Nová éra Microsoft Dynamics 365 v IT společnosti GAMO

Díky dodanému řešení jsme pomohli zlepšit fungování klíčových oblastí

Microsoft Dynamics 365 pro společnost GAMO

Díky řešení Microsoft Dynamics 365 jsme získali nástroj pro efektivní sledování a vyhodnocování obchodních aktivit, což
má vliv na pokrok našeho byznysu. Manažerské dashboardy v CRM nám poskytují podrobný přehled o aktuálním stavu
obchodních příležitostí a tyto údaje nám následně pomáhají při strategických rozhodnutích. CRM systém přinesl mnoho
nových funkcionalit, které usnadnily práci nejen obchodnímu oddělení, ale i marketingovému týmu.
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Výchozí situace
Ve společnosti GAMO již existoval Microsoft Dynamics 365 - CRM systém, který byl historicky upraven a přizpůsoben tehdejším
potřebám společnosti. Původní řešení bylo nasazeno in-house s podporou externí spolupráce. Práce v tomto systému se však časem
stala spíše nutností než radostí a CRM sloužilo převážně jen jako úložiště obchodních vztahů, kontaktů, obchodních příležitostí
a přidružených dokumentů. Systém neumožňoval vytvářet manažerské reporty s pohledem na aktuální stav byznysu, nedokázal
předpovědět dění v obchodě a ve financích z krátkodobého horizontu anebo vyhodnocovat obchodní plnění.
Stejně tak marketingové oddělení nemělo k dispozici informace, pomocí kterých by mohlo efektivně cílit marketingové kampaně
a sledovat jejich úspěšnost. Data se nacházely v různých systémech bez kontextového propojení a možnosti insight pohledu.
CRM systém už neplnil původní záměr, kterým bylo správa obchodních procesů a agendy na jednom místě.
Správa obchodních vztahů a příležitostí byla zbytečně komplikovaná, protože vyžadovala i zadávání nepotřebných dat. Obchodníci
sice ukládali své kontakty a zápisy do CRM, avšak práce v aktuálním systému byla příliš zdlouhavá. Pro automatické doplnění dat
týkajících se kontaktů využívali i databázi FinStat.
GAMO se věnuje mimo jiné i prodeji hardwaru a navazujících služeb, avšak původní CRM systém již nebylo možné využívat k evidenci
interního nákupu zboží. Zaměstnanci proto museli pracovat také s technicky zastaralou aplikací IBM Lotus Notes.
Ve společnosti chyběla fungující aplikační, datová a procesní podpora pro novou firemní strategii a její fungování napříč několika
oblastmi. Zákazníkovi jsme doporučili vytvořit od základu nové řešení postavené na ověřené platformě Microsoft Dynamics 365
s plně funkční aplikací pro obchod a marketing, které by se mohlo v budoucnu rozšířit o propojení na projektové řízení a řízení zdrojů.
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Profil zákazníka

Společnost GAMO poskytuje IT služby a řešení menším firmám i náročnějším zákazníkům, kteří vyžadují kontinuální provoz IT systémů. GAMO působí na trhu již přes 25 let
a díky bohatým zkušenostem dodává vysoce kvalitní služby založené na nejmodernějších
cloudových řešeních.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení a posílení fungování oddělení obchodu, ekonomiky, marketingu, logistiky a realizace napříč celou
společnosti. Původní CRM systém měl být nahrazen silným nástrojem Microsoft Dynamics 365, který:
••

poskytne managementu přehled o aktuálním stavu byznysu;

••

provede konsolidaci klientských dat v propojení na obchodní příležitosti;

••

přinese jednodušší a uspořádanější vizualizaci CRM prostředí s využitím nativní funkcionality;

••

zajistí migraci dat: klient - kontakt - příležitost;

••

upraví stávající a zavede nové obchodní procesy a metodiky;

••

zkvalitní vnitrofiremní komunikaci a kooperaci na presales projektech;

••

aktivně zapojí marketingové oddělení s cílem zlepšit lead procesy (oznámení).
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Popis řešení
Společnost GAMO byla rozhodnuta pokračovat s ověřeným produktem
Microsoft Dynamics 365, který byl od počátku sestavený a propojený
s Microsoft Office 365, SharePoint Online a s databází FinStat.
Za nejdůležitější funkcionality nasazeného řešení lze považovat:
••

zefektivnění interních procesů;

••

vytvoření centralizovaného managementu klientských a kontaktních údajů;

••

sledování a vyhodnocování obchodních příležitostí;

••

pohled na vývoj byznysu prostřednictvím grafů;

••

správu pracovní agendy zaměstnanců;

••

aktivní zapojení marketingového oddělení do byznysových aktivit;

••

snadnější správu interních objednávek a zboží;

••

přesun komunikace mezi obchodním a ekonomickým oddělením
do prostředí CRM;

••

sdílení obchodních dokumentů a propojení CRM řešení se SharePoint
Online, Microsoft Outlook a s aplikacemi Office Word a Excel;

••

online aktualizaci klientských dat z databáze FinStat;

••

evidenci kontaktní historie a aktivit spojených s klienty;

••

eliminaci nadbytečné e-mailové komunikace.

Průběh projektu
Spolupráce se společností GAMO odstartovaly byznys konzultace, v rámci nichž jsme
zmapovali aktuální stav CRM systému, shrnuli požadavky a manažerské očekávání.
Výstupem těchto konzultací byla dopadová studie, která přinesla pohled na další
směřování CRM systému.
Se zákazníkem jsme dospěli ke společnému rozhodnutí zanechat aktuální CRM řešení
bez dalších úprav a raději vybudovat nový CRM systém, který by přinesl:
••

komplexní správu obchodních příležitostí pro obchodní oddělení;

••

sledování vývoje obchodu pro management;

••

řízení marketingových aktivit, které zastřešuje marketingové oddělení;

••

podporu projektového řízení a plánování zdrojů pro oddělení projektového řízení.

Součástí projektu byly dvě fáze. Každou z nich jsme realizovali dva měsíce:
1. fáze
Cílem první fáze bylo dodání funkčností systému:
••

pro obchodní oddělení - segmentace klientů a příležitostí, zjednodušení
managementu příležitostí, nastavení procesů a jejich částečná implementace
z hlediska obchodního procesu, předpříprava pro manažerské dashboardy
s cílem podpořit sledování vývoje obchodních příležitostí a předpovědi
finančního vývoje;

••

pro marketingové oddělení - využívání marketingových seznamů a zlepšení
lead procesu.

2. fáze
V druhé fázi jsme dokončili implementaci a nasazení funkcionalit pro obchod - end-to-end obchodní procesy (evidování a sledování stavu obchodního
procesu od příležitosti až po fakturaci). Zavedli jsme jednotný proces interního
objednávání zboží a dokončili dashboardy sloužící pro snadnější manažerské
rozhodování. Do obchodního procesu byla doplněna funkcionalita pro spolupráci
s presales týmem a týmem GAMO specialistů. Doplněním funkcionalit byly do
celého obchodního procesu zapojeny i oddělení ekonomika, logistika a realizace.
Společné řešení se v budoucnu plánuje dále rozvíjet.

Díky dodanému řešení získal zákazník významné benefity
1.

„Jediné místo pravdy“ pro obchodní oddělení z pohledu zakázek a financí.

2.

Centralizovaný systém, který umožňuje přístup k informacím odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

3.

Online aktualizaci klientských údajů z databáze FinStat.

4.

Efektivnější řízení interních a obchodních procesů.

5.

Rozšířené funkcionality, které pomáhají zlepšit marketingové aktivity.

6.

Reporty pro manažerské rozhodování.

7.

Změnu v kompetencích a odpovědnosti v obchodním procesu napříč zúčastněnými odděleními.

Použité technológie

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.

obchod@millennium.cz
www.millennium.cz
+420 702 064 695

Prípadová štúdia

Millennium Services spol. s r. o.
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha
www.millennium.cz
+420 702 064 695
mail@millennium.cz

