V Diecéznej charite Brno sme implementovali
Microsoft Dynamics 365
Ako sme pomocou CRM pomohli zefektívniť riadenie činností v oblasti fundraisingu

Microsoft Dynamics 365 pre Diecéznu charitu Brno

Rozhodnutie implementovať CRM riešenie v našej Diecéznej charite Brno vyplynulo zo strategického plánu fundraisingu
v organizácii. Vedenie Diecéznej charity Brno dlho hľadalo vhodný nástroj, ktorý by spĺňal požiadavky nielen na správu
kontaktov, užívateľskú ústretovosť, ale predovšetkým, aby bol čo najviac kompatibilný s ostatnými komunikačnými
nástrojmi a technickými dispozíciami v spoločnosti. Už v priebehu analýzy bolo zrejmé, že pri výbere vhodného CRM
pre našu Charitu sa bude potrebné riadiť odlišnými parametrami, ako pri iných neziskových organizáciách, teda
najmä s ohľadom na cenu. Finálne rozhodnutie v prospech Microsoft Dynamics 365 ovplyvnili základné kritériá
a súčasne vybalansovaný pomer: cena (spoločnosť Microsoft ponúka charitatívnym organizáciám zľavy na licencie)
- výkon - podpora softvéru. Microsoft Dynamics 365 je riešenie, ktoré najviac zodpovedá našim potrebám a podmienkam
s možnosťou nadväzného rozvoja do ďalších oblastí komunikácie.

Barbora Skalníková
vedúca oddelenia propagácie a fundraisingu
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Východisková situácia
Za 25 rokov pôsobenia sa Diecézna charita Brno rozrástla na veľkú organizáciu. Stala sa najväčším poskytovateľom sociálno-zdravotných služieb na južnej Morave a v časti Kraja Vysočina. Je rozdelená do 9 oblastných charitatívnych jednotiek, má 1 400 pracovníkov
a 17 000 dobrovoľníkov.
Diecézna charita Brno využívala na správu kľúčových dát a riadenie aktivít rôzne Excel súbory a niekoľko ďalších aplikácií. Viacnásobné zadávanie údajov do vzájomne neprepojených aplikácií a neproduktívna výmena dôležitých informácií prostredníctvom
e-mailov prestali byť postačujúce z hľadiska časovej a administratívnej záťaže zamestnancov. Vedenie potrebovalo nástroj, vďaka
ktorému bude mať väčší prehľad o činnosti organizácie. S rozšírením organizácie a nárastom poskytovaných služieb si tak vedenie
v Diecéznej charite Brno uvedomilo nevyhnutnosť riešenia, a preto sa rozhodlo pre digitálnu transformáciu organizácie. Na základe
požiadaviek zákazníka sme implementovali nový centrálny CRM systém, ktorý zjednotil a sprehľadnil dáta z viacerých zdrojov, ktoré
sa v spoločnosti historicky využívali.

Prípadová štúdia

Profil zákazníka

Diecézna charita Brno vyvíja svoju činnosť predovšetkým v oblasti sociálnej
a zdravotnej starostlivosti, domácej i zahraničnej humanitárnej pomoci
a v podpore základných ľudských práv a slobôd. Ide o neziskovú organizáciu,
ktorá ročne pomôže 55 000 ľuďom v núdzi na južnej Morave a Vysočine.

Ciele projektu
Diecézna charita Brno nemala žiadny iný CRM systém. Cieľom tak bolo vytvorenie základných kameňov systému, ktorý bude možné
rozvíjať v budúcnosti ďalším vývojom a customizáciou.

Hlavným cieľom projektu bolo dodanie centrálneho CRM riešenia, ktoré:
••

zjednotí správu dát do jednotného systému;

••

prinesie užívateľom intuitívne a prívetivé prostredie;

••

sprehľadní dáta o darcoch, daroch, dobrovoľníkoch, aktivitách a projektoch organizácie;

••

odstráni manuálne viacnásobné zadávanie dát;

••

zlepší vnútroorganizačnú komunikáciu a kooperáciu na projektoch;

••

vedenie organizácie získa náhľad o činnosti jednotlivých oblastných jednotiek i organizácie ako celku;

••

CRM systém bude pripravený pre ďalšie fázy rozvoja.
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Popis riešenia
V Diecéznej charite Brno sme implementovali riešenie na platforme Microsoft Dynamics 365 a prepojili sme ho s Microsoft Office 365, ktorý už bol
v spoločnosti nasadený.
Medzi najdôležitejšie funkcionality dodaného riešenia patria:
••

všetky údaje o darcoch sú na jednom mieste;

••

vytvorenie evidencie kontaktnej histórie a aktivít spojených s darcovstvom;

••

optimalizácia procesu fundraisingovej činnosti (sledovanie od vzniku leadu,
cez príležitosti až po uzavretie darovacej zmluvy);

••

vizuálny pohľad na dáta vo forme dashboardov a grafov;

••

prepojenie CRM priamo s Microsoft Outlook a možnosť vytvoriť rýchle
marketingové kampane.

CRM riešenie je možné v budúcnosti rozšíriť podľa prípadných požiadaviek zákazníka.

Priebeh projektu
Projekt Diecéznej charity Brno bol riadený agilnou metódou. Microsoft Dynamics 365 bol
implementovaný v prostredí cloudu pomocou Microsoft Office 365. Pri implementácii
boli využité funkcionality „out-of-the-box“ riešenia, ktoré znížili náročné integrácie
a programátorské úpravy na najmenšiu možnú mieru.
Po analýze potrieb zákazníka bol navrhnutý CRM systém, ktorý zefektívnil riadenie
fundraiserského procesu a podporil fundraiserské činnosti. Pre konzistenciu procesu
bol definovaný jeden štandardný proces a flow úloh a stavov (od leadu, cez príležitosť až k uzavretiu zmluvy). V rámci projektu sa zjednotila evidencia potenciálnych
a existujúcich zákazníkov do jedného systému, v ktorom boli nastavené aj pravidlá
prideľovania potenciálnych zákazníkov zodpovedným členom fundraisingového tímu
podľa jednotlivých oblastných jednotiek organizácie.
Implementácia riešenia prebiehala v mesiacoch február - marec 2019. Ako komunikačný nástroj medzi zákazníkom a našou spoločnosťou sme počas implementácie
využili platformu Microsoft Teams.
Po úspešnej customizácii prebehlo školenie, počas ktorého sa používateľom riešenia
z organizácie Diecézna charita Brno vysvetlilo, ako pracovať v novo navrhnutom CRM
systéme.

Vďaka riešeniu získal zákazník významné benefity
1.

Centralizovaný systém určený na správu dát organizácie.

2.
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Možnosť sledovať fundraiserské príležitosti (od vzniku leadu, cez príležitosti až po uzavretie darovacej zmluvy).

3.

Evidencia kontaktnej histórie a aktivít spojených s darcovstvom.

4.

Vizuálny pohľad na dáta vo forme grafov a dashboardov.

5.

Riešenie v cloude umožňujúce bezpečný prístup k údajom odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

6.

Možnosť v budúcnosti využiť Word šablóny s automatickým predvyplnením dát.

7.

Potenciál do budúcna riadiť marketingové kampane s možnosťou plánovania a príprav marketingových akcií.

8.

Systém je pripravený k integrácii na systémy tretích strán a pre ďalší rozvoj.

Použité technologie

Zaujalo vás riešenie?
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich riešeniach, neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.
Prejdeme si vaše požiadavky a pripravíme najvhodnejšie riešenie pre vašu spoločnosť.

obchod@millennium.sk
www.millennium.sk
+421 2 59 100 300
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