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Взаемност на  

бизнис процесите и електронско-

информациските системи 

 “Живата природа” на бизнис процесите во 

денешно време неминовно е следена од 

потребата информационите системи и 

различните видови и димензии на 

софтверски решенија (од најмали до 

сеопфатни) да бидат флексибилни и 

адаптибилни, и во никој случај да не значат 

тесна рамка за непредвидливите потреби 

на бизнисите и работењето. 

 



Субјект на истражување 

 

 Банка 

 

 Услуга за корпоративни клиенти 

 



Моментна ситуација 

 

 Моментен процес на аквизиција и 

грижа за клиенти 

 

 Моментни електронски и 

информациски системи 



Примарна цел на CRM – Client 

Relationship Management 

 

 Да се: 

 Привлечат клиентите 

 Задржат клиентите 

 Унапредат релациите со клиентите 

 На што е можно подолг рок 



Bricks & Clicks 



Карактеристики на CRM 

процесот 
Генерални карактеристики: 

 Аквизиција - Acquisition 

 Следење - Follow up 

 Контакт личност за сервисирање - Contact person for servicing 

 Вкрстена продажба - Cross-selling  

 Грижа за клиенти - Customer care 

 

Со оглед на локалната/регионалната поставеност: 

 Користење на ресурси со специјализација/универзалност 

 Платеност од филијала/Централна Управа 

 Статичен/Мобилизиран персонал 

 Мерење на резултати – искористеност на 
персоналот/неискористеност на персоналот 

 Технички аспект на услугата 

 



One stop shop 



Броеви кои покажуваат 

потреба за промена  
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Броеви кои покажуваат потреба за 

промена 
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Броеви кои покажуваат потреба за 

промена 

Времетраење на операции 

Операција Тип Времетраење 

Депонирање/Подигање на 

готовина 

Брза операција До 5 минути 

Плаќање со налози Брза операција До 5 минути 

Потпишување испечатени 

налози за плаќање 

  

Брза операција До 5 минути 

Отворање на сметка 
Операција со умерено 

времетраење 

Приближно 10 минути 

Подготвување на Писмо 

Гаранција 

Операција со умерено 

времетраење 

Приближно 10 минути 

Апликација за кредит 
Операција со умерено 

времетраење 

Приближно 10 минути 

Аквизиционен состанок Долготрајна операција Минимум 20 минути 

Состанок за вкрстена 

продажба 

Долготрајна операција Минимум 20 минути 

Инструкции за клиенти Долготрајна операција Минимум 20 минути 



Понудени електронски 

решенија 
 Комплетно CRM решение кое би ги покривало сите 

процеси во банката кои се однесуваат на еден клиент, 
базирано на DMS, CMS платформа, со комуникација 
низ сите ентитети на банката (филијали, централа) и 
сите видови на клиенти (физички лица, правни лица, 
микро, мали, средни и корпоративни клиенти) 

 Парцијално решение кое би ги покривало само 
истурените позиции на вработени комбинирано со 
досегашните начини на електронска комуникација (е-
маил, Excel) 

 ERP систем кој би го покривал целокупното работење во 
банката (станува збор за подолготраен и скап процес) 
во кој би бил вклучен и e-CRM 
 



Понудени решенија за 

бизнис процесот 
Оддел за корпоративни клиенти во 

секоја филијала 

Регионални/Централизирани 

Менаџери за релации со 

корпоративни клиенти и Оддел за 

корпоративни клиенти само во 

големи филијали 
+ Се на едно место 

+ Привилегиран третман при чекање во 

редови 

+ Побрза услуга (позапознат и 

специјализиран персонал) 

+ Посветен персонал 

- Фиксирани вработени во филијала 

- Пропуштени можности за аквизиција 

- Неискористен персонал во малите 

филијали 

- Операции со различно времетраење за 

клиентска услуга 

- Пренасочување на други шалтери 

- Непокриени географски региони за 

оперирање 

+ Една контакт личност (персонален банкар) 

+ Целата филијала е на располагање секој 

во својот специјализиран домен  

+ Секторот во Централната Управа е посветен  

+ Менаџерот за Релации со Клиенти добива 

специјализација во аквизиција и грижа за 

клиенти  

+ Регионално клиентско портфолио  

- Патувања на персоналот 

- Повисоки плати за CRM вработените 

- Комплетирање на трансакции со вклученост 

на повеќе вработени 

- Head hunting за ваквиот профил на 

вработени 



Регионални CRM,  

локална услуга 



Чекори за имплементација на 

новоизбраното e-CRM решение и 

бизнис процес 
 Регрутирање на Client Relationship Managers (5 вработени од персоналот 

или од нови кандидати, можен head-hunting пристап за некои).  

 Обука на Client Relationship Managers 

 Дизајнирање на процесот за услуга на корпоративни клиенти за 
вработените од профилот на CRM 

 Редизајнирање на процесот за услуга на клиенти за Филијалите  

 Обука на вработените во филијалта за услуга за корпоративни клиенти  

 Софтверска имплементација за CRM – на ниво на банка, со ставен 
акцент на платформа која би била универзална за различните 
комуникации кои се одвиваат во рамките на банката (во правец на 
резонирањето: Интерни клиенти и Екстерни клиенти), поточно на 
SharePoint платформа, конкретно изработен модул за Client Relationship 
Management за сите профили на клиенти (не само за корпоративните) и 
за комуникација на сите ентитети во банката (филијали, централна 
управа).  

 Предавање на клиентско портфолио (од Оддел за корпоративни клиенти 
во филијала кон регионални CRM) 

 Контактирање на клиенти (воведување на нов концепт, состаноци со 
корпоративните клиенти) 
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Благодарам на вниманието! 


