezavah. Glede na to, da obstajajo določeni 
vzorci prevar, jih je mogoče odkriti z rudarjenjem (ang. data mining) po podatkovnem 
skladišču in z iskanjem čudnih oziroma nelogičnih povezav ter načinov uporabe 
telekomunikacijskih storitev. 

Iz naštetih dejstev vidimo, da je analitični del celovitega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev velik, saj omogoča iz podatkov pridobiti informacije, 
ključne za uspešnejše poslovanje in boj s konkurenco. Je pa to tudi zahtevna naloga, ker gre 
za velike količine podatkov. 

4.4 Posebnosti celovitega upravljanja odnosov s strankami za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev 

Celovito upravljanje odnosov s strankami ima za ponudnike telekomunikacijskih storitev 
naslednje posebnosti: 

• Upravljanje nivoja storitev (and. SLM – Service level management). Osnova 
uspešnosti oziroma preživetja v trenutnih gospodarskih razmerah je zmanjševanje 
stroškov in maksimiranje prihodkov ter posledično dobička. V telekomunikacijski 
panogi so bila zadnja leta v znamenju velikih investicij v infrastrukturo, kar je bila 
posledica velikih pričakovanj nove ekonomije, ki je zahtevala zelo zmogljivo 
informacijsko (internetno) infrastrukturo. Nova ekonomije je žal doživela polom in 
skupaj z njo telekomunikacijski operaterji, ki so ostali z neizkoriščeno infrastrukturo. 
Da bi upravičili oziroma izkoristili investicije v telekomunikacijsko infrastrukturo, 
veliko ponudnikov telekomunikacijskih storitev vidi rešitev v upravljanju nivoja 
storitev. Osnovna ideja je predvsem optimalnejša ponudba zmogljivejših storitev (ang. 
Service Level Agreement – SLA), prilagojenih posamezni stranki. Pri upravljanju z 
nivojem storitev je poudarek na spremljanju poslovnega učinka glede na aktivnosti, ki 
so povezane z vzdrževanjem in nadgradnjami telekomunikacijske infrastrukture ter 
potrebne za zagotavljanje dogovorjenega nivoja storitev. 

• Zvestoba in zadrževanje strank, ki sta opisana v prejšnjem podpoglavju. 
• Naročniško razmerje. V večini panog je razmerje s strankami sestavljeno iz enega ali 

več nakupov oziroma transakcij v določenem časovnem obdobju. V 
telekomunikacijski panogi pa so stranke v stalnem naročniškem razmerju, zaradi česar 
so potrebne drugačne strategije odnosov z njimi, predvsem v sistemih zvestobe in 
zadrževanja strank. 
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• Integracija s sistemi OSS (ang. OSS – Operating System Support). V 
telekomunikacijskem svetu je potrebna tesna integracija s sistemi OSS, ki skrbijo za 
nadzor in delovanje telekomunikacijske infrastrukture. Brez tega je lahko določena 
prodajna akcija nove storitve čista polomija, saj ne moremo preveriti ali je na lokaciji 
stranke možna tehnična izvedba storitve oziroma ali niso že vse kapacitete zasedene. 
Ravno tako morajo agenti v klicnih centrih v primeru reklamacij imeti pregled nad 
računi za telekomunikacijske storitve in plačili posameznih strank. 

• Naročanje. Veliko horizontalnih rešitev celovitega upravljanja odnosov s strankami 
podpira samo prvi korak procesa naročanja, to je zajem naročila, ko stranka izbere 
produkt iz kataloga oziroma izpolni določen obrazec s podatki o produktu. V 
telekomunikacijski panogi pa je treba takšno naročilo preveriti še v inventurnem 
sistemu telekomunikacijske infrastrukture, sistemu za upravljanje virov, sistemu za 
aktiviranje in vseh drugih, ki lahko onemogočijo ali zakasnijo dobavo storitve 
(Nikolič, 2003). 

Telekomunikacijska panoga ima značilnosti, ki so zanjo specifične in po katerih precej 
odstopa od drugih panog. Zgoraj so naštete bistvene razlike, ki jo ločijo od drugih storitvenih 
dejavnosti. Obenem pa so to tudi temelji razlik za celovito upravljanje odnosov s strankami. 

5 Predlog modela za analitično upravljanje odnosov s 
strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev 

5.1 Uvod 

Ustvarjanje slike o tem, kaj se dogaja s strankami, pretežno temelji na analizah, ki jih 
izvajamo z zbiranjem, shranjevanjem in procesiranjem velike količine podatkov, o strankah in 
njihovem obnašanju. Celoten proces se imenuje poslovna inteligenca (ang. Bi – Business 
Intelligence). Poslovna inteligenca je odločanje na podlagi skupka informacij, ki izhajajo iz 
zbranih podatkov. Podatki sami po sebi ne prinašajo nobenih interpretacij ali odločitev in s 
tem tudi nobenih ukrepov. Šele ko jih vključimo v neki kontekst, lahko dobimo informacije. 
Povezovanje informacij, ki so na voljo, pa vodi do znanja, ki podpira odločitve. Poslovna 
inteligenca nam omogoča, da transformacija od podatkov do odločitev postane rutinski proces 
v poslovanju. Eden od pomembnih izzivov, ki nas silijo v uvajanje takšnih sistemov, je 
naraščajoč pritisk konkurence, ki zahteva nove in vedno bolj izvirne načine zadovoljevanja 
zahtev strank. 

Analitično upravljanje odnosov s strankami je za ponudnike telekomunikacijskih storitev zelo 
pomemben del, ki ga imenujemo tudi strateški, kot je bilo zapisano že v prejšnjem poglavju. 
Najbolje je, če je analitični del upravljanja odnosov s strankami del enotnega sistema za 
poslovno poročanje. Tako se izognemo delnim rešitvam za pokrivanje potreb po poročanju, ki 
povzročajo veliko težav: neintegriranost podatkov, težavno usklajevanje, ker so rezultati iz 
različnih sistemov različni, veliko število zaposlenih, ki se ukvarjajo s pripravljanjem in 
usklajevanjem poročil, napake zaradi človeškega dejavnika, nastanek napak, ki jih je težko 
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odkriti. Posledica vsega tega je poslovna škoda in nezadovoljstvo strank, tako zaradi napačnih 
odločitev, kot zaradi napačnega ravnanja s samimi strankami.  

Postavitev sistema za analitično upravljanje odnosov s strankami ni enostavna naloga, je pa 
nujno potrebna za ponudnika telekomunikacijskih storitev, ki želi ostati ali postati 
konkurenčen na vse bolj zahtevnem trgu. Temelj analitičnega sistema za upravljanje odnosov 
s strankami so podatki. Podatki morajo biti pravilni, kakovostni, nepodvojeni itd. Da pridemo 
do tega, je dolga in trnova pot. Če so v podjetju takšni podatki že zagotovljeni, potem je pot 
do uspeha precej lažja. Vendar brez tega temelja je ves trud zaman, ne pa tudi zastonj, saj so 
analitični sistemi dragi, potrebujemo relativno veliko časa, da jih uvedemo in hkrati veliko 
različnega znanja v podjetju, da sistem izkoristimo toliko, kot je to potrebno za zagotovitev 
konkurenčnosti in zadovoljstva strank. 

V tem poglavju bom osvetlila problematiko analiz za ponudnike telekomunikacijskih storitev, 
arhitekturno shemo sistema celovitega upravljanja odnosov s strankami in njenega 
analitičnega dela, pomen podatkov in njihove točnosti in pravilnosti ter predstavila rešitve, ki 
nas lahko pripeljejo do uspešnega analitičnega sistema za upravljanje odnosov s strankami. 

5.2 Opis problematike in definiranje potreb uporabnikov 

5.2.1 Izbira metode dela 

Preden v podjetju začnemo postavljati nov informacijski sistem, je za zagotovitev dobrih 
rezultatov treba določiti metodo, s katero se bomo lotili zastavljene naloge. Kot osnovni 
koncept dela lahko uporabimo metodo TAD (Tabular Application Development), ki je 
objektno orientirana metoda za načrtovanje informacijskih sistemov in omogoča jasen in 
kompleten nadzor analitika nad sistemom v procesu razvoja. Metoda TAD uporablja tabele in 
pri razvoju informacijskega sistema podpira celoten življenjski cikel, ki poskuša zajeti 
strateške, poslovne in delovne procese. Metoda obsega šest korakov: 

• definiranje problema, 
• identifikacija funkcioniranja sistema, 
• prenova poslovnega procesa, 
• razvoj objektnega modela, 
• načrtovanje, 
• implementacija (Talib, 2001). 

Poleg tega pri implementaciji sledimo značilnostim razvoja podatkovnih skladišč, za katera je 
značilno, da jih razvijamo v iteracijah in se tako približujemo zastavljenemu cilju. Upoštevati 
pa moramo tudi značilnosti razvoja in uvajanja celovitega upravljanja odnosov s strankami. 
Pri tem lahko sledimo naslednjih korakom: 

• Korak 1: Priprava vizije celovitega upravljanja odnosov s strankami; 
• Korak 2: Določitev kritičnih poslovnih procesov in s tem faze uvajanja; 
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• Korak 3: Ugotoviti možnosti, ki jih ponuja tehnologija na področju celovitega 
upravljanja odnosov s strankami; 

• Korak 4: Določitev ključnih ljudi v procesu uvajanja; 
• Korak 5: Razvoj načrta večnivojske tehnične arhitekture sistema – načrt mora 

upoštevati obstoječo tehnologijo v podjetju in tehnologijo, ki bi jo potrebovali, da bi 
prišli do z vizijo postavljenega cilja; 

• Korak 6: Določitev poslovnih procesov, podobnosti in razlik; za vsako poslovno 
področje je treba določiti osnutek ključnih poslovnih procesov in ključnih korakov v 
vsakem procesu; 

• Korak 7: Določitev želja strank in vpliv vpeljave celovitega upravljanja odnosov s 
strankami na njih same – vpeljava analitičnega dela celovitega upravljanja odnosov s 
strankami na samo stranko nima tolikšnega neposrednega vpliva kot ostali segmenti 
celovitega upravljanja odnosov s strankami, vendar je treba upoštevati tudi to 
področje; 

• Korak 8: Določitev programa celovitega upravljanja odnosov s strankami – ta program 
zajema podroben načrt uvedbe, vključno z načrtom dela, organizacijsko shemo, 
stroški, tveganji itd. (Goldenberg, 2002). 

Pri uvajanju analitičnega upravljanja odnosov s strankami ne gre čisto za običajno načrtovanje 
informacijskega sistema, zato predlagam, da sledimo tako metodologiji TAD, kot korakom, ki 
jih predlaga Goldenberg v knjigi z angleškim naslovom CRM automation in so našteti v 
prejšnjem odstavku. 

Po metodologiji TAD v prvi fazi opredelimo problem in definiramo specifične zahteve 
informacijskega sistema. To naredimo z intervjuji zaposlenih od zgoraj navzdol, torej od 
najvišje ravni vodilnih delavcev do samih zaposlenih, ki bodo sistem uporabljali. Iz 
intervjujev z vodilnimi delavci je treba ugotoviti, kakšna je vizija uvajanja analitičnega 
upravljanja odnosov s strankami, in iz tega določiti strateške cilje ter strateške plane, poslovne 
in operativne plane in cilje. Pomembno je, da vse to upoštevamo pri vzpostavljanju 
informacijskega sistema, saj bo le tako učinkovit za vse ravni poslovanje v podjetju. Rezultate 
intervjujev moramo vedno potrjevati. Ko končamo z intervjuji vodilnih delavcev, naredimo 
shemo intervjujev za poslovno in operativno raven, ki jo morajo vodilni potrditi. Z rezultati 
intervjujev na teh dveh ravneh pridobimo poslovne in operativne cilje, organizacijsko 
strukturo vsake enote organizacije, analizo vseh ciljev in mogočo rešitev problemov (Talib, 
2001). 

V drugi fazi identifikacije funkcioniranja sistema poskušamo odkriti funkcioniranje sistema – 
in sicer sistema kot celote, vsakega dela posebej in definiranje delovanja vsake skupine 
uporabnikov ali posameznikov. Ta faza je bistvena za uspešnost informacijskega sistema in 
tudi prenovo poslovnih procesov, saj je treba za izvedbo prenove najprej ugotoviti, kako 
sistem deluje. Tudi v tej fazi organiziramo intervjuje z uporabniki. Tako registriramo vse 
aktivnosti, ki se zgodijo znotraj sistema. Ta faza je sestavljena iz treh korakov. V prvem 
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koraku identificiramo aktivnosti, v drugem aktivnosti podrobno popišemo in v tretjem koraku 
oblikujemo ter definiramo delovne in poslovne procese. 

V tretji fazi prenove poslovnega procesa se moramo osredotočiti na cilje, ki jih želimo doseči. 
Če si ogledamo tabelo primerjave običajne prenove poslovnih procesov in prenove k 
strankam usmerjenih procesov, vidimo pomembno razliko med njima. Eden pomembnih 
ciljev ponudnika telekomunikacijskih storitev, ki je v skladu s prenovo k strankam usmerjenih 
procesov, je, kaj želi podjetje doseči z visoko dobičkonosnimi strankami. V skladu s tem 
mora podjetje prilagoditi interne procese, to pa vodi k prenovi poslovnih procesov, ki mora 
zagotoviti bolj integrirano poslovanje med oddelki in pospešitev procesov. Uspešno prenovo 
poslovnih procesov lahko strnemo v naslednje korake: 

• pregled vseh procesov, ki se dotikajo strank; 
• identifikacija glavnih procesov z vidika strank; 
• prednostno razvrščanje glavnih procesov v povezavi s cilji strategije celovitega 

upravljanja odnosov s strankami; 
• analiza procesov z vidika vrednosti za stranke; 
• vpeljava potrebnih sprememb; 
• postavitev lastnih procesov; 
• analiza odvisnosti glavnih procesov od poslovnih partnerjev; 
• določitev ravni zagotavljanja storitev; 
• segmenti strank po vrednosti in njihov vpliv na proces (Thompson, 2001). 

Tabela 2: Primerjava prenove poslovnih procesov in prenove k strankam usmerjenih 
procesov 

PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV PRENOVA K STRANKAM 
USMERJENIH PROCESOV 

Glavni cilj je izboljšanje učinkovitosti Glavni cilj je zadovoljstvo in zvestoba 
strank 

Načrtovanje v sodelovanju s svetovalci Načrtovanje v sodelovanju s strankami 

Glavno merilo je zmanjšanje stroškov Glavno merilo je zadovoljstvo strank 

Vpeljava v podjetju Vpeljava skupaj s partnerji in strankami v 
korist vseh 

Vir: Bonna, 2002 

Po teh treh fazah pridemo do podrobnega definiranja problematike. Če sedaj upoštevamo še 
korake, ki jih predlaga Goldenberg, lahko povzamemo, da smo korake 1, 2 in 4, deloma pa 
tudi koraka 6 in 7 v obstoječi analizi že zajeli. Da bi lahko naredili še korak 5 in dokončali 
korak 6, moramo narediti analizo stanja.  
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5.2.2 Analiza stanja 

Pri opisu problematike je zelo pomemben korak analiza obstoječega stanja. To stanje obsega: 
• obstoječe informacijske sisteme in njihovo integriranost, 
• vrsto in količino podatkov, ki se zbirajo v teh sistemih, in njihovo usklajenost, 
• pokritost področja celovitega upravljanja odnosov s strankami z ustreznimi 

aplikacijami,  
• podatke, ki se zbirajo v aplikacijah celovitega upravljanja odnosov s strankami, ker so 

ti še posebej dragoceni za analize strank, 
• manjkajoče sisteme za polno arhitekturo celovitega upravljanja odnosov s strankami in 

ugotovitev, kateri podatki se bodo zbirali v teh sistemih, 
• preverjanje stanja o zunanjih podatkih, ki se zbirajo v podjetju, 
• preverjanje kakovosti podatkov v transakcijskih sistemih.  

Kakšno pa je stanje pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev? Odgovor na to vprašanje ni 
enostaven. Zagotovo drži, da je izziv ponudnikov telekomunikacijskih storitev obvladovanje 
velike količine podatkov, ki se zbirajo o opravljenih klicih. Poleg tega je obnašanje, ki ga 
lahko razpoznamo z analizo takšnih klicev, zelo raznoliko in iz tega sledi tudi kompleksno 
reagiranje na obnašanje strank. Na drugi strani pa nam velikokrat primanjkuje drugih, bolj 
splošnih podatkov o strankah, ki bi jih potrebovali za učinkovite analize strank. Težava je tudi 
z usklajenostjo podatkov, nepodvajanjem v različnih podatkovnih zbirkah ipd. Iz izkušenj 
sklepam, da imajo več težav fiksni ponudniki telekomunikacijskih storitev, saj se podatki pri 
njih zbirajo že dolgo časa, kljub temu pa nikoli ni prave volje in časa za njihovo učinkovito 
čiščenje. Nekateri informacijski sistemi pri takšnih ponudnikih so stari, nekateri novi in 
večina se spopada s problemi integracije med njimi, ki bi pripomogla k usklajenosti podatkov. 
Pri 'mlajših' ponudnikih telekomunikacijskih storitev – to so mobilne storitve, internetne 
storitve – je stanje glede podatkov manj kaotično. 

O podatkih in informacijskih sistemih bo govor kasneje, sedaj pa poglejmo, kakšne zahteve 
po analizah so znotraj podjetij, ki ponujajo telekomunikacijske storitve. Za pridobitev teh 
informacij je dobro uporabiti različne načine. Eden od njih so gotovo intervjuji, treba pa si je 
pomagati tudi z raziskavami, ki jih najdemo v literaturi, ter tako spodbuditi bodoče 
uporabnike analitičnih sistemov k širšemu gledanju na problematiko. S tem se lahko 
izognemo kakšni od iteracij pri modeliranju podatkovne zbirke, ki bo osnova analitičnega 
sistema. 

5.2.3 Določanje analiz 

Največ potreb po analizah, povezanih z upravljanjem odnosov s strankami, je pri ponudnikih 
telekomunikacijskih storitev pri naslednjih segmentih uporabnikov: 

• vodstvo, 
• področje razvoja storitev, 
• področje marketinga, 
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• področje prodaje, 
• področje financ. 

Slika 3: Zbiranje podatkov v procesu izgradnje analitičnega upravljanja odnosov s strankami 

 

Vir: DeWid 2001 

To so področja v podjetju, ki jim je pri zasnovi sistema treba posvetiti največ pozornosti. 
Vendar delitev analitičnih aplikacij in tudi samih analiz strogo po področjih oz. segmentih 
uporabnikov ni primerna. Zaradi konsistentnosti podatkov in izmenjave informacij je najbolje, 
da imamo skupno zbirko podatkov za celotno podjetje iz katere se delajo potrebne analize. 
Slika 3 prikazuje proces zbiranja podatkov pri vzpostavitvi sistema analitičnega upravljanja 
odnosov s strankami. 

Delitev analiz glede na področja 

Na samo delitev analiz lahko pogledamo iz različnih zornih kotov. Ena od možnih delitev je 
bila omenjena v poglavju 3.2. Gre za delitev na tri kategorije: 

• analiza zgodovine, 
• analiza strank, 
• analiza trga oz. marketinške analize (Herschel, 2001). 

Analiza zgodovine so analize, ki se osredotočijo predvsem na podatke, povezane z 
obnašanjem strank. Te analize omogočajo podjetju sledenje vedenjskih vzorcev njihovih 
strank, kar je koristno za poročanje o uspešnosti poslovanja in uspešnosti prodajnih akcij. Gre 
pa tudi za opazovanje trendov in vzorcev obnašanja strank skozi čas (Herschel, 2001).  

Analiza strank je najbolj vidna komponenta analitičnega upravljanja odnosov s strankami. 
Gre za globlji pogled v odnos, ki ga ima podjetje s stranko. Tu gre za analize, ki omogočajo 
razumevanje življenjskega cikla stranke, njeno dobičkonosnost, lojalnost. Poleg analize 
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obstoječih podatkov gre tudi za napovedovanje. Analize, ki spadajo v to področje in so 
zanimive za ponudnike telekomunikacijskih storitev so predvsem: 

• ugotavljanje življenjskega cikla strank (ang. LTV – life time value); 
• ugotavljanje dobičkonosnosti strank (dobiček/stranka); 
• ugotavljanje uporabe posameznih storitev po strankah; 
• ugotavljanje stroškov za zadržanje posamezne stranke; 
• ugotavljanje stroškov za pridobivanje novih strank (Kanwar, 2003). 

Poleg prištevamo tudi analize, ki temeljijo na napovedovanju: 
• ugotavljanje tipičnih karakteristik strank (segementacija); 
• napovedovanje strank, za katere obstaja velika verjetnost, da preidejo k drugemu 

operaterju (ang. churn), in možnosti za njihovo zadržanje; 
• ugotavljanje prave vrednosti strank; 
• ugotavljanje karakteristik prevar (ang. fraud) in njihovo napovedovanje; 
• iskanje skupine strank, ki jim lahko ponudimo neko novo storitev (Baragoin et al., 

2001). 

Poglejmo si podrobneje nekatere od analiz, ki temeljijo na napovedovanju, in njihov 
prispevek k boljšemu poslovanju.  

Ugotavljanje tipičnih karakteristik strank oz. segmentacija strank – gre za delitev strank glede 
na podobne karakteristike med njimi. S tem si pomagamo k boljšemu razumevanju strank in 
takšno analizo lahko uporabimo kot osnovo za analiziranje strank in za razvoj marketinške 
strategije. Temeljito poznavanje strank je dobro izhodišče za razumevanje hitro 
spreminjajočega se trga na področju telekomunikacijskih storitev. Prav tako je ključ do 
ustreznih akcij za vsak segment strank. Segmentacijo lahko naredimo po enostavnih kriterijih, 
vendar ti ponavadi niso ključni. Če želimo narediti segmentacijo na bolj kompleksnih 
kriterijih, pa nam pri tem pomagajo tehnike rudarjenja podatkov, ki si jih bomo ogledali v 
nadaljevanju (Baragoin et al., 2001; Mattison, 1997). 

Napovedovanje strank, za katere obstaja velika verjetnost, da preidejo k drugemu operaterju 
(ang. churn prediction), in možnosti za njihovo zadržanje – ta analiza je pomembna zato, ker 
so stroški za zadržanje stranke tudi do desetkrat nižji kot za pridobitev nove stranke. V 
interesu podjetja je, da ugotovi, katere stranke se potencialno nagibajo k prehodu k drugemu 
operaterju, da presodi katere od teh želi zadržati in da ustrezno ukrepa. Napovedovanje 
prehodov zahteva dobro poznavanje strank in določanje parametrov, ki nam kažejo verjetnost 
prehoda. Treba je identificirati stranke, ki se nagibajo k prehodu, in pri tem nam lahko precej 
pomagajo tehnike rudarjenja podatkov, ki v veliki količini podatkov poiščejo skrite vzorce 
(Baragoin et al., 2001; Mattison, 1997). 

Ugotavljanje prave vrednosti strank – vključuje porabo stranke in njeno dobičkonosnost kakor 
tudi oceno življenjskega cikla in oceno plačilne sposobnosti. Lahko pa se podjetje odloči za 
katerokoli kombinacijo naštetih kazalnikov. Osredotočenje samo na enega od kazalnikov je 
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lahko zavajajoče pri ugotavljanju prave vrednosti stranke za podjetje. Če na primer gledamo 
samo na porabo stranke, lahko zanemarimo število storitev, ki jih uporablja, in s tem 
potencialne možnosti, ki bi jih pri njej lahko vzpodbudili. Prav tako lahko stranko z veliko 
porabo precenimo, saj ima lahko nizko stopnjo dobičkonosnosti. Tudi te vrste analiz so 
kompleksne in pri raziskavah so zato zelo uporabne tehnike rudarjenja podatkov (Baragoin et 
al., 2001; Mattison, 1997). 

Ugotavljanje karakteristik prevar (ang. fraud) in njihovo napovedovanje – tudi v tem primeru 
gre za pojav, ki je tipičen za telekomunikacijske storitve. Gre za izkoriščanje storitev, ki pa jih 
kličoči nikoli ne plača podjetju telekomunikacijskih storitev. Ponavadi so to premijske 
storitve, ki imajo visoko ceno (npr. številke 090), in narava zlorab je takšna, da je iz ene ali 
nekaj številk opravljenih veliko klicev z dolgim trajanjem. Pomembno je, da podjetje takšen 
vzorec obnašanja zazna pravi trenutek, ker s tem lahko prepreči velike izdatke, ki jih mora 
plačati ponudniku premijske storitve, medtem ko od uporabnika samo podjetje ne dobi 
plačila. Pri iskanju takšnih vzorcev nam lahko pomagajo tehnike rudarjenja podatkov 
(Baragoin et al., 2001; Mattison, 1997).  

Analiza trga oz. marketinške analize: nam omogočajo detajlne analize segmentov strank, 
nakupovalnih vzorcev in podobno. Gre za analize, ki iščejo odnose med različnimi entitetami 
na trgu (npr. storitvami in strankami). Te vrste analiz so še v zapostavljenem položaju pri 
večini aplikacij, ki podpirajo analitično upravljanje odnosov s strankami, vendar so 
pomembne in tudi uporabniki jih vedno bolj zahtevajo. Uporabnost njihovih rezultatov je tako 
strateška (npr. določanje ključnih segmentov strank) kot taktična (npr. uvrstitev stranke v 
določen segment). Med te analize lahko prištevamo: 

• segmentacijo strank; 
• analizo tržne košarice (Herschel, 2001); 
• ugotavljanje deleža trga za posamezne kategorije storitev; 
• ugotavljanje deleža trga po geografskih območjih; 
• ugotavljanje rasti trga po geografskih območjih; 
• ugotavljanje dobičkonosnosti po posameznih storitvah; 
• ugotavljanje stroškov za razvoj in uvedbo nove storitve (stroški/storitev); 
• ocenitev stroškov akcij direktnega marketinga (Kanwar, 2003). 

Pri tej razdelitvi analiz se je treba zavedati, da področja med posameznimi kategorijami niso 
strogo ločena. Nekatere analize lahko prištevamo v dve ali celo vse tri kategorije. Gre za 
načelno ločitev med njimi in predvsem dognanje podjetja, kaj mu bo posamezna kategorija 
analiz prinesla pri razumevanju njegovega odnosa do strank. 

Delitev analiz glede na faze odločanja 

Drug pogled na vsako izmed analiz je mogoč z vidika procesiranja informacij in razvoja 
odločanja v okolju podatkovnega skladišča. Gre za pet faz odločanja: 

• poročanje – odgovarjamo si na vprašanje 'Kaj se je zgodilo?'; 
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• analiziranje – odgovarjamo si na vprašanje 'Zakaj se je to zgodilo?'; 
• napovedovanje – odgovarjamo si na vprašanje 'Kaj se bo zgodilo oz. kaj lahko 

pričakujemo?'; 
• operativno ugotavljanje – odgovarjamo si na vprašanje 'Kaj se dogaja?'; 
• aktivno raziskovanje podatkov v skladišču – odgovarjamo si na vprašanje 'Kaj želimo, 

da se zgodi?' (Swift, 2002). 

Na primeru v tabeli 3 si poglejmo, kako si zastavljamo takšna vprašanja in s tem 
pripomoremo k pospeševanju boljšega odnosa do stranke, večji dobičkonosnosti in daljšemu 
časovnemu ciklu stranke. 

Tabela 3: Pospeševanje rasti vrednosti stranke 

STOPNJA SPLOŠNO 
VPRAŠANJE 

TIPIČNO VPRAŠANJE VREDNOST 

1. stopnja – 
POROČANJE 

Kaj se je zgodilo? Pri katerih storitvah zaslužimo 
največ? 

Določiti največje tržne 
deleže s ciljem povečanja 
prodaje. 

2. stopnja – 
ANALIZIRANJE 

Zakaj se je to zgodilo? Zakaj ne zaslužimo več? Ugotavljanje vzrokov, zakaj 
posamezni segmenti strank 
ne uporabljajo določenih 
storitev. 

3. stopnja – 
NAPOVEDOVANJE 

Kaj se bo zgodilo? Katere stranke uporabljajo te 
storitve in katere stranke bi jih 
lahko še uporabljale? 

Ugotoviti, kakšne 
marketinške akcije bi 
vzpodbudile tudi druge 
segmente strank k uporabi. 

4. stopnja –  
OPERATIVNO 
UGOTAVLJANJE 

Kaj se dogaja? Katere storitve naše stranke 
največ uporabljajo? 

Optimizacija storitvenih 
kapacitet. 

5. stopnja -  
AKTIVNO 
RAZISKOVANJE 

Kaj želimo, da se zgodi? Katere so naše najbolj donosne 
storitve? 

 

6. stopnja – VPLIV Kaj moramo storiti da se 
to zgodi? 

Kako lahko vplivamo na 
stranke, da bodo uporabljale 
naše najbolj donosne storitve? 

Razumevanje pridobitev pri 
rasti vrednosti strank. 

Vir: Swift, 2002 

V tabeli 4 so navedena še druga vprašanja, ki so pomembna pri oblikovanju kazalcev za 
življenjski cikel stranke in lahko k njim pristopimo na enak način. 
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Tabela 4: Življenjski cikel stranke, cikel možnosti v odnosu s stranko 

Pridobitev strank  

Katere so značilnosti dobre stranke? 

Ali uporabljamo podatke o življenjskem slogu in 
navadah za definiranje potencialnih strank? 

Ali lahko povežemo stranke s želenimi produkti in 
storitvami? 

Ali lahko s temi podatki izpeljemo marketinško 
akcijo? 

Nadgradnja odnosa 

Kdo so najbolj vredne stranke in kakšne so njihove 
značilnosti? 

Kaj stranke poleg osnovnih storitev še uporabljajo? 

Kaj bo naslednji nakup ali želja strank? 

Katere prodajne akcije so bile učinkovite? 

Kakšen način komunikacije s strankami je najbolj 
učinkovit? 

Nagrajevanje zvestobe 

Kdo so najbolj zveste stranke in s čim na to najbolj 
vplivamo? 

Ali se do zvestih strank obnašamo drugače? 

Ali lahko način komunikacije prilagodimo posamezni 
stranki? 

Zadržanje strank 

Katere dobičkonosne stranke so potencialni 
prebežniki? 

Kakšne navade imajo najboljše stranke glede porabe?

Ali uporabljamo pravi komunikacijski kanal za 
posamezno stranko? 

Lahko prepoznamo spremembe v obnašanju strank in 
se ustrezno odzovemo? 

Vir: Swift, 2002 

Cilj analiz strank v analitičnem upravljanju odnosov s strankami kar najbolj povečati vrednost 
strank v celotnem odnosu, ne le za posamezno marketinško akcijo. 

Na osnovi zbranih podatkov o tem, kakšne vrste analiz so v podjetju potrebne, lahko začnemo 
aktivnost zbiranja podatkov in modeliranja podatkovne zbirke. Preden pa nadaljujemo, si 
oglejmo arhitekturno shemo, ki jo za celovito upravljanje odnosov s strankami predlaga 
raziskovalna skupina Meta Group. 

5.3 Osnovna arhitekturna shema celovitega upravljanja odnosov s 
strankami 

Eno najbolj razširjenih zmotnih prepričanj je, da je celovito upravljanje odnosov s strankami 
ena sama aplikacija ali programski paket. Vsakomur, ki vpeljuje celovito upravljanje odnosov 
s strankami, mora biti jasno, da je to poslovna strategija, ki jo omogoča komponentna 
arhitektura ali ekosistem (Shahnam, 1999).  

Kot je bilo omenjeno že v drugem poglavju, se arhitektura informacijskega sistema celovitega 
upravljanja odnosov s strankami deli na tri podsisteme, kakor je razvidno na sliki 4. Takšna 
delitev je smiselna zaradi kompleksnosti in količine podatkov ter funkcij, ki so potrebni za 
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celovito upravljanje odnosov s strankami in izhajajo iz življenjskega cikla strank in k 
strankam usmerjenih procesov. 

Slika 4: Predlagana arhitektura sistema celovitega upravljanja odnosov s strankami po 
svetovalni hiši Meta Group 
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Vir: Shahnam, 1999 

Če na kratko povzamem funkcije vsakega od podsistemov: 

Operativno upravljanje odnosov s strankami: Zajema transakcijske aplikacije, ki podpirajo 
različne poslovne funkcije podjetja – prodajni proces, marketinške procese, upravljanje 
materialnih, finančnih in kadrovskih virov znotraj podjetja. Tipične aplikacije so: sistemi 
ERP/ERM, aplikacije za upravljanje nabavne verige, legacy sistemi, avtomatizacija 
marketinga, avtomatizacija prodaje, klicni centri, prodaja na terenu, storitve na terenu. 

Kolaborativno upravljanje odnosov s strankami: Sestavlja ga množica aplikacij, s katerimi 
zunanji akterji poslovnega sistema neposredno komunicirajo s podjetjem (npr. portal). 

Analitično upravljanje odnosov s strankami: Njegova naloga je analiziranje vseh podatkov, 
ki jih imamo o strankah. S pridobljenimi modeli in napovedmi lahko bolje spoznavamo 
stranko, ji prilagodimo storitve in izdelke ter izboljšamo načine poslovanja z njo. Osnova 
analitičnega upravljanja odnosov s strankami je enotno podatkovno skladišče za celoten 
ekosistem celovitega upravljanja odnosov s strankami, kjer se zbirajo vsi potrebni podatki, 
predvsem iz operativnega dela. Samo podatkovno skladišče ima lahko več podatkovnih tržnic 
(ang. data mart-ov), ki vsebujejo podatke, potrebne za določeno aplikacijo. 
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Kot vidimo, ekosistem celovitega upravljanja odnosov s strankami povezuje aplikacije 
analitičnega, kolaborativnega in operativnega dela sistema. Glede na veliko potrebnih 
povezav in integracij med njimi kmalu ugotovimo, da je s tehničnega vidika največji problem 
vpeljava sistema integracije. Ravno zato je treba najprej postaviti arhitekturno ogrodje sistema 
celovitega upravljanja odnosov s strankami in šele nato izbirati njegove posamezne 
komponente (Shahnam, 1999). 

5.4 Podatki in njihov pomen za upravljanje odnosov s strankami 

S ciljem doseči večje zadovoljstvo strank, povečati njihovo lojalnost in s tem povečati 
prihodke se mnoga podjetja z veliko truda, znanja in stroškov podajo v vzpostavitev sistema 
za celovito upravljanje odnosov s strankami. Na žalost pa mnogi od teh poskusov propadejo, 
ker manjka spoznanje, da je sistem za celovito upravljanje odnosov s strankami dober toliko, 
kot so kakovostni podatki v njem. Temeljni kamen truda, vloženega v sistem za celovito 
upravljanje odnosov s strankami, so visoko kakovostni, med seboj dobro integrirani podatki. 
Kot je razvidno iz osmih gradnikov sistema celovitega upravljanja odnosov s strankami 
(poglavje 3.1), ki predstavljajo ogrodje za uspešno uvedbo, so šesti gradnik sistema 
informacije. To je gradnik, ki ga sestavljajo podatki, analize in enoten pogled na stranko oz. 
druge podatke. Za uspešno uvedbo sistema za celovito upravljanje odnosov s strankami so 
pomembni vsi gradniki. Vendar se veliko podjetij tega ne zaveda in prav podatki so tisti, ki 
jim dostikrat posvečajo premalo pozornosti (Nelson et al., 2001). 

Pogosto se dogaja, da so podatki, pomembni za celovito upravljanje odnosov s strankami, 
slabi, nepopolni. Razdrobljeni so po številnih oddelkih, podatkovnih zbirkah in sistemih. 
Tako razpršen način hranjenja podatkov škodi podjetju v več pogledih: 

• stroški shranjevanja in upravljanja podvojenih (včasih tudi več) podatkov; 
• nezmožnost obravnavanja strank in kontaktiranja z njimi na učinkovit, uspešen in 

pravi način; 
• pomanjkljiv vpogled v trenutno in potencialno vrednost stranke; 
• pomanjkljiv vpogled v preteklo in možno prihodnje obnašanje stranke in njene 

zahteve; 
• pomanjkanje zmožnosti za pravilno segmentiranje strank glede na različne ravni 

storitev; 
• nezmožnost izračunanja donosnosti naložbe ali merjenja uspešnosti strategije 

celovitega upravljanja odnosov s strankami (Radcliffe et al., 2001a). 

Učinkovit pristop k problemu je v prvi vrsti zavedanje o pomembnosti podatkov za učinkovit 
in uspešen sistem celovitega upravljanja odnosov s strankami. Potem je potrebnih več 
korakov, da zavedanje tudi uresničimo: 

• določiti kakovost podatkov v podjetju in mehanizem za njihovo ureditev; 
• določiti podatke in njihov izvor; 
• minimizirati število podatkovnih zbirk o strankah in po možnosti uvesti enotno 

podatkovno zbirko. 
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Kakovost podatkov 

Zaradi kompleksnosti obvladovanja kakovostnih podatkov o strankah se je pri uvajanju 
celovitega upravljanja odnosov s strankami razvil poseben pojem: integracija podatkov o 
strankah (ang. Customer Data Integration – CDI). Gre za kombinacijo tehnologije, aplikacij, 
procesov in storitev za dosego enotnega, natančnega in popolnega pogleda na stranko preko 
vseh virov podatkov in aplikacij (Nelson et al., 2001). 

Obstaja veliko število orodij, s katerimi si lahko pomagamo pri določitvi problemov s 
kakovostjo podatkov, prenovo podatkov, standardizacijo imen in naslovov in vzpostavitvijo 
odnosov med podatki. Ta orodja uporabimo tudi pri pripravi podatkov za analitični sistem. 
Podatki prihajajo iz operacijskih sistemov, zato tudi problemi z njihovo kakovostjo nastajajo 
prav tam. Uspešna strategija celovitega upravljanja odnosov s strankami narekuje, da sta oba 
dela celovitega upravljanja odnosov s strankami, tako analitični kot operacijski, integrirana. 
Takšna strategija razume razliko in bistvo segmentiranja strank (analitični del) in posledično 
ravnanja z njimi (operacijski del). 

Sredstva, potrebna za čiščenje in konsolidacijo podatkov o strankah, so odvisna od velikosti 
in kompleksnosti okolja, torej od števila in vrste podatkovnih virov, same količine in trenutne 
kakovosti podatkov. Fizično izločevanje in integracijo lahko opravimo s temu namenjeno 
tehnologijo ETT (Extract/Transformation Technology). To so postopki prenosa, čiščenja in 
usklajevanja podatkov. Z orodji ETT lahko integriramo podatke iz različnih podatkovnih 
zbirk in jih transformiramo v pravilno obliko za shranjevanje v želeni podatkovni zbirki. Po 
podatkih svetovalne hiše Gartner vsaj 80 odstotkov podjetij podcenjuje za to potrebni čas in 
sredstva, pri čemer denarna sredstva podcenijo tudi za dva- do trikrat. 

Nevarnosti pri slabi kakovosti podatkov so izgubljene priložnosti in operativna 
neučinkovitost. Čeprav to ni enostavna naloga, je razvoj in vzdrževanje visoko kakovostnih 
podatkov o strankah vredno truda. Naj naštejem nekaj prednosti, ki jih pridobimo s 
posameznimi postopki: 

Identifikacija stranke in odstranitev ostalih podvojenih podatkov (in podobnih, ki v 
resnici veljajo za isto stranko) (ang. unique). To je ena od najtežavnejših nalog. Ponavadi 
imamo več virov, ki zbirajo podatke o strankah, in to nam v prvem koraku pomaga, da 
odkrijemo slabo kakovost podatkov. Orodja za čiščenje podatkov pa nam pomagajo, da 
odkrijemo, kje so potencialno slabi podatki. Nato je potrebno še veliko ročnega dela in 
preverjanja uporabnikov podatkov, da te slabe podatke tudi popravimo. Vendar je rezultat, ki 
ga pridobimo z očiščenjem podatkov, zelo velik. Zmanjšamo lahko trud in sredstva pri 
marketinških akcijah, zmanjšajo se stroški pošiljanja računov in marketinškega materiala, 
analize strank (npr. segmentacija) postanejo bolj točne. 

Identifikacija nove stranke v podjetju. Te vrste postopki so pomembnejši za tiste 
ponudnike telekomunikacijskih storitev, ki imajo na trgu večjo konkurenco (trenutno mobilni, 
internetni), vendar jih tudi fiksni operaterji ne smejo zanemariti, saj na posameznih področjih 
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fiksne telefonije že obstaja konkurenca. Gre za to, da v svoji podatkovni zbirki identificiramo 
novo stranko, ki je vstopila npr. preko elektronske trgovine, in k njej usmerimo svoje 
marketinške napore.  

Določanje natančnega profila stranke za dosego večjega zadovoljstva strank in 
povečanje lojalnosti zaradi osebnega pristopa. Z razvojem točnega profila stranke lahko 
podjetje svoj odnos do stranke prikroji njenim potrebam. Z osebnim pristopom do stranke pa 
lažje doseže njeno lojalnost in tako zmanjša tveganje prebega h konkurenčnemu ponudniku. 

Proces ocenjevanja kakovosti podatkov je stalen proces, ki zagotavlja vzdrževanje 
integritete podatkov. Podjetje mora spoznati, da je proces čiščenja podatkov in zagotavljanja 
njihove kakovosti nenehen proces, in ne enkratno dejanje. Le tako je mogoče preprečiti 
zmanjšanje kakovostne ravni podatkov in s tem povečanja stroškov, ki jih povzročijo 
nekakovostni podatki in ponovno čiščenje (Janowski et al., 2001). 

Hranjenje podatkov je drago (strojna in programska oprema, ureditev podatkovnih zbirk in 
njihovo vzdrževanje). Vendar se po prepričanju svetovalne hiše Gartner stroški lahko 
povečajo tudi za desetkrat, v primeru, če imamo slabe in nekakovostne podatke (Nelson et al., 
2001).  

Vrste podatkov 

Za učinkovito upravljanje odnosov s strankami mora podjetje vzdrževati tri tipe podatkov o 
strankah: 

• opisni, ki nam omogočajo osnovno poznavanje stranke (npr. ime, naslov, kontakti); 
• vedenjski, ki nam omogočajo vpogled v obnašanje stranke (npr. nakupi, uporaba, 

življenjski slog) in s tem razumevanje odnosa, ki ga imamo s stranko, ter postavitev 
pravega odnosa; 

• namenski, prek katerih spoznavamo vzvode obnašanja (npr. zadovoljstvo, dogodki, 
akcije konkurence). Te podatke je najtežje doseči, vendar so za podjetje zelo 
pomembni. 

Odnos med vrstami podatkov je prikazan na sliki 5. V idealnem primeru opisni podatki 
oskrbujejo vedenjske, ni pa nujno.  

Poleg teh potrebujemo v telekomunikacijski panogi še podatke iz naslednjih virov: 
• prometne podatke o telefonskih storitvah (ang. Call Detail Record – CDR), 
• podatke o zaračunanih telekomunikacijskih storitvah, 
• finančne podatke iz sistema ERP, 
• podatke o klicih in reklamacijah iz kontaktnega centra, 
• podatke o prodajnih aktivnostih, 
• podatke o stanju telekomunikacijske infrastrukture in druge. 
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Slika 5: Piramida podatkov o strankah v marketinških podatkovnih zbirkah 
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Vir: Nelson et al., 2001 

Ravno tako uporabljamo zunanje podatke o bonitetah strank, bilančne podatke o podjetjih, 
njihovi velikosti in panogi, podatke o kupni moči gospodinjstev po posameznih regijah, 
geografske podatke in druge. 

Količina podatkov v telekomunikacijski panogi je zelo velika, medtem ko sama raznolikost in 
kompleksnost ni kritični faktor. Za občutek si poglejmo oceno števila podatkov za ponudnika 
mobilnih telekomunikacijskih storitev, ki ima milijon uporabnikov. Takšen ponudnik ima 
približno dva terabajta opisnih podatkov o strankah in podatkov o prometu teh strank. Za 
ponazoritev naj še navedem, da tak operater dnevno obdela približno sedem milijonov 
podatkov o klicih (Radcliffe et al., 2003). 

Izgradnja in vzdrževanje podatkovne zbirke s kakovostnimi podatki je predpogoj za dosego 
znižanja stroškov in zvišanja prihodkov.  
 

Enotna podatkovna zbirka 
Pomembno je, da integriramo vse uporabne vire podatkov o stranki in omogočimo dostop 
vsem aplikacijam, ki potrebujejo podatke o strankah, sicer se bodo takoj pojavile izolirane 
baze podatkov in pripadajoče aplikacije, ki ne bodo ponujale celovitega in konsistentnega 
pogleda na stranko. Posledica je neustrezno obravnavanje stranke, zaradi česar se bo 
zmanjšalo njeno zadovoljstvo in dobiček podjetja bo manjši.  

Enotna podatkovna baza z vsemi informacijami o strankah je idealna rešitev z vidika 
konsistence podatkov in njenega upravljanja. V vsakem podjetju pa žal obstaja kar nekaj 
različnih podatkovnih baz, ki vsebujejo podatke o strankah. Navadno jih imamo v klicnih 
centrih, prodajnih in marketinških oddelkih, sistemih za obračun in gotovo še kje. Število teh 
podatkovnih baz je treba kar najbolj zmanjšati in ustrezno integrirati sisteme.  

Prenos podatkov v enotno podatkovno zbirko je eden od težjih delov njene izgradnje zaradi 
naslednjih razlogov: 

• veliko različnih izvorov podatkov, ki jih je treba ustrezno povezati; 
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• pomanjkanje ljudi z ustreznim podrobnim znanjem in dokumentacije za transakcijske 
sisteme in podatkovne strukture teh sistemov; 

• kakovost podatkov v operacijskih sistemih in nenamenska uporaba podatkovnih 
elementov zaradi aplikacijskih sprememb; 

• nerealni roki za podatkovno analizo in razvoj procesov za ekstrakcijo, transformacijo 
in prenos podatkov (Dresner et al., 2002). 

Tehnologija podatkovnih skladišč nam omogoča, da na obstoječih zbirkah podatkov zgradimo 
podatkovni sistem, ki zagotavlja obračanje podatkov po različnih dimenzijah in njihovo 
prožno združevanje. Tako agregirane podatke lažje razumemo in ti podatki predstavljajo 
kazalce uspešnosti želenih ciljev poslovnega sistema (Rajkovič, 1998). 

5.5 Pregled rešitev 

V tem poglavju bom predstavila možne rešitve za uvedbo analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami. Pri tem ne bom navajala konkretnih programskih rešitev, ker jih je na tržišču zelo 
veliko. Opisala bom sklope, ki jih mora imeti sistem za analitično upravljanje odnosov s 
strankami, da je lahko učinkovit in upraviči svojo strateško vlogo v celovitem upravljanju 
odnosov s strankami. 

5.5.1 Sistemi za poslovno inteligenco 

Razlika med zadovoljivim in odličnim sistemom za upravljanje odnosov s strankami je v 
njegovem analitičnem delu, ki ga lahko imenujemo tudi poslovna inteligenca za upravljanje 
odnosov s strankami. Definicijo poslovne inteligence lahko povzamemo tako: sistem 
poslovne inteligence omogoča podjetju s perspektivo in gotovostjo analizo velike količine 
podatkov (Buytendijk et al., 2001). 

Koncept poslovne inteligence (ang. BI – Business Intelligence) ali tudi poslovno obveščanje 
omogoča uporabo informacijske tehnologije za pomoč pri razumevanju in spremljanju 
poslovanja, ne le za samo spremljanje poslovanja. Potrebo po učinkovitem poslovnem 
obveščanju danes najdemo povsod v podjetju, močno pa se kaže njena uporaba prav pri 
upravljanju odnosov s strankami. Koncept poslovne inteligence lahko razdelimo v naslednjih 
pet faz: 

• pridobivanje podatkov – predstavlja časovno največji del projekta poslovne 
inteligence. Njegov poglavitni cilj je doseči, da bodo vsi podatki, ki so v podjetju 
zbrani v različnih oblikah, shranjeni v elektronski obliki. S tehnološkega vidika ima 
danes največ zagovornikov shranjevanje velike količine podatkov v podatkovnih 
skladiščih. Razloge za in proti bom opisala v naslednjem podpoglavju. 

• analiza podatkov – osnovni namen analize je poiskati skrito znanje iz podatkov. Pri 
tem gre za ugotavljanje trenutnih smernic in integracijo informacij iz nepovezanih 
virov, preverjanje modelov ter napovedovanje manjkajočih informacij in smernic v 
prihodnosti. 
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• zavedanje položaja – pomeni izločiti nepomembne informacije, druge pa urediti tako, 
da bodo skladne s poslovnimi cilji, kajti uporabnik potrebuje informacije, ki ustrezajo 
njegovim potrebam. 

• ugotavljanje tveganja – pomeni odkrivanje, katere akcije bo mogoče izvesti ali katere 
odločitve bo treba sprejeti ob različnih časih v prihodnosti. Z orodji za poslovno 
obveščanje lahko merimo trenutna in bodoča tveganja ter ugotavljamo prednosti in 
slabosti glede na to, katero akcijo ali odločitev bomo izvedli. 

• podpora odločanju – pri tem mislimo predvsem na to, da je treba vsako informacijo 
uporabiti modro. Z uvedbo sistema za podporo odločanju želimo uporabniku 
omogočiti zaznavanje pomembnih dogodkov, kot so spremembe na trgu, sprememba 
pri segmentaciji strank, zaznavanje potencialnih prebežnikov ipd. – da bi lahko izvedli 
preventivne ukrepe. Namen je tudi zagotoviti podporo za pripravo analiz in izvedbo 
boljših poslovnih odločitev (Šmid, 2003). 

S tehnološkega vidika o poslovni inteligenci govorimo kot o široki paleti programske opreme 
in rešitev za zbiranje, združevanje, analizo in omogočanje dostopa do informacij. Tehnologija 
vsebuje programsko opremo za poizvedbe in analize, večdimenzionalne zbirke podatkov in 
orodja OLAP, skladiščenje podatkov in odkrivanje znanj iz podatkov (npr. rudarjenje 
podatkov) in danes tudi rešitve za poročanje prek spleta (Šmid, 2003). 

Za razumevanje sistema poslovne inteligence, za boljše ovrednotenje donosnosti naložbe in za 
dosego optimalnih rezultatov je priporočljivo, da zgradbo sistema poslovne inteligence 
razdelimo na nivoje. Zgradba, kot jo predlaga svetovalna hiša Gartner, je prikazana na sliki 6. 
Razdeljena je na štiri nivoje, vsak od njih je odvisen od ostalih in največji učinek lahko 
dosežemo, če razumemo, kako nivoji funkcionirajo med seboj. Na sliki je prikazan tudi 
transakcijski nivo, zgolj zaradi boljšega razumevanja, sicer pa ta nivo ni del zgradbe sistema 
poslovne inteligence (Buytendijk et al., 2001). 

Nivo infrastrukture 

Nujno potrebno je, da ima sistem poslovne inteligence nivo infrastrukture, kjer se zbirajo in 
integrirajo podatki in so generalno na voljo za različne vrste uporabe. Najoptimalnejši način, 
ki ga svetujejo pri skupini Gartner, je podatkovno skladišče, ki ga polnimo z orodji ETT 
(Extract/Transformation Technology), katerih uporaba pa je še vedno v manjšini. Seveda 
podatkovno skladišče ni edina možnost. Za dosego podatkov v bolj realnem času, kot jih 
omogoča podatkovno skladišče, je mogoče nad transakcijskim sistemom zgraditi integracijski 
nivo, za njegove potrebe pa operativno podatkovno zbirko. V tem primeru je vir podatkov za 
podatkovno skladišče tudi ta zbirka. Takšna struktura je efektivna in fleksibilna (Buytendijk 
et al., 2001).  
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Slika 6: Nivojska zgradba poslovne inteligence 
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Vir: Buytendijk et al., 2001 

Funkcionalni nivo 

Funkcionalni nivo je dominanten pri orodjih in aplikacijah poslovne inteligence. Zahteve 
uporabnikov glede orodij in aplikacij so zelo raznolike in težko je najti eno samo orodje, ki bo 
sposobno podpreti vse zahteve uporabnikov v podjetju. Večja podjetja, kot ponudniki 
telekomunikacijskih storitev so, bodo najverjetneje morala nabaviti več aplikacij in orodij za 
dosego svojih ciljev (Buytendijk et al., 2001).  

Organizacijski nivo 

Na organizacijski ravni podjetje določa, katere funkcionalnosti poslovne inteligence potrebuje 
in kako jih razviti. Določiti mora več stvari: 

• Kakšen je proces upravljanja storitev?  
• Na kaj se je primarno treba skoncentrirati pri vpeljavi sistema poslovne inteligence – 

na zaledne (ang. back office) ali čelne (ang. front office) aplikacije? 
• Kakšna je informacijska kultura? Definirati je treba, kateri podatki so zaupni, kateri 

potrebujejo dodatno zaščito, katere je mogoče deliti s poslovnimi partnerji in 
strankami. Pri tem je treba upoštevati tudi Zakon o varovanju osebnih podatkov. 
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• Koliko različnih tipov uporabnikov sistema poslovne inteligence imamo oz. bomo 
imeli in njihove specifične lastnosti? 

• Kakšno analitično znanje in sposobnosti zaposleni v podjetju imajo in katero še 
potrebujejo? Kako je treba organizirati delovno skupino za poslovno inteligenco, da bo 
učinkovitost največja? 

Pomembno je torej, da podjetje organizira sistem poslovne inteligence skladno s svojimi 
karakteristikami in potrebami (Buytendijk et al., 2001). 

Poslovni nivo 

Zaradi transparentnosti obveščanja ima sistem poslovne inteligence velik vpliv na poslovni 
nivo organizacije. Ta vpliv pa se še poveča, kadar podjetje svojo dejavnost globalizira. V tem 
primeru je sposobnost razviti dober sistem poslovne inteligence, ki omogoča pravilno 
odločanje na nivoju celotnega globaliziranega podjetja, še toliko bolj pomembna. Podjetje 
tako krepi svojo vlogo na trgu in si povečuje konkurenčno prednost (Buytendijk et al., 2001). 

5.5.2 Podatkovne zbirke 

Pravilno zgrajeno podatkovno skladišče zagotavlja popolno, točno in enostavno dostopnost do 
podatkov za aplikacije in orodja poslovne inteligence. Čeprav je ta odnos med podatkovnimi 
skladišči in sistemi poslovne inteligence jasen, se kljub temu mnoga podjetja zatekajo k 
rešitvam, ki so manj optimalne. Seveda izgradnja podatkovnega skladišča ni enostavna, 
vendar se je nujno zavedati, da s postavitvijo sistema poslovne inteligence na temelj 
aplikacijsko odvisne podatkovne tržnice ali še slabše – direktno na operacijsko podatkovno 
zbirko, minimizira potencialne poslovne možnosti, ki jih podjetju lahko ponudi sistem 
poslovne inteligence (Strange et al., 2001). 

Katera arhitektura, dizajn in topologija podatkovnega skladišča oz. na splošno podatkovnih 
zbirk (podatkovno skladišče, podatkovne tržnice, operativne podatkovne shrambe itd.) bo 
najbolj optimalna izbira za sistem poslovne inteligence, ostaja priljubljena debata. Veliko 
ponudnikov programske opreme za sisteme poslovne inteligence zagovarja zgradbo, ki je bolj 
pisana na kožo njihovim produktom. Dejstvo pa je, da je treba skupaj s ponudnikom 
programske opreme ugotoviti, kako se njihova programska oprema in podatkovno skladišče 
podjetja prilegata drug drugemu. Poleg tega se je treba dogovoriti, kako bo podatkovna 
arhitektura podpirala zahteve analiz v realnem času. Določenim zahtevam uporabnikov ne 
ustrezajo zakasnitve, s katerimi prihajajo podatki v podatkovna skladišča, zato je nujno 
poiskati drugo rešitev (Friedman et al., 2003). Pravo podatkovno skladišče ima podatkovni 
model, ki je aplikacijsko neodvisen in zato lahko pokriva širok razpon zahtev. 

Predstavila bom komponente podatkovnega skladišča (podatkovno skladišče, podatkovne 
tržnice, operativne podatkovne shrambe itd.) ter prednosti in slabosti vsake komponente. Slika 
7 prikazuje celotno zgradbo arhitekture podatkovnega skladišča. 
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Slika 7: Arhitektura podatkovnega skladišča in njene komponente 
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Vir: Baragoin et al., 2001 

Priprava podatkov 

Podatki za komponente podatkovnega skladišča se črpajo s transakcijskega nivoja. To so 
podatkovne zbirke transakcijskih sistemov in zunanje podatkovne zbirke. Podatke v 
podatkovno skladišče vnesemo preko postopkov prenosa, čiščenja in usklajevanja podatkov. 
Ločimo naslednje postopke: 

• Prenos podatkov, ki je lahko glede na tehniko bodisi vlečenje (ang. pulling) ali 
potiskanje (ang. pushing) podatkov v podatkovno skladišče. 

• Čiščenje in usklajevanje podatkov zagotavljata, da bodo podatki v podatkovnem 
skladišču veljavni, uporabni in s pravim pomenom. Ta postopka lahko imenujemo tudi 
standardizacija podatkov.  

Postopek prečiščevanja podatkov je postopek priprave podatkov za podatkovne tržnice. V teh 
postopkih se izračunavajo določeni podatki, potrebni za specifične analize, pridobivajo se 
agregirani podatki (ang. data aggregation) in sumarni podatki (ang. data summarization). 

Ti postopki priprave podatkov se izvajajo po določenem – v naprej dogovorjenem urniku 
(dnevno, tedensko, mesečno). Ponavadi so tako dolgotrajni kot resorsko potratni, seveda 
odvisno tudi od same količine podatkov, zato se izvajajo v nočnem času (Baragoin et al., 
2001; Mattison, 1997). 
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Podatkovno skladišče 

Podatkovno skladišče (ang. Data Warehouse) je več funkcijska podatkovna struktura, ki 
podpira analitične aplikacije oz. aplikacije in orodja poslovne inteligence. Njegov podatkovni 
model je tak, da je aplikacijsko neodvisen in pokriva širok razpon zahtev. Podatkovno 
skladišče je namenjeno le za poizvedovanje. Podatke zajema iz transakcijskih in zunanjih 
podatkovnih zbirk. Podatki so normalizirani in pretežno podrobni, lahko pa vsebujejo tudi 
določeno stopnjo sumarnih podatkov in so lahko delno denormalizirani.  

Podatki se vnašajo v podatkovno skladišče po določenem urniku (dnevno, tedensko) z že 
omenjeno tehnologijo za prenos. Primarno veljajo za pretekli čas in se nanašajo na daljše 
časovno obdobje. 

Podatkovne tržnice 

Podatkovna tržnica (ang. Data Marts) ni naslednja stopnja v izdelavi podatkovnega skladišča 
ampak je, kot je razvidno tudi s slike 7, njen sestavni del.  

V podatkovnih tržnicah so shranjeni podatki iz podatkovnega skladišča za podporo 
specifičnim zahtevam poslovnih funkcij ali aplikacij. Glavni razlogi za izgradnjo podatkovnih 
tržnic so: 

• shranjevanje agregiranih infomacij; 
• kontrola dostopa do informacij končnih uporabnikov; 
• zagotavljanje hitrejšega dostopa do informacij za specifične analitične potrebe oz. 

uporabniške skupine; 
• prikaz uporabniškega pogleda in podatkovnih vmesnikov na podatkovno skladišče; 
• ustvarjanje večdimenzijskega/relacijskega pogleda na podatke. 

Pri oblikovanju podatkovnih tržnic je pomembno, da podatkovno tržnico vedno 
implementiramo kot podaljšek podatkovnega skladišča, ne pa kot njegovo alternativo. Vsi 
podatki, ki se nahajajo v njej so tudi v podatkovnem skladišču, tako je zagotovljena njihova 
konsistenca in ponovna uporaba. Podatkovne tržnice ponavadi oblikujemo za zadovoljitev 
določene zahteve. Treba pa se je zavedati razmerja med enostavnostjo izgradnje in učinki ter 
stroški izgradnje in vzdrževanja velikega števila podatkovnih tržnic (Baragoin et al., 2001). 

Če se lotimo izdelave podatkovnih tržnic zato, ker je cenejša rešitev kot izgradnja 
podatkovnega skladišča, se moramo zavedati, da stane izdelava ene podatkovne tržnice 
približno 20 odstotkov cene podatkovnega skladišča. Če pa izgradimo več podatkovnih tržnic, 
je potrebno prišteti še stroške večkratne priprave podatkov. Stroški se povečajo tudi pri 
vzdrževanju postopkov prenosa podatkov in pri samem vzdrževanju podatkovnih tržnic. 
Potrebujemo več administratorjev podatkovnih zbirk, pa tudi podvojenost podatkov je lahko 
zelo velika, kar poveča zahteve po diskovnem prostoru. Izračuni kažejo, da se pri približno 
petih podatkovnih tržnicah stroški povečajo bistveno bolj, kot če bi imeli eno podatkovno 
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skladišče (Strange et al., 2001). Pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev pa lahko zelo 
hitro pridemo do tega števila podatkovnih tržnic. 

Kljub temu je včasih treba izdelati podatkovno tržnico, ki je prirejena specialnim analitičnim 
orodjem (npr. rudarjenje podatkov). Podatkovni model je tako aplikativno odvisen, marsikdaj 
denormaliziran in prirejen za posebne zahteve. Podatki so pogosto sumarni in jih osvežujemo 
po vnaprej določenem urniku. Vsebujejo tudi zgodovinske podatke. Večinoma so namenjeni 
samo za branje, razen izjemoma jih lahko lokalno prepisujemo, na primer za potrebe 'kaj če' 
analiz. Iz značilnosti podatkovnih tržnic je razvidno, da ne morejo imeti enakih učinkov, kot 
jih ima splošno podatkovno skladišče (Frideman, 2001). 

Operativne podatkovne shrambe 

Operativno podatkovno shrambo (ang. Operational Data Store) lahko definiramo kot 
integrirano zbirko podatkov, v kateri se podatki osvežujejo in se uporablja za taktično 
odločanje v podjetju. Značilnosti podatkovne zbirke so: 

• Operativna podatkovna zbirka je predmetno orientirana. To pomeni, da je projektirana 
in oblikovana za večji objekt, kot je na primer stranka ali produkt, ne pa za specifično 
aplikacijo ali funkcionalnost. 

• Operativna podatkovna zbirka je integrirana. Predstavlja integrirano sliko podatkov o 
določenem objektu, ki so zbrani iz različnih transakcijskih podatkovnih zbirk. Če 
govorimo o stranki, potem vsebuje operativna podatkovna shramba, vse podatke o 
stranki, ki jih določeno podjetje ima in potrebuje. 

• Operativna podatkovna shramba vsebuje veljavne vrednosti. Veljavne vrednosti so 
lahko definirane različno, glede na potrebe podjetja , vendar to ne pomeni množice 
trenutnih stanj. Če na primer veljavna vrednost pomeni vrednost za določeno 
obračunsko obdobje, potem operativna podatkovna shramba ne vsebuje drugih 
podatkov kot samo za veljavno obračunsko obdobje. Zgodovinskih podatkov takšna 
shramba ne vsebuje zato se bodisi arhivirajo bodisi prenesejo v podatkovno skladišče.  

• Podatki v operativni podatkovni shrambi so podrobni. Seveda je ta definicija odvisna 
od vrste problema, ki ga rešujemo z operativno podatkovno shrambo.  

• Podatki se ponavadi osvežujejo brez določenega urnika, vsakokrat, ko pride do 
spremembe v izvorni podatkovni zbirki. 

Zaradi svojih značilnosti, kot so orientiranost na določen objekt, integriranost in podrobnost 
podatkov, je operativna podatkovna shramba uporabna pri rudarjenju podatkov, vendar ne kot 
edini vir podatkov, kajti sama ne vsebuje zgodovinskih podatkov. 

V tabeli 5 so prikazane podrobnosti in razlike med podatkovnim skladiščem, podatkovno 
tržnico in operacijsko podatkovno shrambo. 
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Tabela 5: Primerjava podatkovnih zbirk, ki so komponente arhitekture podatkovnega 
skladišča 

 Podatkovno skladišče Podatkovna tržnica Operacijska pod. 
shramba 

Način uporabniškega 
dostopa 

Analize Analize, delno osveževanje 
podatkov  

Analize in delno 
osveževanje podatkov 

Področje uporabe Aplikativno neodvisno Aplikativno specifično Ozek segment aplikacij 

Stopnja podrobnosti Podrobno Mešano Podrobno 

Izvor podatkov Transakcijske pod. zbirke 
in/ali operacijska pod. 
shramba 

Transakcijske pod. zbirke, 
operacijska pod. shramba 
in/ali podatkovno skladišče 

Transakcijske pod. 
zbirke 

Tipični podatkovni model Delno denormaliziran Denormaliziran Mešan 

Veljavnost podatkov Nizka do zmerna Nizka do zmerna Zmerna do visoka

Čiščenje/transformacija Zmerna do visoka Visoka Nizka 

Trajnost podatkov Visoka Zmerna do visoka Nizka 

Vir: Friedman et al., 2001 

Meta podatki 

Meta podatki vsebujejo informacije o podatkih v podatkovnem skladišču. Njihove značilnosti 
so: 

• meta podatki so orientirani na objekte in temeljijo na abstrakciji realnega sveta; 
• meta podatki definirajo način, kako so transformirani podatki interpretirani (npr. 

oblika datumov); 
• meta podatki ocenjujejo odzivni čas glede na število zapisov, ki so procesirani v 

določeni zahtevi; 
• meta podatki vsebujejo izračunana polja in formule za preračunavanje ter zgodovino 

sprememb. 

Meta podatki so popoln vir informacij in dokumentov vseh vsebin in procesov v 
podatkovnem skladišču; so zemljevid skozi informacije podatkovnega skladišča. 

Kako pa je z izgradnjo podatkovnih skladišč v realnosti? Končni cilj je gotovo vseobsežno 
podatkovno skladišče, ki bo imelo vse od naštetih značilnosti. 

Vendar je izgradnja podatkovnega skladišča kompleksen proces, ki zahteva veliko časa, 
sredstev in veliko odgovornost vodstva. Da zadovoljimo zahteve uporabnikov in postopno 
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pridemo do cilja, se je treba problema lotiti po korakih ter včasih sprejeti tudi na kakšen 
kompromis. 

Za začetek se je nujno zavedati, da v veliki večini primerov velja pravilo 80/20. Kar pomeni, 
da obstaja zelo velika verjetnost, da bomo iz 20 odstotkov podatkov dobili kar 80 odstotkov 
vrednosti. Tako se lahko na primer ponudnik telekomunikacijskih storitev najprej usmeri na 
svoje najbolj dobičkonosne stranke. Pri tem pokrije najbolj kritičen del svojih strank, ne 
zaduši se v množici podatkov, ki je na začetku še ne zna obvladati, nauči se pravil, ki jih 
potem lahko uporabi pri obvladovanju vseh strank, in pripravi temelje vseobsežnega 
podatkovnega skladišča. 

5.5.3 Rudarjenje podatkov 

Rudarjenje podatkov je ena od zelo pomembnih aplikacij v sistemu orodij poslovne 
inteligence. Gre za odkrivanje novih stvari iz podatkov, ki jih zbiramo v podjetju.  

Kakšna je razlika med običajnimi analizami in rudarjenjem podatkov? Pri običajnih vrstah 
analiz gre za to, da postavimo hipotezo, ki jo potem z opravljeno analizo podatkov dokažemo 
ali ovržemo. Rudarjenju podatkov je alternativni pristop, pri katerem ne gre za postavljanje 
hipoteze, ampak za enostavno postavljanje vprašanj glede na problematiko, ki nas zanima. S 
tehnikami rudarjenja podatkov v podatkih odkrivamo vzorce, ne da bi za to morali postavljati 
hipoteze. Oba vidika sta prikazana na sliki 8 (Baragoin et al., 2001). 

Slika 8: Primerjava običajnega analiziranja in rudarjenja podatkov 

SQL, OLAP, ... Rudarjenje podatkov

Znane korelacije
+ neznane korelacije

Problem -> Hipoteza ?

Preverjanje hipotez Generiranje hiptez

 

Vir: Baragoin et al., 2001 

K rudarjenju podatkov lahko pristopimo po naslednjih korakih: 
• določitev problematike; 
• določitev podatkovnega modela in potrebe po podatkih; 
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• določitev izvora podatkov in vseh razpoložljivih virov ter priprava podatkov; 
• določitev kakovosti podatkov; 
• določitev tehnike rudarjenja podatkov in potek; 
• interpretacija rezultatov in iskanje novih informacij; 
• uporaba rezultatov in novih spoznanj pri poslovanju.  

Obstaja veliko vrst tehnik rudarjenja podatkov. V splošnem jih delimo na dve širši kategoriji: 
• razkrivajoče tehnike rudarjenja podatkov (ang. discovery data mining)), 
• napovedne tehnike rudarjenja podatkov (ang. predictive data mining). 

Razkrivajoče tehnike rudarjenja so takšne, ki iščejo vzorce v podatkih brez prejšnjega 
poznavanja, kakšni vzorci v podatkih sploh obstajajo. Pri tem poznamo več tehnik. Nekatere 
izmed njih so: 

• grupiranje (ang. clustering) – je vrsta tehnik, ki združuje podatke na osnovi tega, kako 
so si podobni, in kaže na razlike med njimi; 

• analiziranje povezav (ang. link analysis) – je vrsta tehnik, ki določa povezavo med 
podatki. Najbolj znana takšna analiza je analiza tržne košarice (ang. market basket 
analysis). Uporabljamo jo lahko povsod, kjer imamo veliko število skupin podatkov; 

• analiziranje pogostosti pojavljanja (ang. frequency analysis). 

Napovedne tehnike rudarjenja so tehnike, s katerimi iščemo povezave med določenimi 
spremenljivkami in ostalimi spremenljivkami v podatkih. Tu je nekaj primerov tehnik: 

• klasifikacija (ang. classification) – pomeni razvrščanje podatkovnih zapisov v vnaprej 
definirane kategorije, npr. razvrščanje strank v marketinške segmente. Ko hočemo 
razvrstiti nov podatkovni zapis s tehnikami klasifikacije, določimo kategorijo in 
verjetnost, da zapis pripada tej kategoriji. Tehnike klasifikacije vključujejo odločitvena 
drevesa in nevronske mreže. 

• napovedovanje vrednosti (ang. value prediction) – pri tem gre za napovedovanje 
vrednosti določene spremenljivke glede na vrednosti ostalih spremenljivk v 
podatkovnem zapisu. Na primer napoved verjetne porabe stranke glede na njeno 
starost, spol in izobrazbo.  

Primeri nekaterih za ponudnike telekomunikacijskih storitev tipičnih analiz, pri katerih 
uporabljamo tehnike rudarjenja podatkov, so: 
• analize segmentacije trga in napovedovanja vzorca zlorab, za katere uporabljamo 

tehnike analiziranja povezav, analiziranja pogostosti pojavljanja, grupiranja in 
klasifikacije; 

• analize dobičkonosnosti in iskanja zlorab, za katere uporabljamo tehnike klasifikacije 
in napovedovanja vrednosti. 

S pomočjo rudarjenja podatkov, ali z drugimi besedami, z odkrivanjem znanja v podatkih 
lahko iz obstoječih podatkovnih zbirk odkrijemo v njih skrite zakonitosti. Tako pridemo tudi 
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do novih znanj o določenem področju (Rajkovič, 1998). Zato lahko rudarjenje podatkov 
štejemo tudi k sistemom za upravljanje znanja, ki so opisani v naslednjem poglavju. 

5.5.4 Sistemi za upravljanje znanja 

Pri upravljanju znanja imajo pomemben vpliv želje in potrebe managementa ter njegova 
motivacija za uporabo znanja za pridobivanje strateške prednosti pred konkurenco. Za to je 
treba oblikovati ustrezno organizacijsko kulturo, ki omogoča potrebno raven komuniciranja in 
vzpostavitve informacijske strukture za vzpostavitev sistema za upravljanje znanja. Le tako 
lahko govorimo o uspešni in učinkoviti uporabi upravljanja znanja (Bernik et al., 2002). 

Če podjetje uvaja upravljanje znanja v proces, kakršen je upravljanje odnosov s strankami, se 
lahko moč obeh tudi podvoji, vendar se hkrati močno poveča kompleksnost. Tej 
kompleksnosti se lahko izognemo z vpeljavo preprostejših rešitev sistemov za upravljanje 
znanja, kot je na primer dostop do ustreznih baz znanja. Vendar ima takšen sistem, ki sicer 
pomeni nizko stopnjo tveganja, pri vpeljavi slab izkoristek (Harris, 2003). 

Uspešen program upravljanje znanja ima številne kritične faktorje uspeha. Pri vpeljavi 
moramo še posebej paziti na tri poglede: 

• načrt poslovnega procesa in integracije; 
• spremembe na področju kulture, organizacije in vedenja v podjetju; 
• tehnološki načrt vpeljave. 

Kot vidimo, tudi upravljanje znanja, podobno kot upravljanje odnosov s strankami, ni 
tehnologija – je poslovni proces, omogočen s tehnologijo (Harris, 2003). 

Pri upravljanju odnosov s strankami veliko procesov temelji na znanju. To so zlasti procesi 
prodaje, marketinga in servisa. Gre za znanje o obnašanju strank in njihovem mnenju o 
storitvah oz. proizvodih, znanje zaposlenih o poslovnih procesih, znanje o poslovnih 
partnerjih in pogodbah, različne spretnosti zaposlenih. 

Z vidika upravljanja znanja je upravljanje odnosov s strankami neločljivo povezano s 
številnimi procesi in aplikacijami za upravljanje znanja. Na primer: 

• pri procesu upravljanja odnosov s strankami se generira velika količina digitalnih 
informacij in vsebin, ki jih lahko obvladamo s pristopom upravljanja znanja; 

• upravljanje odnosov s strankami povezuje poslovanje s svojimi strankami in partnerji 
– upravljanje znanja je pristop za povezavo 'iskalcev' znanja z 'imetniki' znanja; 

• upravljanje znanja teži k zbiranju znanja v eksplicitni obliki, k povezovanju 
strokovnjakov med seboj, omogočanju sodelovanja in uporabi znanja v bodočih 
problemih in izzivih. 

To pa so tudi procesi, ki so močno prisotni pri uspešnem upravljanju odnosov s strankami. 
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Tehnologije, ki prispevajo k zbiranju in upravljanju znanja, lahko razdelimo na pet glavnih 
aktivnostih. To so ustvarjanje znanja, zajemanje znanja, organiziranje znanja, dostop do 
znanja in uporaba znanja (Rajkovič, 2002).  

Ustvarjanje znanja je začetni proces v verigi, ki se zaključuje z njegovo uporabo. V osnovi se 
ukvarja s pridobivanjem ali odkrivanjem znanjaki je je lahko skrito v standardnih relacijskih 
bazah, v tekstovnih datotekah, v podatkovnih skladiščih.  

Zajemanje znanja se posveča predvsem primernim tehnikam priprave ustvarjenega znanja v 
obliko, ki je primerna za nadaljnjo obdelavo. Tu gre za digitalizacijo dokumentov, 
pridobivanje znanj iz dokumentov in podatkovnih baz ter zapis znanja z določenimi 
predstavitvenimi tehnikami. 

Organizacija znanja se ukvarja s strukturiranjem, katalogizacijo in kategorizacijo znanja in 
predstavlja potreben pogoj za učinkovito dostop. Do znanja lahko dostopamo preko sistemov 
in pripomočkov, ki nam pomagajo poiskati segmente znaja in jih ustrezno prikazati. 
Ustreznost se predvsem nanaša na želje in možnosti uporabe. 

Končna faza upravljanja znanja je njegova uporaba za izboljšanje kakovosti storitev in 
povečanje produktivnosti pa tudi učenje organizacije, ki uvaja tehnologijo za upravljanje 
znanja. Z uporabo pokažemo na dodano vrednost, ki jo prinaša sinergija med človekovimi 
kognitivnimi procesi in tehnologijo informacijske družbe. 

5.5.5 Analitična obdelava podatkov v realnem času 

Analitična obdelava podatkov v realnem času za upravljanje odnosov s strankami ni 
kritičnega pomena. Večina analiz temelji na daljšem časovnem obdobju, zato je zakasnitev, s 
katero se največkrat vnašajo podatki v podatkovno skladišče, zanemarljiva. Pri posameznih 
akcijah ali poizvedbah pa je kljub temu potreben tudi dostop do podatkov v realnem času. 

V tem primeru se lahko zagotavljajo podatki iz transakcijskih podatkovnih zbirk in operativne 
podatkovne shrambe. Vendar je treba biti pri njihovi interpretaciji še posebej pozoren. V 
mislih imam primer, ko recimo stranka ravno vloži reklamacijo zaradi slabega delovanja neke 
storitve, operater v klicnem centru, ki ni preveril teh podatkov, pa jo pokliče in ji poskuša 
prodati še dodatno storitev. Verjetno je pri takšni navzkrižni prodaji več škode kot koristi. Pri 
obravnavi podatkov v realnem času je treba paziti, da jih ne zanemarimo, kjer so pomembni, 
pa tudi, da jih pravilno vrednotimo glede na ostale analize. 

Zagotavljanje in analiza podatkov v realnem času zagotavlja pomembno povratno informacijo 
za takojšnje reagiranje na operativnem nivoju poslovanja, tam kjer je to potrebno. Uporabniki 
takšnih informacij so v glavnem najnižji nivo vodstva. Gre za upravljanje procesov, kot so: 

• operativno poročanje o izjemnih situacijah z možnostjo preventivnega, prilagodljivega 
in korektivnega reagiranja na operativnem nivoju (npr. pravočasno napovedovanje 
zlorab, pri čemer smo vzorce obnašanja ugotovili z rudarjenjem podatkov); 
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• izboljšanje aktivnosti in procesov z optimizacijo poslovnih procesov; 
• povečanje učinkovitosti z manjšo porabo sredstev; 
• standardizacija procesov z ustvarjanjem procedur (Buytendijk, 2002). 

Razliko med poročanjem v realnem času in običajnimi analizami iz sistemov poslovne 
inteligence prikazuje slika 9. 

Za obdelavo podatkov v realnem času je svetovalna hiša Gartner uvedla pojem BAM 
(Business Activity Monitoring). Opredelila ga je kot koncept zagotavljanja dostopa do 
kritičnih poslovnih kazalnikov v realnem času z namenom izboljšanja hitrosti in učinkovitosti 
poslovnih procesov. 

Slika 9: Prvi in drugi nivo upravljanja 

Strateški cilji

Kazalci učinkovitosti

Nabava Proizvodnja Prodaja

Finance, Marketing, Infromatika

Primarni

Podporni

Operativni procesi

B
A

M

P
rv i ni vo  u po rav lj an ja

D
rugi nivo upravljanja

Sistem
i poslovne inteligence (BI)

BAM - Business Activity Monitoring -
Obdelava podatkov v realnem času
BI - Business Intelligence

 

Vir: Buytendijk, 2002 

BAM je sklop funkcionalnosti, ki operativnemu vodstvu pomaga k večji učinkovitosti. Sistem 
BAM zbira informacije iz različnih neodvisnih virov in na podlagi analiz poslovnih dogodkov 
v realnem času pripravi opozorila. Takšno delovanje je mogoče s sistemom, ki je zgrajen iz 
treh nivojev: zbiranja dogodkov, filtriranja in procesiranja dogodkov ter prikazovanja in 
razpošiljanja sporočil o dogodkih. Takšen sistem je lahko integriran v poslovne aplikacije ali 
samostojna rešitev (Gassman, 2003). 
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6 Predlog implementacije za analitično upravljanje 
odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih 
storitev 

6.1 Uvod 

Kakor smo ugotovili pri proučevanju celovitega upravljanja odnosov s strankami in še bolj 
podrobno njegovega analitičnega dela, proces njegove vpeljave še zdaleč ni enostaven. Lahko 
pa tudi rečemo, da pot do cilja ni enoznačno določena, temveč je odvisna od mnogih 
faktorjev. Predlog analitičnega sistema za ponudnike telekomunikacijskih storitev, ki je 
predstavljen v tem poglavju, je le ena od mnogih poti. So pa v tem načrtu zajete izkušnje, 
pridobljene s študijem literature s tega področja, izkušnje svetovalnih hiš in moje lastne 
izkušnje pri delu na tem področju. 

V tem poglavju je opisan primer analize zahtev za analitično upravljanje odnosov s strankami 
za ponudnika telekomunikacijskih storitev in definiranje problematike, ki izhaja iz analize 
zahtev. Sledi analiza obstoječega stanja in povezava z definirano problematiko. Predstavljen 
je predlog modela za podatkovno zbirko, ki zadovoljuje potrebe po definiranih zahtevah. Nato 
so podane smernice za izbiro programskih orodij ter predlog samega načina dela. 

Analitično upravljanje odnosov s strankami je modul celovitega upravljanja odnosov s 
strankami, ki je za ponudnike telekomunikacijskih storitev zelo pomemben, saj omogoča 
razumevanje strank, njihovih vzorcev porabe in trendov, ki iz tega izhajajo. Posledično pa 
prav tako omogoča iskanje prevar ter nevarnosti prehoda strank k drugim operaterjem. 
Grožnja prehoda k drugim operaterjem tudi za ponudnike fiksnih telefonskih storitev ni več 
znanstvena fantastika. S pojavom IP-telefonije je to dejanska konkurenca. 

6.2 Analiza zahtev in definiranje problematike 

6.2.1 Analiza zahtev uporabnikov 

V prvem koraku implementacije – pri analizi zahtev – je pomembno, da zajamemo vsa 
ključna področja v podjetju, ki potrebujejo analize, povezane s celovitim upravljanjem 
odnosov s strankami.  

Kot je bilo omenjeno že v prejšnjem poglavju, so to naslednja področja: 
• vodstvo, 
• področje prodaje, 
• področje marketinga, 
• področje razvoja storitev. 

Področje prodaje se deli na prodajo rezidenčnim uporabnikom in poslovnim uporabnikom. 
Vrste analiz in pregledov se med enimi in drugimi ne razlikujejo bistveno, je pa razlika v 
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številu podatkov in prihodkov v eni in drugi skupini. Prihodek je pri poslovnih uporabnikih 
bistveno višji, manjša pa je količina podatkov. Zato je smiselno, da vpeljujemo sistem 
analitičnega upravljanja odnosov s strankami po fazah. Najprej vpeljemo sistem za poslovne 
uporabnike, nato pa ga nadgradimo s podatki za rezidenčne uporabnike. Vendar je v fazi 
analize prav, da zajamemo vse znane segmente in posebnosti z obeh področij. 

Po analizi zahtev vseh navedenih področij v podjetju in po pregledu literature s tega področja 
sem prišla do zaključka, da se zahteve med seboj tako prepletajo, da jih je bolj smiselno kot 
po področjih uporabe v podjetju deliti glede na njihovo naravo. Zato sem analize razdelila na 
dva sklopa: 

• analize, ki temeljijo na poročanju, analiziranju in operativnem dogajanju; 
• analize, ki temeljijo na napovedovanju in aktivnem raziskovanju podatkov v 

podatkovnem skladišču. 

Analize, ki temeljijo na poročanju, analiziranju in operativnem dogajanju 

Analize, ki temeljijo na poročanju, analiziranju in operativnem dogajanju (odgovarjamo si na 
vprašanja 'Kaj se je zgodilo?', 'Zakaj se je to zgodilo?' in 'Kaj se dogaja?' ), sem dodatno 
razdelila še glede na področje obravnave: 

Področje obravnave strank 
• segmentacija strank; 
• vrednost stranke skozi življenjski cikel (LTV – life time value); 
• analiza tržne košarice; 
• ugotavljanje dobičkonosnosti strank (dobiček/stranka); 
• ugotavljanje uporabe posameznih storitev po strankah; 
• ugotavljanje stroškov za zadržanje posamezne stranke. 

Področje obravnave trga oz. storitev 
• ugotavljanje stroškov za pridobivanje novih strank; 
• ugotavljanje deleža trga za posamezne kategorije storitev; 
• ugotavljanje deleža trga po geografskih območjih; 
• ugotavljanje rasti trga po geografskih območjih; 
• ugotavljanje dobičkonosnosti po posameznih storitvah; 
• ugotavljanje stroškov za razvoj in uvedbo nove storitve (stroški/storitev); 
• ocenitev stroškov akcij direktnega marketinga. 

Analize, ki temeljijo na napovedovanju in aktivnem raziskovanju podatkov 

Analize, ki temeljijo na napovedovanju in aktivnem raziskovanju podatkov v podatkovnem 
skladišču (odgovarjamo si na vprašanji 'Kaj se bo zgodilo oz. kaj lahko pričakujemo?' in 'Kaj 
želimo, da se zgodi?' ): 
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• napovedovanje strank, za katere obstaja velika verjetnost, da preidejo k drugemu 
operaterju (ang. churn), in možnosti za njihovo zadržanje; 

• ugotavljanje prave vrednosti strank; 
• ugotavljanje karakteristik prevar (ang. fraud) in njihovo napovedovanje; 
• iskanje skupine strank, ki jim lahko ponudimo novo storitev. 

Za ponudnike telekomunikacijskih storitev sta pomembni obe skupini analiz. Pri tem so 
analize, ki temeljijo na poročanju, analiziranju in operativnem dogajanju, temeljne za 
operativno poslovanje. Analize, ki temeljijo na napovedovanju in aktivnem raziskovanju, pa 
pomenijo nadgradnjo poslovanja, ki ob ustreznem ravnanju v skladu z njihovimi 
ugotovitvami, lahko prinese tudi konkurenčno prednost. 

6.2.2 Določitev kritičnih področij in faze uvajanja 

Glede na široko področje obravnave je pomembno, da v fazi analize ugotovimo, katero 
področje je kritičnega pomena v poslovanju, in s tem opredelimo faze uvajanja. Ker uvajamo 
celovito upravljanje odnosov s strankami, mislim, da je v prvi fazi bolj pomembno pokriti 
potrebo po analizah, ki temeljijo na poročanju, analiziranju in operativnem dogajanju s 
področja obravnave strank, in potrebo po analizah, ki temeljijo na napovedovanju in aktivnem 
raziskovanju podatkov. Analize s področja trga oz. storitev pustimo za drugo fazo.  

Težava pri uvajanju analitičnega upravljanja odnosov s strankami za ponudnike 
telekomunikacijskih storitev pomeni tudi velika količina podatkov, zato se lahko odločimo, da 
bomo v prvi fazi zajeli samo področje poslovnih uporabnikov. Ta omejitev se pri analizi 
dejansko ne odraža, pomeni le olajšavo, ker delamo z manjšo količino podatkov. Tako se v 
prvi fazi lahko bolj posvetimo vsebini, v drugi fazi pa performančnim analizam za boljše 
delovanje sistema, ki je povezano predvsem z upravljanjem velike količine podatkov. 

Po analizi zahtev in določitvi kritičnih procesov se lotimo analize stanja informacijskih 
sistemov in tehnoloških možnosti, od katere je odvisen nadaljnji razvoj. 

6.3 Analiza stanja 

Pri opisu problematike je zelo pomemben korak analiza obstoječega stanja. Pri uvajanju 
analitičnega upravljanja odnosov s strankami se osredotočimo na tri področja: 

• obstoječi informacijski sistemi in njihova integriranost; 
• potrebni podatki – njihova kakovost, količina in usklajenost; 
• pokritost obstoječega sistema z aplikacijami za celovito upravljanje odnosov s 

strankami. 

Obstoječi informacijski sistemi in njihova integriranost 

Za pomoč pri pregledu obstoječih informacijskih sistemov si poglejmo sliko 4 (poglavje 5.3). 
Ugotovimo, da poteka pretok informacij med posameznimi deli sistema v vse smeri, zato sta 
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za analizo analitičnega dela upravljanja odnosov s strankami pomembna tudi operativni in 
kolaborativni del. Predlagano arhitekturo sistema celovitega upravljanja odnosov s strankami 
sem prilagodila za ponudnike telekomunikacijskih storitev, kakor je prikazano na sliki 10. 

Za izgradnjo podatkovnega skladišča, kot temelja analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami, pridobimo podatke iz operativnega dela, in sicer v glavnini iz informacijskih 
sistemov ERP, upravljanja naročil, zaračunavanja storitev in telekomunikacijske 
infrastrukture. Podatki in informacije ki izhajajo iz aplikacij analitičnega dela, pa oskrbujejo 
aplikacije za avtomatizacijo marketinga, prodaje, kontaktni center in seveda sisteme, iz 
katerih podatke pridobivajo.  

Slika 10: Arhitekturna shema celovitega upravljanja odnosov s strankami, prilagojena za 
ponudnike telekomunikacijskih rešitev 
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Zaradi velike soodvisnosti aplikacij je zelo pomembno, da so sistemi med seboj integrirani. 
Integriranost sistemov zagotovimo z vmesniki EAI. S temi vmesniki poskrbimo, da podatek, 
ki se pojavlja v več informacijskih sistemih, vnesemo le enkrat, nakar se iz vmesnika 
posreduje na vse potrebne lokacije. Tako se izognemo večkratnim vnosom, dosežemo večjo 
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točnost podatkov in povečamo preglednost. Pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev imata 
veliko vlogo naslednja vmesnika EAI, ki ju lahko imenujemo tudi komponenti: 

• komponenta partner – ta združuje podatke o strankah, poslovnih partnerjih, zaposlenih 
itd. na enem mestu; 

• komponenta storitev – združuje podatke o storitvah in produktih na enem mestu. 

Večja kot je integriranost v obstoječem sistemu, večja je zanesljivost, da bomo imeli manj 
težav pri naslednji fazi – to je pri ugotavljanju kakovosti in usklajenosti podatkov. Če 
integriranosti med obstoječimi informacijskimi sistemi ni, potem lahko pričakujemo večje 
zaplete pri prenosu podatkov v podatkovno skladišče in njihovem čiščenju. Prav to pa je 
področje, ki ima velik vpliv na kakovost analiz, pridobljenih z analitičnim sistemom 
upravljanja odnosov s strankami. 

Potrebni podatki – njihova količina, kakovost in usklajenost  

Viri podatkov za sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami so v glavnem sistemi iz 
operativnega upravljanja odnosov s strankami. Poleg teh pa se uporabljajo še zunanji 
podatkovni viri. Za analize, ki smo jih predvideli v implementaciji, bo glavnina podatkov 
izhajala iz informacijskih sistemov, naštetih v razpredelnici. 

Tabela 6: Informacijski sistemi, iz katerih so zajeti podatki za analitični sistem upravljanja 
odnosov s strankami 

Identifikacija 
IS 

Informacijski 
sistem 

Količina 
podatkov 

Min. potrebna 
usklajenost z 
sistemi 

BIL Zaračunavanje 
storitev (billing) 

zelo veliko ERP, INF 

INF Infrastruktura srednje BIL, PRR 
ERP Sistemi za 

planiranje virov 
srednje BIL, PRR 

PRR Prijava in reševanje 
reklamacij 

malo  

ISS Interakcija s 
strankami 

srednje BIL, INF, ERP, 
PRR 

V tabeli 6 vidimo iz stolpca o potrebni usklajenosti med sistemi, da ima integracija sistemov 
zelo velik pomen in močno prispeva k usklajenosti podatkov in tudi njihovi kakovosti. 
Kakšna je sama kakovost podatkov, je treba ugotoviti za vsak informacijski sistem posebej, 
poleg tega pa še usklajenost med različnimi informacijskimi sistemi. To je zelo pomembna, a 
zamudna faza v pregledu in pripravi podatkov.  



 54 

Pokritost obstoječega sistema z aplikacijami za celovito upravljanje odnosov s 
strankami 

Na sliki 10 lahko razberemo, kako se dejanski informacijski sistem ujema z arhitekturno 
shemo celovitega upravljanja odnosov s strankami. V grobem bi rekli, da je pri ponudnikih 
telekomunikacijskih storitev pokritost z aplikacijami operacijskega dela relativno dobra. To še 
posebej velja za aplikacije ERP, upravljanje naročil, zaračunavanje storitev, infrastrukturo ter 
prijavo in reševanje reklamacij. Slabše je na področju avtomatizacije marketinga in prodaje 
ter prodaje in storitev na terenu. V kolaborativnem delu je stanje različno in se v zadnjem 
času precej izboljšuje. 

Pri večini ponudnikov telekomunikacijskih storitev je glede na kompleksnost področja 
najslabša pokritost z aplikacijami analitičnega dela.  

Pri analizi je treba ugotoviti, katere aplikacije v operacijskem delu, ki so z analitičnim 
najbolje povezane, so kritičnega pomena za poslovanje, in te zahteve upoštevati pri izdelavi 
analitičnega dela. To je ponavadi avtomatizacija prodaje in marketinga, ki kot osnovo 
potrebujeta analitični sistem. 

6.4 Izbira podatkov glede na definirano problematiko 

V nadaljevanju se bom osredotočila na naslednje analize, ki predstavljajo definirano 
problematiko: 

• segmentacija strank, 
• analiza tržne košarice, 
• dobičkonosnost stranke, 
• vrednost stranke skozi življenjski cikel (ang. LTV – Life Time Value), 
• prava vrednost stranke, 
• uporaba storitev strank, 
• stroški zadržanja stranke, 
• verjetnost prehoda stranke k drugemu operaterju, 
• karakteristika prevar in njihovo napovedovanje, 
• identifikacija strank, zainteresiranih za nove storitve, 
• zadovoljstvo strank. 

Segmentacija strank 

Poznavanje strank je zelo dobra izhodiščna točka za razumevanje hitro spreminjajočega se 
trga na področju telekomunikacijskih storitev. Dobro razumevanje strank pa je obenem temelj 
za postavljanje marketinških akcij za posamezne segmente strank. Na primer, za določeno 
skupino strank bo zanimivo znižanje cen za mednarodne pogovore, drugim pa bo bolj 
privlačna nižja naročnina.  
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Segmentacija strank pomeni grupiranje strank glede na skupne značilnosti za lažje 
razumevanje strank in pripravo ustreznih akcij za vsako skupino posebej. 

Segmentacijo strank lahko naredimo po različnih kriterijih, zato je pomembno, da izberemo 
prave kriterije, ki jih prilagajamo glede na spremembe na trgu. 

Analiza tržne košarice 

Analiza tržne košarice ima poudarek na razumevanju vseh stroškov in njihovem odnosu do 
posameznih storitev in produktov. S pomočjo te analize lahko: 

• ugotovimo glavne aktivnosti stranke; 
• kreiramo stroškovno mesto za vsako aktivnost v podjetju; 
• določimo stroškovnega nosilca za vsako aktivnost; 
• dodelimo delež stroškov posamezni storitvi ali produktu glede na potrebe po 

aktivnostih (Meltzer, 2003b). 

Dobičkonosnost stranke 

Dobičkonosnost stranke je analiza, ki ugotavlja vrednost stranke glede na stroške stranke. 
Določitev stroškov na stranko je pri ponudniku telekomunikacijskih storitev kompleksna in 
odvisna tako od stroškov vzpostavitve in vzdrževanja omrežja, kot od dodeljenih popustov in 
nakupov telefonskih paketov produktov in storitev v marketinških akcijah. 

Vrednost stranke skozi življenjski cikel 

Ugotavljanje vrednosti stranke skozi njen življenjski cikel (LTV – life time value) je pogost 
način za vrednotenje strank v veliko vrstah industrije. Gre za oceno prihodka stranke v 
prihodnosti na osnovi prihodka iz preteklosti. Vendar je dinamika na trgu telekomunikacijskih 
storitev tako velika, da je ta način napovedovanja dokaj nezanesljiv. Zato je bolj zanesljiva 
analiza prave vrednosti strank, ki temelji na obnašanju stranke (Baragoin et al., 2001). 

Prava vrednost stranke 

Prava vrednost stranke meri trenutno in preteklo vrednost stranke in ocenjuje vrednost stranke 
v prihodnosti glede na njeno obnašanja. Tako lahko vrednost stranke napišemo kot funkcijo s 
štirimi spremenljivkami: 

Prava vrednost stranke = f(dohodek, dobiček, vedenjski vzorec, stopnja zaupanja) 

Dohodek in dobiček: temeljita na preteklih podatkih o stranki 

Vedenjski vzorec: kaže na vzorce klicanja in uporabe storitev v prihodnosti na podlagi 
vzorcev iz sedanjosti. 

Stopnja zaupanja: kaže stopnjo verjetnosti za znižano zaupanje v podjetje in s tem možnost 
prehoda k drugemu operaterju. Temelji predvsem na subjektivnih ocenah zadovoljstva strank. 
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Lahko pa jo ugotavljamo tudi po drugih kazalnikih, ki bodo bolj natančno predstavljeni pri 
analizi verjetnosti prehoda stranke k drugemu operaterju (Baragoin et al., 2001). 

Uporaba storitev strank 

Ta analiza je v bistvu segmentacija strank glede na storitve, ki jih stranka uporablja. 
Pomembna je zlasti za marketniške akcije, v katerih poskušamo določiti skupino strank, ki bi 
jim lahko ponudili neko novo storitev (ciljni marketing). 

Stroški zadržanja stranke  

Stroški zadržanja stranke so več-parametrska funkcija, odvisna od stroškov, ki jih ima 
podjetje s stranko v normalnih okoliščinah, od cene marketinških akcij s ciljem zadržanja 
strank in pridobivanja novih strank ter seveda njihove uspešnosti. Po drugi strani je zelo 
pomemben podatek dobičkonosnost stranke, ki jo želimo zadržati, in njena prava vrednost. 

Verjetnost prehoda stranke k drugemu operaterju 

Napovedovanje verjetnosti prehoda strank k drugim operaterjem je močno povezana z željo 
po zadržanju strank v podjetju. Zadržanje strank pa sestavljajo tri področja: 

• ugotavljanje, pri katerih strankah se kaže tendenca odhoda; 
• ugotavljanje, katere od teh strank želimo zadržati; 
• izdelava načrta, kako bomo preprečili prehod. 

Začetna akcija je torej odkrivanje strank, ki kažejo tendenco odhoda k drugemu operaterju. Tu 
gre lahko za odhod v celoti ali le za določene vrste storitev. Poiskati je treba vzorec obnašanja 
potencialnih prebežnikov, in sicer dovolj zgodaj, da je še čas za preprečitev prehoda. Iskanje 
vzorca obnašanja je mogoče že s poizvedbami v operacijskih sistemih ali na podlagi izkušenj, 
vendar pa nam bolj zanesljive rezultate dajejo tehnike rudarjenja podatkov, ki iščejo skrite 
vzorce v gori podatkov. 

Pomembno je, da določimo razloge, zaradi katerih je največja verjetnost prehoda stranke. Ti 
razlogi so odvisni od vrste ponudnika telekomunikacijskih storitev (internet, fiksni, mobilni) 
in s tem povezanih možnosti na tržišču telekomunikacijskih storitev. Vsekakor pa je v vseh 
primerih najpogostejši razlog prehoda boljša ponudba drugega ponudnika 
telekomunikacijskih storitev. Torej je poleg obnašanja strank nujno spremljati tudi ponudbo 
drugih ponudnikov (Baragoin et al., 2001). 

Karakteristika prevar in njihovo napovedovanje 

Načinov zlorab je v telekomunikacijah seveda veliko, zato se bom na tem mestu osredotočila 
samo na en primer, ki je dokaj pogost. Gre za klice na premijske telefonske številke, ki so pri 
nas bolj znane kot številke 090. Način obračunavanja za te številke je tak, da kličoči plača 
ceno za opravljene klice periodično (npr. mesečno). Ponudnik telekomunikacijskih storitev 
zadrži del plačanega zneska, preostanek pa posreduje ponudniku premijske storitve. Plačilo 
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ponudniku premijske storitve se lahko opravlja mesečno, lahko pa tudi med mesecem, 
odvisno od dogovora.  

Obstaja nevarnost, da se ponudnik premijske storitve poveže z nekom, ki opravlja klice na 
njegove številke (lahko tudi s pomočjo računalnika). Ti klici so praviloma pogosti in dolgi, 
vendar v relativno kratkem časovnem obdobju (odvisno od uspešnosti prevare). Ko je treba 
izstaviti račun, se lahko zgodi, da kličoči ne obstaja več, njegova identiteta ni znana ipd., 
medtem pa je ponudnik premijske storitve denar že prejel. 

Ena od možnih rešitev je, da ponudnik telekomunikacijskih storitev preverja naravo klicev na 
premijske telefonske številke in ob sumu zlorabe preveri tudi kličočega oz. se na drug 
ustrezen način zavaruje pred izgubo dohodka.  

Identifikacija strank, zainteresiranih za nove storitve 

Identifikacija strank, zainteresiranih za nove storitve, temelji na analizi uporabe storitev po 
strankah. Upoštevati pa mora še druge vidike, kot na primer dobičkonosnost stranke, njeno 
obnašanje glede plačevanja, splošne značilnosti stranke (starost, lokacija, vrsta stranke) in 
podobno. 

Zadovoljstvo strank 

Poleg vseh naštetih analiz je pomembna tudi analiza zadovoljstva strank, ki se opravlja preko 
raziskav trga in intervjujev iz klicnih centrov. Kriterij zadovoljstva strank sestavljajo naslednji 
parametri: 

• splošno zadovoljstvo, 
• ugled podjetja, 
• oglaševanje, 
• kakovost omrežja, 
• inovacije na področju storitev, 
• kakovost klicnih centrov, 
• vsebina programa celovitega upravljanja odnosov s strankami (Radcliffe et al., 2003). 

Večina od opisanih analiz so hkrati metrike za merjenje učinka vpeljave celovitega 
upravljanja odnosov s strankami v podjetje.  

Na podlagi proučevanja posameznih analiz sem pripravila spisek podatkov, ki jih je treba 
vključiti v podatkovno skladišče, da bo zadostovalo postavljenim zahtevam. Predlog 
predstavlja idejni okvir, ki ga je potrebno glede na specifične lastnosti in potrebe 
posameznega ponudnika telekomunikacijskih storitev, ki se loti vpeljave analitičnega 
upravljanja odnosov s strankami v svoje podjetje, ustrezno podrobno obdelati.  
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Tabela 7: Podatki za izgradnjo podatkovnega skladišča in njihova uporaba v analizah 
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Tabela 7: Podatki za izgradnjo podatkovnega skladišča in njihova uporaba v analizah 
(nadaljevanje) 
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V tabeli 7 so v vrsticah navedeni podatki v skupinah po pomenu – ti podatki se nahajajo v 
različnih informacijskih sistemih v podjetju. Podatki so razdeljeni glede na naravo klicev, 
naravo storitev, splošnih lastnosti strank – ločeno po vrstah strank, obnašanje strank in stroške 
po strankah. V stolpcih pa so navedene analize za potrebe katerih gradimo podatkovno 
skladišče. Za vsako od navedenih analiz so označeni podatki, ki jih je potrebno vključiti pri 
pripravi posamezne analize.  

Tabela 8 vsebuje podatke, ki jih treba vključiti v podatkovno skladišče in izvorne 
informacijske sisteme, kjer jih predvidoma najdemo. 
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Tabela 8: Podatki potrebni za izgradnjo podatkovnega skladišča, in njihov izvor 
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V analizi niso zajeti zunanji viri informacij, ki jih ponudnik telekomunikacijskih storitev 
pridobi npr. o konkurenčnih ponudnikih telekomunikacijskih storitev in drugi viri podatkov o 
strankah, ki so lahko v pomoč pri oceni vrednosti stranke – na primer o nakupovalnih 
navadah, življenjskem slogu in podobno. Takšni podatki še dodatno prispevajo k celovitosti 
analiz, namenjenih predvsem marketingu in prodaji. Analize, ki temeljijo tudi na zunanjih 
podatkih, omogočajo boljšo segmentacijo strank, s tem pa bolje definirane ciljne skupine in 
posledično nižje stroške marketinga. 

Pomembno je tudi, da ne vključujemo podatkov v podatkovno skladišče zato, ker so na voljo, 
če hkrati ne vemo, za kaj bi jih uporabljali. Vsako povečanje podatkovnega skladišča pomeni 
tako več prostora na fizičnih enotah kot daljši čas priprave in obdelave podatkov, vse to pa je 
denar. 

6.5 Gradnja podatkovne zbirke 

Kot podatkovno zbirko sem izbrala podatkovno skladišče, pri čemer za posamezne potrebe, 
zlasti v primerih rudarjenja podatkov ne izključujem izgradnje podatkovne tržnice. 
Uporabimo lahko tudi operativno podatkovno shrambo, namenjeno hitrim poizvedbam zlasti 
transakcijskih sistemov. Slika 11 prikazuje predlog arhitekture podatkovne zbirke. 
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Predlog modela podatkovnega skladišča je prikazan na sliki 12. Podatkovne tržnice črpajo 
podatke iz podatkovnega skladišča, lahko pa tudi iz operativne podatkovne shrambe. 
Namenjene so predvsem za potrebe rudarjenja podatkov – za analize, ki temeljijo na 
napovedovanju in aktivnem raziskovanju podatkov. Pri ponudnikih telekomunikacijskih 
storitev so iz tega sklopa najpomembnejše analize za napovedovanje strank, za katere obstaja 
velika verjetnost prehoda k drugemu operaterju, ugotavljanje karakteristik prevar in njihovo 
napovedovanje ter ugotavljanje prave vrednosti strank. 

Slika 11: Predlog arhitekture podatkovnega skladišča in njenih komponent za primer 
ponudnika telekomunikacijskih storitev (s puščicami je prikaza smer pretoka podatkov) 

ETL /ETT

Podatkovno skladišče

Podatkovna
tržnica

Podatkovna
tržnica

Operativna pod.
shramba

Operacijske pod. zbirke Zunanji podatki

Rudarjenje
podatkov

Statistike Aplikacije
poslovne

inteligence

Povpraševanje
in poročanje

OLAP/BAMFunkcionalni nivo

Nivo
infrastrukture

Transakcijski nivo

BAM - Business Activity
Monitoring

OLAP - On Line
Analytical Processing

ETL - Extraction
Transfromation Load

ETT - Extract/
Transformation
Technology

Komponenta
stranka

Komponenta
storitev

 

Podatkovno skladišče je sestavljeno iz več tabel dejstev, ki si med seboj delijo iste dimenzije. 
Predlog tabel dejstev, ki bodo sestavljale podatkovno skladišče: 

• tabela dejstev s podrobnimi podatki o klicih strank, 
• tabela dejstev s podatki o obračunanih klicih strank, 
• tabela dejstev s podatki o uporabi storitev strank, 
• tabela dejstev o računih, plačilih in opominih strank, 
• tabela dejstev o infrastrukturi omrežja za posamezno stranko, 
• tabela dejstev o napakah in reklamacijah priključkov strank, 
• tabela dejstev s podatki o zadovoljstvu strank (zbirajo kontaktni centri). 
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Slika 12: Predlog podatkovnega skladišča za ponudnika telekomunikacijskih storitev za 
potrebe analitičnega upravljanja odnosov s strankami 

Čas

Elementi
omrežja

Stranka

Storitev

Lokacija
Cenik

Tabela dejstev 1

 

 

Pri gradnji podatkovnega skladišča predlagam, da sledimo naslednjim fazam: 

Faza 1: Prilagoditev dimenzijskih modelov 
• Aktivnost 1.1: Uskladitev dimenzij 
• Aktivnost 1.2: Uskladitev oblik atributov 
• Aktivnost 1.3: Uskladitev hierarhij 
• Aktivnost 1.4: Uskladitev mer 
• Aktivnost 1.5: Načrtovanje strukture modela (zvezda, snežinka) 
• Aktivnost 1.6: Potrditev vodstva  

Faza 2: Povezava analitične baze z viri podatkov ter začetni prenos podatkov 
• Aktivnost 2.1: Zasnova relacijske baze 
• Aktivnost 2.2: Razvoj strategije za izdelavo agregatov 
• Aktivnost 2.3: Razvoj strategije indeksiranja 
• Aktivnost 2.4: Razvoj strategije zaščite podatkov 
• Aktivnost 2.5: Razvoj strategije arhiviranja 
• Aktivnost 2.6: Vzpostavitev razvojnega orodja 

 Faza 3: Izgradnja analitične baze podatkov 
• Aktivnost 3.1: Definiranje virov podatkov 
• Aktivnost 3.2: Definiranje vrste virov 
• Aktivnost 3.3: Modifikacija modela glede na dejansko strukturo vhodnih podatkov 
• Aktivnost 3.4: Definiranje specifikacije prenosa podatkov iz virov v okolje za 

preoblikovanje 
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• Aktivnost 3.5: Določitev frekvence osveževanja podatkov 
• Aktivnost 3.6: Razvoj procedur za izvlečenje podatkov in prenos v okolje za 

preoblikovanje 
• Aktivnost 3.7: Razvoj procedur za čiščenje, preoblikovanje in integracijo podatkov 
• Aktivnost 3.8: Razvoj procedur za prenos podatkov iz trasformacijskega okolja v 

podatkovno skladišče 

Faza 4: Implementacija večdimenzijskega modela 
• Aktivnost 4.1: Tehnična kontrola delovanja 

Faza 5: Testiranje funkcionalnosti in vsebine 
• Aktivnost 5.1: Uvodno šolanje testnih uporabnikov 
• Aktivnost 5.2: Tehnično testiranje izpisov, ki ga opravijo testni uporabniki 
• Aktivnost 5.3: Preverjanje vsebinske ustreznosti testnih izpisov 
• Aktivnost 5.4: Popravki 

Faza 6: Avtomatizacija postopkov ekstrakcije, transformacije in prenosa v podatkovno 
skladišče 

• Aktivnost 6.1: Izdelava procedur za avtomatizacijo 
• Aktivnost 6.2: Testiranje procedur 
• Aktivnost 6.3: Potrditev vodstva 

Faza 7: Izobraževanje uporabnikov analitikov 
• Aktivnost 7.1: Izdelava izobraževalnih programov za končne uporabnike 
• Aktivnost 7.2: Uvod v koncept podatkovnih skladišč, namen skladišča in podatkov v 

njem 
• Aktivnost 7.3: Dostop do podatkovnega skladišča ter spoznavanje orodij za končnega 

uporabnika 
• Aktivnost 7.4: Spoznavanje vsebine skladišča, navigacijskih poti ter omejitev orodij 
• Aktivnost 7.5: Kreiranje uporabnikom znanih poročil na osnovi podatkov iz njihove 

organizacije 

Faza 8: Uvajanje v delovanje skladišča podatkov 
• Aktivnost 8.1: Prenos sistema v produkcijo 
• Aktivnost 8.2: Izdelava sistema za dodajanje novih poročil 
• Aktivnost 8.3: Optimizacija delovanja podatkovnega skladišča 
• Aktivnost 8.4: Potrditev vodstva 

Za sklep tega poglavja naj naštejem osnovne cilje, zaradi katerih uvajamo podatkovno 
skladišče. Podatkovno skladišče omogoča dostopnost do podatkov podjetja, in to na razumljiv 
in vodljiv način. V njem zbrane informacije so konsistentne. Obenem je to prilagodljiv in 
prožen vir informacij, ki je tudi osnova za odločitvene sisteme (Kimball, 1998). 
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6.6 Izbira programskih orodij 

Izbira tehnologije, ki omogoča izvajanje strategije celovitega upravljanja odnosov s 
strankami, je sedmi gradnik, ki sestavlja strukturo celovitega upravljanja odnosov s strankami. 
Čeprav tehnologija sama še ni dovolj za celovito upravljanje odnosov s strankami, pa le to 
omogoča. Dobra izbira programskih orodij je trden, pa vendar fleksibilen temelj za 
vzpostavitev dobrega odnosa s strankami. 

Pri izbiri programskih orodij za analitično upravljanje odnosov s strankami se lahko odločimo 
za več možnosti. Tri takšne možnosti so: 

• aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami so del celotnega sistema 
aplikacij za upravljanje odnosov s strankami, 

• aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami so del sistema aplikacij za 
poslovno inteligenco, 

• aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami so samostojen sklop aplikacij. 

Ko se odločimo za aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami, ki so del 
celotnega sistema aplikacij za upravljanje odnosov s strankami, moramo biti pozorni, da 
arhitektura aplikacij vsebuje tudi analitični del, kar ni nujno samo po sebi umevno. Če ga, je 
seveda znova vprašanje, do katere mere in koliko so analitične sposobnosti aplikacij 
prilagojene telekomunikacijskemu tržišču, ki ima nekatere svoje specifične lastnosti.  

Če se odločimo za aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami, ki so del sistema 
aplikacij za poslovno inteligenco, se je prav tako treba zavedati, da je sklop aplikacij znotraj 
poslovne inteligence zelo različen. Slika 13 kaže primer splošne arhitekture aplikacij poslovne 
inteligence, znotraj katere so vsebovane tudi aplikacije za analitično upravljanje odnosov s 
strankami. Od potreb in zmožnosti podjetja je potem odvisno za kolikšen delež aplikacij se 
bomo odločili in koliko ga bomo tudi izkoristili. 

Na tržišču obstaja veliko ponudnikov aplikacij poslovne inteligence, zato izbira ni enostavna 
in pomeni pomemben korak pri uvajanju sistema analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami v podjetje. Ali se bo podjetje odločilo za nakup aplikacij poslovne inteligence je 
odvisno tudi od potreb podjetja po drugih aplikacijskih sklopih, ki se nahajajo v splošni 
arhitekturi aplikacij poslovne inteligence. Treba je tudi oceniti, če aplikacije ustrezajo 
podjetju, torej če so prilagojene za ponudnike telekomunikacijskih storitev in njihovim 
specifičnim lastnostim. 

Ne glede na to, za katero od variant se bomo odločili, pa moramo biti pozorni, da so 
izpolnjene osnovne zahteve. Splošne zahteve za aplikacije celovitega upravljanja odnosov s 
strankami so: 

• razširljivost – zmožnost nadgradnje arhitekture z novimi kapacitetami in novimi 
zmogljivostmi; 
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Slika 13: Arhitektura aplikacij sistema poslovne inteligence (BI) 
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Vir: Rayner, 2001 

• večkanalna zmogljivost – zmožnost zagotoviti nevtralnost aplikacije in konsistentnost 
podatkov preko različnih kanalov; 

• razpoložljivost – zmožnost minimiziranja vpliva planiranih in ne planiranih posegov 
na nemoteno uporabo sistema; 

• konfigurabilnost – zmožnost spremembe poslovnih procesov in podatkov brez 
spreminjanja programske kode aplikacij; 

• celostnost – zmožnost integracije z drugimi aplikacijami v celostno integracijsko 
arhitekturo podjetja; 

• nadgradljivost – sposobnosti dobavitelja za nadgradnje sistema z novimi verzijami in 
zmožnost arhitekture sistema za enostavno nadgradljivost (Radcliffe et al., 2001b). 

Poleg navedenih lastnosti morajo aplikacije za analitično upravljanje odnosov s strankami 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• aplikacije niso odvisne od podatkovnega modela (imamo neodvisno podatkovno 
skladišče, iz katerega pripravljamo podatke); 

• ustrezati morajo zahtevam različnih vrst uporabnikov, kot so: 
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o občasni uporabniki – uporabniki, ki jih ne zanimajo podrobni podatki in 
potrebujejo dostop do informacij le občasno; 

o uporabniki, ki potrebujejo ažurne podatke v vnaprej definiranih tipih poročil – 
to so uporabniki, ki potrebujejo poročila redno, vendar v določeni obliki in 
ponavadi nimajo dodatnih zahtev po informacijah; 

o uporabniki, ki potrebujejo dinamične ali 'ad-hoc' analize – to so npr. poslovni 
analitiki, ki jih zanimajo podatki v vseh pogledih, na vse mogoče načine – 
vrtanje v globino, počez, v različnih perspektivah; 

o profesionalni poslovni analitiki – to so uporabniki, ki jih potencialno zanimajo 
prav vsi podatki v podatkovnem skladišču. Imajo znanje, ki jim omogoča, da 
so pri analitiki samostojni, poleg tega zahtevajo izdelavo dodatnih podatkovnih 
tržnic, ki jim omogočajo pripravo specialnih analiz, tudi s pomočjo rudarjenja 
podatkov (Baragoin et al., 2001); 

• glede vsebinskih analitičnih zmožnosti je priporočljivo, če orodje podpira naslednje 
funkcionalnosti: 

o napovedno modeliranje (ang. predictive modeling) in rudarjenje podatkov, 
o operativno poročanje, 
o statistično poročanje. 

Glede tehničnih analitičnih zmožnosti je priporočljivo, če orodje podpira naslednje 
funkcionalnosti: 

• izdelava vnaprej definiranih poročil, 
• izdelava uporabniških poročil, 
• izdelava poročil na zahtevo (ad-hoc), 
• omogočanje vrtanja v globino in vrtanja počez, 
• orodja za napovedovanje, 
• orodja za grafično in statistično modeliranje, 
• omogočanje objave in osveževanje poročil prek spletnih strani. 

Kot je bilo že omenjeno, je na tržišču veliko ponudnikov programske opreme, zato je treba 
izdelati postopek, po katerem bomo izbirali med njimi. Postopek je prikazan na sliki 14. 
Razlogi zanj so vsaj trije. Prvi je ta, da je administrativni postopek izbire programske opreme 
in dobavitelja dolg in zamuden. Z izdelanim postopkom, ki se ga pri izboru držimo, pa lahko 
skrajšamo tako čas kot stroške izbora. 

Drugi razlog, poleg takojšnjih stroškov, ki jih imamo z izborom in nakupom programske 
opreme, so stroški integracije programske opreme v obstoječo tehnično arhitekturo podjetja. 
Če so informacije ponudnika opreme nezadostne glede integracije v konkretno tehnično 
arhitekturo podjetja, se lahko ti stroški pri vpeljavi močno povečajo. 
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Slika 14: Postopek za izbiro programske opreme in njenega dobavitelj 
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Vir: Eisenfeld et al., 2001 

Tretji razlog za tak postopek je, da je ponudnik pomemben vir informacij v celotnem 
postopku. Več kot bo imel konkretnih informacij o podjetju naročniku in njegovih poslovnih 
procesih, več možnosti bo imel, da zagotovi rešitev, ki ne bo zadovoljila le trenutnih zahtev, 
temveč tudi dolgoročno vizijo, strategijo in poslovne potrebe podjetja (Eisenfeld et al., 2001). 

6.7 Način uvedbe 

6.7.1 Način dela 

Uvedba analitičnega upravljanja odnosov s strankami ni neodvisen projekt. Je le eden od 
projektov znotraj programa vpeljave in izvajanja celovitega upravljanja odnosov s strankami 
v podjetju. Programi so del poslovne strategije podjetja in uresničujejo to strategijo. Celovito 
upravljanje odnosov s strankami je linijski program, ki vpliva na spremembe na poslovnih 
področjih v zvezi s tehnologijo, organizacijo, kadri in procesi. Program je sestavljen iz zbirke 
projektov in drugih aktivnosti, ki prinašajo rezultate na svojih področjih. Programi so nujni za 
uskladitev posameznih projektov s poslovno strategijo. Predstavljajo zapolnitev praznine med 
strateškim razmišljanjem podjetja in rezultati te strategije. Razlike v delovanju programa in 
projekta so razvidne iz tabele 9 (Meltzer, 2003a). 
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Tabela 9: Razlike med delovanjem programa in projekta 

Program Projekt 

Osredotočen je na rezultate, ki temeljijo na poslovni 
strategiji 

Osredotočen je na posamezne rezultate, ki sami po 
sebi niso strateški 

Je organizacijski in upravljavski okvir, v katerem 
delujejo projekti 

Osredotočen je na izpolnitev posameznih rezultatov 

Cilji se razvijajo skupaj s poslovnimi potrebami Cilji so točno definirani na začetku 

Spremembe v organizaciji so široko postavljene Spremembe v organizaciji so ozke 

Rezultati so vidni ob zaključku posameznih projektov 
znotraj programa  

Rezultati so vidni ob mejnikih projekta in v celoti na 
koncu projekta 

Bistvenih rezultatov je veliko Bistvenih rezultatov je le nekaj 

Časovni roki so določeni ohlapno in se lahko 
spreminjajo 

Časovni roki so natančno določeni 

Program je uporaben za spremembe na večjem 
področju 

Večje spremembe se obravnavajo kot izjeme 

Se uporablja na višjih nivojih podjetja oz. za celo 
podjetje 

Se uporablja na vseh nivojih podjetja 

Program pomaga pri določanju prioritet projektov in 
drugih aktivnosti 

Projekt lahko določa prioritete samo znotraj samega 
projekta 

Programi podpirajo koncept vodstva Projekti so edinstveni v zgradbi in konceptu 

Vir: Meltzer, 2003a 

Vpeljava celovitega upravljanja odnosov s strankami je zagotovo program, ki vključuje 
številne projekte. Za vpeljavo analitičnega upravljanja odnosov s strankami je potrebnih nekaj 
projektov, ki pa morajo biti s celotnim programom trdno povezani. 

Vpeljavo analitičnega upravljanja odnosov s strankami lahko razdelimo na dva dela. Eden je 
izgradnja podatkovnega skladišča, drugi pa vpeljava poslovne inteligence. Ponavadi se 
gradnja podatkovnega skladišča začne najprej. To je projekt, znotraj katerega se postavi 
ustrezno podatkovno skladišče in produkcijsko okolje, ki bo omogočalo uporabnikom 
učinkovito delo. Za to potrebno znanje je zelo specifično in pomembno za oblikovanje 
ustreznega okolja, pa tudi za delo v produkciji. To je tako znanje povezano z vsebino 
podatkov kot s tehnologijo. 
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Po postavitvi ustreznega podatkovnega skladišča sledi vpeljava orodij, s katerimi analiziramo 
v njem zbrane podatke. V tej skupini je potrebno analitično znanje, poslovno znanje in znanje 
iz informacijske tehnologije. Po priporočilih svetovalne hiše Gartner in drugih avtorjev je 
smiselno, da se ljudje s tem znanjem združijo v center poslovne inteligence tudi po končanem 
projektu. Sestava projektne skupine in skupine centra poslovne inteligence bo predstavljena v 
naslednjem podpoglavju. 

Slika 15: Metodologije vpeljave poslovne inteligence 
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Vir: Dresner et al., 2002 

Predlog načina dela za vzpostavitev učinkovitega sistema poslovne inteligence je predstavljen 
na sliki 15. Model je razdeljen na dva povezana cikla: izgradnjo in uporabo. Faza izgradnje 
sistema poslovne inteligence zahteva veliko časa in sredstev. Je najpomembnejša faza v 
razvoju poslovne inteligence in od njenega uspeha je odvisen uspeh vseh ostalih faz. V fazi 
uporabe imajo primarno vlogo končni uporabniki, ki uporabljajo orodja poslovne inteligence 
pri svojem delu. Tudi tu so predlagani koraki uporabe, vendar uporabniki lahko sledijo 
poljubnemu vrstnemu redu korakov, če jim to pri delu bolj ustreza (Dresner et al., 2002). 

6.7.2 Projektna skupina in center poslovne inteligence 

Uvodoma bi rada poudarila, da je za vse programe in projekte, povezane z vpeljavo celovitega 
upravljanja odnosov s strankami, zelo pomembna močna podpora in sponzorstvo najvišjega 
vodstva v podjetju. Če tega ni, so takšni programi obsojeni na propad. Kajti zavedati se je 
treba pomembnosti vseh gradnikov za vpeljavo celovitega upravljanja odnosov s strankami, ki 
pa se začnejo z vizijo in strategijo. V tem poglavju bom posvetila pozornost znanju 
potrebnemu za razvoj in delovanje učinkovitega sistema za analitično upravljanje odnosov s 
strankami. 

Kot je bilo nakazano že v prejšnjem poglavju, je znanje potrebno za razvoj analitičnega 
upravljanja odnosov s strankami zelo specifično in strateško. Razdelimo ga lahko na dva dela. 
Prva je skupina za izgradnjo podatkovnega skladišča, ki je projektnega značaja. Drugi pa je 
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center poslovne inteligence, ki se glede na faze dela deli v izgradnjo in uporabo, vendar zaradi 
svoje pomembnosti in narave dela nima le projektnega značaja. 

Projektna skupina za postavitev podatkovnega skladišča 

Projektna skupina za postavitev podatkovnega skladišča je sestavljena iz dveh delov, kot je 
prikazano tudi na sliki 16: 

Skupina za postavitev arhitekture, v katero sodijo: 
• vodja projekta vpeljave, 
• sistemska podpora in namestitev strojne in programske opreme, 
• administrator podatkovnih baz – fizični in logični model, 
• tehnična podpora – sodelovanje s skupino poslovne inteligence; za ekstrakcijo 

podatkov in transformacijske programe. 

In skupina poslovne inteligence, ki jo sestavljajo: 
• tehnična podpora – sodelovanje s skupino za postavitev arhitekture, 
• razvijalci aplikacij poslovne inteligence, 
• poslovni analitiki s tehničnim in vsebinskim znanjem za posamezna področja (Dresner 

et al., 2002). 

Slika 16: Skupina za postavitev podatkovnega skladišča 

Analiza zahtev

Izobraževanje
končnih uporabnikov

Vzdrževanje

Logični dizajn

Razvoj aplikacijFizični dizajn

Arhitektura

Inštalacija

Infrastruktura

Repozitorij

Skupina za postavitev
arhitekture

Skupine za poslovno
inteligenco

 

Vir: Dresner et al. 2002 

Projekt vpeljave in izgradnje podatkovnega skladišča je strateški projekt, za katerega mora 
podjetje zagotoviti visoko usposobljenega vodjo projekta, ki o delu skupine poroča 
najvišjemu izvršnemu vodstvu. Vodenje takega projekta je delo za polni delovni čas, zato ni 
primerno, da ga opravlja na primer administrator podatkovnih baz, kot je to velikokrat običaj. 
Administrator podatkovnih baz ponavadi tudi nima dovolj poslovnega znanja, ki ga zahteva 
uspešno vodenje projekta.Vodja projekta mora na eni strani razumeti poslovne zahteve, na 
drugi pa filozofijo podatkovnega skladišča, da lahko uskladi vse potrebne poslovne funkcije. 
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Center poslovne inteligence 

Z naraščanjem števila podatkov raste tudi število visoko pomembnih in strateških odločitev. 
Pri tem ni glavna ovira tehnologija, temveč ustrezno znanje. Pomembno je, da se podjetje 
zaveda, da je treba v analitično znanje vlagati že takoj, saj bodo po napovedih svetovalne hiše 
Gartner podjetja do konca leta 2005 potrebovala tudi do trikrat več kadrov s takšnim znanjem, 
kot so jih v letu 1999. Ker je analitično znanje dokaj redko, je pomembno, da podjetje 
ustrezno usposobljene ljudi združijo v en center, v katerem bodo lahko dosegli strateške 
rezultate (Dresner et al., 2002).  

Osnovne naloge centra poslovne inteligence so: 
• Vodenje uporabnikov k samostojnemu delu, primarno z izobraževanjem, kako 

uporabljati podatke in orodja za poslovno inteligenco kot mehanizem za dostop in 
upravljanje podatkov. Na ta način ljudje v centru dobijo čas za nadaljnji razvoj, saj ni 
treba uporabnikom narediti vsakega posameznega poročila. 

• Izvajanje kompleksnih in posameznih sprotnih analiz v dogovoru s poslovnimi 
enotami. V tem centru so zbrani strokovnjaki, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje za 
izdelavo kompleksnih analiz. Ko takšne vrste analiz postanejo stalna potreba, jih lahko 
z orodji za poslovno inteligenco shranimo kot narejena poročila, ki jih uporabniki sami 
uporabljajo. 

• Pregled nad dostopom do analiz za celotno podjetje in zagotavljanje njihove 
konsistentnosti. Center lahko povezuje različne dele podjetja, ki imajo podobne 
potrebe in rešujejo podobne probleme. 

• Koordiniranje uporabe in ponovne uporabe meta podatkov v podjetju in pomoč pri 
definiranju in združitvi definicij za posamezne poslovne pojme. 

• Postavitev standardov za orodja poslovne inteligence, ki se uporabljajo in podpirajo v 
podjetju. 

V centru poslovne inteligence so zbrani strokovnjaki področij analitičnega znanja, poslovnega 
znanja in informacijske tehnologije. Podpirajo poslovno vodstvo v procesu odločanja, zato 
morajo imeti tudi znanje s posameznih poslovnih področij, da so lahko ustrezni sogovorniki 
vodstvu podjetja. Velikokrat se zgodi, da so ljudje s takšnim znanjem že v podjetju – to so na 
primer tehnično podkovani uporabniki, ki skrbijo za podatke na svojem področju, ali ljudje v 
informatiki, ki dobro razumejo tudi poslovanje. 

Potrebno je torej znanje s treh področij – analitičnega, poslovnega in informacijske 
tehnologije. Vendar je zelo zaželeno, da imajo kadri tudi kombinacijo več znanj. Sposobnosti, 
ki jih potrebujejo zaposleni v centru poslovne inteligence, so prikazane na sliki 17. 

Analitično znanje potrebno v centru je: 
• raziskava poslovnih problemov in izdelava modelov, ki bodo pomagali pri analizi teh 

problemov; 
• raziskava podatkov in iskanje vzorcev, pomembnih povezav, anomalij in trendov; 
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• določanje podatkov, potrebnih za posamezno analizo ali aplikacijo, skupaj z oddelkom 
za informacijske sisteme; 

• sposobnost uporabe palete različnih tehnik od enostavnega agregiranja podatkov, do 
statističnih analiz in kompleksnega rudarjenja podatkov; 

• razvoj in vzdrževanje enostavnosti uporabe analitičnih orodij; 
• izobraževanje uporabnikov za uporabo podatkov. 

Slika 17: Potrebne sposobnosti zaposlenih v centru poslovne inteligence 
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Vir: Dresner et al., 2002 

Poslovno znanje, potrebno v centru, je: 
• razumevanje posameznih linijskih področij poslovanja, kot so finance, prodaja in 

marketing, upravljanje kadrov, upravljanje nabavne verige; 
• razumevanje skupnih terminov v linijskih področjih poslovanja, kot so stranka, 

dobičkonosnost kanala ipd.; 
• sposobnost komuniciranja na izvršnem nivoju in združevanje poslovne inteligence s 

strateškimi cilji podjetja; 
• sposobnost ponuditi pomoč poslovnim managerjem pri postavljanju prioritet z analizo 

posledic pri odločanju in kreiranju poslovnih primerov. 

Znanje informacijske tehnologije, potrebno v centru, je: 
• implementacija infrastrukture poslovne inteligence glede na zahteve poslovnega in 

analitičnega področja; 
• skrb za dostop in vzdrževanje podatkov za podporo poslovnih in analitičnih zahtev; 
• skrb za tehnologijo in orodja poslovne inteligence, podatkovno skladišče in 

administracijo podatkov (Dresner et al., 2002). 
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Vodja centra za poslovne inteligence mora izpolnjevati naslednje lastnosti: 
• sposobnosti komunikacije; te so zelo pomembne tako za upravljanje odnosov s 

strankami kot za poslovno inteligenco. Tu je vključena komunikacija tako z vodstvom 
kot z zaposlenimi v centru in uporabniki; 

• zmožnost poslušanja in sestavljanja delovne skupine; 
• zmožnost učinkovitega reševanja problemov; 
• dobro poznavanje poslovnih procesov v podjetju; 
• sposobnost učinkovitega upravljanja časa; 
• organizacijske sposobnosti – to pomeni organizirati ljudi, procese in tehnologijo v 

določenih časovnih okvirih k želenemu cilju; 
• samozavest, ki temelji na znanju in izkušnjah; 
• kreativne sposobnosti, ki omogočajo združitev tako različnih potreb, kot je to v 

primeru sistema poslovne inteligence za potrebe upravljanja odnosov s strankami; 
• občutek za finance – kajti tudi projekti poslovne inteligence in programi upravljanja 

odnosov s strankami so povezani z rentabilnostjo; 
• poznavanje tehnične arhitekture (McKnight, 2002, 2002a). 

Zelo pomembna odločitev je, kje v podjetju locirati center. Če ga postavimo previsoko v 
strukturi podjetja obstaja nevarnost, da postane sam sebi namen. Če je prenizko, npr. znotraj 
določene poslovne funkcije, pa tvegamo, da izgubi pregled nad celotnim dogajanjem, ki se 
dotika analitike. Če ima v podjetju področje za informatiko strateško mesto, potem je 
primerno mesto za tak center znotraj področja za informatiko. Pri ponudnikih 
telekomunikacijskih storitev je velikost centra poslovne inteligence odvisna od same velikosti 
podjetja. Glede na izkušnje lahko ocenim, da velik ponudnik telekomunikacijskih storitev 
potrebuje najmanj pet do deset ljudi za delo v takem centru. 

Pri vpeljavi sistema analitičnega upravljanja odnosov s strankami torej začne delo najprej 
projektna skupina za izgradnjo podatkovnega skladišča. Del te skupine se nato pridruži centru 
poslovne inteligence, ki nadaljuje delo z izdelavo sistema poslovne inteligence. Za uporabo 
sistema, vzdrževanje in nadaljnji razvoj skrbi center poslovne inteligence, ki pa nima 
projektnega značaja. 

6.7.3 Tveganja 

Tveganja pri uvedbi projekta so: 
• Tveganje za uspeh projekta – določimo ga lahko glede na stopnjo nadzora, ki ga ima 

projektni vodja nad projektom, in glede na pomen, ki ga ima projekt za skupino. 
• Projekt brez sponzorstva vodstva – ne more uspeti, saj nimamo moči za izvedbo 

spremembe načina dela v organizaciji. To je običajno primarni vzrok za neuspeh 
projektov. 

• Vsiljeni sistemi, ki ne upoštevajo mnenja uporabnikov – sprožijo lahko vsaj pasivni 
odpor in nevarnost je, da ostane sistem neuporabljen. 
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• Varčevanje z ljudmi in tehnologijo – tudi najboljše rešitve na trgu komaj izpolnjujejo 
osnovne zahteve. Le pri pravilni rabi teh tehnologij in prenosu izkušenj iz obstoječih 
projektov je verjetnost uspeha dovolj velika.  

• Uporaba 'najnovejših' rešitev brez izrabe že uveljavljenih – analitični sistem za 
upravljanje odnosov s strankami potrebuje zbirko podatkov, na kateri temelji. Novi 
sistem, ki ne posega v obstoječe zbirke, je tako še dolgo neuporabljen.  

• Tehnologija zaradi tehnologije – brez jasnih poslovnih ciljev ne moremo oceniti 
uspeha. 

• Slabi nasveti neizkušenih svetovalcev. 
• Neustrezno merjenje uspeha – uspeh se pokaže s časom, metrike za merjenje uspeha 

niso ustrezne postavljene. 
• Ignoriranje motivacij, lastništva procesov in odgovornosti – brez podpore ljudi sistem 

ne more delovati. 
• Megalomanija – pretirane ambicije vodijo v neuspeh.  
• Čakanje na boljše čase – boljših časov ne bo. Uspešno upravljanje odnosov s 

strankami prinaša ključne konkurenčne prednosti in organizacije brez njega bodo 
težko preživele (Slak, 2002). 

Druga skupina tveganj se veže na uvedbo centra za poslovno inteligenco. Po napovedih 
svetovalne skupine Gartner se podjetja, ki bodo uvedla centre za poslovno inteligenco, ne 
bodo mogla popolnoma izogniti neuspelim in podvojenim projektom s področja poslovne 
inteligence, vendar pa jim bo uspela vsaj za 40 odstotkov zmanjšati stroške in podvojenost v 
celotnem podjetju v primerjavi s podjetji, ki ne bodo imela takšnih centrov (Hostmann et al., 
2003).  

Sama ustanovitev centra za poslovno inteligenco vseeno še ni porok za uspeh. Da se 
izognemo tveganjem in zagotovimo uspeh, je treba poskrbeti za naslednje: 

• Vsi udeleženci morajo jasno razumeti cilje. Napačno razumevanje uporabnikov in 
izvajalcev lahko povzroči resne težave. 

• Center mora pravilno razumeti želje in potrebe uporabnikov in njihovo vlogo v 
podjetju. 

• Center potrebuje prava orodja in metodologijo, da lahko izpolnjuje strategijo poslovne 
inteligence v podjetju. 

• Potrebne so izkušnje, da lahko uspešno vpeljemo poslovno inteligenco v podjetje. 
• Center mora predvideti probleme in jih spremeniti v priložnosti za rast in dobiček. 
• Uporaba rudarjenja podatkov in statističnih analiz zahteva specializirano znanje. Zato 

center potrebuje tako specialiste s področja poslovanja kot tehnične stroke (Dresner et 
al., 2002). 

Pomembno je, da se pred uvedbo projekta zavedamo vseh tveganj, ki nas čakajo. Še bolja pa, 
da jih vzamemo kot vodilo in izziv na poti do uspešne vpeljave analitičnega upravljanja 
odnosov s strankami. V naslednjem poglavju bo predstavljena vsebinska problematika pri 
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uvajanju celovitega upravljanja odnosov s strankami in še posebej analitičnega dela 
upravljanja odnosov s strankami. 

7 Problematika uvajanja 

7.1 Problematika uvajanja celovitega upravljanja odnosov s 
strankami 

Čeprav upravljanje odnosov s strankami ni več novo, pa tudi povsem 'zrelo' ni. Večina 
podjetij sicer razume njegova osnovna načela in ločijo poslovno strategijo od tehnologije, 
kljub temu pa je pred zrelim sistemom celovitega upravljanja odnosov s strankami še dolga 
pot. V veliko podjetjih se ne zavedajo, da sama informacijska tehnologija še ne zagotavlja 
uspeha, tako kot najboljši tekaški čevlji ne zagotavljajo zlate medalje na olimpijskih igrah. 
Uspeh je v pravi strategiji in natančni implementaciji (Nelson, 2004). 

Glavni razlogi za neuspeh projektov celovitega upravljanja odnosov s strankami so (Nelson, 
2004): 

Nekakovostni podatki 

V osnovi se v sistemih celovitega upravljanja odnosov s strankami vse vrti okrog podatkov o 
strankah, produktih in transakcijah. Pravilni in kakovostni podatki in s tem zanesljivo 
podatkovno skladišče so temelj celotnega sistema. Tega se mnoga podjetja, ki vpeljujejo 
celovito upravljanje odnosov s strankami, premalo zavedajo. Ne glede na to, kako 
sofisticirane sisteme za rudarjenje podatkov imamo in kakšne funkcije omogočajo prodajne 
aplikacije, nam to ne bo prineslo želenih učinkov, če bomo imeli slabe podatke. Največji 
problem je ravno kakovost in integracija podatkov o strankah. Pri nekakovostnih podatkih 
nam programske rešitve ne zagotavljajo 100-odstotne pomoči, predvsem nam ne morejo 
nadomestiti manjkajočih ali napačnih podatkov. Zato je pomembno, da pri načrtovanju 
projekta ne zanemarimo tega segmenta in mu namenimo dovolj časa. 

Projekti vpeljave celovitega upravljanja odnosov s strankami so vodeni oddelčno 

Včasih so imeli oddelki za prodajo, marketing in servis lastne aplikacije za podporo dela s 
strankami. Veliko jih zdaj poskuša vpeljati lastne rešitve celovitega upravljanja odnosov 
strankami, kar privede do več nepovezanih sistemov, ki zadovoljijo predvsem potrebe 
posameznega oddelka. Izgubimo pa vse prednosti celovitega in konsistentnega pogleda na 
stranko in iz tega izhajajoče priložnosti na ravni celega podjetja. Prava rešitev je postavitev 
strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami in informacijske infrastrukture na ravni 
celotnega podjetja. 

Slaba koordinacija med informatiki in poslovnimi uporabniki 

Celovito upravljanje odnosov s strankami je poslovna strategija, ki jo omogoča informacijska 
tehnologija. Tako po eni strani poslovni uporabniki potrebujejo informatike pri izbiri ustrezne 
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tehnologije in postavitvi infrastrukture. Po drugi strani pa informatiki potrebujejo poslovne 
uporabnike za definiranje zahtev in prioritet. Če med njimi ni prave komunikacije in 
koordinacije, bo takšen projekt gotovo neuspešen. Problem je možno rešiti z imenovanjem 
koordinacijskega telesa, ki je sestavljeno iz obeh skupin in vodja katerega je neposredno 
odgovoren vodstvu podjetja. 

Ni ustreznega poslovnega načrta 

Zagon projekta oz. programa celovitega upravljanja odnosov s strankami brez jasno 
zastavljenih poslovnih načrtov je ena najpogostejših in največjih napak. To se dogaja 
predvsem v podjetjih, kjer celovito upravljanje odnosov s strankami enačijo z informacijsko 
tehnologijo in celoten projekt poenostavijo na vpeljavo te tehnologije. Kaj kmalu pa se 
pokaže, da ta tehnologija ne pokriva ustrezno področja delovanja podjetja in ne daje želenih 
rezultatov. 

Celovito upravljanje odnosov s strankami ni vpeljano za stranke, temveč za podjetje 

Eden od ciljev strategije celovitega upravljanja odnosov s strankami je k strankam usmerjeno 
podjetje, kar pomeni, da je upravljanje odnosov s strankami vpeljano zaradi boljšega odnosa s 
strankami in seveda posledično večjega dobička. Veliko podjetij pa v tem vidi reševanje 
internih problemov (npr. avtomatizacija procesov), kar je le del uspeha. Če hoče biti podjetje 
usmerjeno k strankam, je treba spremeniti predvsem njegovo organizacijsko kulturo in 
miselnost zaposlenih. Le tako je možno doseči prave rezultate.  

Avtomatizacija neustreznih procesov 

Zaradi doseganja boljše odzivnosti na zahteve strank, krajših prodajnih ciklov in marketinških 
akcij je treba te procese avtomatizirati. Pri tem se pogosto dogaja, da se avtomatizirajo 
obstoječi neučinkoviti procesi, ki niso usmerjeni v zadovoljstvo strank. Pravi način je prenova 
obstoječih procesov v prid večje učinkovitosti in zadovoljstva strank. 

Neustrezno izobraževanje uporabnikov 

Veliko projektov znotraj programa vpeljave celovitega upravljanja odnosov s strankami 
prekorači zastavljene roke, zaradi česar se zanje porabi več denarja, kot je bilo sprva 
načrtovano. Zato se marsikje poskuša nadomestiti čas in denar z zmanjšanjem izobraževanja 
zaposlenih. Zgodi pa se tudi, da je izobraževanje zanemarjeno že načrtno. Vendar je to slab 
način varčevanja, saj je tehnologija celovitega upravljanja odnosov s strankami ena najbolj 
kompleksnih in kot taka zelo zahtevna za uporabnike in izvajalce. 
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7.2 Problematika uvajanja analitičnega dela upravljanja odnosov s 
strankami 

K splošnim težavam uvajanja celovitega upravljanja odnosov s strankami lahko dodamo še 
specifične, vezane na uvajanje in upravljanje sistema analitičnega upravljanja odnosov s 
strankami. Razdelimo jih na: 

Težave, povezane s tehnologijo 

Težave pri izgradnji podatkovnega skladišča so velikokrat povezane z dolgimi roki izdelave, 
ki so od nekaj mesecev pa tudi do več kot enega leta. Pri tem si lahko pomagamo tako, da 
naredimo načrt, po katerem bomo gradili podatkovno skladišče, nato pa se ga lotimo glede na 
prioritete po področjih. Na ta način lahko zadovoljimo vsaj del uporabnikov in obenem 
vidimo, kako se podatkovno skladišče obnese v praksi. 

Podatkovna integracija, še posebej pri implementaciji podatkovnih skladišč, je kompleksna in 
draga. Razvoj arhitekture za procese ekstrakcije, transformacije in vnosa podatkov (ang. ETL 
– extract, transformation, load ) vzame po podatkih svetovalne hiše Gartner kar 75 odstotkov 
ali več časa za implementacijo podatkovnega skladišča. Po drugi strani veliko podjetij 
podcenjuje prav ta del implementacije tako po pomenu kot pri vlaganju časa in sredstev. Prav 
s procesi ekstrakcije, transformacije in vnosa pa je povezana kakovost podatkov, o kateri je 
bil govor v prejšnjem podpoglavju.  

Kljub temu da informacijska tehnologija sama po sebi še ne zagotavlja uspeha, brez nje tudi 
ni mogoče. Izbira informacijske tehnologije je dokaj kompleksna naloga, pri kateri je poleg 
običajnih dejavnikov, kot so zahteve uporabnikov, treba upoštevati tudi, kakšno mesto ima 
ponudnik želene tehnologije na tržišču. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da v 
kratkem času ostanemo brez podpore in možnosti za nadgradnjo drago plačane in težko 
vpeljane informacijske tehnologije.  

Težava, s katero se velikokrat spopadajo informatiki, z njimi pa tudi uporabniki, je integracija 
informacijskih sistemov. Integracija ima veliko vlogo prav pri sistemih za analitično 
upravljanju odnosov s strankami, saj združuje podatke iz transakcijskih sistemov skoraj 
celotnega podjetja. 

Težave z organizacijsko strukturo 
Poleg splošnih težav, naštetih v prejšnjem podpoglavju, naj izpostavim le še težave, povezane 
s centrom za poslovno inteligenco. Nujno je, da podjetje spozna potrebo po ustanovitvi takega 
centra, sicer ima zelo majhne možnosti, da se izogne neuspelim in podvojenim projektom s 
področja poslovne inteligence.  

Pri ustanovitvi centra pa so problem kadri. V poglavju 6.7.2 so bila našteta znanja, potrebna 
za uspešno delovanje takega centra. Težava je, da je teh kadrov na trgu relativno malo, zato so 
dragi in težko dostopni. Druga možnost je izobraževanje obstoječih perspektivnih kadrov. 
Vendar tudi v tem primeru stroški niso zanemarljivi, saj je izobraževanje drago in 
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dolgotrajno. Prednost tega pristopa je, da takšni kadri dobro poznajo poslovne procese v 
podjetju in obstoječo informacijsko infrastrukturo. 

8 Analiza stroškov uvedbe in donosnost naložbe 

8.1 Stroški vpeljave podatkovnega skladišča in sistema poslovne 
inteligence ter stroški vzdrževanja 

Sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami zahteva velike investicije v tehnologijo, 
stroške dela, svetovanja in izobraževanja. Če želimo izmeriti donosnost naložbe (ang. ROI – 
Return On Investement) analitičnega upravljanja odnosov s strankami, moramo najprej 
pravilno ovrednotiti stroške in učinke posameznih segmentov sistema. 

Med stroške vpeljave in vzdrževanje sistema analitičnega upravljanja odnosov s strankami 
prištevamo: 

• kadri, potrebni za: 
o razvoj podatkovnega skladišča, 
o razvoj in/ali implementacija aplikacij za poslovno inteligenco, 
o podporo aplikacijam, 
o svetovanje; 

• strojna in programska opremo: 
o strežniki za ekstrakcijo, transformacijo in vnos podatkov, 
o pomnilniški sistem za shranjevanje datotek, 
o podatkovni strežnik in podatkovna baza, 
o aplikacija za ekstrakcijo, transformacijo in vnos podatkov, 
o strežnik za aplikacije poslovne inteligence, 
o aplikacije poslovne inteligence, 
o letno vzdrževanje in podpora strežnikov, 
o letno vzdrževanje in podpora aplikacijam; 

• izobraževanje. 

Pri nakupu programske opreme, pri kateri je cena odvisna od števila licenc, nas ponudnik 
lahko zavede s ponudbo, pri kateri je cena na licenco nižja, če kupimo več licenc. Treba se je 
namreč zavedati, da z nakupom prevelikega števila licenc, ki jih dejansko ne potrebujemo, 
rastejo skupni stroški investicije, s tem pa se zmanjšuje donosnost naložbe (Eisenfeld et al., 
2003).  

Poleg zgoraj naštetih stroškov moramo upoštevati še stroške centra za poslovno inteligenco. 
Ker center za poslovno inteligenco opravlja naloge z različnih področij, in ne le celovitega 
upravljanja odnosov s strankami, je dokaj težavno ugotoviti dejanske stroške za ta del.  

Za učinkovito analizo stroškov izvedemo finančno analizo, ki vključuje: 
• analizo finančnih vplivov predvidenih dogodkov in sprememb; 
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• opazovanje finančnih vplivov; 
• upravljanje projektnega proračuna na mesečni ravni in ob koncu projekta oz. naloge 

(Eisenfeld et al., 2001a). 

Ko ugotovimo stroške, ki jih prinaša uvedba analitičnega upravljanja odnosov s strankami, 
lahko poskusimo tudi presoditi kolikšna je donosnost take naložbe – torej kakšen dobiček bo 
prinesla ta investicija. 

8.2 Donosnost naložbe  

Ob vsaki investiciji v nove tehnološke rešitve se zastavljata dve vprašanji: koliko bo podjetje 
pridobilo z investicijo in kakšna bo donosnost naložbe (ang. ROI - Return On Investement). Z 
ugotavljanjem dobička zaradi investicije dobimo donosnost naložbe. Tako kot za vsako 
naložbo velja tudi za naložbo v celovito upravljanje odnosov s strankami, da lahko na dva 
načina upravičimo odločitev, in sicer z zmanjšanjem stroškov ali povečanjem prihodkov. 

Večina podjetij se hitreje usmeri v ugotavljanje znižanja stroškov poslovanja, ker je to lažje in 
tudi rezultate dobimo hitreje in preprosteje. Vendar pravo donosnost naložbe lahko 
pričakujemo samo, če dosežemo povečanje prihodkov podjetja. Medtem ko so za ugotavljanje 
znižanja stroškov poslovanja na voljo enostavni načini, pa se je treba za ugotavljanje 
povečanja prihodkov in dobička podjetja usmeriti na tri področja: izboljšanje upravljanja 
odnosov s strankami, ciljno usmerjena prodaja in zadržanje dobičkonosnih kupcev. 

Pri izboljšanju odnosov s strankami nas zanima predvsem, katere aktivnosti so potrebne, da iz 
nabora naših strank poskušamo iztržiti čim boljše rezultate. Ob tem se kot prvo zastavlja 
vprašanje, ali sploh poznamo strukturo naših kupcev. Ali vemo, kateri so za podjetje 
najpomembnejši? Če nam sistem analitičnega upravljanja odnosov s strankami omogoča, da 
napravimo segmentacijo kupcev, lahko ugotovimo strukturo njihove dobičkonosnosti. Prav 
presoja možnosti za izboljševanje strukture dobičkonosnosti kupcev je ključni moment pri 
ugotavljanju donosnosti naložbe v celovito upravljanje odnosov s strankami. 

Ravno tako se pri ciljno usmerjeni prodaji in zadržanju kupcev poskušamo osredotočiti na 
bolj dobičkonosne kupce. S seštevkom vseh treh strategij – izboljšanje dobičkonosnosti ob 
boljšem poznavanju strank, ciljno usmerjanje prodaje in zadržanje dobičkonosnih kupcev – 
lahko bistveno vlivamo na rezultat poslovanja podjetja (Humbarger, 2000).  

Pri izvajanju teh strategij pa ima ključni pomen analitično upravljanje odnosov s strankami, ki 
ima vse večjo vlogo v celotnem sistemu celovitega upravljanja odnosov s strankami. 

V zdajšnjih slabih gospodarskih časih, ko je malo investicijskih sredstev, se veliko podjetij 
odloča predvsem za manjše investicije s kratkim časom povrnitve naložbe (ang. ROI). 
Svetovalno podjetje Gartner predlaga deset korakov za doseganje donosnosti naložb v sisteme 
celovitega upravljanja odnosov s strankami (Eisenfeld, 2001b): 

• Določitev stroškov investicije in pričakovanih dobičkov. Treba je določiti tudi metrike 
za posamezna področja: npr. prodaja, marketing in podpora strankam. 
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• Postavitev realnih ciljev. Pri tem uporabljamo tudi primerjave s konkurenčnimi 
podjetji. 

• Določitev ciljev za vsak podprojekt, ki vsebuje aktivnosti, časovne okvire, stroške za 
vsak korak in merljive rezultate. 

• Definiranje sprememb v delovanju podjetja v skladu z zadanimi cilji po posameznih 
oddelkih za vsako aktivnost. 

• Določitev funkcionalnih in arhitekturnih zahtev, pri čemer je treba tesno sodelovati z 
oddelkom informatike. Najbolj kritična je določitev sistemskih funkcij in njihovih 
prioritet, ki bodo omogočale želene aktivnosti. 

• Izračun celotnega stroška naložbe (ang. TCO – Total Cost Of Investment) za dobo treh 
let. Pri tem ne smemo pozabiti na stroške dela ljudi in njihovega izobraževanja. 

• Načrtovanje vpeljave projekta in predvidevanja donosnosti (ang. ROI). 

Stroški uvedbe so lahko precej visoki, tako zaradi relativno dolgih časov uvedbe kot zaradi 
potrebnega znanja in tehnologije. Zato je pomembno, da se pri projektu uvajanja analitičnega 
upravljanja odnosov s strankami ugotovijo in upoštevajo vsa potencialna tveganja in tako 
poveča možnost uspeha uvedbe sistema v podjetje. Zavedati se namreč moramo, da četudi 
danes morda še ne vidimo pomena uvedbe, se nam lahko zgodi, da že jutri tega ne bomo več 
potrebovali, ker nas bo konkurenca prehitela na vsej črti. 

9 Zaključek  
V magistrskem delu sem obravnavala analitično upravljanje odnosov s strankami, ki 
predstavlja tudi strateški del celovitega upravljanja odnosov s strankami. Vloga sistema za 
analitično upravljanje odnosov s strankami za ponudnike telekomunikacijskih storitev je zelo 
pomembna, kajti ne gre le za skupek analiz, ki jih uporablja peščica zaposlenih.  

Podatkovno skladišče kot osrednja podatkovna zbirka v podjetju je tako vir informacij za 
sklop poročil in analiz, ki jih zaposleni potrebujejo pri vsakdanjem delu, kot za poglobljene 
analize, ki kažejo, kako izboljšati upravljanje odnosov s strankami, ciljno usmeriti prodajo in 
zadržati dobičkonosne kupce.  

Vendar celovito upravljanje odnosov s strankami in analitični del v njem ne pomenita le 
uporabe neke nove informacijske tehnologije. Vpeljava celovitega upravljanja odnosov s 
strankami v vseh treh njegovih segmentih – analitičnem, operacijskem in kolaborativnem – 
pomeni zgraditi strukturo vseh osmih gradnikov, iz katerih je sestavljeno. Ti gradniki so 
vizija, strategija, zadovoljstvo strank, organizacijska kultura, procesi, informacije, tehnologija 
in metrike. Veliko vlogo in zastopstvo ima analitični del celovitega upravljanja odnosov s 
strankami v gradnikih strategije, informacij, tehnologije in metrik.  

Z uspešno vpeljavo sistema za analitično upravljanje odnosov s strankami, ki seveda ni 
neodvisen sistem in je prek toka podatkov močno povezan tako z operacijskim kot s 
kolaborativnim delom celovitega upravljanja odnosov s strankami, v podjetju dosežemo še 
celo vrsto drugih pozitivnih učinkov. Vpeljava analitičnega upravljanja odnosov s strankami 
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je povezana s prenovo poslovnih procesov, integracijo informacijskih sistemov, urejevanjem 
in prečiščevanjem podatkovnih zbirk, izdelavo skupne podatkovne zbirke – npr. 
podatkovnega skladišča za potrebe analiz in vpeljavo sistema poslovne inteligence. 

Poslovna inteligenca se vedno bolj uveljavlja v podjetjih, ki obdelujejo velike količine 
podatkov. To pa ponudniki telekomunikacijskih storitev zagotovo so. Poleg tega delujejo v 
visoko konkurenčnem okolju in uvedba poslovne inteligence jim omogoča hitrejše odzivanje 
na dejanja konkurenčnih podjetij. 

Uvedba celovitega upravljanja odnosov s strankami ni zgolj projekt, je program, h kateremu 
mora težiti celotno podjetje z njegovim vodstvom na čelu. Znotraj tega programa se analitično 
upravljanje odnosov s strankami lahko uresniči prek več projektov, katerih rezultate dela 
uporabljajo zaposleni na različnih poslovnih področjih pod strokovnim vodstvom centra 
poslovne inteligence. V tem centru je združeno znanje s področja analize podatkov, 
poslovanja in informacijske tehnologije. Takšen center dodobra preprečuje neuspele in 
podvojene projekte s področij poslovne inteligence v podjetju. 

Ponudniki telekomunikacijskih storitev v Sloveniji imajo še veliko dela do uvedba 
učinkovitega in odprtega sistema analitičnega upravljanja odnosov s strankami. Menim, da 
uvedba takega sistema, skupaj z uvedbo poslovne inteligence pomeni možnost veliko 
učinkovitejšega dela in veliko strateško prednost pred konkurenco.  

Kljub visoki ceni za vzpostavitev sistema analitičnega upravljanja odnosov s strankami in 
sistemov poslovne inteligence nasploh v podjetja, ki ponujajo telekomunikacijske storitve, je 
zaradi velike pomembnosti razvoj v to smer potreben in nujen. Smernice za nadaljnje delo so 
lahko v razvoju internetnih portalov za samopomoč, ki bodo strankam omogočali vpogled v 
podatke strank. Gre tako za vpogled v podatke o sami stranki kot tudi v bolj splošne analitične 
podatke, ki se zbirajo v sistemu analitičnega upravljanja odnosov s strankami in tako 
napeljujejo stranke k uporabi novih storitev. S podporo procesom odločanja bi lahko razvili 
odločitvena drevesa, ki bi omogočala tudi direktni marketing na samih portalih. 
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