
CRM jako element nowoczesnej platformy IT 

dla cyfrowego banku spółdzielczego



Wprowadzenie



Czym jest CRM?

• CRM jest STRATEGIĄ do zarządzania relacjami 

z  klientem w proaktywny sposób, wszędzie i zawsze

• CRM to kształtowanie pozytywnych relacji 

z klientami w celu uzyskania wartości dodanej 

• CRM zmienia sposób w jaki dostarczamy produkty, 

świadczymy usługi i obsługujemy Klienta

• CRM zapewnia unikalny widok klienta 360° umożlwiający 

dostosowywanie oferty do potrzeb Klienta

• CRM korzysta z możliwości architektury i narzędzi IT (np.

analityki, rozwiązań baz danych, zintegrowanego zarządzania 

kanałami kontaktu)

Strategia prowadzenia biznesu i narzędzie wspierające
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CRM ma już 50 lat
1970 1980 1990 2000 2010 2020

Pierwsze 

wzmianki o 

zarządzaniu 

kontaktami
Aplikacje łączące 

funkcje 

kalendarza 

z bazą danych
Rozwój systemów 

wspomagających 

funkcje sprzedażowe, 

obsługowe                      

i komunikację Zintegrowane 

rozwiązania 

do zarządzania 

relacjami 

z klientem

Wzrost dojrzałości 

i dostępności 

rozwiązań, rozwój 

CRM jako serwis 

(chmura)

Rozwiązania stawiają

na personalizację, 

wielokanałowość

i obsługę zdarzeń 

w czasie rzeczywistym

• Krótki rys historyczny rozwiązania klasy 

CRM

• Rozwój CRM od tradycyjnego kalendarza, 

poprzez narzędzie wspierające masową 

komunikację

• Obecnie obserwujemy rozwój rozwiązań 

chmurowych, zapewniających wysoką 

jakość obsługi, opierających się na 

relacjach z klientem, pełnym zakresie 

informacji o kliencie, jego preferencjach i 

produktach



CRM, to więcej niż system
CRM jest przede wszystkim strategią zarządzania organizacją 
zorientowaną na klienta. – Stanisław Wrycza



CRM
Skuteczny CRM opiera się na trzech filarach

Strategia TechnologiaOrganizacja

CRM

Prostota

ułatwia akceptację zmian 

i poprawia ich skuteczność

Pragmatyka

wszystkie procesy ukierunkowane na 

wspieranie pozytywnego doświadczenia 

klienta

Szybkość

osiąganie wyników 

w krótkim okresie

CRM zmienia tradycyjne podejście reaktywne na proaktywne, zindywidualizowane podejście do klienta



Po pierwsze KLIENT !

ZARZĄD

MENEDŻEROWIE

PRACOWNICY

KLIENCI (NABYWCY)

KLIENCI (NABYWCY)

PRACOWNICY

MENEDŻEROWIE

ZARZĄD

CRM

Podejście tradycyjne*

 Nabywcy anonimowi dla instytucji

 Obsługa masowa, duże segmenty

 Standardowa oferta

 Przypadkowy doradca

Po pierwsze KLIENT*

 Klient rozpoznawany

 Zindywidualizowana obsługa klienta

 Spersonalizowana oferta

 Przydzielony profesjonalny doradca 

* Wg Philipa Kotlera



Dlaczego banki spółdzielcze potrzebują rozwiązań CRM?

CRM jest skuteczną odpowiedzią na:

zmiany 

zachowań 

klientów 

wzrost 

konkurencji 

na rynku

globalizacja 

zróżnicowanie 

produktów

Rzeczywistość się zmienia. Nie wystarczają już same umiejętności do utrzymania i wzrostu sprzedaży.



Wyzwania i cele zarządzania relacjami 

z klientem 

 dostarczanie klientom zróżnicowanych produktów i usług zgodnie z 

ich potrzebami i oczekiwaniami

 podniesienie efektywności sprzedaży poprzez docieranie                   

do właściwych klientów z właściwą ofertą we właściwym czasie i 

właściwym kanałem

 osiągnięcie lepszych wyników biznesowych w wybranych 

segmentach 

 utrzymanie klientów i budowanie ich lojalności

 podniesienie jakości obsługi klientów

 maksymalizowanie wartości zarówno dla klienta, jak i banku

 zwiększenie zysku banku w długoterminowej perspektywie

 wyróżnienie banku na rynku



 zmienia pojęcie sprzedaży z jednorazowego aktu w ciągły 

proces; 

 koncentruje się na zaspokojeniu wszystkich potrzeb klienta, 

nawet tych nie zgłaszanych;

 pozwala sprzedać klientowi najlepiej dopasowany produkt;

 zawsze oferuje produkty komplementarne

Strategia zarządzania relacjami 

z klientami

Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, 

zanim sami się na to zdecydują – Steve Jobs
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Platforma Pivotal CRM

• Dojrzała platforma CRM efektywnie wspiera 

realizację strategii CRM

• Rozwiązanie modułowe

• Nowoczesny i responsywny interfejs

• Możliwość dopasowania do bieżących potrzeb

biznesowych,

• Integracja z systemem bankowym i systemami

zewnętrznymi

Kampanie

sprzedażowe

Pulpity 

pracowników

Procesy

Widok Klienta

360

Windykacja
Sprzedaż/ lejek 

sprzedaży

Monitoring

Raporty

analizy

Dyspozycje/ 

Reklamacje

Administracja

Marketing

Grunt, to dobra platforma

Produkty

Contact Center

Dokumenty

Alerty/ 

powiadomienia

Pulpity 

pracowników

Doradztwo 

finansowe



CRM
Wielobankowy CRM – jeden system, wiele możliwości

CRM

Platforma PIVOTAL CRM

System wielobankowy najlepszym rozwiązaniem dla banków spółdzielczych

Wielobankowy dla bankowości 

społdzielczej

Bank Spółdzielczy
A

Bank Spółdzielczy
B

Bank Spółdzielczy
C

Bank Spółdzielczy
D

Bank Spółdzielczy
E

Bank Spółdzielczy
F

Bank Spółdzielczy
G

Bank Spółdzielczy
H

Bank Spółdzielczy
I



CRM
Wielobankowy CRM – jeden system, wiele możliwości

Model wielobankowy pozwala:

• na dostęp do nowoczesnego rozwiązania CRM

• dostosować moduły i funkcjonalności do potrzeb każdego banku

• uzyskać i wykorzystać synergię i efekt skali

• zachować samodzielność i autonomię banków

• dzielić koszty wdrożenia i utrzymania

• minimalizować i współdzielić ryzyko

• to najlepsza relacja korzyści do kosztów



Korzyści z wdrożenia i korzystania z CRM
Wymierne i niewymierne korzyści

• Zwiększenie przychodów i redukcja kosztów

• Wzrost sprzedaży i wydajności pracy

• Zwiększenie efektywności procesów 

związanych z klientem

• Krótszy czas obsługi

• Automatyzacja i standaryzacja czynności 

powtarzalnych 

• Zmniejszenie liczby utraconych klientów

• Zmniejszenie liczby reklamacji

• Minimalizacja ryzyka operacyjnego i 

kredytowego

• Wzrost satysfakcji i lojalności Klientów

• Wzrost satysfakcji pracowników,

• Poprawa środowiska pracy i 

wzmocnienie kultury organizacyjnej

• Zintegrowana wiedza o kliencie

• Lepsze dopasowanie produktów i usług 

do potrzeb Klienta

• Uspójnienie i standaryzacja procesów, w 

szczególności związanych z klientem

• Większa konkurencyjność

• Lepsza reputacja na rynku



Kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem CRM

• Jasno 

określony cel

Koordynacja 

pomiędzy strategią 

a technologią

• Jakość 

i dostępność 

danych

Integracja 

systemów i kanałów 

kontaktu

Koncentracja 

na zwrocie 

z inwestycji (ROI)

Ludzie i ich 

zdolności 

do zmiany



... ale niekończąca się podróż

CRM, to nie tylko 

rozwiązanie …

CRM wymaga, aby

• badać stopień zadowolenia klienta

• interesować się jego oceną nabytego 

produktu

• badać preferencje klienta

• badać, czy jeszcze coś zechce u nas 

w przyszłości kupić

• robić wszystko, aby zachęcić go do dalszego 

korzystania z naszych usług

• rozwijać swoją strategię, organizację                           

i system  



Po co wyznaczać cele i mierzyć 

sukcesy?

Cel jest potrzebny, żeby w ogóle wyruszyć w drogę. – Marek Kamiński

Realizację celów trzeba mierzyć ponieważ:

• potrzebne jest konkretne wyliczenie oparte na faktach, a nie na wierze

• trzeba racjonalnie wydawać pieniądze

• właściwie planować wdrożenie i rozwój

• CRM jest inwestycją rzeczową, powiększa 

majątek i wartość organizacji



Jak mierzyć sukces?

• Badania klientów (np. jakości obsługi, poziomu satysfakcji)

• Badania pracowników

• Badania rynku (np. badanie wizerunku / marki, udziałów w 

rynku, 

w wybranych segmentach i/lub produktach)

• Monitorowanie celów finansowych i biznesowych

• Analizowanie danych (np. ilości klientów w określonych 

segmentach)

• Monitorowanie i analizowanie wskaźników (np. cross-

sellingu, 

penetracji produktami, automatyzacji transakcji, ilości 

odchodzących klientów)  

• Monitorowanie kosztów (np. wdrożenia, zespołu 

wdrożeniowego)

• ROI – zwrot z inwestycji



CRM – źródło zysków, czy kosztów?

Celem każdego biznesu jest dostarczenie wartości na

rynek i jednoczesne osiąganie zysku. – Philip Kotler

Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić 

każdego w firmie, od prezesa w dół – po prostu 

wydając swoje pieniądze gdzie indziej. – Sam Walton

CRM, to sposób na zwiększenie zysków 

firmy dzięki nowej strategii i technologii



Zapraszamy do współpracy!

Jolanta Orełko
Business Development Manager

Pivotal Polska
ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa

System, który pracuje na Twój sukces w sprzedaży

www.pivotal.pl

W materiale wykorzystano zdjęcia ze zbiorów: 
www.pixabay.com; www.maxpixel.net, www.pexels.com
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