Nová éra Microsoft Dynamics 365 v IT spoločnosti GAMO

Vďaka dodanému riešeniu sme pomohli zlepšiť fungovanie kľúčových oblastí

Microsoft Dynamics 365 pre spoločnosť GAMO

Vďaka riešeniu Microsoft Dynamics 365 sme získali nástroj pre efektívne sledovanie a vyhodnocovanie obchodných aktivít,
čo má vplyv na napredovanie nášho biznisu. Manažérske dashboardy v CRM nám poskytujú podrobný prehľad o aktuálnom
stave obchodných príležitostí a tieto údaje nám následne pomáhajú pri strategických rozhodnutiach. CRM systém priniesol
mnoho nových funkcionalít, ktoré zjednodušili pracú nielen obchodnému oddeleniu, ale aj marketingovému tímu.
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Východisková situácia
V spoločnosti GAMO už existoval Microsoft Dynamics 365 – CRM systém, ktorý bol historicky upravený a prispôsobený vtedajším
potrebám spoločnosti. Pôvodné riešenie bolo nasadené in-house s podporou externej spolupráce. Práca v tomto systéme sa však
postupom času stala skôr nutnosťou ako radosťou a CRM slúžilo už len ako úložisko obchodných vzťahov, kontaktov, obchodných
príležitostí a pridružených dokumentov. Systém neumožňoval vytvárať manažérske reporty s pohľadom na aktuálny stav biznisu,
nedokázal predpovedať dianie v obchode a vo financiách z krátkodobého horizontu či vyhodnocovať obchodné plnenie.
Rovnako marketingové oddelenie nemalo k dispozícii informácie, pomocou ktorých by mohlo efektívne cieliť marketingové kampane
či sledovať ich úspešnosť. Dáta sa nachádzali v rozličných systémoch bez kontextového prepojenia a možnosti insight pohľadu.
CRM systém už neplnil pôvodný zámer, ktorým bolo manažovanie obchodných procesov a agendy na jednom mieste.
Správa obchodných vzťahov a príležitostí bola zbytočne komplikovaná, nakoľko si vyžadovala aj zadávanie nepotrebných údajov.
Obchodníci síce ukladali svoje kontakty a zápisy do CRM, avšak práca v aktuálnom systéme bola príliš zdĺhavá. Pre automatické
doplnenie dát týkajúcich sa kontaktov využívali aj databázu FinStat.
GAMO sa venuje okrem iného aj predaju hardvéru a služieb, ktoré s tým súvisia, avšak pôvodný CRM systém už nebolo možné využívať
pri evidencii interného nákupu tovaru. Zamestnanci preto museli pracovať aj s technicky zastaralou aplikáciou IBM Lotus Notes.
V spoločnosti chýbala fungujúca aplikačná, dátová a procesná podpora pre novú firemnú stratégiu a jej fungovanie
naprieč viacerými oblasťami. Zákazníkovi sme odporučili nanovo vytvoriť riešenie postavené na overenej platforme Microsoft
Dynamics 365 s plne funkčnou aplikáciou pre obchod a marketing, ktoré by sa mohlo v budúcnosti doplniť o prepojenie na
projektové riadenie a riadenie zdrojov.

Prípadová štúdia

Profil zákazníka

Spoločnosť GAMO poskytuje IT služby a riešenia menším firmám aj náročnejším zákazníkom,
ktorí vyžadujú kontinuálnu prevádzku IT systémov. GAMO pôsobí na trhu už vyše 25 rokov
a vďaka bohatým skúsenostiam dodáva vysokokvalitné služby založené na najmodernejších
cloudových riešeniach.

Ciele projektu
K hlavným cieľom projektu patrilo zlepšenie a posilnenie fungovania spoločnosti naprieč oddeleniami zahrňujúc obchod, ekonomiku,
marketing, logistiku a realizáciu. Pôvodný CRM systém mal byť nahradený silným nástrojom Microsoft Dynamics 365, ktorý:
••

poskytne manažmentu prehľad o aktuálnom stave biznisu;

••

vykoná konsolidáciu klientskych dát v prepojení na obchodné príležitosti;

••

prinesie jednoduchšie a usporiadanejšie vizuálne CRM prostredie s využitím natívnej funkcionality;

••

zabezpečí migráciu dát: klient – kontakt - príležitosť;

••

upraví existujúce obchodné procesy, metodiky a zavedie nové;

••

skvalitní vnútrofiremnú komunikáciu a kooperáciu na presales projektoch;

••

aktívne zapojí marketingové oddelenie s cieľom zlepšiť lead procesy (notifikácie).

Prípadová štúdia

Popis riešenia
Spoločnosť GAMO bola rozhodnutá pokračovať s overeným produktom Microsoft Dynamics 365, ktorý bol vyskladaný od začiatku a prepojený s Microsoft
Office 365, SharePoint Online a FinStat.
Za najdôležitejšie funkcionality nasadeného riešenia možno považovať:
••

zefektívnenie interných procesov;

••

vytvorenie centralizovaného manažmentu klientskych a kontaktných údajov;

••

sledovanie a vyhodnocovanie obchodných príležitostí;

••

pohľad na vývoj biznisu prostredníctvom grafov;

••

manažovanie pracovnej agendy zamestnancov;

••

aktívne zapojenie marketingového oddelenia do biznis aktivít;

••

jednoduchšiu správu interných objednávok a tovaru;

••

presun komunikácie medzi obchodným a ekonomickým oddelením do
prostredia CRM;

••

zdieľanie obchodných dokumentov a prepojenie CRM riešenia so
SharePoint Online, Microsoft Outlook a s aplikáciami Office Word a Excel;

••

online aktualizáciu klientskych dát z databázy FinStat;

••

evidenciu kontaktnej histórie a aktivít spojených s klientmi;

••

elimináciu nadbytočnej e-mailovej komunikácie.

Priebeh projektu
Našu spoluprácu so spoločnosťou GAMO odštartovali biznis konzultácie, v rámci ktorých
sme zmapovali aktuálny stav CRM systému, zosumarizovali požiadavky a manažérske
očakávania. Výstupom týchto konzultácií bola dopadová štúdia, ktorá priniesla pohľad
na ďalšie smerovanie CRM systému.
So zákazníkom sme dospeli k spoločnému rozhodnutiu zanechať aktuálne CRM
riešenie bez vynaloženia ďalšieho úsilia do jeho úprav a vybudovať nový CRM systém,
ktorý by priniesol:
••

komplexnú správu obchodných príležitostí pre obchodné oddelenie;

••

sledovanie vývoja obchodu pre manažment;

••

riadenie marketingových aktivít, ktoré zastrešuje marketingové oddelenie;

••

podporu projektového riadenia a plánovania zdrojov pre oddelenie projektového riadenia.

Súčasťou projektu boli dve fázy. Každú z nich sme realizovali dva mesiace:
1. fáza
Cieľom prvej fázy bolo dodanie funkčnosti:
••

pre obchodné oddelenie – segmentácia klientov a príležitostí, zjednodušenie
manažmentu príležitostí, nastavenie procesov a ich čiastočná implementácia
z hľadiska obchodného procesu, predpríprava pre manažérske dashboardy
s cieľom podporiť sledovanie vývoja obchodných príležitostí a predpovede
finančného vývoja;

••

pre marketingové oddelenie – využívanie marketingových listov a zlepšenie
lead procesu.

2. fáza
V druhej fáze sme dokončili implementáciu a nasadenie funkcionalít pre
obchod – end-to-end obchodné procesy (evidovanie a sledovanie stavu obchodného procesu od príležitosti až po fakturáciu). Zaviedli sme jednotný proces interného
objednávania tovaru a dokončili dashboardy slúžiace pre jednoduchšie manažérske
rozhodovanie. Do obchodného procesu bola doplnená funkcionalita pre kolaboráciu
s presales tímom a tímom GAMO špecialistov. Doplnením funkcionalít boli do celého
obchodného procesu zapojené aj oddelenia ekonomika, logistika a realizácia.
Spoločné riešenie sa v budúcnosti plánuje ďalej rozvíjať.

Vďaka dodanému riešeniu získal zákazník významné benefity
1.

„Jediné miesto pravdy“ pre obchodné oddelenie z pohľadu zákaziek a financií.

2.

Centralizovaný systém, ktorý umožňuje prístup k informáciám odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

3.

Online aktualizáciu klientskych údajov z databázy FinStat.

4.

Efektívnejšie riadenie interných a obchodných procesov.

5.

Rozšírené funkcionality, ktoré pomáhajú zlepšiť marketingové aktivity.

6.

Reporty pre manažérske rozhodovanie.

7.

Zmenu v kompetenciách a zodpovednosti v obchodnom procese naprieč zúčastnenými oddeleniami.

Použité technológie

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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