V Diecézní charitě Brno jsme implementovali
Microsoft Dynamics 365
Jak jsme pomocí CRM pomohli zefektivnit řízení činností v oblasti fundraisingu

Microsoft Dynamics 365 pro Diecézní charitu Brno

Rozhodnutí o implementaci vhodného CRM řešení pro naši Diecézní charitu Brno vyplývalo ze strategického plánu
fundraisingu v organizaci. Vedení Diecézní charity Brno dlouho hledalo vhodný nástroj, který by splňoval požadavky nejen
na správu kontaktů, uživatelskou vstřícnost, ale především aby byl co nejvíce kompatibilní s ostatními komunikačními
nástroji a technickými dispozicemi ve společnosti. Již v průběhu analýzy bylo patrné, že při výběru vhodného CRM pro
naši Charitu bude nutné se řídit odlišnými parametry výběru, než je tomu u jiných neziskových organizací, tedy zejména
s ohledem na cenu. Finální rozhodnutí ve prospěch Microsoft Dynamics 365 ovlivnily základní kritéria a současně
vybalancovaný poměr: cena (společnost Microsoft nabízí charitativním organizacím slevy na licence) – výkon – podpora
softwaru. Microsoft Dynamics 365 je řešení, které nejvíce odpovídá našim potřebám a podmínkám s možností návazného
rozvoje do dalších oblastí komunikace.
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Výchozí situace
Za 25 let působení se Diecézní charita Brno rozrostla do velké organizace. Stala se největším poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb na jižní Moravě a části Kraje Vysočina. Je rozdělena do 9 oblastních charitativních jednotek, má 1 400 pracovníků
a 17 000 dobrovolníků.
Diecézní charita Brno využívala pro správu klíčových dat a řízení aktivit různé Excel soubory a několik aplikací. Vícenásobné zadávání
údajů do vzájemně nepropojených aplikací a neproduktivní výměna důležitých informací prostřednictvím e-mailů přestali být dostačující z hlediska časové a administrativní zátěže zaměstnanců. Vedení potřebovalo nástroj, díky kterému bude mít větší přehled
o činnosti organizace. S nárůstem organizace a rozšířením poskytovaných služeb si tak vedení v Diecézní charitě Brno uvědomilo
nevyhnutelnost řešení, a proto se rozhodlo pro digitální transformaci organizace. Na základě potřeb zákazníka jsme implementovali
nový centrální CRM systém, jenž zakotví a zpřehlední data z více zdrojů, které se historicky ve společnosti využívali.

Případová studie

Profil zákazníka

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální
a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování
základních lidských práv a svobod. Jde o neziskovou organizaci, která ročně
pomůže 55 000 lidem v nouzi na jižní Moravě a Vysočině.

Cíle projektu
Vycházeli jsme ze situace, že Diecézní charita Brno neměla jiný CRM systém. Cílem tak bylo vytvoření základních kamenů systému, který
bude možné rozvíjet v budoucnosti dalším vývojem a customizacemi.

Hlavním cílem projektu bylo dodání centrálního CRM řešení, které:
••

sjednotí správu dat do jednotného systému;

••

přinese uživatelům intuitivní a přívětivé prostředí;

••

zpřehlední data o dárcích, darech, dobrovolnících, aktivitách a projektech organizace;

••

odstraní manuální vícenásobné zadávání dat;

••

zlepší vnitroorganizační komunikaci a kooperaci na projektech;

••

vedení organizace získá náhled o činnosti jednotlivých oblastních jednotek i organizace jako celku;

••

CRM systém bude připraven pro další fáze rozvoje.
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Popis řešení
Diecézní charitě Brno jsme implementovali řešení na platformě Microsoft
Dynamics 365 a propojili jsme ho s Microsoft Office 365, který byl již ve společnosti nasazen.
Mezi nejdůležitější funkcionality dodaného řešení patří:
••

všechny údaje o dárcích jsou na jednom místě;

••

vytvoření evidence kontaktní historie a aktivit spojených s dárcovstvím;

••

optimalizace procesu fundraisingové činnosti (sledování od vzniku leadu,
přes příležitosti až po uzavření dárcovské smlouvy);

••

vizuální pohled na data ve formě dashboardů a grafů;

••

propojení CRM přímo s Microsoft Outlook a možnost vytváření rychlých
marketingových kampaní.

CRM řešení je možné v budoucnu rozšířit dle případných požadavků zákazníka.

Průběh projektu
Projekt Diecézní charity Brno byl řízen agilní metodou. Microsoft Dynamics 365 byl
implementován v cloudovém prostředí za pomocí Microsoft Office 365. Při implementaci také byly využity funkcionality „out-of-the-box“ řešení, což snížilo náročné
integrace a programátorské úpravy na nejmenší možnou míru.
Po analýze potřeb zákazníka byl navržen CRM systém, který zefektivnil řízení
fundraiserského procesu a podpořil fundraiserské činnosti. Pro konzistenci procesu byl
definován jeden standardní proces a flow úkolů a stavů (od leadu, přes příležitost až
k uzavření smlouvy). V rámci projektu se sjednotila evidence potenciálních a stávajících zákazníků do jednoho systému, kde byly nastaveny i pravidla přidělování
potenciálních zákazníků odpovědným členům fundraising týmu dle jednotlivých
oblastních jednotek organizace.
Implementace řešení probíhala v měsících únor–březen 2019. Jako komunikační
nástroj mezi zákazníkem a Millenniem jsme během implementace využili platformu
Microsoft Teams.
Po úspěšné customizaci na základě požadavků zákazníka proběhlo školení, během
kterého se uživatelům CRM řešení z organizace Diecézní charita Brno vysvětlilo, jak
pracovat v nově navrženém CRM systému.

Díky řešení získal zákazník významné benefity
1.

Centralizovaný systém pro správu dat své organizace.

2.

Prípadová štúdia
Možnost sledování fundraiserských příležitostí (od vzniku leadu, přes příležitosti až po uzavření dárcovské smlouvy).

3.

Evidenci kontaktní historie a aktivit spojených s dárcovstvím.

4.

Vizuální pohled na data ve formě grafů a dashboardů.

5.

Díky řešení v cloudu bezpečný přístup k údajům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

6.

Možnost v budoucnu využít Word šablon s automatickým předvyplněním dat.

7.

Potenciál do budoucna řídit marketingové kampaně s možností plánování a přípravy marketingových akcí.

8.

Systém je připravený k integraci na systémy třetích stran a pro další rozvoj.

Použité technologie

Zaujalo vás řešení?
Pokud máte zájem dozvědět se více o našich řešeních, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.
Projdeme si vaše požadavky a připravíme nejvhodnější řešení pro vaši společnost.
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