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1. Leady 

a. Shrnutí 
Cílem řešení je umožnit uživateli Microsoft Dynamics CRM (dále jen CRM) automaticky stahovat do 

CRM informace o firmách, které navštívily webové stránky. V CRM se tyto firmy objeví jako zájemci a 

budou připraveny k dalšímu zpracování dle standardních postupů. 

Výhody řešení: 

 Automatické generování zájemců, kteří projevili skutečný zájem 

 Podrobné informace o každém zájemci (obor činnosti, obrat, kontakty, navštívené stránky) 

 Součást CRM 

 Možnost doplnění dalších podpůrných informací pro obchodníka jako je dohledání, zda je 

návštěvník webu existujícím zákazníkem, konkurencí nebo zda není na blacklistu. 

b. Popis modulu 
Data se z portálu Leady.cz stahují do CRM automaticky dvěma způsoby: 

- Každých x hodin dle parametru „Interval stahování“  

- 1 x denně v 5:00 se stahuje výsledný soubor za minulý den 

Stažené leady se ukládají ve standardní entitě Zájemce, která je rozšířena o potřebná pole tak, aby se 

uložily všechny dostupné informace. 

V novém zobrazení entity Zájemci je vidět přehled návštěv firemních stránek za posledních 7 dní. Pro 

lepší přehlednost a zefektivnění práce obchodníků jsou data automaticky doplněna o tato pole: 

- Zjištění, zda návštěvník webu není stávajícím zákazníkem 

- Doplnění o osobu odpovědnou za existujícího zákazníka (vlastník záznamu) 

- Rozlišení, zda daný návštěvník není konkurencí nebo zda není na blacklistu 

- Počet otevřených příležitostí u stávajícího zákazníka 

 

Obrázek 1-1 Přehled návštěvníků stránek za posledních 7 dní 

V detailu – na formuláři Zájemce pak uživatel najde další informace přenesené z portálu Leady.cz jako 

jsou: 

- Údaje o dané společnosti 

- Kontaktní osoby včetně emailu a telefonu 

- Obrat, počet zaměstnanců a odvětví činnosti 

- Počet navštívených stránek a čas na nich strávený 
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- Vstupní stránku a vyhledávací řetězec  

 

Obrázek 1-2 Formulář zájemce 

V souvisejících záznamech pak je možno zjistit všechny stránky, které byly navštíveny včetně času na 

nich stráveném. 

 

Obrázek 1-3 Přehled navštívených stránek 

Všechny výše uvedená data lze použít k vyhledání nebo segmentaci záznamů například pro cílené 

zaměření marketingové kampaně nebo přesnému obchodnímu reportingu. 
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c. Technické podrobnosti o modulu 
Modul je určen pro Microsoft Dynamics CRM verze 2011 a 2013 ve variantách nasazení onpremise i 

online. 

Instalace spočívá v importu řešení, nastavení parametrů komunikace se službou Leady a případné 

začlenění do stávajících formulářů a zobrazení. 

 

Obrázek 1-4 Nastavení modulu Leady 
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2. MERK 

a. Shrnutí 
Cílem řešení je umožnit uživateli Microsoft Dynamics CRM (dále jen CRM) ověřit a doplnit data 

obchodního vztahu z databáze MERK a zobrazit na formuláři firmy všechny související informace. 

Výhody řešení: 

 Rozšířená data umožní lépe segmentovat obchodní vztahy 

 Snížení náročnosti a chybovosti při zadávání nových obchodních vztahů 

 Zobrazení všech souvisejících dat na jednom místě 

b. Popis modulu 
Aktualizace dat firem (obchodních vztahů) v CRM je možná dvěma způsoby: 

- Automaticky – pomocí workflow, která tato data doplňuje u nově založených nebo 

importovaných záznamů 

- Ručně – stisknutím tlačítka v panelu nástrojů 

V obou případech CRM provede dotaz do databáze MERK dle IČ daného obchodního vztahu.  

Při ruční aktualizaci jsou získaná data zobrazena v dialogovém okně společně s aktuálními daty 

z CRM. Uživatel si může vybrat, zda pro dané pole zachová aktuální hodnotu z CRM nebo pole 

aktualizuje daty z databáze MERK. 

 

Obrázek 1-5 Výběr dat při aktualizaci záznamu 

Po potvrzení výběru je záznam v entitě Obchodní vztah aktualizován. Je také uložen datum 

aktualizace. 
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Obrázek 1-6  Formulář obchodního vztahu doplněný o informace z databáze MERK 

Uložené informace lze použít k vyhledání nebo segmentaci záznamů například pro cílené zaměření 

marketingové kampaně nebo přesnému obchodnímu reportingu. 
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Dále se přímo ve formuláři obchodního vztahu zobrazují další informace k danému subjektu, které 

poskytuje databáze MERK. 
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Obrázek 1-7 iFrame MERK na formuláři obchodního vztahu 

Kromě informací z databáze MERK se mohou ve formuláři zobrazovat i data ze služby Monitora, která 

monitoruje media, konkurenci i zákazníky. Uživatel pak dokáže lépe vyhodnotit zásah vlastních i 

konkurenčních marketingových a PR aktivit na internetu i mimo internet. Může také sledovat aktivity 

konkurence a svých zákazníků. 

 

Obrázek 1-8 iFrame Monitora na formuláři obchodního vztahu 

c. Technické podrobnosti o modulu 
Modul je určen pro Microsoft Dynamics CRM verze 2011 a 2013 ve variantách nasazení onpremise i 

online. 
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Instalace spočívá v importu řešení, nastavení parametrů komunikace se službou MERK a případné 

začlenění do stávajících formulářů a zobrazení. 

 

Obrázek 1-9 Nastavení modulu MERK 
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3. O společnosti Byznys CRM 
Byznys CRM je dynamická společnost specializující se na oblast řízení vztahů se zákazníky a 

optimalizací dalších klíčových firemních procesů. Pomáhá svým klientům zvyšovat produktivitu 

zaměstnanců zejména v odděleních obchodu, marketingu a služeb zákazníkům, ale i jiných stěžejních 

oblastech. Úspěch společnosti Byznys CRM je vystaven na úspěchu jejich zákazníků, proto se vždy 

snaží o jejich maximální spokojenost a co možná nejvyšší kvalitu dodávaných služeb za rozumnou 

cenu. 

Nabízí komplexní služby při projektech CRM - řízení vztahů se zákazníky nebo xRM - řízení vztahů s 

partnery, dodavateli či jinými subjekty. Zaměstnanci společnosti Byznys CRM jsou schopni svým 

klientům poradit ve všech fázích projektu od definování cílů a strategií, přes analýzu funkčních a 

procesních požadavků, nasazení podpůrného informačního systému Microsoft Dynamics CRM, 

včetně vlastních add-on balíčků k tomuto řešení, až po integraci s jinými systémy a poimplementační 

podporu. Více informací je na webových stránkách www.byznyscrm.cz. 

Společnost Byznys CRM zaměstnává a spolupracuje s největšími lokálními i zahraničními odborníky v 

oblasti CRM a má za sebou řadu úspěšných projektů a spokojených zákazníků, kteří jsou sami lídry v 

oblasti péče o klienty. Všichni konzultanti a projektoví manažeři mají více než 15leté zkušenosti z 

projektů implementace ERP a CRM systémů a optimalizace firemních procesů. Jsou připraveni se s 

vámi o své zkušenosti a znalosti podělit, abyste rychle a bez rizik dosáhli vytyčených cílů. 

Ve svém středu má společnost Byznys CRM bývalé dlouhodobé zaměstnance společnosti Microsoft, 

zastávající různé funkce v divizi Microsoft Dynamics. Kromě samotných projektů se věnují také 

přednášení na vysokých školách a odborných konferencích a publikační činnosti v různých 

ekonomických a technických médiích. 

V listopadu 2012 získala společnost Byznys CRM kompetenci Silver Customer Relationship 

Management v Microsoft partnerském programu. Tento statut je trvalým závazkem dodávat svým 

klientům moderní řešení, jež pro ně budou konkurenční výhodou umožňující se lépe prosadit na trhu. 

 

Byznys CRM s.r.o. 

Roháčova 188/37, Praha 3 

IČ 24177091, DIČ CZ24177091 

Tel.: +420 724 067 404 

Email: info@byznyscrm.cz 

Web: www.byznyscrm.cz  
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4. O společnosti IMPER CZ 
Společnost IMPER CZ dodává informace, které pomáhají zlepšovat obchodní i marketingové výsledky 

našich zákazníků. 

Vytváří unikátní databázi firem v ČR, která čerpá z více než 50 veřejně dostupných i komerčních 

zdrojů. Hlavním úkolem je udržovat tyto vzájemně nehomogenní databáze v jednom homogenním 

celku, který je validován, aktualizován, obohacen a dále poskytnut prostřednictvím technicky i 

uživatelsky vyspělých webových aplikací. 

MERK je nejkvalitnější a nejobsáhlejší databáze firem v ČR. Obsahuje detailní informace o všech 

firmách v ČR. Mimo jiné obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let, ověřené telefony, emaily, 

kontaktní osoby, manažery a více než 137 dalších informací u každé firmy či živnostníka v ČR. 

LEADY je unikátní aplikace, která dokáže zjistit, jaké firmy navštívily Váš web a co je zaujalo. Doplní 

telefony, kontakty na manažery a mnoho dalších informací. 

IMPER CZ, s.r.o. 

Plzeňská 247/59, Praha 5 

IČO:28547888 

Tel.: +420 774 171 326, +420 257 224 099 

Email: obchod@imper.cz 

Web: www.imper.cz/ 

 


