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1. Leady  
a. Shrnutí  

Cílem řešení je umožnit uživateli Microsoft Dynamics 365 (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  
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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  

- Vstupní stránku a vyhledávací řetězec   
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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  
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Všechny výše uvedená data lze použít k vyhledání nebo segmentaci záznamů například pro cílené 

zaměření marketingové kampaně nebo přesnému obchodnímu reportingu.  

c. Technické podrobnosti o modulu  
Modul je určen pro Microsoft Dynamics 365 nebo Microsoft Dynamics CRM od verze 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  

    

2. MERK  
a. Shrnutí  

Cílem řešení je umožnit uživateli Microsoft Dynamics 365 (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  
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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  
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Po potvrzení výběru je záznam v entitě Obchodní vztah aktualizován. Je také uložen datum 

aktualizace.  

  

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  
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c. Technické podrobnosti o modulu  
Modul je určen pro Microsoft Dynamics 365 nebo Microsoft Dynamics CRM od verze 2013 ve 

variantách nasazení onpremise i online.  

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 kWare, s.r.o.  
Historie 

Historie společnosti kWare, s.r.o. se začala psát v roce 2003. Působíme tedy na trhu informačních 

technologií už více než 15 let a za tuto dobu jsme rozšířili nabídku našich produktů a služeb na úroveň 

nadnárodních korporací a velkých systémových integrátorů. 

Co děláme 

• Nabízíme vlastní podnikové řešení PSW/ERP pro malé a střední firmy. 

• Jsme partneři společnosti Microsoft pro oblast Dynamics 365 a MS Office 365. 

• Implementujeme informační systémy na klíč. 

• Poskytujeme konzultace v oblasti podnikového IT prostředí a firemních procesů. 

• Zpracováváme analýzy, návrhy a dodávky programů a systémů na zakázku. 

Filosofie společnosti 

„Filozofií společnosti kWare, s.r.o. je porozumět podnikání svých zákazníků a podporovat je při 

dosahování jejich podnikatelských cílů formou vzájemně prospěšného a dlouhodobého partnerství. 

Použitým prostředkem jsou informační technologie, které podporují strategické cíle zákazníků a 

přinášejí jim vysokou přidanou hodnotu.“ 

 

Kontaktní údaje 

kWare, s.r.o. 

Kubánské nám. 1391/11 
100 00, Praha 10 
IČO: 270 71 821 
DIČ: CZ27071821 
 

Spojení 

Tel: +420 295 560 217 

Mobil: +420 603 400 207 

Email: info@kware.cz 


