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Spracúvanie údajov o zákazníkoch v reálnom case

Interakcia s moderným zákazníkom

Do roku 2020 sa zákaznícka skúsenosť 
stane najdôležitejším faktorom 

odlíšenia značky, čím predbehne 
cenu aj samotný produkt.1

Moc je v rukách zákazníka

Zákazníci nemali doteraz nikdy takú moc a neboli 

takí nároční ako dnes. Na základe toho sa úplne 

mení spôsob, akým fungujú celé oblasti činností. 

Marketingoví odborníci už nemôžu slepo veriť 

tomu, že ich nová kampaň sa skutočne dostane 

k cieľovej skupine. Rovnako predajcovia si nemôžu 

pri posielaní ponúk dovoliť ani najmenšie zaváha-

nie. A servisné oddelenia nemôžu očakávať, 

že zákazníci sa uspokoja s tým, že sa oprava poda-

rila až na tretí pokus. Aby ste zákazníka dokázali 

presvedčiť a zaujať, musíte sa plne sústrediť na jeho 

želania. A to je možné len vtedy, ak všetky údaje 

z každej interakcie s každým zákazníkom sú centra-

lizovane ukladané, jednotne spracúvané a následne 

prístupné všetkým zainteresovaným osobám. 

Integrujte každý proces zahrnajúci 

interakciu so zákazníkom

Presne to vám pomôže zabezpečiť balík SAP® 

C/4HANA. Tento balík spája riešenia na podporu 

obchodovania známe pod starším názvom SAP 

Hybris® s aplikáciami na mieru šitými v oblastiach 

marketingu, predaja a služieb so systémom na správu 

údajov zákazníka, ktorý spĺňa tie najprísnejšie 

predpisy na ochranu údajov a súkromia. Ak k tomu 

pridáte najnovšie trendy v oblasti strojového učenia, 

získate systém, ktorý ponúka všetko, čo potrebujete 

na interakciu so zákazníkom v reálnom čase.

SAP Customer Data Cloud: Budujte 

digitálne vztahy založené na dôvere

Riešenie SAP Customer Data Cloud (v minulosti ponú-

kané pod značkou Gigya) predstavuje špičkovú platfor-

mu na správu identity zákazníka a prístupu a tvorí jednu 

z kľúčových súčastí systému SAP C/4HANA. Môžete 

ho vnímať ako nástroj na budovanie dôvery zákazníka, 

ktorý mu poskytuje plnú kontrolu a dokonalý prehľad 

o osobných údajoch, ktoré vám poskytol. Doplňte 

do svojho webového obchodu prihlásenie pomocou 

konta sociálnej siete a zmeňte neznámych návštevníkov 

na registrovaných používateľov. Umožnite im jednodu-

cho si prezerať a upravovať údaje v ich profile a dajte 

im možnosť poskytnúť alebo odmietnuť súhlas s použi-

tím daných informácií. Takáto funkcia zvyšuje ochotu 

zákazníkov poskytnúť svoje údaje, ktoré vy môžete 

použiť na poskytovanie prispôsobených služieb. SAP 

Customer Data Cloud vám zároveň umožňuje ukladať 

údaje zákazníkov na jednom mieste a odtiaľ ich posky-

tovať všetkým členom vášho tímu.  

84 organizácií 
pracujúcich 
na zlepšovaní 
zákazníckej 
skúsenosti 
vykázalo zvýšenie 
výnosov.2

%

1 Zdroj: „Zákazníci 2020: Správa o napredovaní“, Walker, 2017
2 Zdroj: „Globálna správa z roku 2017 porovnávajúca zákaznícku skúsenosť“, Dimension Data 



SAP Marketing Cloud: Aby vaša ponuka 

bola relevantná 

Ak chcete byť o krok pred zákazníkom, vaše 

marketingové oddelenie musí dokázať identifikovať 

individuálne potreby zákazníka a automaticky 

pre neho vytvárať prispôsobené kampane. Práve 

to umožňuje riešenie SAP Marketing Cloud vďaka 

prepojeniu informácií z rôznych zdrojov s centrálnym 

profilom zákazníka: Kedy a kde zákazníci nakúpili? 

O čom zákazník diskutuje na sociálnych sieťach? 

Aké ponuky mu už predajné oddelenie zaslalo? 

Ak máte k dispozícii takéto údaje, plánovanie, 

realizácia a cielenie marketingu bude oveľa 

presnejšie a rýchlejšie. 

SAP Sales Cloud: Presvedcte vedomostami

Aby ste si dokázali získať a udržať zákazníka v modernom 

svete obchodu, musíte dokonale poznať svoju vlastnú 

ponuku, ponuku konkurencie a samozrejme aj každého 

zákazníka. Len tak si dokážu predajcovia udržať 

dokonalý prehľad a pripravovať vhodné ponuky. SAP 

Sales Cloud kombinuje informácie o kupujúcich, 

trhoch a konkurentoch s cieľom zjednodušiť a 

zefektívniť riadenie predajného procesu. Výsledky 

jednotlivých predajných aktivít, ako sú napríklad rôz-

ne akcie alebo osobné zľavy, možno vyhodnocovať 

v reálnom čase. Dokážete pripraviť oveľa presnejšiu 

prognózu predaja, zachovať si kontrolu nad všetkými 

činnosťami a optimalizovať proces od identifikácie 

potenciálneho zákazníka po objednávku.

SAP Commerce Cloud: Využívajte 

všetky predajné kanály 

Ak obchodujete s inými firmami, používanie webo-

vého obchodu je dnes už nevyhnutnosťou. Zákazníci 

očakávajú, že bude dôsledne prepojený s vašimi ostat-

nými predajnými kanálmi. Napríklad zľavy dohodnu-

té na základe osobných rokovaní sa musia automaticky 

prejaviť aj v online obchode. S pomocou riešenia SAP 

Commerce Cloud môžete vytvoriť viackanálovú predajnú 

stratégiu prepájajúcu správu objednávok z online a offline 

zdrojov. Informácie o výrobkoch sú vždy aktuálne 

a špecifické údaje zákazníkov, ako napr. preferovaný 

spôsob úhrady, sú ukladané centrálne. 

SAP Service Cloud: Poskytujte podporu 

s lahkostou

Či prostredníctvom samoobslužného portálu, telefo-

nického centra alebo technickej podpory u zákazníka, 

vaši zákazníci očakávajú dokonalé služby. SAP Service 

Cloud vášmu tímu umožní poskytovať zákazníkom 

v každej fáze konzistentné služby zohľadňujúce okolnosti 

bez ohľadu na kanál alebo zariadenie. Zákazníkov určite 

poteší príkladná integrácia služieb vždy a všade, 

kde ju očakávajú. A vďaka ďalším dostupným 

informáciám dokážu vaši pracovníci oddelenia služieb 

dokonca generovať nové predajné príležitosti.

IT perspektíva: Získajte slobodu 

s riadenými službami

Pre IT oddelenia je situácia náročná. Aj keď sa cloud 

computing stal jedným z najdôležitejších faktorov 

úspechu v procese digitálnej transformácie a vytvárania 

aktívnejšieho, flexibilnejšieho a škálovateľnejšieho IT 

prostredia, často je náročné nájsť špecializovaných 

zamestnancov, ktorí sa tejto téme venujú. V spoločnosti 

itelligence ponúkame poradenské služby, ktoré pot-

rebujete – od úvodného plánovania a tvorby verejnej, 

privátnej alebo hybridnej cloudovej stratégie až po kom-

plexnú správu vašich SAP riešení. Ako globálny partner 

spoločnosti Amazon Web Services (AWS) vám dokážeme 

ponúknuť maximálne škálovateľné cloudové služby 

v kombinácii s bohatými skúsenosťami s riešeniami SAP 

a pripraviť tak stratégiu prispôsobenú vášmu obchod-

nému modelu, rozpočtu a cieľom. Preto bez ohľadu 

na to, či sú vaše požiadavky na informačné technológie 

ustálené alebo sa menia často, vždy budete mať po boku 

správneho partnera.

Strucný prehlad: Portfólio SAP Customer Experience
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Vďaka mnohým rokom skúseností so systémami SAP 

a Hybris dokáže spoločnosť itelligence poskytnúť firmám 

všetko, čo potrebujú na sprevádzkovanie nových systémov 

SAP Customer Experience a SAP C/4HANA.  

 

Kompletné riešenia ako balík SAP C/4HANA a serverový systém 

SAP S/4HANA sme pomáhali zavádzať v organizáciách všetkých 

veľkostí a naše projekty získali viacero ocenení SAP Hybris. 

Zároveň sa môžeme popýšiť množstvom úspešne dokončených 

projektov SAP Hybris v prostredí B2B aj B2C na celom svete.  

 

Vďaka zmenám, ktoré SAP zavádza v prostredí CRM, význam 

odborného partnera v nasledujúcich rokoch ešte viac vzrastie.

Preco itelligence?

Spoločnosť itelligence už takmer 30 rokov spolupracuje s malými 

aj veľkými firmami a pomáha im vyťažiť maximum z riešení SAP.  

Podporu im poskytujeme vo všetkých fázach od plánovania 

a konzultácií cez implementáciu a prevádzku až po riadené služby.

Dalšie informácie 
o premene 
zákazníckej 
skúsenosti pomocou 
balíka SAP C/4HANA 
nájdete online. 
» www.itelligencegroup.com
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