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Implementáce  Microsoft Dynamics 365 ve společnosti BDO Slovensko

Výchozí situace

Společnost BDO využívala pro správu klíčových dat a řízení podnikových aktivit různé Excel soubory a několik historických 

aplikací. Ty však postupně zastarávali a nepodporovali efektivní poskytování služeb zákazníkům a další rozvoj společnosti. 

Vícenásobné zadávání údajů do vzájemně nepropojených aplikací a neproduktivní výměna důležitých informací prostřed-

nictvím e-mailů nebyly žádoucí z hlediska časové a administrativní zátěže zaměstnanců společnosti.

Manažeři potřebovali nástroj, díky kterému by měli větší přehled o dění ve firmě. I proto se rozhodli pokračovat v digitál-

ní transformaci společnosti. Právě ta hraje stále důležitější roli při udržení se mezi konkurenceschopnými společnostmi.  

Na základě potřeb zákazníka jsme implementovali nový centrální byznysový systém jenž zakotví data z více zdrojů, které se 

historicky ve společnosti BDO využívali.

Při našem dynamickém růstu bylo pro nás v BDO zavedení inteligentního CRM řešení naprostou nezbytností. Jsme rádi, že 

jsme se rozhodli právě pro MS Dynamics 365, které je škálovatelné, přizpůsobuje se našim interním procesům a integruje v 

sobě několik řešení. Nový CRM systém je pro nás nejen nástrojem pro efektivnější řízení klientského portfolia, ale i nástroj 

na účinnější risk management.
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Profil zákazníka 

BDO Slovensko poskytuje svým klientům jednotné a integrované auditorské, 

účetní, daňové a poradenské služby. Je součástí mezinárodní sítě společností, 

které poskytují v daných oblastech vysoce kvalitní služby. Globální síť BDO 

působí ve 154 zemích po celém světě a provozuje přes 1 400 kanceláří s více než  

63 400 pracovníky.

Popis řešení
 
Ve společnosti BDO jsme implementovali řešení Microsoft Dynamics 365 a propojili jsme ho s Microsoft Office 365, který spo-

lečnost již používala.

Vytvořili jsme tak nový propojený byznysový systém, mezi jehož nejdůležitější funkcionality patří:

 • centralizovaný management klientských a kontaktních údajů;

 • evidence kontaktní historie a aktivit spojených s klienty;

 • management pracovní agendy zaměstnanců;

 • sledování a vyhodnocování obchodních příležitostí;

 • centralizovaný management projektových dat;

 • vizuální pohled na klientské a obchodní data ve formě grafů;

 • flexibilní sdílení dokumentů;

 • efektivní propojení CRM přímo s Microsoft Outlook či s aplikacemi Word a Excel.

Zvolený CRM systém navíc poskytuje možnost flexibilního rozvoje jakýchkoli dalších požadavků zákazníka do budoucna.



Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo dodání centrálního CRM řešení, které:

 • propojí stávající aplikace do jednotného systému;

 • umožní managementu jednoduchým způsobem sledovat aktuální stav byznysu;

 • zvýší kvalitu a efektivitu řízení chodu společnosti díky standardizaci datových struktur, procesů a dokumentových šablon;

 • díky cloudu zajistí bezpečnější přístup k údajům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení;

 • zlepší vnitrofiremní komunikaci a spolupráci na projektech;

 • eliminuje manuální vícenásobné zadávání dat.

Průběh projektu

Projekt se realizoval ve velmi krátkém čase, a to díky dvěma klíčovým aspektům:

1. Agilní přístup k řízení projektu.

2. Maximální využití funkcionalit „out-of-the-box“ řešení se snahou minimalizovat náročné integrace a programátorské     

         úpravy.

Implementace řešení probíhala v červnu 2018. Během vývoje se jako kolaborační a komunikační nástroj mezi společností 

Millennium a zákazníkem aktivně využívala platforma Microsoft Teams.

Díky řešení získal zákazník významné benefity

1. Jednotný centralizovaný systém pro řízení klíčových business aktivit společnosti.

2. Efektivní sledování celého obchodního procesu (od vzniku leadu, přes obchodní příležitosti až po uzavření obchodu).

3. Nárůst produktivity díky přístupu k informacím odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

4. Eliminace byznysových rizik.

5. Možnost vytvářet v budoucnosti komplexnější reporty.

6. 360 -stupňový pohled na údaje o zákaznících a historii komunikace propojenou s Microsoft Outlook.

7. Generování Excel reportů bez nutnosti manuálního zadávání dat.

8. Jednoduchá příprava dokumentů podle Word šablon s automatickým předvyplněním dat.
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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.


