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Sygic: Rozšírenie CRM

Ako sme pre Sygic rozšírili CRM
a integrovali ho do ERP systému

Sygic: Rozšírenie CRM

“

CRM systém nám umožnil

lepšie predpovedať potenciálne

výnosy, zamerať sa najmä na perspektívnych
zákazníkov, zlepšiť komunikáciu medzi

supportným a obchodným tímom a lepšie

vyhodnocovať efektivitu marketingových kampaní.
Na Slovensku je iba málo firiem, ktoré sú viac ako len
integrátorom riešenia. Preto sme radi, že sme si pre
projekt vybrali spoločnosť Millennium.
Michal Štencl
CEO
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Koncový zákazník

Profil zákazníka

Sygic

Spoločnosť Sygic bola založená na Slovensku v roku 2004 a patrí k lídrom
vo svete navigačných systémov. Svoje produkty dodáva do najpoužívanejších operačných systémov pre smartfóny aj tablety. Primárne sa spoločnosť
zameriava na trhy v Európe a Austrálii, pričom aplikácia je rozšírená vo viac
ako 80-tich krajinách sveta a dostupná v 30-tich jazykoch. Okrem štandardnej navigačnej aplikácie prišiel Sygic na trh aj s prvou navigáciou určenou
pre taxikárov – Sygic Taxi Navigation, ako aj s lokalizačnou a bezpečnostnou
aplikáciou pre rodiny – Family by Sygic.
Spoločnosť bola niekoľkokrát ohodnotená ako najrýchlejšie rastúca IT firma
v strednej a východnej Európe, pričom získala ocenenie Deloitte Fast 50 CEE
a Deloitte Fast 500 EMEA.

Riešenie

MVýchodisková

Na základe predošlých skúseností sa

Sygic je rýchlo rastúcou spoločnosťou, ktorá má približne 30 miliónov unikátnych

spoločnosť Sygic rozhodla doplniť

používateľov. Medzi jej klientov patria tak firmy (B2B segment), ako aj koncoví zákazníci

pôvodne implementované riešenie

(B2C segment).

situácia

Microsoft Dynamics CRM 2011 o časť
pre koncových zákazníkov.

Aby bolo možné viesť evidenciu zákazníkov, produktov, ktoré majú zakúpené, a zariadení, na ktorých tieto produkty používajú, Sygic sa rozhodol pre systémové riešenie
prostredníctvom CRM produktu. V roku 2011 si pre správu svojho B2B segmentu dal
implementovať MS Dynamics CRM 2011.
S nárastom počtu koncových zákazníkov si spoločnosť uvedomila nevyhnutnosť
podobného riešenia aj pre B2C segment. Informácie o koncových zákazníkoch mala
k dispozícii z rôznych zdrojov – web, workshopy a prednášky, ich vlastná aplikácia. Tieto
informácie neboli konsolidované, v mnohých prípadoch boli aj neaktuálne a duplicitné.
Sygic sa preto rozhodol do existujúceho CRM implementovať aj segment koncových
zákazníkov.
Dôležité bolo, aby sa zamestnancom spustením nového systému nepridala žiadna práca
navyše, skôr naopak. Jednou z požiadaviek teda bolo, aby sa nové CRM integrovalo
do ich ERP systému, v ktorom už boli uchované určité dáta o zákazníkoch a v ktorom by
mohli viesť celú agendu vrátane objednávok a faktúr.
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Ciele
1.

Aktualizácia existujúceho MS Dynamics CRM 2011.

2.

Prispôsobenie prostredia CRM systému (Formuláre a Zoznamy) aj pre B2C, teda
pre správu koncových zákazníkov.

3.

Importovanie informácií o koncových zákazníkoch z pôvodného systému do
navrhnutého CRM riešenia.

4.

Integrácia CRM do ERP systému spoločnosti, aby bolo možné pokryť celý proces
práce so zákazníkom od informácií o ňom cez objednávky až po fakturáciu.

Popis riešenia
Na základe predošlých skúseností sa spoločnosť Sygic rozhodla doplniť pôvodne
implementované riešenie Microsoft Dynamics CRM 2011 o časť pre koncových
zákazníkov. Vzhľadom na to, že od prvotnej implementácie riešenia Microsoft
predstavil viaceré aktualizácie, vykonali sme update celého systému. Toto riešenie
umožňuje používateľom prístup cez webový prehliadač alebo prostredníctvom
zásuvného modulu v programe Microsoft Outlook. Spoločnosť Sygic tiež využíva
ERP systém Pohoda, do ktorého sme CRM integrovali.

Priebeh projektu
Projekt bol rozdelený na základné etapy podľa tzv. waterfall prístupu, ktorý zahŕňa
analýzu, vývoj, implementáciu, testovanie a nasadenie riešenia. Prebiehal v rozmedzí štyroch mesiacov, od júna do septembra 2013.

Vo fáze analýzy a funkčnej špecifikácie klient definoval požiadavky na aktualizovaný
systém a informácie, ktoré doň majú byť importované.

Po samotnej aktualizácii MS Dynamics CRM došlo k úprave prostredia (konkrétne
moduly Formuláre a Zoznamy) takým spôsobom, aby bolo možné pracovať aj s údajmi o koncových zákazníkoch. Vyvinuli sme nástroj, ktorý dokázal importovať, očistiť
a spracovať dáta o zákazníkoch zo súboru vytvoreného pôvodným systémom.

Výzvou bola integrácia s ERP systémom Pohoda. Bolo potrebné prispôsobiť aktualizované CRM na danú verziu Pohody. Tá má isté komunikačné a integračné rozhranie,
ktoré sme museli analyzovať a nájsť cesty, ako sa naň CRM napojí. Zároveň bolo dôležité,
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Aké benefity
sme dosiahli?

aby sa informácie existujúce v ERP systéme nestratili, ale zlúčili
s tými, ktoré obsahovalo CRM.

1.

Aktualizáciou MS Dynamics CRM 2011 a integráciou údajov
tak o firemných, ako aj o koncových zákazníkoch získala spoločnosť Sygic centralizovanú platformu na riadenie vzťahu

Dielo sme klientovi odovzdávali v etapách – na začiatku aktuali-

so svojimi zákazníkmi. Má tak k dispozícii ucelený pohľad

zované a upravené CRM, potom import informácií o koncových

na to, ktoré produkty na akých zariadeniach používajú.

zákazníkoch a v tretej etape sme integrovali CRM s ERP. Rollout
aktualizovaného systému bol v septembri 2013.

2.

Importovali a očistili sme potrebné dáta o koncových
zákazníkoch, aby sa do CRM systému nedostali neaktuálne alebo duplicitné informácie. Sygic už teda nemusí
tieto činnosti robiť manuálne, čím nepriamo dochádza
k úspore nákladov.

3.

Obchodníci Sygicu získali prostriedok na meranie svojho
výkonu a plnenia nastavených KPI (množstvo nových
objednávok).

4.

Marketingoví pracovníci získali nástroj, ktorý im umožní
presnejšie cielenie marketingovej komunikácie.

5.

Aktualizované CRM slúži aj vďaka integrácii s ERP systémom
(možnosť spracovanie faktúr a objednávok) ako nástroj na
každodennú prácu zamestnancov.
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