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LEONARDO
České uživatelské prostředí: ano

Integrace s Microsoft Office: import/export (přímo do/z struktur dat MS Office)

Počet instalací ve světě/ČR+SR: 3/30

Typický počet uživatelů aplikace: 5 až 20

Orientační cena typické instalace včetně nasazení systému (v Kč): statisíce

Reference v ČR/SR: AVÍZO, a.s., Ostrava, EURO-Šarm, spol. s r. o., Havířov,

REGIOS, a.s., Velké Přílepy, RUDOLF JELÍNEK a.s., Vizovice 

Cílem uvedení nové verze IS Leonardo 5.0 je
nabídnout komplexní a standardizované řešení
čtyř oblastí:

V oblasti Customer Managementu jsou klíčové
dvě oblasti:

1. Řízení vztahů se zákazníky
2. Podpora manažerů zákazníků

Obě dvě oblasti spolu úzce souvisí. Řízení vztahů
se zákazníky má dvě roviny: strategickou - tzn. to,
jak přistupuji k celému zákaznickému portfoliu,
jak segmentuji, jak diferencuji a analyzuji. Druhá
rovina je realizační v podobě kampaní, akcí, 
korespondence, kontaktů a workflow. Kontakty
se zákazníkem nechápeme pouze jako obchodní
záležitost, ale jako průřezovou činnost v rámci
celé firmy. V návaznosti na diferenciaci zákazníků
(bonita, atraktivita) jsou diferencovány i rozho-
dující procesy péče o zákazníka.

V současnosti, kdy základní konkurenční výho-
dou se stává moment překvapení, Marketing
Management nabývá zcela jiných rozměrů. Hlav-
ním úkolem Marketing Managementu je proto
udělat vše pro zachování konkurenceschopnosti
a pro předvídání budoucnosti.

V rámci Marketing Managementu IS Leonardo
podporuje tyto oblasti:

• Popis a analýza relevantních trhů
• Analýza konkurence a dalších účastníků trhu
• Externí analýzy (trh, zákazníci, produkty,

konkurence, makroprostředí)
• Interní analýzy - srovnání s konkurencí v hlav-

ních oblastech (lidské zdroje, finanční poten-
ciál, technický potenciál, marketingový a ob-
chodní potenciál, řídící potenciál)

• Marketingové plánování
• Prognózování
• Marketingový controlling

Třetí velmi důležitou podporovanou oblastí je
oblast Process Managementu, která má opět
dvě části:

1. Řízení produktového portfolia
2. Podpora produktových manažerů

V rámci řízení produktového portfolia se jedná
o metodický přístup k analýze a vyhodnocování
produktů v čase. Klíčovým úkolem Řízení 
produktového portfolia jsou standardizovaná
workflow pro návrh nových výrobků, uvádění
nových výrobků na trh, pro inovace a další 
procesy Produktového Managementu.

V rámci podpory produktových manažerů jde
především o plánovací procesy a o podporu 
základních činností vykonávaných produktovými
manažery.

Ať již produktoví manažeři nebo manažeři
zákazníků potřebují ke své práci celou řadu 
informací - externí data, výzkumy, komunikační
podporu. Proto čtvrtou podporovanou oblastí je
oblast Marketingových služeb.

Konkrétní struktura SW podpory marketingu
a obchodu v rámci IS Leonardo je následující:
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