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Profil klienta

Sygic

Společnost Sygic byla založená na Slovensku v roce 2004 a patří k předním
firmám ve světě navigačních systémů. Své produkty dodává do nejpoužívanějších operačních systémů jak pro chytré telefony, tak i pro tablety. Pri-

“

márně se společnost zaměřuje na trhy v Evropě a Austrálii, přičemž aplikace je
rozšířená ve více než 80 zemích světa a je dostupná ve 30 jazycích. Kromě
standardní navigační aplikace přišla společnost Sygic na trh i s první navigací
určenou pro taxikáře - Sygic Taxi Navigation, ale i s lokalizační a bezpečnostní

Rozšíření CRM systému nám

aplikací pro rodiny - Family by Sygic.

umožnilo lépe předvídat potenciální

Společnost byla několikrát ohodnocená jako nejrychleji rostoucí IT firma

výnosy, zaměřit se zejména na perspektivních

ve střední a východní Evropě, přičemž získala ocenění Deloitte Fast 50 CEE

zákazníků, zlepšit komunikaci mezi supportním

a Deloitte Fast 500 EMEA.

a obchodním týmem a lépe vyhodnocovat efektivitu
marketingových kampaní. Na Slovensku je jen málo
firem, které jsou více než jen integrátorem řešení.
Proto jsme rádi, že jsme si pro projekt vybrali
společnost Millennium.

Řešení

MVýchozí

Na základě předešlých zkušeností

Sygic je rychle rostoucí společností, která má přibližně 30 milionů unikátních uživatelů.

se společnost Sygic rozhodla doplnit

Mezi její klienty patří jak firmy (B2B segment), tak i koncoví zákazníci (B2C segment).

situace

původně implementované řešení

Michal Štencl
CEO

Microsoft Dynamics CRM 2011 o část

Aby bylo možné vést evidenci zákazníků, produktů, které mají zakoupené, a platforem, které

pro koncové zákazníky.

využívají, rozhodla se společnost Sygic pro systémové řešení prostřednictvím produktu
CRM. V roce 2011 si pro správu svého B2B segmentu nechala implementovat nástroj
MS Dynamics CRM 2011.
S nárůstem počtu koncových zákazníků si společnost uvědomila evyhnutelnost
podobného řešení i pro tento segment. Informace o koncových zákaznících měla
k dispozici z různých zdrojů - web, workshopy a přednášky, jejich vlastní aplikace. Tyto
informace nebyly konsolidované, v mnohých případech byly i neaktuální a duplicitní.
Společnost Sygic se proto rozhodla do existujícího CRM implementovat i segment
koncových zákazníků.
Důležité bylo, aby zaměstnancům spuštěním nového systému nepřibyla žádná práce
navíc, spíše naopak. Jedním z požadavků tedy bylo, aby se nové CRM integrovalo do
jejich systému ERP, ve kterém už byla uložena určitá data o zákaznících a ve kterém by
mohli vést celou agendu, včetně objednávek a faktur.
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Jakých výhod
jsme dosáhli?

Cíle
1.

Aktualizace existujícího nástroje MS Dynamics CRM 2011.

2.

Přizpůsobení prostředí systému CRM (Přehledy a Formuláře) i pro B2C, tedy pro
správu koncových zákazníků.

3.

Importování informací o koncových zákaznících z původního systému do navrženého řešení CRM.

4.

bylo důležité, aby se informace existující v systému ERP neztratily,
ale sloučily s těmi, které obsahovalo CRM. Do programu Pohoda

1.

Aktualizací nástroje MS Dynamics CRM 2011 a integrací

jsme úspěšně zapracovali i objednávky a faktury.

údajů jak o firemních, tak o koncových zákaznících získala

Dílo jsme klientovi odevzdávali v etapách – na začátku aktuali-

se svými zákazníky. Má tak k dispozici ucelený pohled na

zované a upravené CRM, potom import informací o koncových

to, které produkty na jakých platformách využívají.

zákaznících a ve třetí etapě jsme integrovali CRM do ERP.
Představení aktualizovaného systému proběhlo v září 2013.

společnost Sygic centralizovanou platformu na řízení vztahu

2.

Importovali a očistili jsme potřebná data o koncových
zákaznících tak, aby se do systému CRM nedostaly neaktuální nebo duplicitní informace. Společnost Sygic už

Integrace CRM do systému ERP systému společnosti, aby bylo možné pokrýt celý

tedy nemusí tyto činnosti dělat manuálně, čímž nepřímo

proces práce se zákazníkem od informací o něm, přes objednávky, až po fakturaci.

dochází k úspoře nákladů.
3.

Obchodníci společnosti Sygic získali prostředek na měření
svého výkonu a plnění nastavených KPI (množství nových

Řešení
Na základě předešlých zkušeností se společnost Sygic rozhodla doplnit původně

objednávek).
4.

přesnější cílenou marketingovou komunikaci.

implementované řešení Microsoft Dynamics CRM 2011 o část pro koncové zákazníky.
Vzhledem k tomu, že od prvotní implementace řešení společnost Microsoft představila

Marketingoví pracovníci získali nástroj, který jim umožní

5.

Aktualizované řešení CRM slouží i díky integraci do systému

několik aktualizací, provedli jsme aktualizaci celého systému. Toto řešení umožňuje

ERP (možnost zpracování faktur a objednávek) jako hlavní

uživatelům přístup přes webový prohlížeč nebo prostřednictvím zásuvného modulu

nástroj pro každodenní práci zaměstnanců.

v programu Microsoft Outlook. Společnost Sygic též využívá ERP systém Pohoda, do
kterého jsme nové CRM integrovali.

Průběh projektu
Projekt byl rozdělený na základní etapy podle tzv. waterfall přístupu, který zahrnuje
analýzu, vývoj, implementaci, testování a nasazení řešení. PProbíhal v rozmezí čtyř
měsíců, od června do září 2013.

Ve fázi analýzy a funkční specifikace klient definoval požadavky na aktualizovaný
systém a informace, které do něj mají být importovány.

Po samotné aktualizaci nástroje MS Dynamics CRM došlo k úpravě jeho prostředí
(konkrétně Formuláře a Pohledy) takovým způsobem, aby bylo možné pracovat i
s údaji o koncových zákaznících. Vyvinuli jsme nástroj, který dokázal importovat, očistit
a zpracovat data o zákaznících ze souboru vytvořeného původním systémem.

Výzvou byla integrace do ERP systému Pohoda. Bylo zapotřebí přizpůsobit aktualizované
CRM dané verzi a nastavení programu Pohoda. Ten má určité komunikační a integrační
rozhraní, které jsme museli analyzovat a najít cesty, jak se na něj CRM napojí. Zároveň
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