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Výběr CRM systému pro drobné 
podniky a osoby samostatně výdělečně 
činné 
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Abstrakt 
Akademická literatura se nedostatečně věnuje výběru CRM pro drobné podniky a osoby samostatně 

výdělečně činné. Drobné podniky mají 1 – 9 zaměstnanců. I tyto podniky by měli mít CRM pro větší 

kontrolu vztahů se zákazníky, zakázek a výkonnosti týmu. Včasnou implementací CRM vytváří podnik 

dobré podmínky k budoucímu růstu. Faktory výběru CRM u těchto podnikatelů se liší od výběru CRM 

v malých a středních podnicích. Drobní podnikatelé potřebují systém, který zabezpečí jejich 

požadavky, je jednoduchý na implementaci, je dostupný levně nebo zdarma, podporuje přístup 

z mobilních zařízení, lze jej jednoduše integrovat s dalšími službami a podporuje týmovou práci. 

V poslední části práce jsou srovnána vybraná CRM, kterými jsou: Insightly, FreeCRM, Zoho CRM a 

Anabix. Nejlépe v testu dopadlo FreeCRM, ale je vždy důležité zvážit požadavky konkrétní jednotky. V 

tématu CRM pro drobné společnosti je stále spousta nevyřešených otázek a podnětů pro další 

výzkum. 
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1 Úvod 
Akademická i odborná literatura velmi dobře pokrývá problematiku výběru a implementace systému 

pro řízení vztahů se zákazníky (anglicky Customer relationship management, dále v práci CRM). 

Existují ovšem segmenty, které jsou v podobných článcích opomíjené, a to jsou drobné podniky (dále 

v práci DP) a osoby samostatně výdělečně činné, někdy také nazýváni jako specialisté na volné noze 

(dále v práci OSVČ). Tyto segmenty velmi často využívají pro správu svých klientských databází 

tabulky ze svých kancelářských balíků, eventuelně sdílené tabulky na Office 365 nebo Google Docs. I 

pro tyto podnikatele existují na trhu hotová CRM řešení, která by mohla významně pomoci jejich 

podnikání.  

Cílem této práce je ukázat, co může CRM přinést této skupině podnikatelů, jaké jsou faktory výběru 

CRM a jak se výběr systému v těchto drobných podnicích liší od výběru CRM v malých a středních 

podnicích (dále v práci SME) a poskytnout podnikatelům přehled existujících řešení na trhu a 

parametrů, které by neměli opomenout při výběru řešení pro jejich podnikání.  

2 Metodika  
Ve výzkumné části práce je definováno, kdo jsou drobní podnikatelé a jaké je jejich aktuální postavení 

na trhu. Využita jsou oficiální data z Evropské unie, Českého statistického úřadu a Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Následně jsou zohledněny i trendy, které nejsou zatím zpracovávány v oficiálních 

statistikách, ale jsou vzhledem k aktuální situaci nezpochybnitelné – nemohou být ovšem naprosto 

přesně vyhodnoceny.  

Dále se práce zabývá důvody, proč by měla společnost zavést CRM. Podkladem pro tuto část je 

literatura, která se zabývá zaváděním CRM v SME uvedená v kapitole Literatura. Zajímavým zjištěním 

bylo, že faktory výběru se v literatuře v různých formách opakují. Z tohoto důvodu byl v další části, 

která se věnovala specifikům výběru CRM v drobných podnicích, využit jako hlavních podklad článek 

od Žebráka z roku 2007, který dosahuje nadčasové platnosti. Tento článek byl prokládán názory 

dalších autorů. V této části byl často využit subjektivní názor. Subjektivní názory jsou vždy označeny a 

vysvětleny, aby bylo možné s nimi dále pracovat.  

Poslední část se zabývá srovnáním vybraných CRM. Metodika srovnání je podrobně rozepsána 

v kapitolách Faktory výběru CRM a Srovnání vybraných CRM systémů, z důvodu plynulejší návaznosti 

textu.  

3 Výběr CRM systému pro drobné podniky a OSVČ 

3.1 Kdo jsou drobné společnosti a specialisté na volné noze 
Doporučení Evropské unie rozděluje segment malých a středních podniků (SME) na mikro, malé a 

středně-velké společnosti. Středně velká společnost (medium-sized) má mezi 50 - 250 zaměstanci, 

malá (small) má mezi 10 - 50 a mikro společnost má méně než 10 zaměstnanců (Evropská unie, 

2003). V České republice se používá pro mikro společnosti výraz drobné společnosti a tyto drobné 

společnosti (v ČR 1 – 9 zaměstnanců) se podílejí z 96 % na celkovém počtu společností v ČR (Český 

statistický úřad, 2013). Jak již bylo řečeno v úvodu, většina jak akademické tak odborné literatury o 

CRM tento segment drobných podniků téměř ignoruje. Samozřejmě, dalším důležitým faktorem je 
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obrat společnosti, odvětví a její zisk, ale obecně se dá říci, že většina článků, které se zabývají 

implementací CRM, se věnuje malým a středním podnikům a nezaměřuje se na specifika drobných 

podniků, které od CRM mají jiná očekávání, než podniky malé a střední. 

Další skupinou, kterou se zabývá tato práce, jsou specialisté na volné noze (=OSVČ). V USA je dle 

statistik na volné noze každý třetí Američan (Vlach, 2013), v České republice každý desátý a 

profesionálů na volné noze přibývá (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013). Tento názor zastává i 

Robert Vlach (2013), který provozuje portál navolnenoze.cz, který sdružuje nezávislé profesionály 

z různých odvětví. Růst počtu profesionálů na volné noze podporují i nové názorové trendy jako je 

infomarketing. Tento trend je relativně nový, ale již nyní je jasné, že jej následují tisíce lidí v České 

republice, což vyplývá z počtů návštěvnosti konferencí a seminářů na toto téma, např. Milionové 

impérium ŽIVĚ, NEURORESTART nebo pravidelná setkání Smart Community (Kirš, 2013; Čmolík, 2013; 

Blažek, 2013; Popek, 2013). Podrobný popis infomarketingu a produktů není nezbytný v této práci, 

důležitý je fakt, že směr se rovněž podílí na růstu podnikatelů v České republice, tito podnikatelé 

začínají s velmi nízkým rozpočtem.  

3.2 Proč by měli DP a OSVČ zavádět CRM  
Na tomto místě by bylo vhodné definovat CRM. Pro potřeby této práce bude relevantní definice: 

„CRM je informační systém, který zaznamená zákazníkovu interakci s firmou a umožňuje 

zaměstnancům okamžitě zobrazit informace o klientovi, jako jsou minulé a současné prodeje nebo 

záznamy o opravách, reklamacích, (ne)vyřešených záznamech nebo telefonních hovorech“ (Nguyen, 

Sherif, Newby, 2007, s. 2).  

Obě skupiny mají několik společných znaků:  

 nízký rozpočet na CRM 

 několik desítek klientů  

 často neznalost informačních technologií  

 často neznalost produktů CRM 

Ale jako všichni podnikatelé, mají snahu udělat to nejlepší pro své klienty a tím i pro sebe. A v tomto 

může CRM systém pomoci, což zmiňuje i Davids (1999, s. 2-3), který zdůrazňuje, že by se společnost 

měla vždy zeptat při zavádění CRM: „Co to přinese zákazníkovi?“ a „Co to přinese mně?“. Zatímco 

výhody pro zákazníka se výrazně liší dle odvětví a podnikatel by měl vědět, jaké výhody CRM 

zákazníkům přinese, podnikatelovi by mělo CRM pomoci udržovat lepší přehled o zákaznících, 

identifikovat důležité zákazníky, o které by se měl lépe starat, z čehož vyplývá, že by měl podnikatel 

získat lepší přehled o obchodních aktivitách (Davids, 1999). Dalším důvodem, proč by i DP a OSVČ 

měli zavést CRM je výhoda, kterou s ním získají, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti. 

Společnosti, které dlouho otálejí s implementací CRM, mohou být po zavedení natolik zavaleni daty 

z minulých období, že nedokážou se systémem efektivně pracovat. Příkladem může být jeden velký 

výrobce automobilů, který po importu dat zjistil, že má tolik klientů, že neví, co s nimi – tak nedělal 

nic a implementace CRM skončila významnou ztrátou (Davids, 1999, s. 5).  

3.3 Faktory výběru CRM 
Tato část práce bude vystavěna na principu porovnání potřeb DP a OSVČ v kontrastu malých a 

středních podniků pro větší pochopení první skupiny. Zejména má kapitola za cíl vymezit potřeby DP 

a OSVČ, které budou podkladem pro srovnání vybraných CRM v další části.  
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Žebrák (2007) uvádí následujících 5 faktorů výběru CRM pro SME.  

1. Kvalita dat – Žebrák (2007) uvádí, že CRM systém by měl pomoci seskupovat data o klientech 

podobně jako Davids (1999), aby bylo možné poskytovat lepší služby a systém přinesl podniku 

požadovaný prospěch. Dle mého názoru, toto je základní funkcionalita CRM systému, kterou 

potřebuje podnikatel bez ohledu na právní formu či velikost.  

2. Práce s dokumenty – CRM by mělo poskytovat možnost přiřadit ke klientovi, příležitosti či projektu 

dokumenty, které se daného případu týkají, např. poptávku od klienta, nabídku klientovi nebo 

projektovou dokumentaci. Domnívám se, že základní práce s dokumenty by měla být součástí 

jakéhokoliv CRM. Je otázkou, do jaké míry by měl CRM systém tuto funkcionalitu rozvíjet, aby se 

nestalo, že z CRM systému se stane ECM. 

3. Vyhodnocování obchodních případů – Žebrák (2007) uvádí, že „potřeba CRM řešení v organizaci 

vychází z jednoho základního předpokladu, totiž že v důsledku jeho použití dojde ke zlepšení 

požadovaných výsledků zmíněné organizace.“ A tyto výsledky je nutné měřit a vyhodnocovat. Marks 

(2013) konstatuje, že CRM není nic jiného než databáze, ačkoliv společnosti jako Microsoft, Sage 

nebo Salesforce se snaží klienty přesvědčit o opaku. To co dělá z CRM silnou zbraň, jsou právě 

reporty, v jaké fázi se nachází projekty (pipeline), kolik peněz je v příležitostech, kolik příležitostí bylo 

vyhraných / prohraných a proč a to vše uspořádané do reportů, které jsou odpovědným pracovníkem 

pravidelně vyhodnocovány. Dle mého názoru, reporting je extrémně důležitý a CRM software by jej 

měl obsahovat.  

4. Přehlednost a podpora týmové práce – Vzhledem k popisu cílové skupiny v kapitole Kdo jsou 

drobné společnosti a specialisté na volné noze většině jednotek postačuje základní podpora týmové 

práce, která bývá součástí free řešení. Např. FreeCRM umožňuje až 5 uživatelů zdarma, Insightly 3. 

Týmová práce je každopádně důležitou součástí CRM, jak uvádí Michal Pokorný, spolumajitel 

společnosti Hellit, s. r. o., která využívá pro správu příležitostí a projektů CRM systém Insightly. Ve 

společnosti jsou 3 uživatelé, kteří spravují příležitosti a projekty a díky propojení e-mailů hostovaných 

na Googlu se systémem Insightly, může komunikovat s jedním klientem celý tým a nedojde přitom 

k duplicitnímu řešení záležitostí. Podpora týmové práce podporuje i zdravou soutěživost, jelikož lze 

vytvořit přehled příležitostí dle jejich vlastníka.  

Přehlednost je v systému velmi důležitá, ale na druhou stranu je nutné zmínit, že se jedná o velmi 

subjektivní měřítko. 

5. Mobilita a otevřenost -  S rozvojem mobilních zařízení a tabletů je podpora pro tato zařízení velmi 

důležitá, je ovšem vždy nutné zvážit potřeby konkrétního uživatele, zda často využívá mobilní zařízení 

a jak často je v terénu bez přístupu k počítači či notebooku. Nevoral (2011) ještě zdůrazňuje, že to že 

je systém dostupný online neznamená, že je mobilní. Otevřenost systému je pro malé podnikatele 

také důležitá. Žebrák (2007) v článku uvažuje zejména otevřenost ve smyslu integrace s dalšími 

součástmi firemního ERP, podnikatelé z cílové skupiny spíše ocení otevřenost ve smyslu integrace 

populárních služeb, jako je Outlook, MS Office, Google Apps nebo mailingové systémy jako je 

MailChimp. Při hodnocení vybraných CRM byl kladen důraz i na podporu spolupráce přes API. Jelikož 

velmi omezený počet uživatelů z cílové skupiny ovládá programování na úrovni, že by byly schopní si 

vytvořit můstek mezi svojí službou a CRM a většinou pro to ani nemají rozpočet, větší bodové 

ohodnocení bude věnováno připravenosti produktu pro integraci s populárními službami.  
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6. Rychlost nasazení – Literatura zabývající se implementací CRM do malých a středních podniků 

uvažuje implementaci v řádu měsíců, dokonce i let (Žebrák, 2007; Davids, 1999; Nguyen, Sherif, 

Newby, 2007). Podnikatel z definované cílové skupiny nemá tolik času a ani prostředky, aby tuto 

dobu hradil vývoj. Musí tedy využít již vytvořené řešení, které bude vyhovovat jeho potřebám a toto 

řešení musí mít v případě potřeby možnost upravit a vzhledem k finančnímu omezení velmi snadnou 

cestou. Implementace je poté otázkou dnů, maximálně týdnů. Aby mohl člověk se základními 

znalostmi IT implementovat CRM, musí mít systém velmi dobře zpracovanou nápovědu.  

7. Technologie a cena – Jediným přijatelným modelem pro většinu uživatelů z cílové skupiny je 

software fungující na modelu SaaS – Software as a Service s daty v cloudu, který Žebrák (2007) uvádí 

jako „stále více přijatelnější pro malé a střední podniky“. Samozřejmě, pro některé technicky zdatné 

zástupce cílové skupiny může být efektivnější a v konečném součtu levnější využít některý z open-

source CRM. Z definice cílové skupiny, ale není většina zástupců natolik technicky zdatná, takže bude 

potřebovat již hotové řešení, hostované u poskytovatele služby, které bude jednoduché 

implementovat. A toto „snové“ CRM budou chtít s minimálními náklady, ideálně s nulovými nebo 

ekvivalentními k vlastní práci, která byla strávena implementací.  

Prohledal jsem tedy internet s cílem vyhledat tato řešení, která mají možnost licence zdarma na 

neomezenou dobu se smysluplnými omezeními, obsahují všechny funkcionality, které vyhovují výše 

popsané specifikaci. Zejména cenové omezení velmi zužilo okruh kandidátů.  Z velké části jsem 

využíval vlastních zkušeností s využíváním CRM a znalostí o definované cílové skupině, které jsem 

nabyl během networkingových akcí a členstvím v asociacích, které podnikatele z cílové skupiny 

sdružují. Při stanovování kandidátů jsem také vycházel z recenzí uživatelů na internetu. Z více než 

dvou desítek možných kandidátů byly po aplikaci kritérií 1 – 7 k srovnání nakonec vybrána tři CRM, a 

to: Insightly, FreeCRM a Zoho CRM. Následně byl tento seznam rozšířen o čtvrté CRM, český systém 

Anabix, který sice nesplňuje podmínky licence zdarma na neomezenou dobu, ale licenční poplatek za 

plnou verzi s podporou je natolik nízký, že byl do srovnání nakonec zahrnut.  

3.4 Srovnání vybraných CRM systémů 
Kritéria 1 – 7 uvedená v předchozí kapitole by se velmi složitě numericky vyhodnocovala a ne všechny 

jsou důležitá pro cílovou skupinu.  Upravenými kritérii pro hodnocení systémů jsou:  

Standardní funkcionalista (maximálně +3 body) - Za naprostou samozřejmost považuji práci s 

kontakty, firmami, příležitostmi, projekty, kalendáři, úkoly a vytváření vztahů mezi nimi. 

Samozřejmostí je také dobře strukturovaná nápověda, kde všechny systémy vyhověly. V tomto 

ohledu může získat systém pouze plusové body, pokud obsahuje něco navíc - např. propracovanou 

evidenci  telefonických hovorů.  

Reporty (maximálně 10 bodů) – již v minulé kapitole byly reporty označeny za kriticky důležitou 

součást CRM. 0 bodů obdrží systém, který nepodporuje reporty vůbec, 5 bodů ten, který obsahuje 

základní reporty a 5 – 10 bodů bude individuálně dáno systému, který má reporty na velmi dobré 

úrovni.  

Práce s e-maily (maximálně 3 body) – 3 body získá systém, který již ve verzi zdarma podporuje 

napojení e-mailů přes IMAP či POP 3 nebo integraci s Google Apps / Microsoft Outlook, 2 body 

systém, který toto podporuje v placené verzi, 0 bodů systém, který nepodporuje integraci vůbec. 0,5 

bodu získá systém, který ačkoliv v základní verzi nepodporuje integraci nebo připojení e-mailu 
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pomocí protokolů IMAP a POP, nabízí jinou metodu, např. přidání speciální adresy do skryté kopie a 

následné spárování. 

Práce s dokumenty (maximálně 4 body) – 4 body získá systém, který dokáže pracovat s dokumenty na 

velmi dobré úrovni, 2 body, pokud dokáže přiřazovat dokumenty k důležitým entitám v CRM. 

Integrace s dalšími službami (maximálně 4 body) – 2 body získá automaticky služba, která umožňuje 

integraci s Google Apps a Microsoft Office, bez ohledu na cenu, další 2 body může získat systém, 

pokud umožňuje propojení s dalšími užitečnými službami (např. ARES u Anabix, Evernote u Insightly). 

API integrace je součástí všech srovnávaných systémů.  

Cena za verzi umožňující integraci dalších služeb (maximálně +3 body) – pokud je cena pro 5 uživatelů 

menší než 40 dolarů, získá služba +3 body, pokud do 80 dolarů +2 body, jinak 0 bodů.  

Podpora mobilních zařízení (maximálně 4 body) – 4 body získá CRM, které má funkční aplikaci pro 

mobilní zařízení, 2 body získá CRM, které ačkoliv nemá vlastní aplikaci, ovládání přes webové rozhraní 

je přijatelné (testováno na Samsung Galaxy S3 Mini, operační systém Android 4.1 2.). 

Srovnání CRM systémů dle výše zadaných kritérií představuje Tabulka 1: Srovnání vybraných CRM 

systémů.  

Tabulka 1: Srovnání vybraných CRM systémů 

Parametr Insightly FreeCRM Zoho CRM Anabix 

Standardní funkcionalista 0 2 2 2 

Reporty 5 9 8 0 

Práce s e-maily 2,5 3 2,5 3 

Práce s dokumenty 2 4 2 2 

Integrace s dalšími službami 3 3 4 2 

Cena za verzi umožňující integraci dalších 
služeb 

4 (29 USD; 
6 uživatelů) 

2 (74 USD, 
5 uživatelů) 

0 (100 USD, 
5 uživatelů) 

2 (20,42 
USD, 5 už.) 

Podpora mobilních zařízení 4 2 4 2 

Celkem bodů 20,5 25 22,5 13 

4 Diskuse 
V testu vyhrál systém Free CRM, který získal 25 bodů. Toto vítězství považuji za oprávněné, jelikož 

systém opravdu ostatní převyšoval a v placené verzi se již stává alternativou takového systému, jako 

je Salesforce, dle referencí uživatelů. Slovní hodnocení dominant systému obsahuje Příloha č. 1 – 

Slovní hodnocení CRM systémů. Popularitu systému podtrhává 300 tisíc uživatelů (Freecrm.com, 

2013). Ačkoliv vítězem bylo Free CRM, z testu je evidentní, že rozdíly mezi CRM nejsou příliš velké, 

rozhodujícím prvkem byla podpora reportingu, který měl v hodnocení největší bodovou dotaci. Je 

ovšem vidět, že systém Free CRM si nezbytnost dobrého reportingu uvědomuje. Bod byl stržen pouze 

za to, že neumožňuje vytváření vlastních reportů. Zoho sice umožňuje v omezené míře tvorbu 

vlastních reportů, ale neobsahuje tolik možných kombinací dat, jako Free CRM (Zoho Corp., 2013). 
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Reporting v Insightly je velmi stručný, lze srovnávat pouze příležitosti a úkoly, a to pouze v deseti 

předdefinovaných reportech (Insightly Inc., 2013). Ale pro základní přehled o činnosti podniku i to 

dostačuje (viz. Příloha č. 2 – PrintScreeny testovaných systémů). Systém Anabix funguje na trhu 

vcelku krátce, vznikl v roce 2013, ale za předpokladu, že by vytvořil podporu pro reporty a lokalizaci 

do anglického jazyka, mohl by směle vkročit na globální trh (Abandon, s.r.o., 2013). Všechna 

testovaná CRM, jsou dle mého názoru, způsobilá k užívání v českých podmínkách a obzvláště se 

zohledněním zajímavé myšlenky (Marks, 2013), který konstatuje, že u podniků, které se snaží stále 

hledat lepší CRM a nejsou spokojení s funkcemi svého CRM, často dochází k selhání celé 

implementace. Většina současných systémů, ať již nižší (Insightly, ZOHO), střední (MS Dynamics, 

Sage) nebo vyšší třídy (Salesforce, Oracle, SAP) jsou již svým způsobem dovedené k dokonalosti a 

podniky se s nimi musí sžít a neřešit drobnosti, jako je o jeden klik více k určité akci.  

Domnívám se, že tato práce naplnila svůj cíl, a to pomoci drobným podnikům a specialistům na volné 

noze, pochopit, proč by se měli zajímat o CRM, jaké faktory jsou důležité pro výběr systému a udělat 

si přehled o trhu CRM a v návaznosti na to při výběru CRM zohlednit vhodné aspekty, které se váží 

k jejich podnikání. Ačkoliv, zůstává stále spousta nedořešených otázek. 

Nedovolím si tvrdit, že tento test relevantně určil pořadí CRM od nejlepších po nejhorší. Nemusí. Jak 

již bylo v práci zmíněno, záleží na preferencích podnikatele. Např. Insightly, které skončilo 

předposlední v testu je úspěšně využíváno fungujícími podniky a OSVČ. Pokud bude např. mé 

podnikání růst, možná mi Insightly přestane stačit, ale právě teď dokáže vše, co od něj vyžaduji a jeho 

jednoduché ovládání a hezká grafika si mě dokázaly získat. Stejně tak uživatelé Anabixu jsou s jeho 

funkcemi velmi spokojení (Abandon, s. r.o., 2013). Toto mě přivádí k první inspiraci na další výzkum a 

to výzkum, které funkce cílová skupina této práce od CRM očekává, a to jak kvantitativní, tak 

kvalitativní. Další zajímavou statistikou by bylo bližší rozdělení DP s ohledem na počet zaměstnanců a 

odvětví. 

Velkou nevýhodou všech zmiňovaných systémů je, že neumožňují integraci populárních účetních 

systémů v České republice. Kolik společností dokáže adaptovat CRM i s tímto nedostatkem nebo by 

bylo ochotno si jej doprogramovat. Domnívám se, že sami autoři účetních systémů by rozhraní 

vytvořili, kdyby věděli, kolik uživatelů v České republice využívá CRM nižší třídy a jestli z nich mohou 

profitovat.  

Velmi pravděpodobné je, že počet uživatelů CRM nižší třídy bude růst, jelikož spousta společností 

stále využívá ke správě svých zákazníků tabulky ve svém kancelářském balíku a často ani nevědí, že 

zdarma existují funkční CRM systémy. V odvětví je stále velký potenciál k růstu společností i dalšímu 

výzkumu v akademické sféře.  
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Příloha č. 1 – Slovní hodnocení CRM systémů 
Během testování systémů na základě zadaných kritérií jsem pro své potřeby vypracovával výpisky 

důležitých bodů v daném systému. Nejedná se o souvislý text ani kompletní seznam všech 

zohledněných faktorů při hodnocení.  

Insightly 

 Přehledné  

 Úzké propojení s Google. 

 Uživatelé Google Apps pro firmy mají přístup i k některým placeným funkcím Google Apps  

 10 dashboardů, nemožnost přidat další nebo editovat stávající  

 Přiřazování emailů ve free účtu na základě specifického emailu ve skryté kopii  

 Jednoduché, intuitivní, hezká grafika.  

 Přiřazování souborů možné ke klientovi, organizici, příležitosti i projektu. 

 Mobilní aplikace velmi jednoduchá a funkční, podobná Google+. 

 Využívání štítků pro rychlejší orientaci. 

FreeCRM  

 Propojení emailu s CRM přes POP/SMTP  možnost odesílání hromadných kampaní. 

 Možnost nahrávat dokumenty a vytvářet formuláře, které přímo nesouvisí s obsahem CRM, 

ve free verzi limit 10 MB. 

 Odesílání SMS kampaní - aktuálně ve fázi beta testování, není dostupné ve free, ale pro 

uživatele všech vyšších verzí je zatím zdarma (bez garance).  

 CASES  něco jako projekty, akorát že je to rozdělené pomocí číselníku a ne barviček u 

projektů. V Insightly by bylo nutné v případě reklamací vytvořit nový projekt, kterému by byl 

nastaven příznak "Reklamace" a ten by poté bylo nutné přiřadit ke klientovi v oddělených 

krocích. Free CRM umožňuje toto vše na jedné obrazovce.  

 Podpora auditu v pro verzi 

 Možnost nastavení vlastních pohledů  

 Možnost nastavení reminderů. Upozornění přes email nebo textové zprávy (textové zprávy 

pouze v PRO verzi). U telefonátu je přímo možné zadat followup událost, zaevidovat zakázku 

nebo případ k řešení.  

 Možnost nastavení produktů  v Insightly nutné u Opportunities rozlišit pomocí příznaků a 

manuálně zadávat částky produktů.  

 Zadání sales targetů a sledovat jejich splnění. 

 Plánování hovorů - velmi účinný nástroj pro obvolávání potenciálních klientů. 

 80 reportů, které, dle mého názoru, pokrývají drtivou většinu potřeb cílové skupiny. Bohužel 

chybí možnost vytvářet vlastní reporty, takže například není možné si udělat statistiku: 

přehled komunikace se zákazníkem, kde bude v jednom grafu telefonáty, emaily i počet 

schůzek, ale zvlášť by bylo možné tento report vypracovat.  

 Možnost zálohy dokumentů.  

 Negativum -zobrazují se 3 reklamní bloky, které jsou naštěstí vcelku malé a nezasahují do 

hlavního obsahu CRM. 

 Možnost základní komunikace mezi členy týmu přes message board. 
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 Tvorba výstupních sestav pro tisk přímo v CRM. 

 Ve free verzi nelze synchronizovat téměř se žádnou službou. V pro verzi již je možné 

synchronizovat s Google Apps, Outlook či Blackberry. 

ZOHO CRM  

 Má free účet, ale nalézt jej bylo vcelku složité. 

 Jednoduchý průvodce, který pomůže s nastavením účtu. 

 Přehledné menu. 

 Hezké využití callů  odpočítávač. 

 Integrace s MailChimpem (tahání kontaktů). 

 Integrace s Office, Outlook, Google Apps, integrace s Quicbooks  účetní systém. 

 Propojení s dalšími desítkami aplikací od ZOHO, jako je např. LiveDesk (podpora), Survey 

(tvorba formulářů) nebo Invoice, Sharepoint konektor a další.  

 Možnost hostovat email doménu u ZOHO (placené). 

 POP a IMAP je možný pouze s doplňkem ZOHO mail. Většina doplňků je zdarma pouze ve 

velmi omezené verzi. Růst ceny.  

Anabix  

 České želízko v ohni.  

 Vše v českém jazyce s českou telefonickou i emailovou podporou.  

 Neexistuje free verze. 

 Implicitiní propojení s produkty skupiny Firma 2.0. (SmartEmailing pro emaily, FAPI pro 

faktury, možnost propojení i s ZOHO Invoice nebo Affilbox) nebo systémem ARES  vhodnější 

pro české prostředí. 

 Nejpřehlednější API dokumentace.  

 Nízká cena. 

 Absence jakýchkoliv reportů. 

 Chybí lokalizace do anglického jazyka -  zdá se, že společnost nemá globální ambice. 

 Poznámka k Tabulka 1: Srovnání vybraných CRM systémů: Systém nelze užívat zdarma. Cena 

za 5 uživatelů na rok je 4900 Kč, při kurz dolaru 20 CZK/USD je cena měsíční licence 20,42 

USD. Ačkoliv neumožňuje integraci s Google Apps a Outlook obsahuje integraci 

s alternativními službami a má velmi přehledně zpracovaný API manuál.  

Žádný systém neobsahuje: propojení s účetním systémem, tvoření nabídek a jejich export, tvorbu 

dashboardů. 
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Příloha č. 2 – PrintScreeny testovaných systémů 
Všechny PrintScreeny jsou v rozlišení  1366x623px. Pro zobrazení detailu využijte přiblížení.  

Obrázek 1: Insightly – Report: Completed Tasks and Events Report 

 

Obrázek 2: Insightly - přehled reportů 

 

Obrázek 3: FreeCRM - Působivé rozhraní pro evidenci telefonních hovorů 

 

Obrázek 4: FreeCRM - První obrazovka seznamu reportů 
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Obrázek 5: Zoho CRM - Evidence telefonátů se stopkami, které měří délku telefonátu 

 

Obrázek 6: Zoho CRM - První obrazovka, která obsahuje průvodce pro import a nastavení 

 

Obrázek 7: Anabix - Přidání obchodní příležitosti 

  

Obrázek 8: Anabix - Uvítací obrazovka s návody a radami 

 


