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1 Uvod v Microsoft Dynamics 

CRM 2013 
Microsoft Dynamics CRM 2013 je sveža verzija storitvenega paketa na področju informacijskih 

rešitev za podporo upravljanju odnosov s strankami. Napram predhodniku – Microsoft 

Dynamics 2011 – novo verzijo odlikuje evolucija na številnih področjih. 

Že ob spoznavanju rešitve CRM opazimo izboljšan uporabniški vmesnik, ki sledi smernicam 

uporabniških vmesnikov s trakovi (angl. »Ribbons«), poznanimi in dobro sprejetimi že iz zadnjih 

verzij družine Microsoft Office. Strokovnjaki podjetja Microsoft so izkušnjo z rešitvijo še 

poenostavili – sedaj govorimo o »tokovih funkcionalnosti«, pri čemer nikoli ni prikazanih več 

kot sedem možnosti izbire1. Več prostora na zaslonu je namenjenega vsebini! 

 

 

  

                                                 
1 Študije kažejo, da so človeški možgani sposobni konzumirati med 5 in 10 objekti. (Vir: 

www.youtube.com/watch?v=EScDpwxRuiI&list=PLC3591A8FE4ADBE07) 

Izboljšan uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM 2013 

več prostora za vsebino 

http://www.youtube.com/watch?v=EScDpwxRuiI&list=PLC3591A8FE4ADBE07
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Nova možnost hitrega ustvarjanja »Create« (pogovorno tudi »Quick Create«) omogoča 

ustvarjanje novega zapisa, recimo o podjetju (angl. »Account«) ali pa ključnega kontakta (angl. 

»Contact«) hitreje kot kadarkoli prej. Potreben je vnos le zelo osnovnih podatkov, ki se jih 

dopolni kadarkoli kasneje. Slednje je še posebej priročno pri uporabi Microsoft Dynamics CRM 

na mobilnih napravah – tabličnih računalnikih, pametnih mobilnih telefonih idr. na poti. 

 

Ob pregledu posameznega zapisa je priročna novost dodajanje opomb s priponkami. 

 

Razveseljuje jasno vodenje skozi poslovne procese vse od trenutka, ko s zaznavami (angl. 

»Lead«) odkrivamo potencialne stranke. Zapise o zaznavi preprosto dopolnjujemo in jih 

pretvarjamo v prodajne priložnosti (angl. »Opportunities«) ter nato še v stranke (angl. 

»Customers«). V Microsoft Dynamics CRM 2013 gre za preprost proces iz korakov »Qualify  

Develop  Propose  Close«. 

  

Hitro ustvarjanje opravila, klica s poročilom, e-pošte, dogodka, informacij o podjetju, kontakta, zaznave, prodajne priložnosti 

Sprotno dodajanje opomb olajša delo z velikim številom strank 

Microsoft Dynamics CRM 2013 prodajnika vodi skozi prodajni proces 
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Tudi v rešitvi Microsoft Dynamics CRM 2013 je sedaj na voljo avtomatsko shranjevanje 

sprememb – sistem jih privzeto shranjuje vsakih 30 sekund ali pogosteje, kadar recimo 

zapustimo vrstico, ki smo jo urejali. 

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM 2013 omogoča zaznavo trendov, nudi podlago za 

poslovne odločitve in predlaga aktivnosti, ki vodijo v uspešne poslovne 

odnose. 

 

Microsoft Dynamics CRM 2013 prinaša impresivno uporabniško izkušnjo, ki 

povečuje sprejetost rešitve med končnimi uporabniki in prikaže doprinost 

skupka vseh tehnologij podjetja Microsoft. 

 

Microsoft Dynamics CRM 2013 odlikuje brezšivna (angl. »seamless«) izkušnja 

uporabe vseh funkcionalnosti v sklopu prodaje, trženja, storitev in lastnih 

procesnih tokov, ne glede na napravo, spletni brskalnik ali lokacijo uporabnika. 

 

Microsoft Dynamics CRM 2013 bolje od katerekoli konkurenčne rešitve 

omogoča izbiro in prehajanje med možnostmi uporabe rešitve – prek oblaka, 

lastne namestitve ali kombinacij. 
 

Vir: Microsoft Dynamics CRM, Vision, Statement of Direction, november 2012 

 

Na področju avtomatizacije prodaje (angl. »Sales Force Automation – SFA«) namenja 

Microsoft posebno pozornost napovedovanju, podpori timskemu sodelovanju pri prodajnih 

procesih, upravljanju ponudb, naročil in cenovnih diskriminacij segmentov strank in 

povezanemu upravljanju predvidevanja zmogljivosti dobička. 

Izboljšane so funkcionalnosti v okviru podpore servisu strank (angl. »Customer Service«). 

Microsoft na tem področju izboljšuje upravljanje znanja, krepi storitve prek različnih kanalov, 

storitve kontaktnega centra idr. 

Krepko je prenovljen tudi modul za avtomatizacijo trženjskih aktivnosti (angl. »Marketing 

Automation«), kjer Microsoft napoveduje dodatne okrepitve v bližnji prihodnosti. Izboljšani so 

procesi v okviru upravljanja blagovnih znamk, virov za trženje, digitalnih vsebin, večkanalnim 

kampanjam, pa tudi merjenju učinkovitosti prodajnih kampanj ter kočno – merjenju lojalnosti 

strank. 

Opazna so aktivna vlaganja v sodobno uporabniško izkušnjo, ne glede na brskalnik (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari) ali napravo (tudi tablični računalniki z 

nameščenim Microsoft Windows 8.1 ter tablični računalnik Apple iPad), ki se ju končni 

uporabnik poslužuje, niti na njegovo lokacijo. 

Microsoft Dynamics CRM 2013 je posebej dobro povezan z družino rešitev Microsoft Office. 

Pri oblačni različici je na voljo enotno skrbniško središče za obe storitvi – pisarno in CRM. 
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1.1 Ključne novosti Microsoft Dynamics CRM 2013 

Novosti rešitve Microsoft Dynamics CRM 2013 podjetje deli v pet ključnih segmentov. 

 Ponovno zamišljena, intuitivnejša uporabniška izkušnja. Čistejši, intuitivnejši 

uporabniški vmesnik daje več prostora vsebini in tako povečuje produktivnost. 

 Vodenje končnega uporabnika skozi preddefinirane faze poslovnega procesa. Agilno 

vodenje skozi faze procesov na področju prodaje, marketinga in storitev omogoča hiter 

odziv na spremembe poslovnih zahtev. 

 Dostop do informacij »na poti«, s katerekoli naprave. Dostopanje do informacij o vseh 

ključnih zapisov tudi »na poti« ni več ovira. 

 Tesno sodelovanje s člani tima izboljša rezultate. Le delo prek funkcijskih meja 

organizacije stranki dostavi resnično vrednost na učinkovit način. 

 Izboljšave na področju platform. Povečana robustnost platform povečuje možnosti 

prirejanja rešitve Microsoft Dynamics CRM 2013 specifičnim potrebam organizacij. 

1.2 Osnovna navigacija  

Uporabniški vmesnik Microsoft Dynamics CRM 2013 je doživel nekaj manjših in nekaj 

pomembnih sprememb. Tako je uporabniški vmesnik nadgrajen z olajšano uporabo in 

racionaliziranim potekom dela, tako iz uporabniške kot funkcionalne perspektive. Bolj procesno 

usmerjen vmesnik, nam poveča občutek učinkovitosti izvajanja dnevnih aktivnosti in je hitrejši 

in lažji za uporabo. 2 

                                                 
2http://www.dynamicscrmpros.com/2013/08/microsoft-dynamics-crm-2013-user-interface-easier-

quicker-more-functional-and-more-tailored-to-the-way-you-work/  

 

 Enotno skrbniško središče za Microsoft Dynamics CRM 2013 Online in Microsoft Office 365 

http://www.dynamicscrmpros.com/2013/08/microsoft-dynamics-crm-2013-user-interface-easier-quicker-more-functional-and-more-tailored-to-the-way-you-work/
http://www.dynamicscrmpros.com/2013/08/microsoft-dynamics-crm-2013-user-interface-easier-quicker-more-functional-and-more-tailored-to-the-way-you-work/
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1.3 Vpis v storitev 

V storitev Microsoft Dynamics CRM Online 2013 se vpišemo z uporabniškim računom in 

geslom, ki smo ga prejeli ob prijavi. 

 

Ko se prijavimo v račun, se nam najprej odpre skrbniško središče za Office 365, kjer lahko 

spremenimo osebne nastavitve.  
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1.4 Navigacijski trak 

Omogoča nam hitro krmarjenje med tipi zapisov. 

 

 Nastavitve (»Settings«): Možnosti (»Options«), Odpri navigacijska navodila (»Open 

Navigation Tour«), O CRM (»About«) 

 Pomoč (»Help«): nas poveže na »Microsoft Dynamics CRM Customer center« za pomoč 

na vsakem koraku. Če se torej nahajamo na modulu »Contact« nam poišče primerno pomoč, 

ki se navezuje na delo s kontakti.  

S pomočjo navigacijskega traku, smo izbrali področje trženja. 

 

Na tem nivoju lahko vidimo tipe zapisov, ki so posredno in neposredno povezani s trženjem. 

 

Klik na zapise nas bo pripeljal do pogleda, ki v naslednjem koraku omogoči dostop do letečega 

(angl. »fly-out«) menija. Ta nam omogoča, da vidimo zadnje najbolj pogosto uporabljene 

zapise.  

 

Zapis na katerem se nahajamo, lahko vidimo na skrajni desni strani v meniju. Kje v sistemu se 

nahajate, pa lahko vidite iz leve proti desni.  

 

Ko že enkrat delamo z zapisi, lahko vidimo povezane zapise z le temi.  
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Novost je tudi dodatek »Create« za hitro ustvarjanje zapisov, ki pomaga pospešiti delo v 

Dynamics CRM in je na vrhu aplikacije. Ko ga kliknemo, se prikaže seznam dejavnosti in zapisov. 

Omogoča dostop do obrazca za vnos informacij v evidenco, brez navigacije od zapisa, na 

katerem trenutno delamo (več v poglavju Sales). 

 

 

1.5 Ostale novosti vmesnika 

Poleg novosti navigacijskih trakov je nekaj novosti v funkcionalnostih uporabniškega vmesnika.  

Še en lep dodatek za pomoč racionaliziranja poteka dela je dodatek »Add (+)« ikona na zaslonu 

povezanih zapisov. Dodajanje zapisov tako postane hitrejše in preglednejše, saj lahko to sedaj 

storimo s klikom na ikono »+«. 

 

 

Neprimerno lažje krmarjenje med zapisi nam omogočajo gumbi, ki se nahajajo na zgornjem 

desnem kotu forme.  Tako lahko krmarimo na prejšnji ali naslednji zapis in odpremo trenutni 

zapis v svojem oknu.  
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Filtriranje je sedaj na seznamu zapisov, pri čemer je bolj izrazito in uporabno. 

 

 

Drug primer majhne spremembe, ki omogoča MS Dynamics CRM večjo uporabnost, je 

menijska vrstica, ki jo je možno razširit/strnit. S tem se omogoči večji izkoristek prostora.  

 

Z enim klikom lahko nastavimo privzeti pogled zapisov. 

 

 

 

Objave aktivnosti lahko sedaj vidimo združene na enem mestu, ki se sproti osvežujejo (e-pošta, 

sestanek, klic, naloge).  Lahko jih tudi filtriramo in tako prikažemo samo npr. opravljene 

aktivnosti.  Omeniti je vredno tudi senčenje aktivnosti, glede na status.  

 

Pretočni uporabniški vmesnik sestavljajo procesno orientirani obrazci, ki se avtomatsko 

shranjujejo. Dynamics CRM ima integriran »Bing« zemljevid, združljiv je z napravami na dotik, 

integrirana pa ima tudi družabna omrežja.  
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2 Modul prodaja (»Sales«) 
2.1 Aktivnosti (»Activities«) 

Rešitev Microsoft Dynamics CRM 2013 ponuja več tipov aktivnosti, ki jih lahko beležimo. 

Najpogosteje uporabljane vidimo po kliku na gumb »Create«. 

 

Tukaj lahko torej ustvarimo katero od naslednjih aktivnosti: 

 opravilo; 

 telefonski klic; 

 e-poštno sporočilo ali 

 sestanek. 

Posameznim aktivnostim lahko pripišemo lastne zapiske/opombe, ki nam lahko v prihodnosti 

pri delu s stranko koristijo. Do ostalih tipov aktivnosti dostopamo prek poti »Microsoft 

Dynamics CRM  Sales  Activities«. Ustvarimo lahko še naslednje tipe aktivnosti: 

 pismo, 

 faks, 

 aktivnost na področju servisa, 

 in aktivnost odziva na kampanjo.  
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2.1.1  Ustvarjanje opravil in delo z njimi (»Tasks«) 

Ustvarili bomo opravilo. Na voljo je več možnosti, tokrat uporabimo kar gumb »Create«. 

 

Za vajo izberimo visoko prioriteto (»Priority«), rok za realizacijo (»Due«) naj bo teden dni za 

današnjim dnem. Izpolnimo še ostala polja, kot na sliki. Izberimo zapis (»Regarding«), na 

katerega se opravilo navezuje in predvideno trajanje aktivnosti. Shranimo3. 

 

Odprimo seznam opravil, prek »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Activities«. Najdimo 

svoje opravilo. Uporabimo časovne filtre, da v seznamu lažje najdemo zadnje opravilo. 

Razvrstimo zapise, recimo padajoče po roku izvršitve (»Due Date«). 

  

                                                 
3 V uvodu smo omenili, da je samodejno shranjevanje sedaj prvič na voljo tudi v Microsoft Dynamics 

CRM 2013. Kljub temu je potrebno pri prvem vnosu posamezni zapis še vedno eksplicitno shraniti. 
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Sodelavka je s kontaktom že sodelovala, zato bomo opravilo v izvajanje dodelili njej (lahko ga 

bi tudi skupini). To lahko storimo na več načinov. Na seznamu opravil (prejšnja slika) izberemo 

naše opravilo (kljukica v povsem levem stolpcu). Mi pa bomo opravilo odprli, ter ga sodelavki 

dodelili na sledeč način. S klikom odprimo opravilo ter prek menija z dodatnimi možnostmi 

(»meni …«) izberimo ukaz »Assign«. Nato izberemo ustrezno osebo in potrdimo. 

 

Opazimo, da je lastnica opravila sedaj sodelavka. 

 

 

 

 

 

 

Sodelavko bomo na to, da smo ji kontakt dodelili izrecno opozorili, tako da bomo to napisali 

na zid. Odpremo »Microsoft Dynamics CRM  Sales  Dashboards  Sales Activity Social 

Dashboard«. V rubriko »what's new« vpišemo: »Opravilo @Pokliči g. Zupančiča bo izvedla 

sodelavka, @Marina Višnar, saj je z zaznavo @Peter Zupančič že imela sodelovala. Upamo, da 

bi lahko kmalu postal naša stranka. «. Objavimo s klikom na »POST.«  
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»@« uporabimo, da dobimo interaktiven tekst – posamezne zapise vežemo na dele teksta, tako 

da olajšamo kasnejše pregledovanje. 

 

 

Ponovno ustvarimo novo opravilo. Podrobnosti so na sledeči sliki. Ne pozabimo shraniti! 

 

Poiščimo na seznamu opravil to, zadnje ustvarjeno. Gospo Novak bomo poklicali. Pri tem bomo 

ustvarili zapisek o pogovoru (glej naslednjo točko). V pogovoru smo ugotovili, da je naše 

podjetje kompetentno za kandidaturo na razpisu, zato bomo iz opravila avtomatsko ustvarili 

prodajno priložnost (na ekvivalenten način ustvarimo tudi zaznavo (»Lead«), ki je sedaj še ne 

bomo urejali. Opravilo se samodejno označi za dokončano »Completed«.   

 
Zid »what's new« v Microsoft Dynamics CRM vnaša družabno komponento. Krepitev 

interakcije s sodelavci in sodelovanje pri dostavljanju vrednosti za stranko sta z 

Microsoft Dynamics CRM samoumnevni. 
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V kolikor iz opravila ne bi ustvarili priložnosti, bi lahko po koncu pogovora opravilo sami 

označili za zaključeno. To lahko storimo z ukazom »Mark Complete«, bodisi na podrobnem 

pogledu opravila zgoraj. Mi pa bomo uporabili naslednji način. Dokončana opravila so navadno 

na dnu seznama. 

 

2.1.2  Delo s telefonskimi klici (»Calls«) 

V prejšnji točki smo si naložili nalogo poklicati go. Andrejo Novak v zvezi z javnim razpisom, 

prek katerega Univerza v Mariboru kupuje storitve, ki bi jih bilo verjetno kompetentno dostaviti 

tudi naše podjetje. Pokličimo torej go. Novak in ustvarimo zabeležko o klicu. Uporabimo hitri 

meni: »Create  Phone Call«. 

 

Izpolnimo podrobnosti, kot sledi. Polje telefonske številke smo pustili prazno, ker nismo klicali 

z navadnim telefonom. Shranimo! Ker smo s klicem že končali, označimo aktivnost za 

zaključeno (»Mark Complete«). 

Iz shranjenega zapiska (aktivnosti) v zvezi s telefonskim klicem lahko ustvarimo prodajno 

priložnost. Postopek je enak opisanemu v prejšnji točki, ko smo priložnost ustvarili iz opravila.  



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

14 

 

2.1.3  Aktivnosti z e-poštnimi sporočilo (»E-mails«) 

Med aktivnosti (»Activities«) v Microsoft Dynamics 2013 spadajo tudi e-poštna sporočila. 

Poglejmo primer. Pot: »Create -> Email«. 

 

Direktno iz Microsoft Dynamics CRM 2013 bomo poslali e-poštno sporočilo, kot je razvidno s 

slike. Priložili bomo tudi nov informativni cenik storitev. Preverite tudi, kako se ustvari aktivnost 

e-pošte s čarovnikom (»Wizard«). Pošljite s klikom na gumb »Send«.  
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Na primeru e-poštne aktivnosti poglejmo nekatere možnosti menija dodatno (»…«), ki so 

pogosto na voljo tudi pri ostalih tipih opravil.  

 

Nekatere možnosti: 

 

 

2.1.4  Sestanki (»Appointments«) 

Microsoft Dynamics CRM 2013 v sklopu aktivnosti omogoča hitro ustvarjanje in učinkovito 

upravljanje s sestanki. Tokrat aktivnost tipa sestanek ustvarimo prek poti »Microsoft Dynamics 

CRM  SALES  Activities  Appointment«. Ustvarimo lahko enkratni ali ponavljajoči 

dogodek. Izberimo zaenkrat kar opcijo Appointment.  

 
»Insert Template« omogoča, da pri pošiljanju e-pošte uporabimo enotno temo 

podjetja, za različne tipe sporočil. Preizkusite! 

»Insert Article« omogoča vstavljanje brošur, katalogov izdelkov ipd. Več kasneje. 

»Convert to«. Gre za funkcionalnost, ki je na voljo pri vseh aktivnostih. Iz podatkov, 

ki jih navedemo, recimo v e-pošti, lahko prek tega ukaza generiramo zaznavo 

(»Lead«), prodajno priložnost (»Opportunity«) ali pa servisni zahtevek (»Case«). 

»Delete«. Izbriše aktivnost, kadar smo se recimo zmotili ali pa smo si premislili. 

»Email a link«. Omogoča pošiljanje povezave do točno določene aktivnosti, kadar 

recimo s sodelavci sodelujemo prek e-pošte. 

»Form«. Odpre trenuten pogled v urejevalniku pogledov, kjer lahko prilagajamo 

prikaz posameznih tipov zapisov. 

»Assign«. Omogoča, da aktivnost ali kak drug zapis prenesemo na sodelavca, ki 

postane novi lastnik take aktivnosti (»Owner«). 

»Add to queue«. Doda informacije o izbrani aktivnosti v vrsto opravil. Te vrste so na 

voljo v modulu »Service«. 

»Share«. V tem primeru ostanemo lastniki aktivnosti, vendar jo delimo z, recimo 

sodelavci. 
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Ko informacije o aktivnosti sestanka že skoraj povsem izpolnimo, se odločimo, da se bo 

dogodek v roku meseca dni ponovil štirikrat. Kljub temu da nismo ustvarili ponavljajočega 

sestanka (»Recurring Appointment«), lahko ponavljanje (»Recurrence«) dodamo kasneje. Ko to 

opravimo, dogodek shranimo. 
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2.2 Računi organizacij (»Accounts«) 

Zapisi tipa »Account« se nanašajo na organizacije, lahko tudi njihove organizacijske enote, s 

katerimi neka organizacija tako ali drugače sodeluje. Pri tem lahko gre za stranke v ožjem 

pomenu besede (torej kupce izdelkov organizacije) in tudi za vse druge pravne subjekte, s 

katerimi organizacija sodeluje oziroma se srečuje v okolju, v katerem izvaja svojo dejavnost. 

Zapisi te oblike torej hranijo informacije o kupcih, dobaviteljih, bankah, zavarovalnicah, 

konkurentih, občinah, državni upravi idr. 

2.2.1  Ustvarjanje zapisa tipa »Account« 

Za primer bomo ustvarili informacije o podjetju. Pogledali bomo tudi funkcionalnosti, ki jih 

lahko izvajamo nad zapisom te vrste. Tokrat bomo zapis o podjetju ustvarili prek poti 

»Microsoft Dynamics CRM  SALES  Accounts  New«, seveda pa bi se lahko poslužili 

katerekoli druge poti, pa tudi menija za hitro ustvarjanje »Create«. Za vajo bomo hkrati ustvarili 

tudi podatke o privzeti kontaktni osebi za to podjetje (g. Joco Tarbuk). To storimo kar na istem 

zaslonu, preklapljanje ni potrebno, kar je koristno in preglednejše. 
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Ko shranimo informacije o privzetem kontaktu, dopolnimo še nekatere podrobnosti v zvezi s 

podjetjem. Dostopne so nižje na strani za ustvarjanje stika (glej sliko). Nekatere pojasnjujemo 

v nadaljevanju. Ko končamo z urejanjem, ne pozabimo shraniti, kar lahko storimo s klikom na 

sliko diskete v spodnjem desnem delu zaslona. 

 

2.2.2  Operacije nad računi organizacij 

Pojasnimo nekatere informacije, ki jih lahko pripišemo zapisu posameznega podjetja in so 

razvidne iz zgornje slike, po posameznih (privzetih) sklopih. 

 

Privzemimo, da smo uspešno shranili informacije o organizaciji. Poglejmo še nekatere od 

operacij, ki jih lahko izvajamo neposredno nad ustvarjenim zapisom, ki jih do sedaj še nismo 

pojasnili. Nekatere operacije so identične tudi za ostale oblike zapisov, zato jih kasneje ne bomo 

ponovno pojasnjevali. 

 
Sklop »Company profile«. Vsebuje informacije o tipu (»Industry«) ter šifri (»SIC 

Code«) primarne dejavnosti neke organizacije. Prav tako je na tem mestu informacija 

o tipu lastništva (»Ownership«). 

Sklop »Description«. Sem vpišemo (lasten) opis podjetja. 

Sklop »Marketing«. Vsebuje informacije o zaznavi, prek katere smo prišli do tega 

podjetja (»Lead«), datumu zadnje kampanje (»Last Campaign Date«) in informacije o 

tem, če temu podjetju pošiljamo marketinške materiale (»Marketing Materials«). 

Sklop »Contact Preferences« omogoča izbiro privzetega načina za kontakt podjetja 

(»Contact Method«) ter informacijo o tem, če podjetje želi ali ne želi biti kontaktirano 

prek katerega od naštetih načinov (»Email«, »Bulk Email«, »Phone«, »Fax«, »Mail«). 

Sklop »Billing« vsebuje informacije o valuti (»Currency«), limitu odprtih, 

neporavnanih naročil, do katerega organizaciji še dovolimo nemoteno, avtomatsko 

poslovanje z nami (»Credit Limit«). »Credit Hold« hrani informacijo o tem, ali je 

omenjen limit odobren oz. je še v fazi, ko o tem ni odločeno. Zadnja privzeta 

informacija v tem sklopu so plačilni pogoji (»Payment Terms«). 

Sklop »Shipping« vsebuje podrobnosti o želenem načinu dostave produktov 

organizaciji. 
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Opisane ukaze najdemo, kot na sledeči sliki. 

  

 
»Activate« / »Deactivate« omogočata, da organizaciji nastavimo status aktivne ali 

neaktivne, če se recimo sodelovanje prekine. Na to so vezane številne funkcionalnosti, 

kot recimo avtomatizirane marketinške aktivnosti, ki se nad neaktivnimi 

organizacijami seveda avtomatično ne izvajajo. 

»Merge« omogoča, da združimo zapise več organizacij v eno, v koliko smo recimo 

pomotoma ustvarili duplikat ali iz katerega drugega razloga. 

»Detect Duplicates« omogoča napredno odkrivanje podvojenih vnosov. 

»Send direct Email« omogoča pošiljanje e-pošte direktno iz aplikacije MS Dynamics 

CRM. 

»Add to Marketing List« informacije o zapisu doda na marketinški seznam. 

 »Copy a Link« v odložišče kopira hiperpovezavo do izbranega zapisa. 

»Follow« / »Unfollow« omogoča, da se zaposleni naroči na sledenje vsem 

aktivnostim v zvezi z nekim zapisom. 

»Run Workflow« omogoča izbiro in zagon predhodno definiranega delovnega toka 

nad izbranim zapisom. Več o delovnih tokovih v nadaljevanju. 

»Start Dialog« se nanaša na izvajanje preddefiniranih procesov nad izbranim 

zapisom. 

»Run Report« omogoča generiranje poročila, povezanega z izbranim zapisom. 

»Export to Excel« omogoča izvoz v Microsoft Office Excel. Demonstracija 

funkcionalnosti kasneje. 

»Import Data« omogoča uvoz podatkov, ki morajo biti shranjeni v preddefinirani 

obliki. Demonstracija funkcionalnosti kasneje. 

»Advanced find« omogoča napredno iskanje, povezano z izbranim zapisom, pa tudi 

splošno. 

»Quick Campaign« omogoča hitro izdelavo kampanje, »ad-hoc«. 

»Relationship« omogoča izdelavo hierarhije izbranega zapisa s kakim drugim 

zapisom, ki je lahko drugačnega tipa (recimo s prodajno priložnostjo »Opportunity«, 

računom kake druge organizacije (»Account«), kontaktom (»Contact«) idr.).  

»View« odpre zaslonski pogled v urejevalniku, kjer lahko pogled modificiramo, 

seveda v kolikor imamo za to ustrezne pravice. 

»New System View« ustvari nov, povsem prilagojen sistemski zaslonski pogled nad 

trenutnim tipom zapisa. 

»Customize Entity« omogoča prilagajanje podrobnosti posameznega zapisa, tj. 

dodajanje lastnih atributov v tabelo podatkovne baze ipd. 

»System Views« odpre upravljalnih privzetih sistemskih pogledov za ta tip zapisa. 
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2.3 Kontakti (»Contacts«) 

Kontakte (»Contacts«) v Microsoft Dynamics CRM 2013 uporabljamo za upravljanje odnosov z 

ljudmi, s katerimi organizacija posluje. 

Kot praktično vse tipe zapisov v Microsoft Dynamics CRM 2013, je tudi kontakte možno ustvariti 

na različne načine, prek različnih poti. Eno smo prikazali v prejšnji točki, ko smo informacije o 

kontaktu vnesli kar hkrati z informacijami o računu podjetja, ki smo ga ustvarili. 

V trenutku, ko smo ustvarili kontakt »Joco Tarbuk«, informacije o podjetju še niso bile 

shranjene, zato pri njem še nimamo zabeleženo, da dela pri podjetju »Perutnina Ptuj, d.d.«. 

Namesto ponovnega ustvarjanja novega zapisa o kontaktu, bomo za vajo poiskali omenjen 

kontakt in ga uredili.  

Ena od poti do kontakta je »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Contacts«. Gumbi na drsnem 

traku (glej sliko) so interaktivni. Ob kliku na njihov desni kot se na traku pod tem gumbom 

prikažejo zapisi, s katerimi smo nazadnje delali. Slednje lahko opazno pohitri delo, saj navadno 

naenkrat intenzivneje delamo z omejenim naborom kontaktov (ali drugih zapisov). Poiščimo in 

odprimo torej zapis o Jocu Tarbuku.   
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Kot rečeno, bomo uredili informacije o podjetju (»Company«) in še nekatere podrobnosti 

(»Details«), kot je razvidno s sledečih posnetkov zaslona. 

 

 

2.4 Zaznave oz. namigi (»Leads«) 

Zaznave oziroma namigi (»Leads«) označujejo nekoga, ki bi lahko bil zainteresiran za izdelke 

ali storitve naše organizacije, vendar tega še ne vemo zagotovo. Prav tako je zaznava lahko 

obstoječi kupec, ki bi se morda lahko zanimal za nakup dodatnih proizvodov oziroma storitev 

naše organizacije (»cross-selling«). Če parafraziramo – gre za še ne povsem identificirane 

prodajne priložnosti – kontakte posameznikov ali predstavnikov podjetij, ki jih organizacija 

pridobi z marketinškimi kampanjami, nagradnimi igrami, oglaševanjem ipd.   

 
Spomnimo se, da Microsoft Dynamics CRM 2013 odlikuje samodejno shranjevanje 

sprememb zapisa. Ko je ta enkrat ustvarjen – prvič je informacije potrebno shraniti – 

se spremembe shranjujejo vsakih 30 sekund ali še pogosteje, npr. kadar po spremembi 

polja le to zapustimo. 
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Gre za enega ključnih tipov zapisov v Microsoft Dynamics CRM 2013 in v konceptu CRM 

nasploh, zato bomo operacije nad tem tipom zapisa podrobneje razdelali. 

2.4.1  Ustvarjanje zaznave 

Namig oziroma zaznavo lahko ustvarimo na številne načine: 

 prek menija »Create«, kar je še posebej priročno, kadar smo na poti in nimamo časa 

vnašati vseh podrobnosti ter se sprehajati po menijih; 

 prek poti »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Leads  New«. Ekvivalentna je tudi 

pot za ustvarjanje prek drugih modulov – del poti »SALES« nadomestimo bodisi z 

»MARKETING« ali pa s »SERVICE«; 

 prek katerega drugega tipa zapisa, na katerega se zaznava nanaša; 

 prek katerega od tipov aktivnosti, ki smo jih že obravnavali; 

 namige oziroma zaznave zelo pogosto uvažamo, saj jih navadno pridobimo v velikem 

številu kot rezultat raznih marketinških kampanj, kot so npr. nagradne igre ipd. 

Postopek bomo pogledali v nadaljevanju (POGLAVJE 4. – Marketing). (Uvažamo lahko 

seveda tudi druge tipe zapisov.) 

Podobne operacije smo že izvajali, zato hitro ročno ustvarimo namig (zaznavo). Več načinov je 

prikazanih v poglavju »Marketing«. 

Predstavljajmo si, da smo ravnokar v čakalnici na letališču, pogovarjamo se z osebo, ki bi se 

lahko zanimala za naše storitve. Ker se ravno začne vkrcanje na letalo, imamo za zabeležko le 

minutko časa. Vnesti moramo le nujna podatka, označena z rdečo zvezdico. Shranimo. 

 

 

 

 

 

 

Ko se vkrcamo na letalo nas g. Mikek povabi, da prisedemo na prost sedež ob njem in se 

pogovorimo o podrobnostih posla. To je idealen čas, da poiščemo pravkar ustvarjen zapis o 

zaznavi oz. namigu ter ga dopolnimo. Poiščimo zaznavo (Microsoft Dynamics  SALES  

»Leads«  zadnji uporabljani  ). Možne so tudi druge poti. Preverite.  
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V kolikor bi šlo za stik, ki ga bi že imeli v bazi, bi dopolnili podatke na traku v sklopu »Qualify« 

(glej na sliki). Ker je g. Marko Mikek za našo organizacijo povsem nov kontakt za povsem novo 

podjetje, bomo izpolnili podrobnosti kot sledi. Shranimo. 

 

Nižje na strani lahko takoj dopolnimo informacije o podjetju, kar smo že demonstrirali, tako da 

na tem mestu postopka ne bomo ponavljali. Zaprimo. 

Nekaj dni kasneje v pisarni ponovno poiščemo ta namig in ga, ko smo dobili še nekaj dodatnih 

informacij, dodatno uredimo. Namig obeta posel, zato ga bomo pripravili do stopnje, ko ga 

bomo lahko pretvorili v prodajno priložnost (»Opportunity«). Dopolnimo, kot na sledečem 

posnetku zaslona.   
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Najprej dokončno ustvarimo zapis tipa kontakt (»Contact«), če tega nismo storili že prej. 

Opazimo, da sistem podatke že na podlagi namiga predlaga sam. Podobno za podjetje. 

 

Izpolnimo, da bi na podlagi neformalnih pogovorov povpraševanje po naših storitvah s strani 

podjetja »ABC d.o.o.« lahko pričakovali še v tem četrtletju (»Purchase Timeframe«). Sklenili bi 

lahko posel v vrednosti (»Estimated Budget«) vsaj 3.500 €. Ker gre za zasebno podjetje, je 

proces nakupa individualen (»Purchase Process«) – ne gre za javni razpis. Iz pogovora z g. 

Mikekom smo tudi ugotovili, kdo je tisti, k o usodi posla dokončno odloči (»Identify Decision 

Maker«). 

Imamo torej dovolj podatkov, da lahko namig pretvorimo v prodajno priložnost, kar bomo 

demonstrirali v naslednjem podpoglavju. 

 

Nekatere druge od omenjenih načinov za ustvarjanje zaznav oziroma namigov spoznamo v 

poglavju »Marketing«, kamor delo s temi tipi zapisov prvenstveno spada.  
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2.5 Priložnosti (»Opportunities«) 

Če zaznave (oz. namigi, »Leads«) po vsebini bolj spadajo v domeno modula »Marketing«, je tip 

zapisa priložnost (»Opportunity«) prvenstveno domena modula prodaja »Sales«. 

Prodajnik v podjetju ustvarja in skrbi za prodajne priložnosti in jih spremlja skozi proces nakupa 

izdelkov ali storitev njegove organizacije. Prodajna priložnost je torej zaznava (oz. namig, 

»Lead«), ki je že v fazi, ko je pripravljena kupiti izdelke oz. storitve od organizacije na strani 

prodajnika (»Salesperson«). Gre torej za posel, ki bo zelo verjetno sklenjen. 

Poglejmo si različne načine ustvarjanja prodajnih priložnosti in dela z njimi.  

2.5.1  Ustvarjanje prodajne priložnosti iz zaznave oz. namiga 

Najprej bomo iz zaznave oz. namiga, ki smo ga ustvarili v prejšnjem poglavju avtomatsko 

generirali prodajno priložnost. Poiščimo in odprimo nazadnje ustvarjeno zaznavo. 

Z izbiro opcije »Qualify« (ki je na voljo že na pogledu prejšnjega zaslonskega posnetka) bomo 

na podlagi informacij namiga (zaznave, »Lead«) avtomatsko generirali prodajno priložnost. 

Zaznava bo še naprej na voljo na ogled, vendar v pogledu zaprtih zaznav (»Closed Leads«). (V 

kolikor bi posel s subjektom v zaznavi opustili, bi zaznavo oz. namig diskvalificirali (»Disqualify«) 

– prav tako bo še vedno na voljo v pogledu zaprtih zaznav, vendar bo označena kot 

nekvalificirana.) 

 

Opazimo, da sistem po izbiri opcije »Qualify« odpre pogled novo ustvarjene prodajne 

priložnosti. Ponovno imamo v fazi razvoja posla (»Develop (Active)«) na voljo preddefinirane 

korake oz. aktivnosti, ki jih sistem predlaga za uspešen zaključek posla.   
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2.5.2  Delo s prodajno priložnostjo 

Poglejmo si, katere operacije lahko izvajamo nad zapisom tipa prodajna priložnost in katera 

polja moramo izpolniti. Nekatere smo označili na sliki zgoraj, tiste, nižje na strani pa spodaj. 

Pojasnjujemo le še neopisane funkcionalnosti. 

 
»Close as won« zapremo prodajno priložnost kot sklenjen posel. 

»Close as lost« zapremo prodajno priložnost kot neuspel posel. 

»Recalculate opportunity« preračuna podatke priložnosti, v kolikor smo spreminjali 

postavke izdelkov, popustov ipd. 

»Est. Close Date« določa predviden datum dokončne sklenitve posla. 

»Est. Revenue« izraža predviden prihodek od posla. 

»Customer need« hrani informacije o tem, katere potrebe ima stranka. Zelo 

pomembno je, da organizacija ohrani fokus, da prodaja izdelke in storitve zaradi 

zadovoljevanja teh potreb, ne pa zaradi izdelkov in storitev samih. 

»Proposed solution« opisuje, kako organizacija s svojimi izdelki in storitvami rešuje 

probleme in zadovoljuje potrebe stranke. 

»Identify stakeholders« je korak v procesu razvoja prodajne priložnosti, ki ga rešitev 

izpostavlja kot pomembnega. Pred nadaljevanjem moramo eksplicitno potrditi, da 

smo identificirali deležnike.  
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2.5.2.1 Ustvarjanje cenika (»Price List«) 

Uporabimo sedaj nekaj od naštetega pri nadaljevanju dela s primerom. Vpišimo nekatere 

podrobnosti prodajne priložnosti. Za podjetju ABC bomo, upamo, izvedli storitve prevoza 

njihovega blaga iz Ljubljane do Zagreba (»Customer Need«). Zabeležimo, da nam je posel že 

obljubljen (»Current Situation«). Za vsak primer bo nad priložnostjo bdela še sodelavka. 

Pričakujemo lahko 3500€ prihodka, posel bi izvedli čez štirinajst dni. Izpolnimo. 

Hkrati bomo demonstrirali ustvarjanje cenika. Nižje na strani izberemo ustvarjanje novega 

cenika. 

 

  

»Identify Competitors« je prav tako pomemben korak razvoja prodajne priložnosti. 

Eksplicitno moramo označiti, če smo identificirali konkurenco. 

»Current situation« hrani naš jedrnat opis, kje v fazi procesa se organizacija pri 

sklenitvi posla nahaja. 

»Stakeholders«  hrani informacije o deležnikih, ki so vpleteni v odločanje v zvezi s 

poslom ali kako drugače odločajo o (ne)uspehu. 

»Salesteam« hrani informacije o prodajnem timu, ki sodeluje pri prodaji stranki neke 

prodajne priložnosti. 

»Competitors«  hrani informacije o organizacijah, ki bi lahko zaradi konkurence pri 

zadovoljevanju potreb potencialne stranke izmaknile posel. 

»Product Line Items« našteva postavke izdelkov, s cenami in popusti, ki jih bo stranka 

skoraj gotovo kupila. 

»Quotes« hrani morebitne pretekle ponudbe izdane stranki. 
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Ustvarimo primer cenika z imenom »Prevozi blaga 101013«. Izberemo opcijo »Price List Items« 

in dodamo, za primer samo eno postavko cenika – za naš prevoz blaga od Ljubljane do 

Zagreba. 

 

 

Po izbiri opcije »Add New Price List Item« se odpre novo okno za urejanje cenika. Izpolnimo, 

kot sledi teh shranimo. 
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2.5.2.2 Ustvarjanje zapisa o izdelku (»Product«) 

Hkrati bomo ustvarili še nov produkt – »Paket prevoza blaga LJ  ZG (do 3,5 tone)«. Postopek 

je ponovno sličen. Za izdelek vnesimo le osnovne potrebne podatke, kot sledi in shranimo.  

Ko shranimo, nadaljujemo z urejanjem postavke cenika. Vnesli bomo osnovnejše podatke – 

nujno potrebne (označene z rdečo zvezdico). Podprt je še vnos dodatnih informacij v zvezi z 

načinom zaokroževanja zneskov, vnosa seznama popustov ipd. Mnoge organizacije vse te 

podatke že imajo, saj jih uporabljajo v rešitvah ERP. Shranimo. 
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Vrnimo se na urejanje prodajne priložnosti. Izpolnimo sedaj detajle o prodajni priložnosti, ko 

smo ustvarili še storitev in cenik zanjo. Dodajmo najprej na priložnost obstoječ produkt. 

Izberemo storitev, ki jo bomo opravili za podjetje ABC d.o.o. Opazimo, da se polje »Est. 

Revenue« – pričakovan prihodek – izpolni samo. Dopolnimo še druge informacije, kot je 

razvidno iz posnetkov zaslona.  
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Za vajo ustvarimo še podatke o konkurenčnem ponudniku storitve. Koristno je, da informacije 

o konkurenčnih podjetjih vidimo neposredno ob vsaki prodajni priložnosti, tako da se lahko 

agresivneje in bolj proaktivno borimo za posel. Shranimo. 

 

Dodajmo še aktivnost opravila za to priložnost. Jutri bomo poklicali g. Mikeka, da se 

pogovorimo o predvideni ceni storitve. Izpolnimo, kot na sliki.  
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Ustvarili smo opravilo, ko dobimo obvestilo, da imamo naslednji dan, ko bi morali poklicati g. 

Mikeka, nujen sestanek. Odprimo opravilo in klic dodelimo sodelavki, ki je z nami v prodajnem 

timu. 

 

 

Vrnimo se na pogled prodajne priložnosti in poglejmo, kako smo izpolnili podrobnosti.  
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2.5.3  Zapiranje prodajne priložnosti kot sklenjen posel 

Po telefonskem klicu z g. Mikekom ugotovimo, da je naša ponujena cena za podjetje ABC d.o.o. 

sprejemljiva, zato se pomaknemo v naslednjo fazo procesa prodaje, ki še vedno sodi v sklop 

dela s prodajno priložnostjo – oddajo ponudbe (»Propose«).  
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V sklopu aktivnosti oddaje ponudbe nam sistem priporoča naslednje korake: 

 identifikacijo prodajnega tima (»Identify Sales Team«); 

 oblikovanje dokončne ponudbe (»Develop Proposal«); 

 dokončanje notranjega pregleda ponudbe (»Complete Internal Review«) in 

 oddajo ponudbe (»Present Proposal«). 

Predpostavimo, da smo opravili vsakega od teh korakov. S ponudbo smo uspeli pridobiti posel, 

zato jo zapremo z možnostjo »Close as won«.  
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Priložnost se označi za dobljeno »Status: Won«. V primeru dodatnih aktivnosti je možno 

priložnost ponovno odpreti (»Reopen Opportunity«) in po potrebi kaj dopolniti oz. spremeniti. 

 

Ob naslednji prijavi v sistem opazimo, da je vesela novica o pridobljenem poslu objavljena na 

zidu, ki ga vidijo tudi sodelavci.   
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Za vajo poiščimo še zaprto prodajno priložnost. Pot: »Microsoft Dynamics CRM  SALES  

Opportunities  Closed Opportunities in Current Fiscal Year«. Podrobneje preučite še druge 

sezname priložnosti (»Opportunity Lists«). 

 

2.5.4  Delo s pogledi 

Opazili smo, da je pri praktično vseh osnovnih tipih zapisov možno izbirati različne poglede. 

Poglejmo, kateri so na voljo v okviru prodajnih priložnosti (»Opportunities«). Za ostale tipe 

zapisov velja podobno, zato jih razložimo le na tem mestu. 

 

Na tem mestu najprej omenimo »abecedni« meni na dnu vsakega seznama, ki omogoča hitro 

navigacijo.  
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2.6 Upravljanje s prodajno literaturo (»Sales Literature«) 

Kadar ustvarjamo prodajne kampanje in tudi sicer v vsakdanji komunikaciji strankami je 

koristno, da imamo na enem mestu na pregleden način zbrano aktualno prodajno literaturo.  

2.6.1  Ustvarjanje zapisov tipa prodajna literatura 

Za vajo bomo ustvarili preprost zapis tipa prodajna literatura (ukaz »New«). Izpolnimo polja kot 

sledi. Ko shranimo, se pojavi možnost nalaganja datotek. Naložimo brošuro tipa .pdf. 

  

 
Omenili bomo nekaj zanimivih pogledov z zgornjega seznama. 

»Closed Opportunities (in Current Fiscal Year)« prikaže vse zaprte prodajne 

priložnosti (v tekočem proračunskem letu) – dobljene in izgubljene. 

»Lost Opportunities« prikaže prodajne priložnosti, ki jih nismo uspeli zaključiti kot 

sklenjen posel. 

»(My) Open Opportunities« prikaže vse odprte prodajne priložnosti (oziroma samo 

tiste, katerih lastnik smo mi.) 

»Won Opportunities« prikaže vse prodajne priložnosti, ki smo jih uspeli pretvoriti v 

dobljen oz. uspel posel. 
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2.7 Konkurenčna podjetja (»Competitors«) 

Microsoft Dynamics CRM nam v vsakem procesu razvijanja zaznave oz. namiga (»Lead«) v 

prodajno priložnost (»Opportunity«) predlaga identifikacijo konkurenčnih podjetij 

(»Competitors«), ki bi lahko ogrozila pridobitev/sklenitev posla (»Close«). 

Poglejmo, kje v aplikaciji se nahajajo ti zapisi in kaj lahko z njimi počnemo. Pot: »Microsoft 

Dynamics CRM  SALES  Competitors«. 

 

Opazimo, da imamo zaenkrat ustvarjen le en zapis o konkurenčnem podjetju – ustvarili smo ga 

kar »on-the-fly«, med ustvarjanjem in razvijanjem prodajne priložnosti. Odprimo zapis.   
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2.7.1.1 Ustvarjanje novega zapisa o konkurentu 

Za vajo ustvarimo še en zapis – uporabimo kar ukaz »New« na zaslonu s prejšnje slike. 

Izpolnimo, kot na sledeči sliki. Ne pozabimo shraniti. 

 

 

 

2.7.1.2 Uvažanje zapisov o konkurenci 

Na tem mestu bomo demonstrirali uporabo zelo koristne funkcionalnosti, posebej ob začetku 

uvajanja Microsoft Dynamics CRM – uvažanje informacij iz obstoječih virov. 

Za demonstracijo bomo uvozili podatke o petih dodatnih konkurenčnih podjetjih. Slednja 

funkcionalnost je zelo pomembna in deluje na ekvivalenten način tudi za ostale tipe zapisov.   

 
Izpostavimo nekatere zelo uporabne razdelke, ki jih pri ustvarjanju konkurenta lahko 

izpolnimo. 

»Strength« hrani informacije o konkurenčnih prednostih konkurenta, zaradi katerih 

bi utegnilo podjetje, ki se zanima za izdelke ali storitve naše organizacije, izbrati to, 

konkurečno podjetje. 

»Weakness« hrani jedrnate informacije o šibkih točkah konkurenta. Tudi to je zelo 

koristna informacija – pričakujemo, da se bo tudi potencialna stranka zavedala teh 

šibkih točk. V kolikor smo v teh točkah sami boljši, lahko na ta račun izboljšamo 

možnosti za pridobitev posla. 

»Opportunities« na pregleden način prikaže informacije o vseh prodajnih 

priložnostih, kjer smo v fazi njihovega razvoja kot konkurenta identificirali tudi to 

podjetje. 
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Na seznamu konkurenčnih podjetij najprej prek spustnega menija z dodatnimi možnostmi za 

uvažanje podatkov (»Import Data«) na trdi disk naložimo predlogo (»Download Template for 

Import«), šablono, ki določa obliko zapisa podatkov na način, ki ga bo Microsoft Dynamics 

CRM 2013 ob kasnejšem uvozu prepoznal. 

Na trdem disku poiščemo shranjeno datoteko »Competitors.xml« - privzeto se odpre s 

programom Microsoft Office Excel. Vnesemo podatke o še petih konkurenčnih podjetjih. 

Shranimo in zaprimo. 

 

Sedaj uvozimo podatke iz ustvarjene predloge (»Import Data«). 

 

Na disku poiščemo .xml-datoteko s podatki in potrdimo.   
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Označimo še, če želimo dovoliti podvojene vnose (»Allow Duplicates«) – privzeto niso dovoljeni 

– in kdo naj bo lastnik uvoženih zapisov (»Select Owner for Imported Records«). 

 

Če smo se potrudili pri ustvarjanju .xml datoteke in so podatkovni tipi posameznih polj v njej 

ustrezni, smo podatke uspešno uvozili. Osvežimo seznam konkurentov.  
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Uvoženi podatki so na voljo tudi v »vmesni datoteki«, v razdelku nastavitev, prek poti »Settings 

 Sata Management  Imports«. Poglejmo. 

 

Uvoz dokončamo, kot nas opozori tudi sistem, prek poti »Settings  Data Management  

Imports«. Poglejmo. 

 

Tukaj med zadnje uvoženimi opazimo naš zadnji uvoz (»Competitor.xml«). 

 

Odprimo zapis in poglejmo, katere vnose smo popolnoma uvozili (»Competitors Fully 

Imported«). Preučite opravila, ki bi jih lahko izvajali nad podatkovno zbirko.   
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2.8 Izdelki, katalog izdelkov, enote in ceniki 

V podpoglavju 3.5 smo že ustvarili zapise o izdelku (»Product«), ceniku (»Price List«). Izbrali 

smo tudi ustrezno enoto izdelka oz. skupino enot (»Unit Group.«). Poglejmo, kje najdemo že 

ustvarjene zapise in kaj lahko z njimi še počnemo. 

Poglejmo, kje lahko dostopamo do kataloga izdelkov, cenikov in skupin enot izdelkov. Pot: 

»Microsoft Dynamics CRM  SETTINGS  Product Catalog«.   

 
Preglejmo še nekatere pomembnejše funkcionalnosti, ki so na voljo pri uvažanju – na 

prejšnjem posnetku zaslona. Preverite! 

»Competitors Fully Imported« izpiše vse zapise, ki jih je sistem uspel uvoziti v celoti. 

»Competitors Partially Imported« izpiše zapise, ki so bili le deloma uspešno 

uvoženi. To se, recimo, dogodi pri uvažanju podvojenih vnosov, ko se ti pravilno 

združijo – prepišejo se npr. manjkajoča polja obstoječega zapisa. 

»Failures« izpiše seznam neuspešno uvoženih zapisov, s pripisanim razlogom.  



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

44 

2.8.1  Ustvarjanje zapisov tipa skupina enot (»Unit Group«) 

Na zaslonu, prikazanem na sliki zgoraj, izberimo »Unit Groups.« Ustvarili bomo novo skupino 

enot naših storitev, po meri. 

 

 

Ustvarili bomo primer skupine enot, kjer bomo zaračunavali prevoz za vsakih 50 kilometrov. 

Izpolnimo še podrobnosti, kot je razvidno s sledečih posnetkov zaslona. Dodatne enote bi 

lahko dodali z izbiro opcije »Units« ter nato »Add New Unit«.   
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2.8.2  Ustvarjanje zapisov tipa cenik (»Price List«) 

Cenik smo v poglavju 3.5 prav tako že ustvarili. Ustvarimo še enega, za isti izdelek. Začel bo 

veljati s 1.1.2014. Pot: »Microsoft Dynamics CRM  SETTINGS  Product Catalog  Price 

Lists«.  

 

Ustvarimo nov cenik (»New«) in ponovno dodajmo postavko cenika (»Price List Items  Add 

New Price List Item«) – obstoječ paket prevoznih storitev. Ne pozabimo shraniti.  
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2.8.3  Ustvarjanje zapisov tipa seznam popustov (»Discount list«) 

Poglejmo si še ustvarjanje in uporabo tipa zapisa seznam popustov (»Discount List.«). Pot: 

»Microsoft Dynamics CRM  SETTINGS  Product Catalog  Discount Lists«.  

 

Seznam popustov vsebuje podrobne informacije o popustih, ki se jih lahko obračuna za 

posamezen izdelek. Za demonstracijo bomo ustvarili nov zapis tega tipa. 

 

Seznam popustov bomo poimenovali »6x1%12x2%, kar naj bo govoreča šifra za popust v višini 

1%, kadar je število količina vsaj 6 in 2%, ko je naročena količina vsaj 12. V razdelek »Discounts« 

nato specificiramo posamezne postavke popustov tega seznama. Shranimo!  
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Poiščimo prej ustvarjeno vrstico cenika in ji priredimo sedaj ustvarjen seznam popustom.  
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2.9 Ponudbe (»Quotes«) 

Gre za formalen dokument, s katerim kot organizacija stranki ponudimo izdelke ali storitve po 

specificiranih cenah in pogojih plačila, ki se ga pošlje stranki. Ponudba (»Quote«) je v EU 

obvezujoča. 

Ponudba ima naveden datum, ko začne veljati in rok, do katerega jo mora stranka sprejeti ali 

zavrniti. Lahko vsebuje še informacije o zahtevanih datumih dobave izdelka/storitve. Seveda 

lahko vsebuje še druge podrobnosti, kot je naslov za dostavo ipd. Podrobno definicijo najdemo 

v gradivih gospodarskega prava. 

Če se prodajno ponudbo ustvari iz prodajne priložnosti (»Opportunity«), Microsoft Dynamics 

CRM 2013 avtomatsko uporabi podrobnosti o izdelkih in storitvah, povezanih s to priložnostjo. 

Sicer izdelke/storitve iz kataloga izberemo sami. Prav tako se ob pretvorbi ponudbe v naročilo 

lahko prodajna priložnost po izbiri uporabnika zapre kot dobljena. 

Prodajna ponudba je lahko povezana z naslednjimi entitetami – upoštevajmo tudi števnost: 

 z enim ali več izdelki (»Products«); 

 z enim cenikom (»Price lists«); 

 z enim ali večimi konkurenti (»Competitors«); 

 z eno stranko (»Customers«); 

 z eno ali več opombami (»Notes«);  

 z eno ali več prilogami (»Attachments«) in  

 z enim ali več naslovi stranke (Customer addresses).  

 

 

2.9.1  Ustvarjanje ponudbe 

Za poljubno podjetje (v našem primeru podjetje »Partner A«) bomo ustvarili prodajno 

ponudbo, kot odgovor na njihovo telefonsko povpraševanje. Na ponudbo bomo dodali svojo 

obstoječo storitev paketa prevoznih storitev ter še en ti. »ad-hoc« oz. »write-in« izdelek. Pot 

»Microsoft Dynamics CRM  SALES  Quotes«. 

 

 
Pojasnimo še dva pojma, povezana s ponudbami. 

»Quote detail (quote product)« - gre za vrstico ponudbe – za podrobnosti o točno 

določenem izdelku ali storitvi. Ponudba ima lahko seveda več vrstic.  

»Quote close activity« - gre za entiteto, ki predstavlja aktivnost, ki se ob zaprtju 

ponudbe avtomatsko ustvari. 

 
»Write-in« izdelki (»write-in products«) je izdelek (ali storitev), ki ga vpišemo 

neposredno v ponudbo (oz. prodajno priložnost ali kak drug tip zapisa), brez da bi 

obstajal v katalogu izdelkov (»Product Catalog«) niti zanj ne obstaja cenik (»Price 

List«). Tako je mogoče enostavno hitro ustvarjanje ad-hoc ponudb, priložnosti ipd. 
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Izpolnimo, kot sledi. Ponudili bomo svoj paket prevoza blaga, ki pa bo tokrat nekoliko 

zahtevnejši zaradi izjemno velike količine zelo majhnih izdelkov, ki jih bo potrebno naložiti 

posamično. Zato bomo kot del ponudbe ponudili »ad-hoc« oz. »write-in« izdelek, in sicer 

storite zahtevnega, dolgotrajnejšega natovarjanja. Ker bomo storitev opravili v prihodnjem letu, 

izberimo novi cenik. Vnesemo le osnovne, zahtevane podatke (označene z rdečo zvezdico) in 

shranimo.  

 

Ponudba je tako ustvarjena in šele sedaj dodamo izdelke in nekatere ostale podrobnosti. Kot 

omenjeno, bomo dodali en obstoječ izdelek (paket storitev) in en »ad-hoc« »write-in« izdelek.  
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Ustvarili smo ponudbo, kot sledi. Poizkusite dodati še kakšen »write-in« izdelek. 

 

2.9.2  Aktiviranje in dopolnjevanje ponudbe 

Ustvarjeno prodajno ponudbo bomo aktivirali. Odprimo prej ustvarjeno ponudbo. 

 

S podjetjem smo se dogovorili, da bodo pri natovarjanju potrebovali dodatno pomoč ene naše 

zaposlene osebe (ponovno kot »ad-hoc« oz. »write-in« storitev). Dopolnimo ponudbo. 

Ustvarimo revizijo, saj je tako ustvarjena ponudba privzeto označena kot »Read-Only« in je 

torej ni možno prosto urejati. 

 

 

 

 

 

Opazimo, da se avtomatsko poveča identifikacijska številka revizije (»Revision ID«). Seveda je 

avtomatizirano tudi izračunavanje skupne vsote ponudbe. Spremenjeno ponudbo moramo 

ponovno aktivirati. (Glej označene dele na posnetku zaslona spodaj).   
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Po ponovni aktivaciji ponudbe se osveži status iz »Draft« v »Active«, kar je vidno na oranžnem 

traku na dnu strani. Preverite! 

 

2.9.3  Ustvarjanje ponudbe iz prodajne priložnosti 

Seveda je mogoče ponudbo ustvariti tudi iz zapisa tipa prodajna priložnost (»Opportunity«). 

Preverimo. 

Odprimo poljubno aktivno prodajno ponudbo oz. ustvarimo novo s podatki, kot sledi. Pot: 

»Microsoft Dynamics CRM  SALES  Opportunities« (odprimo obstoječo oz. ustvarimo novo 

z »New«). 

Prodajna priložnost je dovolj razvita, da se lahko pomaknemo v fazo (»Propose«), ko se 

avtomatsko generira ponudba (»Quote«).  
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Shranimo. Na dnu strani opazimo razdelek »Quotes«. Če smo predhodno pravilno izpolnili 

vrstico z izdelki (»Protuct Line Items«), prek ustreznega gumba avtomatično generiramo 

ponudbo. Poglejmo! 

 

Odpre se novo okno z avtomatično izpolnjenimi polji. Ker bi po naknadnih pogovorih stranka 

želela še nekaj dodatne pomoči pri natovarjanju, dodamo na ponudbo še »ad-hoc« »write-in« 

izdelek pomoči pri natovarjanju. Ponudbo takoj aktivirajmo. Poglejmo.  
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Poglejmo seznam ustvarjenih ponudb. Pot: »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Quotes«. 
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2.9.4  Zamenjava cenika 

Odprimo poljubno prodajno priložnost – v našem primeru pravkar ustvarjeno. Pot: »Microsoft 

Dynamics CRM  SALES  Opportunities«. Nižje na strani, v sklopu, kjer imamo navedene 

izdelke, ki so del prodajne priložnosti (»Product Line Items«), lahko izberemo tudi cenik. 

 

Podjetje »Partner B, d.o.o.«, na katerega se prodajna priložnost nanaša, se odloči, da bi zelo 

verjetno posel raje sklenilo še pred koncem leta, saj bi v tem primeru veljal stari cenik, v katerem 

je storitev »Paket prevoza blaga LJ  ZG (do 3,5 t)« ugodnejša. Zabeležimo to na prodajni 

priložnosti. Zamenjajmo cenik. Ko smo to storili, s pomočjo opcije za preračun prodajne 

priložnosti (»Recalculate Opportunity«) avtomatsko osvežimo prodajno priložnost. Opazimo, 

da se predviden prihodek avtomatično ustrezno zniža. 
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2.10 Naročila (»Orders«) 

Naročilo je po definiciji s strani stranke sprejeta prodajna ponudba. Ni pa nujno, da je ta 

ponudba tudi zabeležena v Microsoft Dynamics CRM – naročilo je mogoče izdelati tudi »ad-

hoc«. 4 

2.10.1 Ustvarjanje naročila                                         

Microsoft Dynamics CRM 2013 omogoča ustvarjanje naročil tudi na neposreden način, torej 

brez da bi predhodno ustvarili prodajno priložnost in/ali ponudbo. Preizkusimo. Pot: »Microsoft 

Dynamics CRM  SALES  Orders  New«. 

Podjetje »Partner B, d.o.o.«, se »ad-hoc« odloči, da bo poleg paketa prevozov in asistence pri 

natovarjanju naročilo še pregled blaga, ki ga naše podjetje ponuja skupaj s partnerjem. 

Zaenkrat te storitve še nimamo v posebnem ceniku znotraj Microsoft Dynamics CRM, zato 

storitev dodamo kot »write-in« izdelek. Izpolnimo najprej le najnujnejša (z rdečo zvezdico 

označena) polja in shranimo, da bomo lahko dodali še vrstico s storitvijo. Poglejmo. 

 

                                                 
4 http://msdn.microsoft.com/library/gg328015.aspx 

http://msdn.microsoft.com/library/gg328015.aspx
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Na levi opazimo razdelek, kjer bi lahko dodali prodajno priložnost ali ponudbo, v kolikor bi 

naročilo temeljilo na katerem od teh tipov zapisov. Po potrebi izpolnimo še informacije v zvezi 

z datumi naročila, načinom dostave ter naslovi za dostavo. V našem primeru pustimo kar 

prazno. Naročilo smo pripravljeni takoj izpolniti – izberemo opcijo »Fulfill Order«. 

 

Sedaj bi lahko na povsem preprost način ustvarili še račun, kar pa bomo prikazali v naslednjem 

poglavju.  



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

57 

2.10.2 Ustvarjanje naročila na podlagi prodajne ponudbe 

V enem od preteklih poglavij smo ustvarili prodajno ponudbo (»Quote«). Pot: »Microsoft 

Dynamics CRM  SALES  Quotes«. Poglejmo. 

 

Odprimo ponudbo, ki smo jo ustvarili na podlagi prodajne priložnosti (»Priložnost – 2x paket 

prevoza …«). Poslužili se bomo funkcionalnosti, ki omogoča avtomatično ustvarjanje naročila 

na podlagi ponudbe (»Create Order«). 

 

Odpre se obrazec, ki ponudi zapiranje pripadajoče prodajne priložnosti (»Opportunity«). 

Prilagodimo lahko še datum sklenitve posla, pa tudi prihodek, v kolikor se razlikuje od 

avtomatsko izračunanega. 

 

Naročilo je tako generirano. Opazimo predvsem pet novih opcij, povezanih z zapisom tipa 

naročilo (»Order«). Poglejmo (slika spodaj) in opišimo jih.  



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

58 

 

 

 

Nekaj dni kasneje naročilo v celoti izpolnimo. Izberimo opcijo »Fulfill Order« (slika zgoraj). 

Izpolnimo sledeč obrazec in potrdimo.  

 
»Create Invoice« omogoča ustvarjanje računa (»Invoice«) na podlagi zapisa tipa 

naročilo. 

»Fulfill Order« omogoča zapiranje naročila kot izpolnjenega, bodisi delno ali v celoti. 

Ustrezno se nastavi tudi ti. »Status Reason«, ki se nanaša na stanje računa. 

»Cancel Order« omogoča preklic naročila in izbiro razloga preklica. 

»Status« izraža, če je stanje naročila neaktivno, aktivno ali zaključeno (»Complete«). 

»Status Reason« se prav tako nanaša na status naročila – ali gre za novo naročilo ali 

pa za naročilo v obdelavi.  

Sklop »Shipping Dates« omogoča upravljanje z zapisi informacij v zvezi z zahtevanim 

rokom dobave in morebitnim datumom dostave. 

Sklop »Shipping Information« hrani informacije v zvezi z načinom dostave in 

plačilnimi pogoji ter zaračunavanjem dostave. 

Sklop »Addresses« hrani informacije o naslovih za izdajo računa ter dostave. 
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2.11 Računi (»Invoices«) 

2.11.1 Ustvarjanje računa 

Ustvarimo zapis tipa račun (»Invoice«). To lahko storimo tudi neposredno – ne nujno na podlagi 

naročila oz. prodajne priložnosti. Pot: »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Invoices  New«. 

Poglejmo. (Na tem mestu opozorimo še na možnost pregleda že zaprtih (poravnanih računov) 

in drugih pogledov. Preizkusite sami.) 

 

Izpolnimo, kot sledi. Dodali bomo dva izdelka (en od njiju bo »write-in«). Za začetek vpišimo le 

najosnovnejše potrebne informacije. Shranimo, da lahko dodamo še izdelke. 

 

Opazimo, da bi lahko na račun tudi na tem mestu povezali novo ali obstoječo prodajno 

priložnost oz. naročilo. Ker je terjatev poravnana še isti dan, račun označimo za plačan.  
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2.11.2 Ustvarjanje računa na podlagi naročila 

Na podlagi v prejšnjem poglavju ustvarjenega zapisa o naročilu (»Order«) bomo avtomatsko 

kreirali račun. Poglejmo. 

 

Odpre se stran za urejanje računa. Privzemimo, da smo prejeli predplačilo, zato račun označimo 

kot plačan. Poglejmo.  
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2.12 Cilji (»Goals«) 

Cilji (»Goals«) v Microsoft Dynamics CRM so namenjeni lažjemu sledenju začrtanim strategijam 

in doseganju želenih prihodkov. Pot: »Microsoft Dynamics CRM  SALES  Goals«. 

 

Ustvarili bomo primer cilja (»New«). 

Dodali bomo primer cilja, in sicer zgolj za prvo četrtino prihajajočega leta. Postavimo ga sebi 

(»Goal Owner«) – v kolikor smo nadrejeni, lahko cilje prirejamo drugim zaposlenim (»Assign«). 

Ciljna metrika (»Goal Metric« - za podrobnosti glej naslednje poglavje) naj bo ustvarjen 

prihodek (»Revenue«). Časovno obdobje naj bo, kot rečeno, prva četrtina naslednjega 

fiskalnega leta. Obdobje lahko sicer določimo povsem poljubno (»Custom Period«). Za cilj v 

tem obdobju si postavimo 35.000€ prihodkov (»Target (Money)«). Izpolnimo in shranimo ter 

zapremo. 

Preverite, kje (v katerem pogledu) se nahaja ustvarjen cilj. Preizkusite tudi ustvarjanje  

»podciljev« (»Child Goals«) in v povezavi z njimi še funkcionalnost samodejnega preračuna 

(»Recalculate«).  
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2.13 Ciljne metrike (»Goal metrics«) 

Ciljne metrike (»Goal Metrics«) so merske enote za cilje, predstavljene v prejšnjem poglavju. Z 

njihovo pomočjo merimo postavljene cilje. Ciljne metrike lahko definiramo sami. Pot: 

»Microsoft Dynamics CRM  SALES  Goal Metrics«. 

 

Opazimo, da imamo na začetku pred definirane tipe ciljnih metrik: število enot izdelkov (»No. 

Of Product Units«), prihodek (»Revenue«) in število primerov podpore (»No. Of Cases«). 

Poglejmo. 

 

Ustvarili bomo novo ciljno metriko (»New«). Posebej bomo merili število zaznav oz. namigov 

(»Lead«). V prvem koraku izpolnimo le zahtevani polji (označeni z rdečo zvezdico), kot sledi in 

shranimo, da bomo dopolnili. 
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V drugem koraku dodajmo novo izračunljivo polje, tako da kliknemo v prazno polje v sklopu 

»Rollup Fields« in nato opcijo za dodajanje novega polja tega tipa (»Add New Rollup Field«). 

 

Odpre se stran (zgoraj), kjer v treh korakih določimo, katere informacije bomo upoštevali pri 

izračunu novo definirane ciljne metrike. Najprej izberemo, kako se bo definirana ciljna metrika 

primerjala s cilji (»Rollup Field«). 

 

Sledi izbira tipa zapisa, na katerem bo ciljna metrika, ki jo ustvarjamo, temeljila. (V našem 

primeru bomo šteli namige oz. zaznave (»Lead«).) V tretjem koraku pa določimo še, kateri 

datumi, povezani z izbranim tipom zapisa, se bodo upoštevali oz. bodo delovali kot filter. Mi 

bomo izbrali datum, ko z namigom pričakujemo nadaljnjo stopnjo interakcije – prehod v 

prodajno priložnost (»Schedule Follow Up (Qualify)«). Shranimo in zaprimo. 

  

 
Actual (Integer) 

Custom (Integer) 

In-Progress (Integer) 
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Shranimo in zaprimo tudi novo ustvarjeno ciljno metriko, ki jo lahko v nadalje uporabljamo pri 

zastavljanju ciljev, kar smo že prikazali v prejšnjem poglavju. 
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3 Modul marketing 

(»Marketing«)5 
3.1 Tipi glavnih zapisov marketinga 

Moje delo (»My Work«) 

 Nadzorna plošča (»Dashboards«): omogoča realno-časovni pregled nad poslovnimi 

podatki. 

 Aktivnosti (»Activities«): aktivnosti izvajamo, kadar želimo kontaktirati stranko. 

 

Stranka (»Customers«) 

 Računi (»Accounts«): organizacij (podatki za delo z podjetji) 

 Kontakti (»Contacts«): podatki za sledenje ljudi, s katerimi sodelujemo 

 

Marketing 

 Zaznave (»Leads«): zaznava je nekdo, ki je mogoče zainteresiran poslovati z nami; je 

tudi obstoječa stranka, ki se zanima za nakup novih izdelkov in storitev. 

 Marketinški seznami (»Marketing lists«): so seznami ciljnih strank. 

 Kampanje (»Campaigns«): uporabljamo jih za predstavitev novih produktov in storitev. 

 Hitre kampanje (»Quick campaigns«): so namenjene ožjemu segmentu ljudi. 

 

Skupno (»Collateral«) 

 Izdelek (»Product«): dodane produkte lahko kasneje vključimo v cenik ali prodajni 

katalog, ki ga kasneje lahko pošljemo strankam. 

 Prodajna literatura (»Sales literature«) – (uporabljamo jo pri kampanjah - letaki, 

brošure,…  

 

Orodja (»Tools«) 

 Poročila (»Report«): uporabljamo za lažji pregled nad učinki. 

 Opozorila (»Alerts«): opozorila, ki jih Dynamics CRM generira kadar pride do napake. 

 Koledar (»Calendar«)   

                                                 
5 http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-mb2-868.aspx  

http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-mb2-868.aspx
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3.1.1 Tipi zapisov povezani z marketinškimi seznami 

 

Pred kratkim videno (»Recently viewed«) 

 

Pogosto (»Common«) 

 Člani marketinških seznamov (»Marketing list members«) 

 Povezave (»Connections«) 

 Pregled zgodovine (»Audit history«) 

 

Marketing 

 Kampanje (»Campaigns«) 

 Hitre kampanje (»Quick campaigns«) 

 

Procesne seje (»Process Sessions«) 

 Procesi v ozadju (»Background processes«) 

 Realno-časovni procesi (»Real-time processes«) 

 

3.1.2 Relacije med tipi zapisov 

 

Marketinški entitetni model nam prikaže relacije med tipi zapisov, ki so del avtomatiziranih 

marketinških procesov. 6 

 

  
  

                                                 
6 http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=11469  

http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=11469
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3.2 Nadzorna plošča (»Dashboards«) 

 

Na jezičku Marketing, najdemo dve že v naprej generirani sistemski namizji in sicer: 

 Marketinško socialno namizje 
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 Marketinško namizje 
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3.3 Račun (»Account«) 

Namenjeni so za zbiranje informacij o organizacijah s katerimi pogosto sodelujemo, za lažje 

sledenje le teh. 

3.3.1 Ustvarjanje računa (»New Account«) 

Ustvarili bomo račun, kjer se bodo nahajali podatki podjetja s katerim sodelujemo in z njim 

povezani kontakti.  

Račun lahko ustvarimo s pomočjo bližnjice za hitro ustvarjanje  

ali s pomočjo navigacijskih gumbov.  

V menijski vrstici ustvarimo novega s pritiskom na gumb »New«, 

 

 

vpišemo vsaj podatke, ki so zahtevani (polja z zvezdico), 

 

 

in ga shranimo. 
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3.3.2 Dodajanje kontakta preko forme računa 

Dodajanje kontaktov - lahko dodamo že obstoječe ali ustvarimo nove kontakte podjetja in 

določimo primarnega. Na novo bomo ustvarili kontakt.  

 

 

Vnesemo vsaj podatke o kontaktu, ki so označeni z zvezdico in shranimo zapis. 
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3.3.3 Pogled povezanih kontaktov z računom (»Contact Associated View«)  

V pogledu »Contact Associated View« , lahko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tem pogledu lahko tudi aktiviramo/deaktiviramo, spreminjamo in brišemo kontakte. 

Podroben opis dela s stiki oz. kontakti najdete v poglavju »Sales«. 

 

  

 
»Add new contact« omogoča dodajanje sorodnih stikov že obstoječim zapisom, z 

vnaprej izpolnjenimi podatki o podjetju, kar preprečuje podvojene vnose, 

»Add existing contact« omogoča dodajanje že  obstoječih stikov,   

»Bulk delete« izbriše poljubne kontakte oz. stike, ki smo jih označili ali poiskali s 

pomočjo »Bulk Deletion Wizard«,  

»Chart pane« prikaže graf, 

»Run report« omogoča generiranje poročila povezanega z izbranimi zapisi 

»Export contact« izvozi stike v statični ali dinamičen seznam ali dinamični Pivot 

tabeli, kjer se podatki izvažajo v MS Excel, 
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3.3.4 Dodajanje računa na marketinški seznam (»Add to marketing list«) 

Račun lahko dodamo tudi na marketinški seznam s pomočjo drsnega menija,  

 

v pogledu »Marketing Associated view«,  

 

ali v menijski vrstici posameznega računa, 

 

tako, da poiščemo željen marketinški seznam (prikaže le statične), ga izberemo in dodamo. 

 

 
Račun našega kupca, smo dodali na marketinški seznam »Srednjevelika podjetja«, to 

nam kasneje omogoča bolj učinkovito izvajanje kampanj. Marketinške sezname bomo 

podrobneje pogledali v nadaljevanju.   
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V pogledu »Marketing List Associated View« lahko: 

 

3.3.5 Povezava računa z drugim tipom zapisa (»Connect«) 

Račun lahko povežemo z drugimi tipi zapisov. Tako dobimo bolj natančne podatke o naših 

računih in njihovih relacijah z drugimi zapisi.  

 

Račun povežemo tako, da najprej v padajočem seznamu poiščemo, s katerim zapisom želimo 

povezati račun, nato izpolnimo preostale podatke in shranimo.  

 

 

 
Povezali smo račun organizacije Actual I.T. z računom organizacije Ekonomsko-

poslovna fakulteta, saj sodelujeta na skupnem projektu, ki traja od 01.10.2013 – 

31.12.2013. Tako smo jih označili, kot partnerski podjetji.  

 

 
»Add existing marketing list« omogoča, da zapisu dodajamo obstoječe marketinške 

sezname.  

»Chart pane« prikaže graf.  

»Run report« omogoča generiranje poročila, povezanega z izbranimi zapisi. 

»Export marketing list« izvozi dodane marketinške sezname. 
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3.4  Zaznave (»Leads«) 

Zaznava ali namig je nekdo, ki je lahko zainteresiran za poslovanje z vami, ali celo sedanji kupec, 

ki bi lahko bil zainteresiran za nakup novih proizvodov ali storitev. V tržne namene bomo za 

vajo ponovno ustvarili zaznavo. 

3.4.1  Ustvarjanje nove zaznave (»New Lead«) 

Ob odpiranju zaznav, 

 

se nam privzeto odpre pogled »My open Leads«. Novo zaznavo ustvarimo s klikom na gumb 

»New«. 

 

Nato vnesemo potrebne podatke in jo shranimo.  

 
Kot novo zaznavo smo dodali Petra Zupančiča iz podjetja IT Nova, ki je naša 

potencialna stranka. Ocena naj ostane »Warm« (za kasneje). 
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Posamezni sklopi forme prikazujejo različne informacije povezane z zaznavo, ki jih lahko 

dopolnjujemo in spreminjamo (razen zaklenjene): 

 

 

Posamezne operacije, ki jih lahko izvajamo z novo ustvarjeno zaznavo so: 

 

V nadaljevanju bomo nekatere podrobneje obravnavali.  

 

  

 
Sklop »Contact« Vsebuje podatke o kontaktu. 

Sklop »Company« Vsebuje podatke o podjetju. 

Sklop »Stakeholders« omogoča dodajanje članov interesnih skupin. 

Sklop »Competitors« omogoča dodajanje članov konkurence. 

Sklop »Marketing information«  Vsebuje podatke o viru kampanje (»Source 

campaign«), datumu zadnje kampanje (»Last Campaign Date«) in informacije o tem, 

če temu podjetju pošiljamo marketinške materiale (»Marketing Materials«). 

Sklop »Contact method«  omogoča izbiro privzetega načina za kontakt podjetja. 

 
»New« dodajanje nove zaznave. 

»Delete« brisanje obstoječe zaznave. 

»Qualify« kvalifikacija zaznave za ustvarjanje prodajne priložnosti. 

»Disqualify« dekvalifikacija zaznave. 

»Add to marketing list« dodajanje zaznave na (statični) marketinški seznam. 

»Assign« dodeljevanje zapisa drugim uporabnikom. 

»Share« delitev zapisa z ostalimi sodelavci. 

»Email a Link« omogoča pošiljanje povezave do zapisa po e-pošti. 

»Follow« omogoča sledenje določenemu zapisu. 

»Run Workflow« omogoča, da zaženemo izbran delovni tok. 

»Start Dialog« omogoča, da začnemo pogovor z kontaktom. 

»Switch Process« omogoča menjavo poslovnega procesa za formo. 

»Edit Process« omogoča urejanje procesov za izbran zapis. 

»Run report«  omogoča generiranje poročila, povezanega z izbranimi zapisi.  

»Form Editor« omogoča urejanje forme po meri.  
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3.4.2  Dodajanje zaznave na marketinški seznam (»Add to marketing list«) 

Ustvarjeno zaznavo dodamo na marketinški seznam tako, 

 

da najprej izberemo poljuben (statičen) marketinški seznam,  

 

ki ga bomo lahko kasneje upravljali in stisnemo gumb »Add«.  

 

3.4.3 Izvažanje namigov v Excel 

Zaznave oz. namige lahko tudi uvažamo in izvažamo. Uvoz/izvoz zapisov nam pomaga 

predvsem pri ustvarjanju večjega števila zapisov, saj nam olajša delo in prihrani čas.  

V Excel bomo izvozili naše namige. Odpremo »My open leads« in izberemo Izvoz zapisov v 

Excel (»Export to Excel«). 
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Nato izberemo statičen delovni list 

 

in ga izvozimo v Excel. 
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3.5 Marketinški seznami (»Marketing lists«) 

Marketinški seznam je seznam kupcev (obstoječih, potencialnih), ki jih želimo vključiti v 

marketinške aktivnosti (npr. kampanje). 

3.5.1 Ustvarjanje statičnega marketinškega seznama 

Ko ustvarjamo nov zapis na marketinškem seznamu,  

 

se nam pod privzeto odpre pogled »My Active Marketing Lists«, 

kjer lahko tudi menjavamo med pogledi, 

 

kar nam omogoča hitrejši prehod med seznami želenih zapisov. 

Ko ustvarjamo nov marketinški seznam, moramo vnesti najmanj podatke označene z zvezdico 

(*) in shranimo.  

 

 
Ustvarili bomo statični marketinški seznam namigov, kjer je ocena »Warm« in jih bomo 

poimenovali »Warm leads«. S tem smo pridobili segment zaznav, katere bomo kasneje 

uporabili v marketinških kampanjah.  

 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

79 

  

 
»Targeted at«  izberemo tip članov marketinškega seznama, ki je lahko račun 

(»Account«), kontakt (»Contact«) ali zaznava (»Lead«). Vsak marketinški seznam ima 

lahko dodeljen le en tip članov, kar se kasneje ne da spreminjati. 

»List type«  Statični seznami (»Static«): kontakte, ki jih dodamo na statični marketinški 

seznam, se ne osvežujejo sproti. Medtem kot se na dinamičnem marketinškem 

seznamu (»Dynamics«) zapisi, na osnovi dinamične poizvedbe osvežujejo. 
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Ko je marketinški seznam ustvarjen, lahko upravljamo s člani seznama.  

 

Člane lahko dodajamo, brišemo in posodabljamo. 

 

 

3.5.2 Ustvarjanje dinamičnega marketinškega seznama 

Po istem postopku, kot se ustvari statičen marketinški seznam ustvarimo še dinamičnega. Le 

da pri tipu seznama (»List type«) izberemo dinamičen (»Dynamics«) in po tem ko smo ga 

shranili, upravljamo s člani (»Manage Members«). 

 
V našem primeru ustvarimo poizvedbo, kjer so člani: »Leads« marketinškega seznama 

ocenjeni s »Hot«. Naš marketinški seznam smo poimenovali »Hot leads«. Ocena, ki 

smo jo podali, je segment zaznav, ki nas lahko zelo verjetno pripelje do priložnosti 

(več v poglavju sales). 

  

 
Ko končamo delo s seznami nam Dynamics CRM podatke avtomatsko shrani 

(»Autosave«)  (glej desni spodnji kot). 
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Tako dodamo zaznave (»Leads«) na marketinški seznam. 

 

 

3.5.3 Souporaba marketinških seznamov z drugimi uporabniki  

Marketiški seznam lahko delimo z drugimi uporabniki,  
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tako da jih izberemo s pomočjo iskalnika 

 

 

in jim dodelimo pravice. 

 

 

3.5.4  Posodabljanje statičnega marketinškega seznama (»Update Marketing List«) 

Že obstoječe člane marketinškega seznama lahko posodobimo s pomočjo poizvedbe, kjer 

ocenimo katere člane bomo obdržali na seznamu.  
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V našem primeru bomo obdržali »Leade«, ki imajo oceno »Warm«. Tako na seznamu 

ostanejo le tisti člani, ki ustrezajo našim kriterijem. 
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Posodobljena poizvedba nam vrne en takšen zapis. 

 

 

3.5.5  Dodajanje marketinškega seznama v hitro kampanjo 

Marketinški seznam lahko dodamo v hitro kampanjo, kar potrjuje proaktivnost rešitve. 

Odpremo marketinške sezname in izberemo našega z imenom »Hot leads« in v meniju 

poiščemo ustvari hitro kampanjo (»Create quick campaign«). 
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Ali v pogledu marketinških seznamov: 

 

 

Odpre se nam čarovnik za ustvarjanje hitrih kampanij. Najprej jo poimenujemo,  

 

 

nato izpolnimo  zahtevano vsebino, ki jo bo videl prejemnik, izberemo tip aktivnosti in 

odgovorno osebo.  
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Ko je hitra kampanja ustvarjena,  

 

 

jo lahko vidimo na seznamu hitrih kampanij. 

Več v poglavju s hitrimi kampanjami. 

 

  

 
»Activity type« nam pove na kakšen način bomo kampanjo izvajali. Ali bo to s 

pomočjo telefonskih klicev, sestankov, pisem, faxa ali e-pošte.  

»Assign these activities to« odgovorne osebe za aktivnost so lahko: mi sami; lastniki 

zapisov, ki so vključeni v hitro kampanjo; lahko pa dodamo druge uporabnike. 

Ustvarjeno aktivnost lahko dodamo v čakalno vrsto drugim uporabnikom.  
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3.6 Hitre kampanje (»Quick campaigns«) 

Je ciljno usmerjena aktivnost, točno določenemu segmentu ljudi. Hitro doseže skupino strank 

(računi, kontakti, zaznava) in poveča prodajo.7  

 
Če odpremo našo novo ustvarjeno hitro kampanjo »Moja hitra kampanja«, lahko na 

razdelku aktivnosti vidimo, da je bilo poslane nekaj e-pošte izbranim članom (glej 

razdelek »Selected members«). En član je bil izključen, iz kampanje, saj ni prejel e-

pošte (glej razdelek »Excluded members«). To je razvidno tudi v razdelku informacij.  

 

 

  

                                                 
7 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-a-quick-campaign.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-a-quick-campaign.aspx
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3.6.1 Delo s hitrimi kampanjami 

Delo s hitrimi kampanjami je enostavno, saj s pomočjo ene forme lahko vidimo vse informacije 

in podatke povezanih oseb, ki jih potrebujemo. Hkrati pa lahko hitro in učinkovito izvajamo 

aktivnosti hitre kampanje.  

 

 

 

V hitrih kampanjah lahko izbiramo med dvemi formami in sicer med formo hitra kampanja 

(»Quick Campaign«) 

 

 

in informacije (»Information«), kjer lahko vidimo glavne informacije kampanje. 

 

 

 
Sklop »Activities«  so dejanja, ki jih uporabite, kadar kontaktirate stranko – kot 

naprimer pošiljanje e-pošte, ustvarjanje klica, zapisa, dodajanje nalog ali ustvarjanje 

sestanka. Ustvarite lahko aktivnost, ki je avtomatsko povezana s kupcem. V pogledu 

lahko izbiramo med vsemi, tekočimi in zapadlimi. 

 
»Bulk operation number«  je identifikacijska številka hitre kampanje, ki se generira 

ob vsaki novo ustvarjeni kampanji enolično.   
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3.6.2 Ustvarjanje aktivnosti v hitri kampanji  

Aktivnosti hitre kampanje so lahko e-pošta, telefonski klic ali sestanek.  

 
Ustvarili bomo novo aktivnost z e-poštnimi sporočili za hitro kampanjo z imenom 

»Moja hitra kampanja«. V e-poštnem sporočilu bomo nagovarjali izbrane člane iz 

marketinškega seznama (glej poglavje zaznave) s posebno ponudbo.   

 

Novo aktivnost hitre kampanje ustvarimo tako, 

 

 

da najprej vnesemo potrebne podatke in pošljemo. 
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Informacije o stiku iz e-pošte, lahko pretvorimo v zaznavo (»To lead«).  

 

 

 

Na razdelku marketinških informacij, lahko vidimo: 

 

 

  

 
»Source Campaign« izberemo kampanjo, iz katere je bila zaznava ustvarjena. To je v 

marketingu namenjeno za sledenje učinkov in za prepoznavanje komunikacije z 

zaznavo. 

»Marketing materials« izberemo ali zaznava želi prejemati marketinški material, kot 

so brošure in katalogi. 

»Last campaign date«  prikaže datum, kdaj je bila zaznava udeležena v kampaniji.  
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3.6.3 Dodajanje telefonskega klica (»Add phone call«) 

Dodali bomo novo aktivnost hitre kampanje in sicer telefonski klic. S tem bomo zagotovili večjo 

odzivnost hitre kampanje.  

 
Poklicali bomo Petra Zupančiča, kontakt podjetja IT Nova. Neuspešno je prejel našo 

ponudbo preko e-pošte. Tako bomo s pomočjo telefonskega klica lažje prišli do 

veljavnih podatkov in predstavili ponudbo. 

 

 

Pod razdelkom aktivnosti, se prikaže naš telefonski klic, ki smo ga opravili. Odprimo ga z klikom 

na gumb . 
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Aktivnosti hitre kampanje lahko pripišemo sledeče funkcionalnosti: 

 

3.6.4 Omejitve hitre kampanje 

Če primerjamo standardno kampanjo s hitro kampanjo, se pojavi nekaj omejitev po katerih se 

razlikujeta. Ker so hitre kampanje namenjene bolj kratkoročnim aktivnostim, se po nekaterih 

lastnostih razlikuje od standardne kampanje.   

Omejitve hitre kampanje so8:  

 ustvarimo lahko le eno aktivnost,  

 ni vgrajenih poročil, 

 ne omogoča uporabe predlog za hitre kampanje, 

 ne prikazuje finančnih informacij, 

 ne omogoča ustvarjanja planiranih ali povezanih aktivnosti, 

 ni ciljnih produktov in cenikov. 

 

3.6.5 Razlike med hitro kampanjo in marketinško kampanjo 

V Microsoft Dynamics CRM se standardne marketinške kampanje uporabljajo za vodenje »end-

to-end« procesov za popolne marketinške akcije, kot so upravljanje aktivnosti kampanje, 

načrtovanje, razporejanje dejavnosti in sledenje. Vključujejo obsežne informacije za sledenje, 

vključno s podrobnimi informacijami, poročila in multiple marketinške sezname. Distribucija 

aktivnosti, za dodelitev izvajanja kampanje članom osebja v organizaciji je ročni proces.  

V nasprotju s standardnimi, je uporaba hitre kampanje namenjena  za avtomatsko distribucijo 

ene aktivnosti računom, kontaktom, zaznavam ali posameznemu marketinškemu seznamu. 

Učinki hitre kampanje so takojšni.  

 

  

  

                                                 
8 http://gonzaloruizcrm.blogspot.com/2011/10/differences-between-marketing-campaign.html  

 
»Delete« omogoča, da izbrišemo aktivnost hitre kampanje. 

»Email link« jo pošljemo v obliki linka. 

»Form«  omogoča oblikovanje forme hitre kampanje.  

»Add to queue« omogoča dodajanje aktivnosti hitre kampanje v čakalno vrsto, med 

aktivnosti določenega uporabnika.  

»Share«  omogoča, da aktivnost hitre kampanje delimo z drugimi uporabniki.  

»Run Workflow« omogoča zagon delovnega toka za aktivnost hitre kampanje. 

»Start dialog« omogoča začetek razprave o določenem zapisu, v našem primeru 

aktivnosti. 

http://gonzaloruizcrm.blogspot.com/2011/10/differences-between-marketing-campaign.html
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3.7 Marketinške kampanje (»Campaigns«) 

Kampanjo uporabimo, kadar želimo predstaviti naš nov izdelek ali storitev in s tem spodbuditi 

trg. Standardne kampanje v Dynamics CRM omogočajo, da shranimo marketinške informacije, 

aktivnosti in uspehe naših prizadevanj povezanih s kampanjo na eno mesto. Vsebujejo naloge 

načrtovanja in aktivnosti kampanje, ki jih potrebujemo za upravljanje marketinških kampanj. 

3.7.1 Ustvarjanje marketinške kampanje (»New campaign«)9 

Začetek kampanje se zgodi, takoj ko ustvarimo prvo aktivnost marketinške kampanje. Da bi 

kampanja bila vidna tudi drugim uporabnikom, je potrebno najprej distribuirati njene 

aktivnosti. Tako smo ustvarili posamezne aktivnosti kampanje, ki jih lahko dodelimo med 

zaposlene v naši organizaciji.  

Med kampanjo, lahko ustvarimo tudi nov odziv kampanje (angl. »Response«).  Tako, kot se 

kampanja začne s prvo aktivnostjo, se konča ko je zadnja aktivnost ali dejavnost kampanje 

zaključena. Sledimo lahko načrtovanim aktivnostim kampanje, kot naprimer prepoznavanje 

oglaševalskih kanalov in podpornih materialov ali se obrnemo na agencijo, ki oblikuje 

oglaševalske materiale. Da je marketinško komuniciranje pomembno se zaveda tudi Dynamics 

CRM, saj omogoča da ustvarimo eno ali več aktivnosti kampanje za izbrani komunikacijski 

kanal, kot so e-pošta, telefonski klic ipd..10 

Pri ustvarjanju marketinške kampanje ji dodajamo strateško pomembne  informacije, kot so: 

 proračun in odhodki, 

 promocijske kode, 

 ciljni izdelki, 

 zavarovanje in prodajna literatura, 

 ciljne marketinške sezname. 

Kampanja lahko vključuje planirane aktivnosti, ki jih želimo izvesti preden začnemo kampanjo 

in tudi aktivnosti, ki jih želimo upravljati kot del kampanje11.  

 
Na trg bomo lansirali nov izdelek, ki ga želimo oglaševati z marketinško kampanjo. 

Poimenovali jo bomo »Predstavitev novega izdelka«, valuta bo evro, lastnik kampanje 

pa je »Marina Višnar«. 

 

 

                                                 
9 http://www.youtube.com/watch?v=dij9QMj4LFY  
10 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-campaign.aspx  
11http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/track-marketing-activities-through-

planning-and-campaign-activities.aspx 

http://www.youtube.com/watch?v=dij9QMj4LFY
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-campaign.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/track-marketing-activities-through-planning-and-campaign-activities.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/track-marketing-activities-through-planning-and-campaign-activities.aspx
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Ko smo ustvarili kampanjo in jo poimenovali, se je avtomatsko generirala enolična koda 

kampanje, saj je nismo vpisali sami.  Vpišemo še podatke o predvidenem začetku (»Proposed 

start«) in določimo tip kampanje, ki je lahko:  

  

 
»Advertisement« kot oglaševanje, ki je namenjeno naši ciljni skupini z skupnimi 

značilnostmi.  

»Direct Marketing« direktni marketing, kjer izdelke/storitve prodajamo končnemu 

kupcu neposredno, torej brez posrednikov. 

»Event«  s pomočjo dogodkov (npr. sejmi, degustacije, promocije) predstavimo nove 

ali že obstoječe storitve/izdelke in s tem ohranjamo osebne stike z našimi kupci. 

»Co-branding« v sodelovanju z več partnerji izvajamo kampanjo in predstavljamo 

našo blagovno znamko.  

»Other«  drugo. 
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V posameznih sklopih lahko vidimo, da je za razliko od hitre kampanje možno standardno 

marketinško kampanjo načrtovati finančno, kot tudi časovno. Poglejmo si posamezne sklope 

in kaj omogočajo razdelki: 

 

 

  

 
Sklop »Campaign« privzeto vsebuje podatke o kampanji, ki so ime kampanje 

(»Name«), koda kampanje (»Campaign Code«), valuta (»Currency«), tip kampanije 

(»Capmaign Type«) in pričakovani odzivi (»Expected Response«).  

Sklop »Schedules« nam omogoča časovno planiranje kampanj, saj lahko nastavljamo 

predviden začetek (»Proposed start«) in konec (»Proposed end«) kampanje. Dejanski 

začetek (»Actual Start«)in konec (»Actual end«) kampanje se generira sam.  

Sklop »Offer«  je običajno opis naše ponudbe, ki jo posredujemo ciljnim skupinam.  

Sklop »Activities/Notes« vsebuje podatke o aktivnostih in zapisih, ki so povezane s 

kampanjo (glej poglavje 4.6.1). Za razliko od aktivnosti hitre kampanje, ima 

marketinška kampanja pod aktivnostmi še opravila (»Tasks«) in zavihek zapiskov 

(»Notes«). 

Sklop »Marketing lists«   je sklop marketinških seznamov. Marketinški seznam je 

seznam kupcev (obstoječih, potencialnih), ki jih želimo vključiti v marketinške 

aktivnosti (npr. kampanje). Glej poglavje 4.5.1.. 

Sklop »Leads«  je seznam zaznav, ki smo jih vključili v marketinško kampanjo.  

Sklop »Campaign activities«  so aktivnosti kampanje, ki jih izvajamo ali smo jih 

izvajali z našo ciljno skupino. Tip aktivnosti je lahko raziskava (»Research«), priprava 

vsebine (»Content preparation«), priprava ciljnega marketinškega seznama (»Target 

Marketing List creation«), kvalifikacija zaznav (»Lead Qualification«), distribucija 

vsebine (»Content Distribution«), direktni prvi kontakt (»Direct Initial Contact«), 

direktni sledeni kontakt (»Direct Follow-Up Contact«) in opomnik distribucije 

(»Reminder Distribution«). 

Sklop »Financials« omogoča  finančno planiranje kampanje in pregled podatkov o 

stroških aktivnosti (»Activity Cost«), dodatnih (»Misc.Cost«) in skupnih stroških (»Total 

Cost«) ter dodeljenemu proračunu (»Allocated Budget«).  

Sklop »Administration«  omogoča, da dodelimo pravice administratorja tudi drugim 

uporabnikom CRMja (»Owner«) in spremljamo spremembe (»Modified by«). Vsebuje 

tudi datume spremembe kampanje (»Modified On«) in lastnika kampanje (»Created 

On«).  

Sklop »Responses« odzivi kampanje se uporabljajo za merjenje učinkov kampanij in 

spremljanje članov kampanje. O tem podrobneje kasneje.  

Sklop »Description«  omogoča vnos opisa kampanje.  
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3.7.2  Procesi marketinške kampanje (»Business process Flows«) 

V Microsoft Dynamics CRM lahko opredelimo in izvajamo skladne poslovne procese. To nam 

omogoča, da se lahko osredotočimo na svoje delo in se izognemo nepotrebnemu dodatnemu 

klikanju. Procesi so izdelani tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje, ki niso programerji, čeprav 

vsebujejo podobno logiko za delovanje. 

 

 

Za začetek poglejmo nekaj osnovnih pojmov.12 

Delovni tokovi »Workflows« 

Delovni tokovi so avtomatizirani poslovni procesi, ki lahko delujejo v ozadju (asinhrono) ali v 

realnem času (sinhrono). Uporabnikom tako ni potrebno polagati pozornosti, da se takšni 

procesi izvajajo.  

Pogovorna okna »Dialogs« 

Uporabnikom omogoča lažje opravljanje zahtevnejših ukrepov dosledno (npr. čarovnik za 

opravila).  

Dejanja »Actions« 

Omogočajo delo z zapisi brez programiranja, tudi za vnos zahtevnejših podatkov.  

Tokovi poslovnih procesov »Business Process Flows«  

Uporaba poslovnih procesov se uporablja za opredelitev ukrepov, ki naj bi jih uporabnik 

zavestno vnesel med svojim delom, z namenom doseganja skupnih rezultatov.  

                                                 
12 http://blogs.technet.com/b/lystavlen/archive/2013/09/26/crm-2013-understanding-processes.aspx  

http://blogs.technet.com/b/lystavlen/archive/2013/09/26/crm-2013-understanding-processes.aspx
file:///E:/Navodila CRM/Delovni tokovi »Workflows«
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Poznamo 3 tipe privzetih tokov poslovnih procesov, ki jih ločimo glede na marketinški kanal: 

proces telefonske kampanje, večkanalni proces in proces e-poštne kampanje. Delovni tokovi 

marketinškega procesa (označen z zastavico), ki so predvideni za telefonsko kampanjo v našem 

primeru so:  

 Planiranje, 

 Potrditev, 

 Izvajanje telefonskega klica, 

 Pregled, 

 Vzdrževanje, 

 Kvalificiranje, 

Vse nadaljne faze (»Develope«, »Propose« in »Close«) marketinškega procesa, so 

podrobneje opisane v poglavju »Sales«. 
 

3.7.2.1 Dodajanje marketinškega »ready-to-use« procesa13 

V CRM 2013 se zagovarja procesno-usmerjen pristop za reševanje problemov. Procesi delujejo, 

kot proaktivni elementi v sistemu, ki vodijo uporabnike po korakih in pomagajo krmariti skozi 

različne delovne tokove, za doseganje želenega rezultata.  Prednastavljeni poslovni procesi, 

pomagajo zagotoviti, da zaposleni izvajajo dosledne korake, vsakič ko kontaktirajo s stranko 

(npr. pridobitev dovoljenja za račun, pred oddajo naročila).  

                                                 
13http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/add-ready-to-use-business-

processes.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/add-ready-to-use-business-processes.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/add-ready-to-use-business-processes.aspx
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Dodamo lahko naslednje poslovne procese:  

Proces … pomaga pri … 

telefonske prodajne kampanje klicnih možnostih,  ustvariti in 

kvalificirati zaznave, razviti priložnost 

in zapreti obravnavano. 

e-poštne kampanje  e-poštnih možnostih, ustvariti in 

kvalificirati zaznave, razviti priložnost 

in zapreti obravnavano. 

večkanalne kampanje kontaktnih možnostih z e-pošto in 

telefonom, ustvariti in kvalificirati 

zaznave, zapreti obravnavano.  

grajenja marketinških seznamov ustvarjanju ciljnih marketinških 

seznamov za račune, kontakte in 

zaznave, dodajanje možnosti in 

doseganje vodstvenih soglasij. 

spored sestankov servisa sporedih sestankov servisa, 

nastavitvi opomnikov in pri pregledu 

aktivnosti servisa. 

povečanja prodaje med reševanem 

servisnih primerov 

ponujanju dodatnih izdelkov in 

storitev, medtem ko rešujemo 

zahteve strank. 

vodenja servisnih  primerov pregledovanju datumov za servisne 

primere in priporočenih aktivnosti. 

priložnosti v račun sledenju standardnih procesov, 

ocenjevalnih potreb, rezultatov 

pogajanja, izpolnjevanja naročil in 

zapiranja priložnosti med prodajnim 

procesom.  

kontaktov v naročila ciljni prodaji z uporabo metod v 

interakciji s kupcem. 

povečanja prodaje po interakciji 

storitev 

spreminjanju dobre izkušnje servisa 

v priložnost povečanja prodaje 

produktov in storitev za stranko. 

prodajne odličnosti shrajevanju naročnikov in osebja na 

terenu ter zahteva odobritev za 

naročila od vodilnih. 
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»Ready-to-use« poslovne procese lahko dodamo v nastavitvah 
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3.7.2.2 Planiranje (»Planning«) 

Določili smo (slika zgoraj) predviden proračun za kampanjo in predvidene prihodke. Dodali 

bomo še aktivnosti, marketinški seznam, opis ponudbe in dodali datum predvidenega začetka 

kampanje. Vse te aktivnosti marketinške kampanje, bomo označili v razdelku aktivnosti kot 

dokončane . 

Na razdelku »Notes« lahko za sodelujoče na kampanji napišemo zapisek in dodamo priloge.  
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Zamenjali bomo proces marketinške aktivnosti iz privzetega (proces pošiljanja e-pošte) v 

proces  izvajanje klica. 

 

 

 

Ustvarili bomo novo aktivnosti kampanje. 

 

  



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

103 

Vnesemo zahtevane podatke (*) in shranimo.  

 
V našem primeru je aktivnost kampanje klic. Klicali bomo zaznave z oceno »Hot«, za 

predstavitev novega izdelka, na dan 12.12.2013. V padajočem meniju, pod tip 

kampanje (»Type«) izberemo direktni prvi stik (»Direct Initial Contact«). Status: 

predlog (»Proposed«), a o tem kasneje. Aktivnost kampanje bomo poimenovali 

»Telefonski klic«. 

 

 

Ob kliku na gumb shrani, se nam razdelek  »Marketing list« zapolni z ustreznimi podatki o cilni 

skupini kampanje, ki smo jo nastavili ob ustvarjanju.  

 

Tako lahko izvedemo aktivnost kampanje, vendar najprej mora odgovorna oseba odobriti 

predlog za kampanjo. Status: Pripravljena za začetek (»Ready to lounch«).  
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3.7.2.3 Odobritev (»Approval«) 

Odgovorna oseba mora odobriti kampanjo, kjer ima na voljo različne statuse: 

 Predlog (»Proposed«), 

 priprava na začetek (»Ready To Lounch«), 

 začetek (»Lounched«),  

 konec (»Completed«), 

 preklic (»Canceled«) in  

 zavrnitev (»Suspended«). 

 

Ko to je potrjeno, ponovno odpremo marketinško kampanjo »Telefonski klic«. 

 

 

3.7.2.4 Izvajanje telefonskega klica (»Make Calls«) 

Kadar je kampanja iz strani odgovornega potrjena, lahko kličemo zaznave, ki se nahajajo na 

marketinškem seznamu.  
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Pripišemo sebi (»Assign To Me«) in označimo dodaj v vrsto (»Add to a queue«), kar je 

priporočeno. 

 

 

V razdelku aktivnosti  (»Activities«), so se nam v vrsto dodali 4 telefonski klici.  

 

 

Nato nam mora odgovorna oseba potrditi začetek kampanje s pomočjo telefonskih klicev, 

tako nastane nov status: Začetek (»Launched«). 

 

 

Pokličemo stranke in označimo telefonske klice kot končane. 
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Ko smo telefonske klice opravili, nas preveri odgovorna oseba. 

 

Status odgovorna oseba preveri, če je bila aktivnost končana in nastavi na: Končano 

(»Completed«). 

 

3.7.2.5 Pregled (»Review«) 

Nato vnesemo odziv na kampanjo, ki smo jo izvajali s klicem. Tako zabeležimo odgovore, ki 

smo jih prejeli od potencialnih kupcev v odziv na točno določeno tržno kampanjo. Na takšen 

način, kasneje lažje merimo uspešnost posamezne aktivnosti kampanje, ki temeljijo na 

zabeleženih odzivih strank. O odzivih (»Response«) bomo več govorili v naslednjem poglavju.  
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3.7.2.6 Negovanje (»Nurture«) 

Tako zainteresirano stranko (kontakt, račun, odziv) spremenimo v novo zaznavo, ki jo bomo 

poimenovali »Potencialni kupec«.  

 

 

Vnesemo podatke in shranimo.  
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Ko so aktivnosti vseh telefonskih klicev končane, zapremo aktivnost kampanje.  

 

 

 

 

3.8 Odzivi (»Response«) 

Z njimi zabeležimo odgovore, ki jih dobimo od potencialnih kupcev v odziv, na točno določeno 

tržno kampanjo. Kasneje lahko delujemo na podlagi teh odgovorov oz. odzivov strank, saj z 

njimi merimo uspešnost posamezne aktivnosti kampanje. Odzive lahko ustvarimo ročno, ali pa 

jih Microsoft Dynamics CRM ustvari samodejno.14 

 

3.8.1 Ustvarjanje odziva (»New Campaign Response«)15 

Ustvarimo odziv na naš telefonski klic,  

 

  

                                                 
14 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/track-a-campaign-response.aspx  
15 http://www.youtube.com/watch?v=120qZnLsW3M  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/track-a-campaign-response.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=120qZnLsW3M
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tako da najprej odpremo našo ustvarjeno kampanjo,  

in nato v razdelku odzivov (»Responses«) dodamo novega.  

 
Odprli bomo nov odziv osebe »Janez Novak«. Kontakt nas je namreč 17.12.2013 

poklical, ker se zanima za naš nov izdelek, ki smo ga predstavili s telefonsko kampanjo 

»Predstavitev novega izdelka«.  Sprejela ga je »Marina Višnar« in dodala kodo odziva 

»R01«.  

 

 

Ko izpolnimo zahtevane podatke, shranimo odziv. 
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Sklop »Summary« vsebuje naslov odziva kampanje. 

Sklop »Recived from« vsebuje informacije o kontaktu odziva.    

Sklop »Description« vsebuje kratek opis odziva na kampanjo. 

Sklop »Details« omogoča vnos podatkov, kot so koda odziva (»Promotion Code«). 

Omogoča vnos kampanje, ki je povezana z odzivom (»related Campaign«) in tip 

odziva (»Response code«) na kampanjo. Tip odziva na kampanjo je lahko 

zanimanje/nezanimanje (»Interested/not interested«) na kampanjo iz strani 

respodentov. Lahko pa je le v obliki opozorila, ki pravi naj ne pošiljamo marketinškega 

materiala (»Do not send marketing materials«) respodentom ali kot napaka (»Error«). 

Vnesemo lahko tudi podatke, o zunanjem izvajalcu pridobivanja odzivov 

(»Outsourced vendor«) in odgovorno osebo, ki ji je dodeljena pravica za upravljanje z 

odzivi (»Owner«). Za nastavljanje pomembnosti, se poslužujemo privzetih prioritetnih 

statusov (»Priority«). Vidimo pa lahko tudi datum odziva na kampanjo (»Rescived on«) 

in datum, ko smo zaključili vse aktivnosti (»Close by«) ter delo z odzivi.  

 
»Convert campaign response« nam omogoča da odziv pretvorimo v zaznavo, 

priložnost ali zapis o stranki. Omogoča nam tudi, da odziv zapremo ali prekličemo.  

»Copy campaign response« nam kopira odzive in jih uporabi za ustvarjanje novih 

odzivov v drugih kampanjah. 

»Close campaign response« omogoča nam, da zapremo odzive na kampanjo, ki jih 

kasneje analiziramo. 



Uporabniška navodila: Microsoft Dynamics CRM 2013 
 

 

111 

Odziv, ki smo ga ustvarili je viden v razdelku odzivov (»Responses«). 

 

 

3.8.2 Ustvarjanje odziva iz aktivnosti 

Odziv pa lahko ustvarimo tudi iz aktivnosti kampanje, kot so telefonski klic in e-pošta.  

 

Najprej izberemo aktivnos telefonskega klica, ki smo jo ustvarili v prejšnem poglavju in jo 

označimo. 
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Iz padajočega menija izberemo odziv kampanje (»Campaign Response«). 

 

 
Ustvarili bomo nezanimanje na odziv na kampanjo »Predstavitev novega izdelka«, na 

katero se je s klicem odzvala 17.12.2013 »Lidman Anna«. Koda bo R02, prioriteta pa 

normalna (»Normal«).  
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3.8.3 Pretvarjanje odziva (»Convert response«) 

Odzive lahko tudi pretvarjamo v: 

 nove zaznave,  

 v nov kontakt ali račun organizacije,  

 v nov račun, priložnost za kontakt ali račun organizacije, 

 zapremo račun. 

 

 

 

Status odziva se je spremenil na: Zaprt (»Closed«), kar lahko vidimo tudi v statusni vrstici na 

dnu obrazca. 
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3.8.4 Reaktiviranje odziva (»Reactivate campaign response«) 

Po zaprtju odziva na kampanjo, ga lahko ponovno aktiviramo.  
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3.8.5 Dodajanje produkta povezanega s kampanjo (»New product«) 

Dodajamo  lahko prodajno ponudbo naših izdelkov/storitev, ki jih izpostavimo s kampanjo. 

 

Produkt povezan s kampanjo bomo dodali tako, da  

bomo najprej ustvarili nov produkt, saj lahko dodamo tudi obsotječega. 

 

Ustvarimo ga tako, da vnesemo potrebne podatke. 

 

in shranimo. Nato dodamo še cenik. 
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3.8.6 Aktiviramo izdelek (»Product Activation«) 

Da bo izdelek viden tudi drugim, ga moramo aktivirati.  

 

 

 

3.8.7 Dodajanje cene v cenik (»New price list item«) 

Ponovno odprimo naš nov produkt, da bomo lahko dodali novo ceno v cenik.  

 

Na razdelku »General« odprimo padajoči meni cenikov, da bomo lahko ustvarili nov cenik. 
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Na seznamu je že nekaj ustvarjenih cenikov. Mi bomo ustvarili novega. 

 

Izpolnimo formo, shranimo in zapremo.  
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Nato jo dodamo v naš izbor. 

 

Določimo še ceno in shranimo. Tako smo dodali našo novo storitev na cenik, 

 

kar lahko vidimo na spodnjem delu forme.  
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3.8.8 Dodajanje prodajne literature v kampanjo (»New sales literature«) 

V našo kampanjo bomo dodali novo prodajno literaturo.  

 

Poiščemo našo na novo ustvarjeno kampanjo in jo odpremo. 

 

Izpolnimo podatke in shranimo 
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3.9 Poročila (»Reports«) 

Poročilo je orodje s pomočjo katerega lažje analiziramo rezultate zapisov. Omogočajo nam lažji 

pregled nad podatki zapisov in nam vrnejo pomembne informacije.  

 

 

3.9.1 Ustvarjanje poročil s pomočjo naprednega iskanja  

V naprednem iskanju lahko ustvarimo novo poizvedbo, za iskanje poročil. 

 

Ustvarimo novo poizvedbo, 

 

tako, da najprej vnesemo podatke, ki jih želimo prikazati. 
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Za izvedbo bomo izbrali podatke za primerjavo marketinških kampanj. 

 

Ko smo dodali podatke za poizvedbo jo shranimo 

 

in poimenujemo, kot nov pogled. 
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Na novo ustvarjene poizvedbe za poročila najdemo v padajočem meniju pogledov (»Avaliable 

Reports«), v razdelku moji pogledi (»My Views«). 

 

Pa poglejmo. 
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3.9.2 Urejanje filtra poročila  

Filter naše poizvedbe lahko kasneje urejamo. 

 

V poročilo bomo vključili, vse podatke aktivnih kampanj za poizvedbo 

 

in ne pozabimo shraniti.  
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3.9.3 Zagon poročila (»Run report«) 

Že obstoječa poročila lahko zaženemo na več načinov. Prvi način je ta, da označenega 

zaženemo s pomočjo menijske vrstice, 

 

ali ga odpremo s klikom nanj ter ga zaženemo v poizvedbi. 

 

Takšno poročilo omogoča vodilnim lažji pregled nad podatki in informacijami za odločanje. 
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3.9.4 Ustvarjanje novega grafa (»Add new chart«) 

Za dodajanje novega grafa Dynamics CRM, moramo najprej razpreti razdelek grafov na skrajni 

desni strani pogleda.  
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Tako lahko vidimo, da v pogledu moje kampanje (»My Campaigns«) obstaja graf za primerjavo 

marketinških stroškov in marketinškega proračuna po obdobjih. Mi bomo ustvarili novega.  

 
Ustvarili bomo tortni graf, ki bo prikazal število »Mojih kampanij«, glede na status. Na 

voljo imamo več vrst grafov.  
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Najprej se nam odpre prazna forma za ustvarjanje grafov.

 

 

Nato izpolnimo željene podatke za prikaz izberemo vrsto grafa  

 

 

in shranimo.  
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Naš na novo ustvarjen graf, se bo prikazal na desni strani v pogledu »Moje kampaje«. 

 

 

V Dynamicsu CRM so grafi dinamični, tako vsebujejo realno-časovne podatke o zapisih. 
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3.10 Oblikovanje forme po meri  

Na vsaki formi se nahajajo gumbi za krmarjenje, shranjevanje, menijska vrstica in status zapisa. 

 

 

 
Formo lahko oblikujemo po meri. To bomo naredili na primeru računa stranke. V jedru 

bomo odstranili vnosno polje »Ticker Symbol«, ki ga ne bomo potrebovali za vnos 

podatkov o naših strankah. Poudariti je potrebno, da se forma spremeni na vseh 

zapisih.  
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Vnosno polje odstranimo tako, da najprej odpremo formo, 

 

in na zavihku Home izberemo »Body« (glava forme). Nato označimo poljuben element, ki ga 

želimo izbrisati , tako da se okvir obarva modro in pritisnemo gumb »Delete« na tipkovnici ali 

»Home – Edit – Remove« v menijski vrstici. V našem primeru bo to vnosno polje z napisom 

»Ticker Symbol«. Če želimo, da so spremembe na formah vidne, moramo objaviti storjene 

spremembe: »Home – Save – Publish« (glej sliko spodaj). 

 

Tako na formi računa organizacije (»Account«) nimamo več nepotrebnega vnosnega polja.  
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3.11 Namizje  (»Dashboard«)  

Namizja v programu Microsoft Dynamics CRM zagotavljajo pregled poslovnih podatkov, 

aktualnih informacij povezanih z organizacijo. Ustvarjanje sestavnih delov namizja, nam 

pomaga najti in analizirati pomembne podatke.  

 

Ustvarimo lahko dve vrsti namizja:  

 

 Uporabniško namizje: vsak uporabnik lahko ima svoje uporabniško namizje, ki ga 

lahko deli tudi z drugimi uporabniki in skupinami. Uporabnik, si lahko svoje namizje 

nastavi, kot privzeto namizje.  

 Sistemsko namizje: je privzeto namizje in je na voljo vsem uporabnikom v 

organizaciji.16 

 

3.11.1 Ustvarjanje namizja (»New Dashboard«) 

Ustvarili bomo novo uporabniško namizje. 

 

 
 

 

 

                                                 
16 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/manage-dashboards.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/manage-dashboards.aspx
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Izberemo poljubno postavitev (»Layout«) in kliknemo gumb »Ustvari« (»Create). 

 

Namizje poimenujemo »Moj Dashboard« in ga shranimo. 

 

Dodamo lahko poljubne komponente (slika zgoraj): 

 

 

 
»Chart«  dodajamo lahko različne grafikone, kot so: tortni, črtni, linijski, lijačni.  

»List« dodamo lahko različne dinamične sezname zapisov, ki so povezani z našim 

delom.  

»Web resource« dodamo lahko tudi internetni vir. 

»Iframe« tudi zapis lahko uporabimo, kot komponento namizja.  
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In jih lahko poljubno oblikujemo. 

 

Dodamo naš na novo ustvarjen graf iz prejšnjega poglavja, tako da ga poiščemo. Dodali bomo 

tudi druge poljubne komponente, ki želimo da se nam prikazujejo na namizju.  

 

 

Nato shranimo  in zapremo.  
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3.12 Delovni tokovi (»Workflows«) 

Delovni tok uporabimo, kadar želimo avtomatizirati pogosta opravila, kot so npr. samodejno 

pošiljanje potrditvenega sporočila stranki, ki naroči dostavo. Delovni tokovi torej avtomatizirajo 

poslovne procese brez uporabe uporabniškega vmesnika. Uporabniki običajno raje uporabljajo 

procese delovnih tokov, ki ne zahtevajo uporabniškega posredovanja. Vsak proces delovnega 

toka, je povezan z eno enoto. 17 18 

Delovni tokovi se nahajajo v meniju nastavitev (»Settings«) pod procesi (»Processes«).  

 

Odprli bomo naključni delovni tok in si ga podrobneje pogledali.  

 

Odprli smo delovni tok za povečanje prodaje po opravljenem servisnem primeru, kar lahko 

vidimo na zavihku »General«. Delovni tok zažene poslovni proces povečanja prodaje, kadar je 

uporabnik spreminjal zapis servisnega primera. V primeru, ko je bila stranka z rešenim 

primerom zadovoljna, z delovnim tokom ustvarimo opravilo o pošiljanju poprodajne aktivnosti 

lojalnim strankam. V nasprotnem primeru, pa ustvarimo opravilo, o klicanju stranke. S takšnim 

delovnim tokom ohranjamo dobre stike z obstoječimi strankami in večamo prodajo, hkrati pa 

zmanjšujemo število nezadovoljnih strank z aktivnim reševanjem problemov. 

  

                                                 
17http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/guide-staff-through-common-tasks-with-

processes.aspx  
18 http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40322  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/guide-staff-through-common-tasks-with-processes.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/guide-staff-through-common-tasks-with-processes.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40322
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4 Modul servis (»Service«)  
4.1 Servisni primer (»Servis case«)19 

 

Zapis servisnega primera (»Service case«) je namenjen lažjemu reševanju primerov (incidenti, 

predlogi, vprašanja) s strankami. Primere lahko povežemo s pogodbami in predmeti pogodb 

ter z bazo znanja, za lažje iskanje informacij pri reševanju primera. 20. Tako hitro pridemo do 

informacije, kateri nivo storitev opravljamo za stranke.  

Poznamo več vrst primerov:  

- Vprašanje (»Question«): omogoča vnos še nerešenih primerov 

- Problem (»Problem«): ponavljajoči se incidenti oziroma težave, ki ne omogočajo 

normalnega dela (npr. ne deluje programska oprema) 

- Predlog (»Request«): gre predvsem za svetovanje strankam 

 

4.1.1 Ustvarjanje servisnega primera (»New case«) 

Ustvarili bomo nov servisni primer (»Case«).  

 

Med aktivnimi primeri (»My Active Cases«) je več servisnih primerov. Mi bomo ustvarili novega. 

 

V meniju lahko vidimo veliko možnosti dela z primeri, vendar bomo omenili le posebnosti. 

 

 

 
Za naš primer (»Case«) bomo ustvarili problem, ki se pojavlja pri stranki podjetje 

»Nova«, ki nas je obvestila preko e-pošte na dan 03.01.2014. Stranka namreč že 

večkrat ni dobila pošiljke v celoti.  

                                                 
19 http://www.youtube.com/watch?v=q7XXuaWVc1w  
20 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-case.aspx  

 
»New Case« dodajamo lahko nove servisne primere. 

»Phone suport« omogoča voden proces podpore strankam, kadar sprejmemo klic.  

http://www.youtube.com/watch?v=q7XXuaWVc1w
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-case.aspx
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Ko je primer ustvarjen, ga poimenujemo in shranimo. 
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Takoj, ko smo ustvarili primer, ga poizkusimo rešiti sami ali ga dodelimo osebi, ki je odgovorna 

za reševanje tovrstnih problemov. Pomagamo si lahko z bazo znanja.  

 

 

 

  

 
»Resolve case« je funkcija, ki omogoča podatke za reševanje primerov, kjer lahko na 

kratko opišemo rešitev problema ter kako dolgo je trajala. 

»Cancel case« primer lahko tudi, zavržemo in kasneje ga lahko spet aktiviramo 

(»Reactivate case«). 

»Add to queue« primer lahko dodamo v vrsto sebi ali drugim uporabnikom.  
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Tako smo prišli do zadnjega koraka v procesu reševanja servisnih primerov. 
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Ko smo primer rešili je delo v njem onemogočeno, saj se preklopi v način branja (»Read only«). 

To lahko vidimo v desnem spodnjem kotu forme primera. 

 

 

Po reaktivaciji primera (»Reactivate case«), lahko primeru zamenjamo privzeti poslovni proces. 

Kot vidimo na sliki spodaj, jih je na voljo več. 
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Izbiramo lahko med sledečimi poslovnimi procesi, ki vsebujejo korake, ki jim mora slediti 

uporabnik: 

 

 

4.2 Zapisi (»Articles«)21 

Znanje dostopno za vse uporabnike, je zajeto v zapisih. Ustvarimo lahko prilagojeno knjižnico 

poslovnih informacij, vodnik proizvodov, podatkovnih listov in drugih zapisov z relevantnimi 

informacijami. 

Skrbnik kategorizira zapise, ki se nanašajo na posebne potrebe organizacije. Novi zapisi lahko 

temeljijo na predlogah, ki opredeljujejo strukturo za posamezne člene. Po tem, ko imamo 

ustvarjenih nekaj zapisov, jih lahko organizacija poveže s primerom ali pošlje strankam po e-

pošti. 

4.2.1 Iskanje zapisa 

Poiskali bomo ustvarjen zapis.  

 

Imamo možnosti z več pogoji iskanja po zapisih. 

 

  

                                                 
21http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/use-articles-in-knowledge-

base.aspx  

 
»Phone to Case Process« je privzeti proces, saj primere običajno rešujemo s 

aktivnostjo telefonskega klica. 

»Guided Service Case« zagotavlja dosleden vnos podatkov za servisne primere in da 

so priporočene aktivnosti za reševanje primerov končane.  

»Service Appointment Scheduling« nastavi opomnike v urnik za storitve in s tem 

zagotavlja, da so servisne aktivnosti končane.   

»Service Case Upsell« omogoča  povečevanje prodaje med reševanjem servisnega 

primera. 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/use-articles-in-knowledge-base.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/use-articles-in-knowledge-base.aspx
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Zapise lahko iščemo pod različnimi iskalnimi pogoji. 

Ko smo pod določenimi pogoji iskali zapise, se nam odpre ogled rezultatov iskanja (»Search 

results«) in nam prikaže želene izpise.  

 

 

 
V našem primeru bomo iskali zapis, pod točno določenimi iskalnimi pogoji (»Exact 

Words«), ki išče po besedilu objavljenih zapisov (»Full-Text Search«).  

 

Iskalni pogoj nam je vrnil dva takšna zapisa.  

  

 
»Full-Text Search« išče po besedilu objavljenih zapisov. 

»Keyword Search« išče po ključnih besedah objavljenih zapisov.  

»Title Search« išče po naslovu objavljenih zapisov. 

»Subject Search« išče po subjektu objavljenih zapisov. 

»Article Number Seach« išče po številki objavljenih zapisov. 

»Subject: 'None'« išče zapise s podobno tematiko. 

»Exact Words« išče zapise s točno določenim iskalnim pogojem. 

»Use like words« išče po besedah, ki so podobne vašim iskalnim pogojem.  
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4.3 Vrste (»Queues«)22 

Čakalna vrsta je zbirka predmetov, ki čaka na akcijo. V Dynamics CRM lahko čakalne vrste 

uporabite za dodelitev aktivnosti posamezniku ali skupini, kot so naloge, klici, e-pošta in 

sestanki. Lahko jih preusmerite, za obdelavo prošenj za storitve ali podporo.  

4.3.1 Preusmerjanje čakalne vrste (»Route queued item«) 

Preusmerili bomo čakalno vrsto, kar pomeni da jo pripišemo (»Assign«) na drugega uporabnika 

ali skupino. 

 

 

Ko odpremo čakalne vrste, se nam najprej odpre privzeti pogled naših predmetov v čakalni 

vrsti (»Items I am Working on«). 

 

 

 

Seznam je prazen, zato si bomo pogledali čakalne vrste vseh predmetov.  

 

  

                                                 
22 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-queue.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-queue.aspx
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Delo s čakalnimi vrstami nam omogoča veliko funkcionalnosti. Omenili bomo le nekatere. 

 

 

 

 
Aktivnost telefonskega klica »Telefonska predstavitev izdelka« bomo preusmerili v 

čakalno vrsto sodelavcu in mu s tem pripisali to aktivnost.  

 

 

 

V pogledu vseh predmetov čakalne vrste, lahko vidimo, v čigavi čakalni vrsti je aktivnost in kdo 

dela na njej. Med njimi je tudi aktivnost telefonskega klica, ki smo jo spremenili. 

 

 

5.1 Pogodbe (»Contracts«)23 
 

 

                                                 
23 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-contract.aspx  

 
»Routing« omogoča preusmeritev čakalne vrste na drugega uporabnika ali skupino. 

»Work on« delo na posameznem predmetom čakalne vrste.  

»Relase« sprostitev predmeta čakalne vrste. 

»Queue Item Details« doda predmet v čakalno vrsto. 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-contract.aspx
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4.4 Servisne pogodbe (»Contract«) 

Servisne pogodbe in pogodbene vrstice, določajo natančne pogoje podpore ali storitve, ki jih 

je potrebno zagotoviti našim strankam. 

4.4.1 Ustvarjanje nove pogodbe (»New contract«) 

Ustvarili bomo novo servisno pogodbo. Ko odpremo modul servisnih pogodb, se nam odpre 

privzeti pogled naših pogodb (»My contracts«), ki je še prazen. 

 

 

Najprej moramo izbrati predlogo za našo pogodbo.  
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Nato vstavimo zahtevane podatke.  

 

Ne smemo pozabiti shraniti. 
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Posamezni sklopi privzeto vsebujejo podrobnejše informacije o pogodbi.  

 

 

Ko smo ustvarili pogodbo in jo shranili imamo na voljo veliko funkcionalnosti. 

 
Ustvarili smo servisno pogodbo o sodelovanju z podjetjem »Nova«, ki velja eno leto. 

Cene storitev še niso znane. Uporabili smo predlogo servisa za ustvarjanje pogodbe. 

Stranka nam bo znesek pogodbe za servisne storitve plačevala mesečno na račun.    

 

  

 
Sklop »Header« vsebuje enolično oznako pogodbe (»Contract ID«), ime pogodbe 

(»Contract Name«), ime stranke (»Customer«), kraj nastanka pogodbe (»Contract 

Address«), začetni (»Contract Start Date«) in končni datum (»Contract End Date«) ter 

trajanje pogodbe v dnevih (»Duration In Days«).  

Sklop »Contract Type« vsebuje podatke o tipu pogodbe, ki opredeli popust v znesku 

ali procentih in nivo storitev.  

Sklop »History« vsebuje podatke o predlogi pogodbe, ki smo jo uporabili ter 

podatek o uporabniku, ki jo je ustvaril.  

Sklop »Description« v ta razdelek lahko vnašamo dodatne opise pogodbe. 

Sklop »Contract Lines« so vrstice pogodbe, ki jih lahko dodajamo. 

Sklop »Billing Information« vsebuje informacije o plačniku ter načinu in datumu 

plačila. 

Sklop »Pricing« vsebuje podatke o ceni storitev, ki so zajete v pogodbi. 
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Nekatere funkcionalnosti lahko pripišemo samo delu s servisnimi pogodbami.  

 

4.4.2 Ustvarjanje nove vrstice pogodbe (»New contract line«) 

Ustvarili bomo novo vrstico servisne pogodbe. 

 

 

Vnesimo zahtevane podatke in shranimo. 

  

 
»Invoice contract« omogoča izstavljanje računa za pogodbo. 

»Copy contract« pogodbo lahko tudi kopiramo in uporabimo za druge stranke, ki 

potrebujejo enak   nivo storitev. 

»Set calendar« v koledar lahko umestimo trajanje pogodbe, tako lažje vidimo kdaj 

poteče. 

»Recalculate« omogoča, da na novo preračunamo pogodbo. 
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Dodali smo novo vrstico pogodbe, ki je v našem primeru »Popust«. Tako smo podjetju 

»Nova« za IT storitve podpore omogočili nov popust, ki traja tako dolgo kot pogodba.     

 

 

 

Ustvarjena vrstica pogodbe je vidna na formi pogodbe v razdelku pogodbene vrstice 

(»Contract Lines«). 
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Vidna pa je tudi v našem pogledu vseh pogodb (»All Contract«). 
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Več informacij o Microsoft Dynamics CRM: 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm.aspx 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm.aspx
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