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Úspěšná oddělení prodeje se vždy snaží být 
o krok před konkurencí. Zlepšují proto efekti-
vitu a neustále hledají, jak vylepšit prodejní tak-
tiku a zvýšit svou výkonnost. Mezi pracovníky 
dnes získávají stále větší podíl lidé z generace, 
která je nepřetržitě online. Mnohem častěji 
jsou dnes k internetu připojeni i zákazníci, kteří 
navíc disponují nejmodernějšími zařízeními. Praktic-
ky ráz naráz tak přichází velký posun ve způsobech, 
jakými spolu lidé a komunity komunikují.

Chtějí-li v tomto neustále se měnícím prostředí pře-
konat konkurenci, musejí úspěšní lídři a jejich prodejní 
týmy zvládat víc než jen jednoduché přizpůsobení 
prodejní taktiky – od základu mění způsob prodeje, 
aby zákazníkům nabídli něco, co je upoutá.

Tento dokument představuje vizi společnosti Micro-
soft, která tuto transformaci podporuje a pomáhá 
úspěšným organizacím budoucnosti vybavit a inspiro-
vat své lidi k ještě většímu úspěchu.

Úvod

Úspěšní lídři a jejich prodejní týmy od 
základu mění způsob prodeje, aby 
zákazníkům nabídli něco, co je upoutá.
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Patří technika 
telefonátů naslepo 
minulosti?

Úspěšný prodej donedávna začínal oslovením zákaz-
níka telefonickou nabídkou. Tak se prodejce setkal se 
zákazníkem, který možná je a možná není spokojen se 
svou stávající službou nebo produktem, a provedl ho 
procesem nákupu nového produktu nebo přechodu 
k lepší verzi. Prodejní rozhovory vycházely z prově-
řené metody poskytnutí informací, které zákazníka 
přivedou k logickému závěru, že chce nakoupit. Dnes 
nemá telefonický prodejce ani 9% šanci, že se mu 
podaří s potenciálním zákazníkem po telefonu spojit. 
O to menší je samozřejmě pravděpodobnost, že ho 
přesvědčí ke koupi. V případě nevyžádaných e-mailů 
s nabídkou činí míra odezvy v průměru méně než 
jedno procento. 1  

Nikdy v minulosti nebyli prodejci pod 
takovým tlakem na rychlou změnu.

Tento tradiční přístup k prodeji prochází 
značným posunem. Bez ohledu na konkrét-
ní obor a na to, zda se jedná o obchodování 
s koncovým spotřebitelem (B2C) nebo s firmou 
(B2B), a také bez ohledu na typ prodeje (pro-
dej v rámci vztahu se zákazníkem, transakční 

prodej nebo prodej v rámci poradenského vztahu) 
je zřejmé, že nikdy v minulosti nebyli prodejci pod 
takovým tlakem na rychlou změnu. Má to řadu důvo-
dů, ale zdaleka nejdůležitějším faktorem, který tuto 
změnu podněcuje, je skutečnost, že zákazníci dnes 
mají více zkušeností a možností než kdy dříve. Mají 
přístup k většímu množství informací, mají rozsáhlejší 
možnost volby a mají také vyšší očekávání. Potenciální 
zákazníci získávají většinu informací z jiných zdrojů 
než od prodejců – informují se převážně online, ať 
už z webů, s pomocí vyhledávačů nebo ze sociálních 
sítích. Se znepokojivým zjištěním přišla nedávná studie 
společnosti CEB, podle které zákazníci v průměru 
projdou 57 % prodejního procesu ještě předtím, než 
vůbec kontaktují dodavatele.2 

1 2012 Response Rate Trend Report, Direct Marketing Association

2 CEB, The New High Performer Playbook, Arlington VA, 2012
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Pokud tedy průměrný kontakt se zákazníkem přichází v 57 % prodejního cyklu, 
jak se mohou společnosti a jejich prodejní týmy postarat o to, aby byly první na 
místě, zapůsobily co nejlépe a porazili konkurenci? Na dnešním digitálním trhu 
jsou informace pohodlně dostupné. Když potenciální zákazník osloví dodavatele, 
už strávil nemalou dobu zkoumáním dostupných možností. Z toho vyplývá, že 
vzrůstá důležitost a vliv marketingových oddělení.

Marketingoví specialisté dříve pracovali s cílovou skupinou hlavně v prvních fázích 
prodejního cyklu, dnes ale přibývá možností marketingově působit i déle. Úspěšní 
prodejci musejí k problému přistoupit ze dvou stran. 

Dvoustranný přístup 

Větší výběr, 
zkušenější zákazníci

Učinit z marketingu nedílnou součást prodejního procesu.1

Poskytnout prodejním specialistům vhodné informace a nástroje, 
aby mohli zákazníka „zpracovat“ v ten pravý okamžik.

2

Práce s novým typem „informačně vybavených“ zákazníků nutí organizace pře-
hodnocovat situaci v odděleních marketingu, prodeje a služeb a zajistit, že doká-
žou se zákazníkem průběžně udržovat smysluplný vztah.
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Trendy

Vedle zkušenějších zákazníků začínají nabývat na síle i další výrazné trendy. Rych-
lost jejich vývoje přitom podporují technologie pro řízení vztahů se zákazníky 
(Customer Relationship Management, CRM).

Analytické nástroje

Big data a prodejní analýzy

Mobilita

Sociální a digitální komunikace

Cloud
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Trendy

Cloud
Cloud computing představuje klíčový trend v oblasti CRM v několika posledních 
letech, nyní se ale stává skutečně masovou záležitostí. Důvodem jsou přínosy, které 
tato technologie má pro byznys i IT oddělení.

Cloud computing poskytuje výrazné výhody, pokud jde o náklady, rychlost a flexi-
bilitu – od rychlé instalace a nasazení až po předvídatelné stanovení cen pouze za 
odebrané služby a okamžitý přístup odkudkoli. Tento trend zároveň zbavuje prodej-
ní a další oddělení závislosti na tradičních procesech nákupu v IT odděleních. 

Sociální a digitální komunikace
Sociální sítě proměňují podobu komunikace a komunit, a to jak v prodejních oddě-
leních, tak mimo ně. Potenciální zákazníci sociální sítě využívají k vyhledání infor-
mací o produktech a získání podpory při rozhodování o nákupu. Ve stále větší míře 
nabízejí sociální sítě organizacím velkou příležitost k vylepšení interní spolupráce 
i k personalizaci vztahů se zákazníky.

Oproti 1% míře odezvy u nevyžádaných e-mailů mají zprávy interní pošty ve službě 
LinkedIn odeslané od uživatele, s nímž má adresát společné známé, míru odezvy 
67 %. Mnoho příjemců vnímá tyto zprávy jako zprávy z důvěryhodného zdroje. 
Zkušený prodejce pak svých kontaktů ve službě LinkedIn může využít způsoby, jimž 
se tradiční techniky marketingu a prodeje ani neblíží. Ti nejlepší prodejci vědí, jak 
takový kontakt navázat, aniž by si příjemce uvědomoval, že mu někdo něco prodává.

Z pohledu společnosti Microsoft nabízejí nástroje sociálních sítí obrovskou příležitost 
k získání konkurenční výhody. Předpokladem však je, aby byly využívány v promyš-
leném propojení s procesy prodeje, marketingu a péče o zákazníka. Další informace 
o vizi společnosti Microsoft najdete v dokumentu The Connected Enterprise3.

3 http://crmpublish.blob.core.windows.net/docs/ 
Whitepaper_TheConnectedEnterprise_20120628-1346_v04_interactive.pdf
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Trendy

Mobilita
V tomto nadmíru rychlém a vysoce konkurenčním prostředí potřebují prodejci i další 
specialisté, kteří se pohybují v terénu, okamžitý přístup k informacím a přehled, a to 
kdekoli a bez ohledu na používané zařízení. Pokud si chtějí udržet relevantní pozici 
a náskok před konkurencí, nemohou si prodejní zástupci dovolit čekat, až se vrátí do 
kanceláře. Potřebují produktivně využívat nových příležitostí. Přístup k potřebným 
informacím z mobilního zařízení může znamenat rozdíl mezi uzavřením obchodu 
a ztrátou příležitosti.

Big data a prodejní analýzy
Technologie „big data“ představuje využití výkonnější výpočetní síly a funkcí busi-
ness intelligence ke shromáždění velkého množství dat zevnitř podniku i z veřejný 
zdrojů, z nichž lze poté „vytěžit“ důležité informace. V kontextu prodeje je dobrým 
příkladem schopnost poskytnout prodejcům v reálném čase aktuální informace o je-
jich kontaktech a zákaznících. Kombinují se přitom informace z firemního systému 
CRM s údaji z profilů v sociálních sítích a z datových služeb třetích stran. S těmito 
daty pak může prodejce pracovat v souvislostech aktuálního prodejního cyklu. Tako-
vé funkce se označují jako prodejní analytika.
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Trendy

Analytické nástroje
Zatímco prodejní analytika se zaměřuje na to, aby poskytla prodejcům informace na 
podporu prodeje, analytika spočívá ve shromažďování dat z více časových období, 
která se poté využívají k zvyšování efektivity prodeje. Příkladem může být určení pro-
dejců, kteří si vedou nejlépe a naopak těch nejslabších. Analytické funkce vám poté 
pomohou zjistit, které kroky v jednotlivých fázích prodejního cyklu provádějí špičkoví 
prodejci odlišně, a na základě těchto zjištění upravit metodiku prodeje nebo koučo-
vání méně úspěšných prodejců.

Tyto změny spolu s dalšími makroekonomickými trendy nutí organizace k přehodno-
cení role prodejního oddělení a k vyhledávání příležitostí, jak dostupné nové funkce 
využít k získání konkurenční výhody. Špičková prodejní oddělení (a také špičkoví 
dodavatelé systémů CRM) přesouvají své zaměření od důrazu především na interní 
efektivitu prodeje a procesů směrem k proaktivnímu využívání informací a k pří-
stupům více orientovaným na zákazníka. Podporují tak efektivnější komunikaci se 
zákazníky a zvyšují tak ziskovost vztahů s nimi.
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Co prodejní týmy 
potřebují (a chtějí)

I když se organizace neustále vyvíjejí, je dů-
ležité nezapomínat na to, že jádro každého 
úspěšného podniku tvoří lidé, kteří ho posou-
vají kupředu. Ta nejúspěšnější prodejní oddě-
lení disponují zapálenými a nápaditými lidmi, kteří mají společně „tah na branku“. 
Ať už tedy implementujete program pro úplnou transformaci prodeje nebo jen 
řešení pro automatizaci práce prodejců, je zásadní mít na paměti, co vaši klíčoví 
lidé a klíčové role potřebují k úspěchu.

Jádro každého úspěšného podniku tvoří 
lidé, kteří ho posouvají kupředu.

• Přesný přehled a ob-
raz o podniku

• Schopnost objevovat 
nové příležitosti

• Schopnost transfor-
mace na organizaci 
orientovanou na 
zákazníky

Vedoucí 
prodeje

• Nástroje pro pláno-
vání a řízení s ohle-
dem na různá KPI

• Přehled pro lepší on-
kurenceschopnost

• Produktivní prodejci, 
kteří jsou úspěšní 
jako tým

• Vyšší úspěšnost 
získávání nových 
zákazníků a zakázek

Manažeři 
prodeje

Prodejci

• Ověřené obchodní 
příležitosti

• Přehled pro rychlejší 
uzavírání větších 
zakázek

• Ucelený 360° pohled 
na zákazníka

• Větší prodeje a méně 
stresu

• Přístup k CRM od-
kudkoli
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Ty nejlepší prodejní 
týmy mají vše 
potřebné k vítězství Nejlepší oddělení prodeje poskytují svým prodejcům přesný přehled a obraz o pod-

niku. Tento přehled společnostem pomáhá nastolit podmínky pro potřebnou změnu 
kultury, která spočívá ve sladění procesů a motivace s akcemi a výsledky a vede 
k zacílení orientace na zákazníka.

Ti nejlepší manažeři prodeje jsou vyzbrojeni informacemi, s nimiž mohou být chyt-
řejší a rychlejší než konkurence. Tyto informace jim pomáhají při koučování, tvorbě 
prodejních příruček a při navigaci prodejním procesem od vytipování potenciálních 
zákazníků přes jejich získání a nabídku až po uzavření obchodu a následné popro-
dejní aktivity. Ti nejlepší manažeři prodeje pracují s prodejci, kteří jsou produktivní, 
vysoce motivovaní a schopní fungovat v úspěšném týmu.

Nejlépe vybavení prodejci mají k dispozici ověřené obchodní příležitosti i potřebné 
informace, s kterými se mohou připravit a uzavírat zakázky rychleji. Podporují je při 
tom výkonné a snadno ovladatelné nástroje pro sociální sítě, mobilní komunikaci 
a spolupráci. Ať jsou kdekoli, mají ucelený přehled o svých zákaznících, včetně histo-
rie komunikace a veškerých kontaktů. Ti nejlepší prodejci mají k dispozici vše potřeb-
né k tomu, aby pěstovali vztahy se zákazníky, získávali zakázky, budovali si pověst 
a překračovali stanovené cíle.
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

Ve společnosti Microsoft jsme přesvědčeni, že těm nejlepším prodejním odděle-
ním se otevírá příležitost využít tyto nové trendy jako konkurenční výhodu. Stačí 
se zaměřit na to, aby prodejci dostali do rukou potřebné nástroje, a transformovat 
způsob prodeje. Prodejci si tak vytvoří prostor, aby byli chytřejší a rychlejší než 
konkurence, naučí se fungovat jako úspěšný tým, vytvářet pro zákazníky poutavé 
nabídky, s nimiž se odliší od konkurence, a v konečném důsledku pak budou uza-
vírat více zakázek v kratším čase.

Pokud chtějí prodejní týmy a prodejci uspět v této nové éře, kdy mají zákazníci 
silnější postavení, vyžaduje to od nich následující vlastnosti:

1 Připravenost a přehled

2 Spolupráci a propojenost

3 Rychlost a mobilitu

Vysoká produktivitu4
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

integrovat se službami třetích stran, jako je například 
InsideView, a získat tak přehled o všem, o čem se 
aktuálně mluví na trhu, i o podnikových datech. Tyto 
prodejní analytické informace jsou k dispozici přímo 
v aplikaci CRM a pomáhají prodejcům být v rozho-
vorech se zákazníky relevantnější a lépe cílit své úsilí. 
Možnost pracovat s těmito aktuálními informacemi 
v reálném čase může vychýlit jazýček na vahách a roz-
hodnout, zda prodejce předstihne konkurenci. Záro-
veň je to jediný způsob, jak zůstat relevantní pro lépe 
informované zákazníky, kteří od prodejce očekávají 
vysokou přesnost a individuální nabídky.

Microsoft Dynamics CRM pomáhá manažerům prode-
je v zaměření na podstatné informace. Poskytuje jim 
k tomu výkonné řídicí panely s vizualizacemi v reál-
ném čase. Tyto vizualizace jsou zasazeny do souvislos-
tí a jsou k dispozici přímo v aplikaci CRM. Navíc jsou 
ovšem plně aktuální a na jejich základě lze okamžitě 
jednat. Manažeři prodeje tedy mohou s přehledy pra-
covat tak, aby se v nich zdůraznily právě ty informace, 
které hledají a které jim usnadní rozhodování o dalším 
kroku.

Připravenost a přehled
V současné době už zkrátka není možné přijít na 
schůzku s potenciálním zákazníkem, aniž bychom byli 
vybaveni množstvím aktuálních informací o daném 
člověku a společnosti. Prodejci musejí pracovat s infor-
macemi, které jsou veřejně dostupné prostřednictvím 
online vyhledávání a sociálních sítí, a s údaji, které 
jim poskytne firemní systém CRM. Během prvního 
rozhovoru si tak k zákazníkovi otevřou dveře. Když má 
prodejce již při příchodu na schůzku přehled o velké 
části problémů, jež zákazník řeší, může s ním navázat 
živý kontakt a začít budovat lepší vztah. K tomu, aby 
se organizace tímto způsobem odlišila, lze využít řadu 
různých technologií, mimo jiné sociální sítě a big data.

Podnikový software Microsoft Dynamics CRM uživa-
telům umožňuje integrovat do svého procesu prodeje 
sociální sítě. Prodejci si u konkrétního zákazníka snad-
no zobrazí související profily nebo propojí informace 
ze softwaru Microsoft Dynamics CRM se zdroji veřejně 
dostupnými na webu. Microsoft Dynamics CRM lze 

1



12

Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

Zákaznická implementace: CSX Transportation
CSX Transportation, přední severoamerická železniční dopravní společnost měla 
informace o svých zákaznících rozptýleny v mnoha různých systémech. Postrádala 
tak ucelený přehled o vztazích se zákazníky. Jak shrnuje Vicki Burton, ředitelka pro 
CRM ve společnosti CSX Transportation: „Potřebovali jsme způsob, jak všechny do-
stupné informace propojit a umožnit lidem strategičtěji a efektivněji spolupracovat 
na budování vztahů s jednotlivými zákazníky, aby náš podnik mohl nadále růst.“

Řešení Microsoft Dynamics CRM prodejcům ve společnosti CSX umožňuje spra-
vovat zákaznická portfolia na každodenní bázi a často se k informacím v rámci 
přípravy na prodejní rozhovory vracet. Marketingové týmy společnosti CSX zamě-
řené na konkrétní trhy, jako je přeprava stavebního dřeva, hnojiv či oceli, zároveň 
mohou využívat tento centrální zdroj informací o zákaznících k identifikaci trendů, 
jež prodejcům dovolí přijít s novými strategiemi na podporu nových zakázek.

“„Zákaznické profily v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nám 
pomohly objevit nové obchodní příležitosti, o kterých by-
chom se jinak nedozvěděli. Pracujeme na nich právě teď.“

—Vicki Burton, Director of CRM, CSX Transportation
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu Spolupráce a propojenost

Týmy nejsou nuceny používat další řešení pro správu 
dokumentů, protože do aplikace Microsoft Dynamics 
CRM je integrováno řešení Microsoft SharePoint. Ka-
ždý člen týmu, který pracuje například na prezentaci 
nebo nabídce, tak může využívat výkonné funkce re-
zervace a vracení dokumentů a správy verzí. Prodejci 
tak nemusejí spouštět jinou aplikaci než CRM a mo-
hou pracovat přímo v prostředí, kde jsou informace 
o zákaznících.

Sociální sítě se stávají důležitým nástrojem pro kon-
takt se zákazníky, neméně důležité jsou však pro inter-
ní spolupráci v prodejním týmu. V softwaru Microsoft 
Dynamics CRM mohou členové týmu zůstat ve spojení 
pomocí Yammeru a informačních kanálů o aktivitách. 
Ty jim nabízejí okamžitá upozornění a usnadňují rych-
lé a snadné sdílení relevantních informací. Konverzace 
přitom nepředstavují obecný chat, který zahlcuje pra-
covní plochu, ale jsou uspořádány tak, aby se zobrazily 
v souvislosti s kontakty, zákaznickými účty a dalšími 
záznamy, jež vás zajímají. Podobně jako Twitter nebo 
Facebook poskytují způsob, jak zůstat ve spojení a být 
v obraze, ale zároveň nabízejí automatizované aktuali-
zace, upozornění a oznámení provázaná s pracovními 
postupy. Když je například uzavřena zakázka nebo 
se otevře nová příležitost, zaručeně se o tom dozví-
te. V pojetí společnosti Microsoft mají sociální sítě 
podporovat produktivitu, nikoli povrchní společenské 
kontakty. Zkušení prodejci dokážou sociální sítě využít 
k získání konkurenční výhody, a to jak v rámci organi-
zace, tak mimo ni.

2
Časy, kdy prodejci jako osamělí lovci získávali mamutí 
zakázky, pomalu mizí v nenávratnu. Stále víc záleží 
na tom, jak lidé dokážou spolupracovat ve virtuálních 
týmech. Organizace například může vztah se zákazní-
kem vnímat jako cestu odděleními prodeje, provozu, 
služeb a marketingu, která přicházejí s řešeními, jež 
zákazníkům poskytují významnou hodnotu. Prodejci 
musejí pracovat jako tým a zkoumat příležitosti, které 
před nimi otevírají nové technologie, jako jsou inte-
grované webové konference, zasílání rychlých zpráv 
nebo spolupráce v sociálních sítích.

Mají-li vytvořit propojenou prodejní organizaci, potře-
bují týmy vhodné nástroje pro spolupráci a komunika-
ci. Jako dva skvělé příklady takových nástrojů můžeme 
uvést nástroje Microsoft Lync a Skype. Nabízejí jedno-
duchý a výkonný způsob interakce s kolegy, partnery 
a dalšími kontakty. Ať už se rozhodnou komunikovat 
e-mailem, po telefonu, rychlými zprávami nebo na 
webové konferenci, mají prodejní týmy snadný nástroj 
pro spolupráci a předávání informací. Funkce progra-
mů Lync a Skype jsou integrovány přímo do prostředí 
Microsoft Dynamics CRM. Uživatelé v aplikaci vidí ikony 
označující, zda jsou kolegové k dispozici, a mohou 
zahájit interakci jediným kliknutím.

Správa dokumentů a informací tvoří důležitou součást 
prodeje. Cílem společnosti Microsoft proto je uživa-
telům vytváření a sdílení těchto informací maximálně 
usnadnit. To výrazně podporuje spolupráci prodejních 
týmů a jejich úspěch při uzavírání zakázek.
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

Zákaznická implementace: ISS Belgium
Společnost ISS Belgium poskytuje služby v oblasti úklidu, cateringu a správy budov 
a kanceláří více než 12 000 zákazníků.

Její zaměstnanci neměli přehled o práci svých kolegů, což vedlo k tomu, že si 
navzájem nechtěně komplikovali práci při komunikaci s týmž klientem. Stávalo se 
to tak často, že manažeři vytvořili novou metriku, která tyto incidenty označovala 
jako útoky do vlastních řad. Jejich cena byla vysoká – projevily se ve snížení počtu 
obnovených smluv. Neschopnost obchodních jednotek spolupracovat při křížovém 
prodeji vedla ke slabším výsledkům, než jakých by prodejci podle odhadu manaže-
rů dokázali dosáhnout.

Společnost ISS Belgium zavedla jako prodejní nástroj v rámci celého podniku 
Microsoft Dynamics CRM. Využívá marketingové a prodejní moduly k podpoře 
operací od prvotního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po nákup a obnove-
ní služeb. Po implementaci řešení Microsoft Dynamics CRM vzrostl počet získaných 
zákazníků ve společnosti ISS Belgium o 6 % a počet incidentů „střelby do vlastních 
řad“ naopak o 90 % poklesl.

Přínosy řešení Microsoft Dynamics CRM pro společnost ISS Belgium 

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) Přínos za 3 roky

Čistá aktuální hodnota 5 886 843 €

Návratnost investice (ROI) 1,936 %

Doba návratnosti 0,2 roku
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu Rychlost a mobilita

Mobilní řešení pro Microsoft Dynamics 
CRM prodejcům nabízejí několik možností, 
z kterých mohou zvolit nejvhodnější nástroje 
pro daný úkol.

3

Prodejní týmy si potřebují udržet náskok před konku-
rencí, takže musejí být flexibilní a dokázat okamžitě 
reagovat. S řešením Microsoft Dynamics CRM mohou 
být prodejci produktivní a pohotoví, ať jsou kdekoli. 
Mohou přijímat informace v reálném čase na mobil-
ním zařízení podle vlastní volby, ať už k tomu využijí 
odlehčeného klienta HTML nebo plnohodnotnou 
aplikaci optimalizovanou pro smartphony a tablety. 
Díky možnosti sledovat informační kanály o aktivitách 
v telefonu mají prodejci přehled o všem, co se právě 
děje. Mobilní řešení pro Microsoft Dynamics CRM 
prodejcům nabízejí několik možností, z kterých mo-
hou zvolit nejvhodnější nástroje pro daný úkol.

Když potřebujete získat nebo sdílet nej-
novější informace, nestačí si říct: „Dobrá, 
počkám, až se vrátím do kanceláře.“ Aplikace 
CRM v mobilních zařízeních se stávají stále 
nepostradatelnějšími prodejními nástroji. 
Pět minut před začátkem schůzky potřebuje 
prodejce v reálném čase informace o tom, 
co se s potenciálními zákazníky děje. Potřebuje vědět, 
o čem se v souvislosti s tímto zákazníkem právě hovo-
ří, a zajímají ho také další data z trhů a zpravodajských 
kanálů. Prošel potenciální zákazník nedávno akvizicí? 
Nedošlo u něj k potížím s poskytováním služeb, o kte-
rých prodejce neví?
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

Zákaznická implementace: 
Insphere Insurance Solutions
Insphere Insurance Solutions, skupina zaměřená na distribuci pojistných produktů, 
potřebovala zpřehlednit prostředí pro své prodejní zástupce tak, aby podporovalo 
cíl zdvojnásobit v nejbližších letech objem prodejů. Skupina Insphere hledala tech-
nologické řešení, které jí poskytne nástroje nezbytné pro správu klíčových pod-
nikových procesů, bude fungovat v hlavních operačních systémech používaných 
u smartphonů a zajistí všem prodejním zástupcům trvale produktivní a efektivní 
pracovní prostředí.

V Insphere implementovali řešení Microsoft Dynamics CRM, které integrovali 
s vlastním mobilním řešením pro více platforem. Prodejci tak mohou v mobilním 
zařízení zobrazit veškeré obchodní informace a spravovat odsud všechny souvise-
jící aktivity a úkoly. Oznámení o obchodních příležitostech jim poskytují aktuální 
novinky, i když právě nejsou v kanceláři.

Steve Jensen, viceprezident pro IT, to komentuje: „Obdrželi jsme spoustu pozitiv-
ních ohlasů. Jeden prodejní zástupce dokonce označil přístup k Microsoft Dy-
namics CRM ze svého mobilního telefonu za nejlepší aplikaci všech dob v oboru 
prodeje pojištění.“ Díky zpřístupnění funkcí Microsoft Dynamics CRM v mobilních 
telefonech ve společnosti Insphere zároveň zaznamenali výrazný nárůst používání 
tohoto řešení mezi uživateli.

„Pouhé čtyři týdny poté, co jsme v naší mobilní aplikaci 
zpřístupnili funkce Microsoft Dynamics CRM, vzrostlo její 
používání o 40 %.“

—Steve Jensen, Vice President of IT, Insphere Insurance Solutions
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu Vysoká produktivita 

Nejdůležitější úlohou úspěšné prodejní aplikace je, 
aby lidi podporovala a nevzbuzovala dojem, že jim 
přidělává práci. Prodejcům vždycky záleží na tom, aby 
práci zvládli rychle, ať už jde o kvalifikaci potenciálních 
zákazníků, schůzky s klienty nebo uzavírání zakázek. 
S řešením Microsoft Dynamics CRM mají prodejci 
přístup k datům o potenciálních a stávajících zákaz-
nících přímo z klienta Microsoft Outlook pro zasílání 
e-mailů a spolupráci. To jim pomáhá soustředit se na 
prodej namísto složitého hledání informací a admini-
strativní práci. Přímo v Outlooku lze e-mailové zprávy 
od potenciálních zákazníků převést na příležitosti 
a přidat do prodejního kanálu. Veškerá komunikace 
se automaticky sleduje. Pokud zákazník podá objed-
návku, naplánuje systém Microsoft Dynamics CRM 
následné schůzky, aktualizuje fázi zakázky a informuje 
tým o dosaženém úspěchu. Vzhledem k tomu, že celé 
řešení funguje v prostředí Outlooku a jeho ovládání 
je totožné s aplikacemi Microsoft Office, stačí za-
městnancům krátké zaškolení (což snižuje i náklady) 
a software rádi používají. A protože řešení funguje 
v cloudu i offline, máte ho k dispozici, ať jste kdekoli, 
a nemusíte ztrácet čas vyhledáváním informací.

4
Prodejci a prodejní oddělení potřebují optimalizovat 
každý okamžik tak, aby trávili administrativní prací 
co nejméně času. Čas, ve kterém nevzniká hodnota 
pro společnost ani pro její zákazníky, je promarněný. 
Systémy CRM často nepomáhají, protože je prodejci 
nepřijmou dobře nebo je pro ně jejich používání příliš 
těžkopádné. Manažeři potřebují svým týmům po-
skytnout snadno ovladatelné nástroje a také infor-
mace a obsah, které jsou v daném bodě prodejního 
cyklu relevantní. Když jsou tyto nástroje jednoduché 
a snadno ovladatelné, pomáhají prodejním zástupcům 
neztratit se v rutinní práci.
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Čtyři klíčové 
vlastnosti 
dynamického 
prodejního týmu

Zákaznická implementace: Specialists On Call
Specialists On Call (SOC) je největším poskytovatelem urgentních zdravotnických 
konzultací na dálku pro nemocnice v USA. Svým klientům zajišťuje okamžité inter-
netové spojení s vysoce kvalifikovanými neurology.

S cílem rozšířit své podnikání vytvořila společnost SOC systém pro správu prodeje 
a pacientů s bohatými funkcemi na platformě Microsoft Dynamics CRM Online. 
Projekt trval pouhých 90 dní, stál o 200 000 dolarů méně než jiná řešení a poskytl 
společnosti SOC jednotný systém pro správu prodeje, nemocnic a případů jednot-
livých pacientů.

Dnes prodejci společnosti SOC využívají službu Microsoft Dynamics CRM Online 
ke správě tisíců potenciálních zákazníků. Když se některá nemocnice stane klien-
tem společnosti, mohou account manažeři při udržování zákaznického vztahu 
využít veškeré kontakty a informace, které prodejci během prodejního procesu 
shromáždili. V případové studii výzkumné agentury Nucleus Research zaměřené 
na návratnost investic se ukázalo, že nasazení Microsoft Dynamics CRM umožnilo 
společnosti SOC zvýšit produktivitu a zlepšit znalosti prodejního týmu o službách. 
Případová studie zjistila snížení nákladů na akvizice díky lepšímu přehledu, který 
nyní prodejci mají o celkovém provozu. Tyto znalosti mohou využít v rozhovorech 
s potenciálními zákazníky, takže vystupují zasvěceněji.

„Protože nyní máme automatizované procesy pro každý 
aspekt našeho podnikání, můžeme růst, aniž bychom mu-
seli přijímat další zaměstnance.“

—Robert Ritchie, Operations Vice President, Specialists On Call
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Conclusion

Svět prodeje, jak ho známe, prochází významnou proměnou. Organizace jsou 
nuceny přehodnotit způsoby prodeje. Hlavními nositeli této změny jsou zkušenější 
zákazníci a trendy jako mobilní zařízení, cloud computing, sociální sítě a big data, 
transformace prodejního oddělení ale v každém případě začíná u lidí. Podmínkou 
úspěchu jsou nadšení a nápadití jednotlivci. Všichni, od vedoucích prodeje přes 
manažery až po řadové prodejce, musejí být vybaveni vhodnými nástroji. Ty mu-
sejí organizacím zajišťovat efektivitu v interních procesech a pomáhat při postupu 
od prvotního kontaktu až k získání ziskových klientů a navázání strategických 
partnerství.

Microsoft Dynamics CRM je právě takovým nástrojem. Pomáhá prodejním týmům, 
aby byly připraveny a disponovaly správnými informacemi, mohly spolupracovat 
a zůstat ve spojení, byly rychlé, mobilní a vysoce produktivní. Organizace, které 
dokážou touto transformací projít, získají pozici, ve které budou chytřejší a rych-
lejší než konkurence, naučí se spolupracovat v úspěšném týmu, vytvářet pro své 
zákazníky poutavé nabídky, kterými se odliší od konkurentů, a díky tomu všemu 
uzavřou více zakázek v kratším čase. Ve společnosti Microsoft je naší prioritou 
organizacím v této transformaci pomoci, aby prodejci mohli efektivněji prodávat 
a manažeři měli potřebné informace k rozhodování.

Další informace o produktu Microsoft Dynamics 
CRM najdete na webu  
http://www.microsoft.cz/crm.
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