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Současné podnikání čelí dramatickým změnám na několi-
ka úrovních současně, včetně technologických změn, změn 
souvisejících s příchodem generace přelomu tisíciletí na pra-
coviště a nové ekonomické reality. Co se týče technologic-
kých změn, žádná z nich nebyla tak rychlá a všudypřítomná 
jako nástup sociálních technologií. Mezi sociální technologie 
patří blogy, fóra a sociální sítě, které přetvářejí vztahy mezi 
podniky a jejich komunitami zaměstnanců, potenciálních 
i stávajících zákazníků a partnerů. Zkusme nejprve jednodu-
chými slovy definovat, co představuje termín sociální.

Lidé jsou ze své podstaty sociální. Sociální přístup není nová 
koncepce – nedá se vlastně ani říci, že by ji někdo vymyslel. 
Slovníky* tento pojem definují například takto: způsob uspo-
řádání lidské společnosti, chování a vzájemná komunikace 
skupin lidí, rozhodnutí žít v rámci komunity nebo osídlení 
namísto osamoceného života.

*  Definice termínu sociální: anglická světová encyklopedie Encarta®,  
severoamerické vydání

Celý svět se točí kolem komunit. Lidé vytvářejí komunity 
a připojují se k nim, aby spolu mohli komunikovat a spolu-
pracovat – a snáze vykonávat svou práci. Komunity existují 
již od samého počátku dějin: rodiny, kmeny, města, týmy, 
kluby nebo zájmové skupiny. Sociální technologie urychlily 
a zjednodušily globální komunikaci a spolupráci lidí v reál-
ném čase.

Pokrok v komunikaci a spolupráci byl stálým jevem celého 20. 
století. Můžeme zmínit například rozhlas, televizi, telefon, e-
-mail nebo Internet. Sociální sítě, jako je například Facebook, 
představují další kanál, pomocí něhož spolu lidé komunikují 
a jehož přijetí proběhlo nebývalou rychlostí. Trvalo 38 let, než 
rozhlas získal 50 milionů uživatelů. Facebook přitom dosáhl 
počtu 100 milionů uživatelů za méně než 9 měsíců. Ohrom-
ný rozsah sociálních sítí znamená, že miliony lidí jsou nyní 
propojeny v reálném čase způsobem, který by byl při použití 
jiných komunikačních technologií nepředstavitelný.
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Úvod

Počet let k dosažení 50 milionů uživatelů:

Zdroj: socialnomics.net – video Revoluční sociální média (aktualizovaná verze), autor: Erik Qualman

Facebook:
100 milionů
méně než 9 měsíců

Internet:
4 roky

Televize:
13 let

Rozhlas:
38 let
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Úvod

Co zapříčinilo takové masivní přijetí sociálních techno-
logií v každodenním životě? Přední odbornice na sociální 
média Clara Shihová uvádí:

„Sociální web podněcuje přirozenou lidskou 
touhu po sebevyjádření, kontaktu s lidmi 
a pocitu sounáležitosti ... Sociální sítě zachycují 
naši podobu, naše pocity a vztahy a vracejí 
webu lidskou tvář.“

Jak se to týká podnikání? Úspěch podnikání stojí na jed-
nom nebo několika z následujících cílů: zvýšit příjmy, 
posílit loajalitu zákazníků a najít nové obchodní příleži-
tosti. Dnes všichni hledají zázračné řešení, které jim zajistí 
úspěch. Celá léta jsme se soustředili na přínosy vyšší 
produktivity pro podnikání, ale ruku na srdce, vaši zaměst-
nanci mohou rychleji komunikovat, spolupracovat a obec-
ně dělat spoustu věcí rychleji, ale to ještě nezaručuje, že 
dělají ty správné věci.

Sociální technologie stále více pronikají do každodenní-
ho soukromého i pracovního života. Sociální technologie 
zaměstnancům zjednodušují spolupráci a poskytují jim 
nové prostředky, jak porozumět zákazníkům a komuniko-
vat s nimi. Ale je důležité pohlížet na tuto technologickou 

vlnu ve správné perspektivě. Telefon nenahradil 
osobní jednání a e-mail nenahradil telefon. Soci-
ální technologie jsou jen dalším prostředkem pro 
komunikaci a spolupráci lidí. Vaši zákazníci očeká-
vají flexibilitu při kontaktu s vámi, ať už prostřed-

nictvím webu, při osobním jednání nebo pomocí telefonu, 
e-mailu a nyní sociálních sítí.

Bylo by snadné uvěřit, že jen samotné sociální technolo-
gie jsou zárukou úspěchu v podnikání. Skutečnost je ale 
taková, že používání sociálních technologie jen proto, aby-
chom byli sociální, jen pouhým šumem bez kontextu. Řada 
vedoucích pracovníků proto na sociální technologie pohlíží 
spíše jako na rušivý faktor než hnací motor úspěchu.

Microsoft má dalekosáhlou vizi sahající nad rámec pod-
nikání s využitím sociálních technologií – definujeme pro-
pojený a progresivní podnik, úspěšný podnik budoucnosti, 
v němž jsou zaměstnanci, partneři a zákazníci propojeni 
s tím, co potřebují, ve správném kontextu a s použitím 
upřednostňovaných zařízení a komunikačních kanálů. 
Tuto vizi nazýváme dynamický podnik.

Tento dokument popisuje, jak začít uskutečňovat strategii 
pro sociální technologie, která vylepší funkce pro prodej, 
marketing a služby ve vaší organizaci. Vysvětlíme vám, jak 
sociální technologie zapadají do vize a strategie společnosti 
Microsoft pro proaktivní, flexibilní a progresivní obchodní 
řešení, která umožňují zaměstnancům vykonávat potřebné 
úkoly a současně zlepšovat služby zákazníkům.

Microsoft definuje propojený a progresivní 
podnik – úspěšný podnik budoucnosti.



Bez ohledu na to, jakou roli ve své organizaci zastá-
váte, musíte se vyrovnávat s nepřetržitou záplavou 
nových požadavků. Specialisté na marketing potřebují 
vystihnout potřeby zákazníků a rozšířit dosah svých 
marketingových sdělení. Specialisté na prodej potřebu-
jí snadno sledovat síť svých kontaktů a obchodní udá-
losti, které mají vliv na uzavírání obchodů. Specialisté 
na služby potřebují vyhledávat a řešit problémy zákazníků 
napříč stále širší škálou komunikačních kanálů.

Dynamický podnik staví požadavky a potřeby zákazníků 
do popředí veškeré své činnosti. Zaměřuje své zaměstnan-
ce, procesy a technologie na tento cíl. Vše začíná u lidí. Lidé 
dokáží uskutečnit to, co je zapotřebí, s pomocí komunit, je-
jichž jsou součástí. Dynamický podnik řídí vztahy v interních 
i externích komunitách.

Příchod generace přelomu tisíciletí na pracoviště s sebou 
nese nová očekávání od obchodního softwaru. Pro tuto 
generaci jsou naprostou samozřejmostí počítače, software, 
Internet, inteligentní zařízení a neustálé připojení. Na ob-
chodní software se dívají očima spotřebitelů, očekávají 
jednoduchost a okamžité výsledky. Do zaměstnání si s sebou 
přinášejí své sítě a komunity, a proto se stírají hranice mezi 
osobními a pracovními vztahy. Tito pracovníci chtějí rych-
le a snadno klást otázky, vyhledávat odborné znalosti, mít 
přehled o událostech, které jsou podstatné pro jejich roli, 
a dočkat se uznání svých úspěchů.

Očekávají, že obchodní software jim umožní být ve spojení, 
komunikovat a spolupracovat stejně snadno, jak jsou zvyklí 
ze sociálních sítí, jako je například Twitter nebo Facebook.

Objevuje se nový typ zákazníka: sociální zákazník. Jedná se 
o podniky a spotřebitele, kteří pomocí sociálních technologií 
hledají odpovědi na své otázky, řeší své problémy, přispívají 
svými nápady, vznášejí připomínky, chválí a poskytují svou 
podporu kdykoli a kdekoli chtějí. Podle nedávného průzku-
mu, který ve Spojeném království provedly společnosti IAB 
a Lightspeed, více než 44 % dospělých pomocí webu šíří své 
rozhořčení nad produkty nebo službami a každý pátý spotře-
bitel, který si firmám stěžuje prostřednictvím Twitteru nebo 
Facebooku, očekává do hodiny odpověď. Podniky potřebují 
zaměstnancům nabídnout flexibilní a praktické možnosti, jak 
těmto komunitám naslouchat a spolupracovat s nimi podle 
svých představ.

Paul Greenberg, uznávaný odborník na využití sociálních 
technologií, formuluje sociální strategii jako „reakci spo-
lečnosti na to, jak zákazníci řídí konverzaci“. Jinými slovy, 
dynamický podnik naslouchá svým zákazníkům a komu-
nikuje s nimi namísto toho, aby k nim pouze promlouval. 
Vnímání produktů, služeb a značek neurčují firmy, ale externí 
komunity. Zapojení sociálních technologií znamená zaháje-
ní dialogu s vašimi komunitami.
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Obchodní pří-
ležitosti, které 
přinášejí sociální 
technologie

Dynamický podnik staví požadavky 
a potřeby zákazníků do popředí veškeré 
své činnosti.
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Obchodní pří-
ležitosti, které 

přinášejí sociální 
technologie

V tomto dokumentu vám ukážeme, jak využít tyto příleži-
tosti a vytvořit svůj vlastní dynamický podnik.

Určit, kde začít, se může zdát obtížné. S tímto dilematem se 
potýká celá řada podniků. Dobrou zprávou je, že s celou řa-
dou věcí můžete začít okamžitě a k dispozici je široká škála 
nástrojů od společnosti Microsoft, které vám poskytnou 
technologickou podporu.

Je také důležité si uvědomit, že úspěch sociální strategie 
závisí na tom, že kromě samotných softwarových nástrojů 
přijmete tyto koncepce také ve své firemní kultuře. Ani se-
belepší technologie nemohou vyvážit nedostatky v pláno-
vání toho, jak budou sociální technologie zapadat do vaší 

celkové obchodní strategie. Podniky, které úspěšně zavedly 
sociální strategii, zjistily, že pro její uskutečnění je nezbytná 
podpora vedení a přijetí zaměstnanci.

„Abychom přesvědčili klienty, musíme jim 
ukázat, že se dokážeme bez problémů spojit 
s osobami a daty potřebnými pro naši práci. Při 
použití sociálních sítí a vyhledávacích nástrojů 
od Microsoftu není o čem mluvit.“

  –Chris Miller, senior ředitel, Accenture

Ukážeme si nyní, jaký konkrétní pozitivní dopad může mít 
sociální strategie na procesy prodeje, služeb a marketingu.

Jaké příležitosti na základě těchto 
skutečností sociální technologie přinášejí?

Upraveno z různých zdrojů, mezi něž patří William Band, Ray Wang, Charlene Liová a Josh Bernoff

Naslouchání Naslouchání konverzacím v sociálních sítích, jejich sledování a analýza umožňuje 
odhalit vznikající trendy a nejvlivnější faktory.

Dosah Pomocí komunit můžete šířit svá sdělení a zvyšovat povědomí o značce.

Inovace Komunity podílející se na řešení problémů přinášejí nové obchodní příležitosti a nápady.

Komunikace Můžete vést dialog se všemi zúčastněnými, abyste je informovali, reagovali na 
jejich připomínky nebo je ovlivnili.

Řešení Můžete využít znalostí komunity a propojit zákazníky při řešení problémů.

Analýza Sociální technologie umožňují měřit zájem, zjišťovat postoj zúčastněných 
a sledovat dopad.



Marketingové strategie je možné významně 
vylepšit pomocí sociálních médií jako dalšího 
kanálu pro šíření oznámení, sdělení a nabídek. Vaší 
zodpovědností je zajistit, aby obsah, který sdílíte, 
byl relevantní a neotřelý. Můžete využít stejné prin-
cipy jako při vytváření webového obsahu – pokud 
nebude vždy aktuální, riskujete, že ztratíte zájem 
sociálních zákazníků a současně i svou důvěryhodnost.

Začněte jednoduše
Řekněme, že ve vašem podniku pracuje marketingová 
manažerka Lori, která je zapálenou zastánkyní sociálních 
médií a která je sama aktivním sociálním zákazníkem. Prvním 
krokem je umožnit Lori a ostatním zaměstnancům, kteří bu-
dou zastávat roli správců sociální komunity, zahájit sociální 
konverzaci. Zřiďte oficiální kanál YouTube, účet na Twitteru 
nebo stránku na Facebooku, aby pracovníci, jako je Lori, 
mohli pomocí těchto sítí šířit oznámení a obsah a sdílet vaše 
obchodní úspěchy. Cílem Lori je povzbudit zájem o vaši spo-
lečnost a komentáře v sociálních sítích. Lori se svým týmem 
musí být v komunitě aktivní – potřebuje zahájit dialog.

Marketing prostřednictvím sociálních sítí nenahrazuje tradič-
ní marketing. Měl by jej odrážet a doplňovat. Lori a její tým 
by se měli podílet na plánování a realizaci marketingových 
kampaní, aby věděli, co a kdy zveřejňovat, a také jak smyslu-
plně komunikovat prostřednictvím sociálních médií.

Veřejné sociální sítě poskytují marketingovým organizacím 
přímý kanál pro komunikaci se zákazníky s okamžitým 
dopadem a přinášejí jim nové poznatky o tom, jak zákazníci 
vnímají vaši značku, produkty a služby, které vy (nebo vaši 
konkurenti) nabízíte. V sociálních sítích, jako je například 
Twitter, lidé obvykle otevřeně vyjadřují své připomínky a ná-
zory. Všechny tyto konverzace probíhají globálně, 24 hodin 
denně. Je důležité naslouchat a sledovat, jakým dojmem 
vaše značka působí. Na základě těchto informací můžete 
vyladit nebo poopravit svou strategii. Společnost Microsoft 
poskytuje nástroje pro tento účel, například Analytics for 
Twitter nebo nástroje z dílny FUSE Labs.
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Marketing  
s využitím  
sociálních  
technologií

Veřejné sociální sítě poskytují marketingovým 
organizacím přímý kanál pro komunikaci se 
zákazníky s okamžitým dopadem.
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Marketing  
s využitím  
sociálních  

technologií

Nástroj Analytics for Twitter umožňuje Lori provádět do-
tazy na Twitteru přímo z aplikace Microsoft® Office Excel 
2010. Lori může snadno zjistit, kteří uživatelé publikují 
nejvíce tweetů, jaké značky #hashtag používají a zda jejich 
příspěvky mají pozitivní či negativní tón nebo charakter.

Skupina Microsoft FUSE Labs ve spolupráci s našimi pro-
duktovými a výzkumnými týmy koncipuje, vyvíjí a po-
skytuje nové nástroje pro sledování a analýzu sociálních 
síti v reálném čase s využitím bohatých multimediálních 
funkcí. Řešení FUSE Labs poskytují Lori nové možnosti pro 
vytváření obsahu na základě propojení a spolupráce s lid-
mi, informacemi a nápady, které jsou pro ni důležité.

Obrázek 1: Analytics for Twitter Obrázek 2: FUSE Labs Montage

Společnost Microsoft vám poskytuje nástroje pro sledování, 
pochopení a řízení konverzací se zákazníky.



Typický prodejce tráví příliš mnoho času aktivitami nesou-
visejícími s prodejem.* Prodejci neustále hledají odpovědi 
a znalosti, které jim pomohou rychleji uzavírat více obchodů. 
V našem soukromém životě můžeme neuvěřitelně snadno 
vyhledávat potřebné osoby a informace pomocí vyhle-
dávacích webů a sociálních sítí. Dává proto smysl zavést 
do obchodních řešení prostředí sociálních sítí navržené pro 
spotřebitele.

Pomocí mikroblogů mohou zaměstnanci posílat krátké zprá-
vy (příspěvky), včetně otázek, odpovědí a komentářů. Jiní za-
městnanci na ně mohou reagovat, což umožňuje jednodu-
chou, snadnou spolupráci. Prodejce Terry by například mohl 
publikovat příspěvek, že hledá znalosti, které mu pomůžou 
uzavřít velký obchod. Technická pracovnice Jill může reago-
vat jednoduchým příspěvkem, v němž Terrymu oznámí, že 
mu může pomoci. Tím se předejde velkému množství e-mai-
lů. Terry a Jill (kteří se vůbec nemusejí znát) se tak mohou 
snadno spojit a spolupracovat spolu přes hranice organizač-
ních jednotek s cílem dosáhnout úspěšného prodeje.

Microsoft poskytuje nástroje pro používání mikroblogů 
právě za účelem takovéto jednoduché spolupráce v pro-
duktech SharePoint i Dynamics CRM.

 

Zeptejte se jakéhokoli prodejce, jak dokáže plnit cíle v ob-
lasti tržeb, a odpoví vám, že jde především o to, mít neustálý 
přehled. Jak se Terry zorientuje v záplavě každodenních ob-

chodních zpráv a zjistí, co se děje v kontextu jeho 
konkrétních obchodních vztahů, zájemců, kontak-
tů a obchodů? V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 
jsou k dispozici informační kanály o aktivitách, 
které v jednoduchém zobrazení na časové ose 
ukazují, co se v podnikání děje, na základě toho, 
co je pro Terryho důležité – jedná se o stejnou 
koncepci, jakou používá zeď na Facebooku.
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Prodej s využitím 
sociálních  
technologií

Obrázek 3: Informační kanály o aktivitách 
v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

* http://blog.sellingpower.com/gg/2011/02/how-much-time-do-your-salespeople-spend-selling.html

Můžeme neuvěřitelně snadno vyhledávat 
potřebné osoby a informace pomocí 
vyhledávacích webů a sociálních sítí.
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Prodej s využitím 
sociálních  

technologií

Terrymu stačí sledovat osoby, organizace a události, na kte-
rých mu záleží, a to se také odráží v jeho zobrazení na časové 
ose. Může si tyto informace prohlédnout, ať je kdekoli – 
u svého pracovního stolu nebo mimo kancelář na svém 
mobilním zařízení. 

Terrymu záleží hlavně na výsledcích. Je rád, když se jeho 
úspěchy dočkají uznání (a publicity). Informační kanály 
o aktivitách je možné nakonfigurovat tak, aby se při vý-
skytu určité události automaticky publikovaly aktualizace, 
například při uzavření obchodu. Když Terry nyní uzavře 
obchod, systém světu se může okamžitě pochlubit se svým 
úspěchem. Tuto zprávu dostane nejen Terryho nadřízený, 
ale i viceprezident pro prodej. Systém Terryho zviditelňuje, 
a on už se proto nemusí sám vychloubat v e-mailech.

„Sociální funkce aplikace Microsoft Dynamics 
CRM usnadňují našim týmům rychlou 
a snadnou spolupráci... Našim uživatelům 
se líbí možnost sledovat všechny podstatné 
aktivity napříč všemi obchodními vztahy, 
za které zodpovídají.“

 – Brian Gabriel, vedoucí softwarový inženýr,
 FM Global

Prodejci musejí neustále přijímat rozhodnutí v souvislosti 
s obchody a lidmi, s nimiž spolupracují. Veřejné sociální sítě, 
jako je LinkedIn, poskytují dodatečné znalosti o tom, s kým je 
zákazník propojen, jaké jsou jeho preference, chování a po-
stoje, což pomáhá zvyšovat produktivitu prodejních jednání. 
Společnost Microsoft nabízí konektor aplikace Microsoft 
Outlook pro sociální sítě, pomocí něhož mohou pracovníci 
spravovat své sociální sítě a udržovat si přehled přímo v apli-
kaci Outlook. Pomocí tohoto nástroje si Terry může zobrazit 
sociální profily ze služeb LinkedIn a Facebook a veškerou ko-
munikaci, například e-maily a dokumenty, které si se zákazní-
kem vyměnil. Vidí také všechny schůzky, kterých se zúčastnil, 
aniž by musel opustit svou poštovní schránku.

Microsoft poskytuje nástroje, pomocí nichž mohou vaše 
prodejní týmy uplatnit principy jednoduchých sociálních 
technologií ve své komunikaci a spolupráci a využívat ex-
terních sociálních sítí jako nové možnosti pro vyhledávání 
zákazníků, komunikaci s nimi a jejich pochopení.

Obrázek 4: Konektor aplikace Microsoft Outlook pro sociální sítě

Microsoft poskytuje nástroje, pomocí 
nichž mohou vaše prodejní týmy 
uplatnit principy jednoduchých 
sociálních technologií ve své 
komunikaci a spolupráci.



Specialisté na služby zákazníkům hrají nepostrada-
telnou roli při utváření pozitivních zkušeností zá-
kazníků. V mnoha případech představuje pracovník 
oddělení služeb jediný lidský kontakt se zákazní-
kem. Jejich odpovědností je učinit ze zákazníků 
loajální příznivce společnosti. V našem příkladu 
má tuto odpovědnost Ken, manažer služeb. Pro 
Kena je důležité nacházet nové možnosti kontaktu se zákazní-
ky a rychle reagovat na jejich připomínky a komentáře.

Když sociální zákazníci zveřejní své názory na sociálních 
sítích, je to hozená rukavice pro organizaci, aby naslouchala 
a rychle reagovala. Rozšíření mobilních zařízení umožňuje 
zákazníkům podělit se o své myšlenky, kdykoli je napadne. 
To pro Kena představuje výzvu, ale také příležitost. Výzvou je, 
jak Kenův tým dokáže procházet tisíce konverzací probíhají-
cích v sociálních sítích, jako je Twitter nebo Facebook, a najít 
ty, v nichž si lidé žádají nápravy problémů? Příležitost spočívá 
v tom, reagovat v reálném čase a předvést, že firma lidem 
naslouchá. Můžete negativní zkušenost změnit na pozitivní 
a získat si důvěru zákazníka.

Analýza těchto názorů navíc Kenovi poskytuje cenný systém 
včasného varování, pomocí něhož může odhalit vznikající pro-
blémy ještě předtím, než naroste jejich závažnost a velikost.

Microsoft poskytuje nástroje, pomocí nichž Ken může 
naslouchat sociálním sítím a provádět jejich analýzu. Ken 
může používat stejný nástroj jako Lori z oddělení marketin-
gu: Analytics for Twitter. Ken může analyzovat nejaktivnější 
přispěvatele podle toho, jaký tón mají jejich příspěvky, jaké 

značky #hashtag používají nebo může dokonce přejít na jed-
notlivé tweety a komunikovat přímo s jednotlivými uživateli. 
Ken může v reálném čase posoudit, zda existuje důvod pro 
hlubší přezkoumání.

Pokud Ken narazí na stupňující se problém, potřebuje ve spo-
lupráci s oddělením marketingu vypracovat vhodný plán pro 
jeho řešení. Pokud se problém vynořil v sociálních médiích, 
musejí být sociální média jedním z kanálů, pomocí kterého 
na něj budete reagovat. Firmy získávají uznání a důvěru 
sociálních zákazníků, když připustí problém a reagují na něj 
prostřednictvím kanálů sociálních médií. Sociální technolo-
gie podnikům poskytují příležitost proaktivně se vyjadřovat 
k problémům a oslovovat přitom velkou skupinu osob. Mo-
hou rychle zvrátit negativní situaci.

Uznání, které získají za proaktivní řešení problémů, má také 
další pozitivní dopad. Sociální zákazníci, kterým se dostalo 
dobrých služeb, jim poskytnou publicitu prostřednictvím 
sociálních sítí. Většina zákazníků si všímá a nade všechno 
důvěřuje hodnocení jiných zákazníků. Nadšené doporučení 
je nesmírně cenné pro udržení loajality zákazníků, budování 
hodnoty vaší značky a posílení vaší komunity. Dá se říci, že 
sociální zákazníci se mohou stát širší komunitou pro služby 
poskytované vaší společností.
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Služby zákazní-
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Ken navíc pomocí sociálních nástrojů od společ-
nosti Microsoft může najít stoupence a zastánce 
firmy a ve spolupráci s oddělením marketingu mo-
tivovat vlivné zákazníky, aby propagovali značku 
a služby poskytované vaší společností. 

Další významnou investicí společnosti Microsoft je 
cloudová služba z dílny Microsoft SQL Azure Labs. 
Předběžná verze služby s kódovým označením Microsoft 
„Social Analytics“ umožňuje snadno integrovat informace 
ze sociálních médií do vašich obchodních řešení. Tato služ-
ba shromažďuje obsah sociálních médií z mnoha zdrojů, 
včetně Twitteru a Facebooku, blogů a fór. Poskytuje také 
funkce pro analýzu tónu obsahu ze sociálních médií.

Ken může zjistit, o jakých problémech se nejvíce mluví, 
předat tyto údaje podniku a vylepšit tak budoucí produkty 
a služby. Sociální komunity představují zdroj nepřetržité 
zpětné vazby v reálném čase, jejíž shromáždění by dříve 
vyžadovalo značné množství času, úsilí a peněz.

„Posílení možností naší organizace, zajištění 
transparentnosti a vylepšení přístupu k našim 
intelektuálním zdrojům (lidem) může jen zvýšit 
naši flexibilitu a reakceschopnost.“

 –Ed Coleman, generální ředitel, Unisys

Podtrženo a sečteno, sociální sítě jsou dalším komunikač-
ním kanálem, který by vaše oddělení služeb zákazníkům 
mělo využívat. Ken ale musí zajistit začlenění činnosti své-
ho týmu do každodenních procesů oddělení služeb zákaz-
níkům, aby byla zajištěna konzistentnost při komunikaci se 
zákazníky napříč všemi kanály.

Obrázek 5: Služba společnosti Microsoft s kódovým 
označením „Social Analytics“

Sociální komunity představují zdroj 
nepřetržité zpětné vazby v reálném čase, 
jejíž shromáždění by dříve vyžadovalo 
značné množství času, úsilí a peněz.



Je vůbec vhodné, abyste ve své obchodní strategii využívali 
sociální technologie? Je nutné mít podporu a záštitu vedení 
a celá firemní kultura musí odrážet snahu využívat sociální 
technologie pro dosažení skutečné hodnoty pro podnikání. 
Sociální technologie nejsou iniciativou jednotlivých odděle-
ní – vyžadují zapojení a plánování na úrovni celého podniku. 
Stanovte priority svých cílů. Chcete například začít tím, že 
zjednodušíte svým týmům komunikaci a spolupráci, nebo je 
pro vás důležitější naslouchat nejprve externím komunitám 
zákazníků s velkým dopadem na vaše podnikání? Bez ohledu 
na to, jaký bude váš prvotní cíl, je důležité začít od jednodu-
ché iniciativy, na níž můžete dále stavět.

Vyberte komunity, o které se budete starat. Vyhodnoťte, jaký 
dopad budou mít sociální technologie na vaši organizaci. 
Pokud hodláte interně poskytovat nástroje pro spolupráci 
pomocí sociálních technologií, definujte jejich účel a roz-
sah. Pokud budete naslouchat externím komunitám a ko-
munikovat s nimi, kdo bude zodpovídat za plánování reakce 
a eskalaci v případě potřeby?

Zaveďte model řízení, který bude určovat používání sociál-
ních technologií – kdy jsou vhodným nástrojem pro ko-
munikaci a kdy jsou naopak vhodnější tradiční kanály jako 
web, e-mail nebo telefon? Pro jakoukoli sociální strategii je 
nepostradatelná správa změn. Musejí existovat jasné infor-
mace pro zaměstnance a zákazníky o tom, které obchodní 
procesy budou využívat sociální technologie a za jakých 
okolností. Stejně jako u jakékoli jiné investice do technologií, 
pokud sociální nástroje poskytnete uživatelům a zákazníkům 
bez jasných pokynů, existuje velká pravděpodobnost jejich 
negativního přijetí.
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Jak máme  
začít?

Určete, na základě jakých metrik budete definovat úspěch 
své sociální strategie. Bude vycházet z míry používání 
interních nástrojů pro spolupráci založených na sociálních 
technologiích? V případě komunikace s externí komuni-
tou bude vycházet z počtu uživatelů, kteří sledují firemní 
stránku na Facebooku, nebo počtu a tónu tweetů o vašich 
produktech a službách na Twitteru? Pokud se zaměřujete 
na služby zákazníkům, chcete používat metriky, jako je rych-
lost reakce na vznesené problémy, nebo počet vyřešených 
problémů zákazníků?

Vaším prvotním cílem v kontaktu s externími komunitami 
musí být potvrzení vaší upřímnosti a důvěryhodnosti. 
Bude-li zřejmé, že s komunitou komunikujete a nasloucháte 
jí, pak bude také komunita komunikovat s vámi a naslouchat 
vám. Sociální technologie nelze používat jen na oko. Pokud 
si zřídíte účet na Twitteru a nebudete pomocí něj komuni-
kovat, nezískáte za to žádné uznání – nečinnost může mít 
negativní dopad na vaši důvěryhodnost v sociálních médiích 
a může negativně ovlivnit celkové vnímání vaší značky. Po-
kud naopak budete zákazníkům prostřednictvím sociálních 
kanálů naslouchat a navážete s nimi dialog, můžete zvýšit 
svou důvěryhodnost a zlepšit svou pověst.

Nebojte se v případě potřeby změnit kurz. Mějte na paměti, 
že se jedná o běh na dlouhou trať. Sociální technologie se 
neustále vyvíjejí. Sociální sítě přicházejí a odcházejí. Vezměte si 
kupříkladu vzestup a úpadek služby MySpace nebo výzvy, kte-
rým musí dostát Facebook, aby zůstal relevantní a komerčně 
zajímavý. S tím, jak budou vznikat nové koncepce, se budou 
objevovat nové služby, jako je například Pinterest.

V určitých bodech budete muset vyhodnotit svůj model říze-
ní a svou působnost v sociálních médiích. Jakmile splníte svá 
kritéria pro úspěšné zavedení sociálních technologií, začněte 
používat další měřítka, jako je například spokojenost zákazní-
ků, úspěšnost při uskutečňování prodejů nebo pověst značky.

Stanovte  
kritéria úspěchu

Průběžně svůj plán 
vyhodnocujte a upřesňujte

Vykročte vstříc  
novým možnostem.



Mezi nejdůležitější 
součásti jakékoli sociální 
strategie patří:

I když je narůstající popularita sociálních 
technologií nepopiratelná, celá řada organizací 
má stále problémy zajistit s jejich pomocí skutečné 
přínosy pro podnikání. Společnost Microsoft tyto 
technologie podporuje prostřednictvím své vize 
dynamického podniku. Tato vize má širší záběr než 
jen podnikání s využitím sociálních technologií. 
Snažíme se definovat propojený a progresivní 
podnik – úspěšný podnik budoucnosti, v němž 
jsou zaměstnanci, partneři a zákazníci propojeni s tím, co 
potřebují, tehdy, když to potřebují a s použitím upřednostňo-
vaných zařízení a komunikačních kanálů.

Celá řada obchodních řešení, která jsou dnes k dispozici, se 
zaměřuje jen na jeden aspekt sociálních technologií, například 
interní spolupráci s použitím sociálních médií, ale opomíjí jiné, 
stejně cenné externí komunity. Úspěchu se tak dočkají ty 
společnosti, které dokáží integrovat nesmírné množství 
dat, zpětné vazby a konverzací, jež sociální technologie 
zpřístupňují, do své obchodní činnosti a procesů.

Nezapomeňte, že dynamický podnik používá sociální techno-
logie jako jeden z mnoha kanálů pro komunikaci s hlavními 
zúčastněnými stranami – jedná se o jednu z metod vašeho 
podnikání, která ale rozhodně nemůže být metodou jedinou.
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Sladění vašich zdrojů tak, aby sociální technologie byly součástí struktury vašeho podnikání

Flexibilní softwarové nástroje na podporu vašeho plánu

Zajištění podpory pro sociální technologie ze strany vedení a ochota začlenit je do vaší firemní kultury

Stanovení jasného plánu na základě definovaných cílů, jeho neustálé vyhodnocování a upřesňování
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Microsoft každoročně věnuje více než 9 miliard dolarů na výzkum a vývoj. Neustálé investice 
do sociálních technologií jsou ústřední součástí naší vize a obchodní strategie. Investujeme 
do sociálních technologií napříč celou řadou našich produktů pro podniky i spotřebitele, včetně 
produktů Microsoft Dynamics, SharePoint, Office, Bing, Windows Phone, Xbox a mnoha dalších. 
Společnost Microsoft dokonce posílila investice do sociálních technologií pro podniky, když 
25. června 2012 oznámila převzetí společnosti Yammer, předního poskytovatele podnikových 
sociálních sítí. Microsoft bude i nadále stavět na tradici vynikajících nástrojů pro zvýšení 
produktivity a zajištění přehledu o podnikání, které zaměstnancům i zákazníkům poskytují bohaté 
integrované možnosti používání sociálních technologií. Stejně tak jako vy potřebujete integrovat 
potřeby v oblasti sociálních médií do struktury vašich obchodních procesů, integruje Microsoft 
funkce pro sociální média do svého softwaru – stávajícího i budoucího.

Microsoft se postará, aby se vize dynamického 
podniku budoucnosti pro vás stala realitou již dnes.
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