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Abstrakt

Tato bakalář ská práce se zabývá analýzou nedostatků CRM systémů v personálních společ nostech a vede

k návrhu jejich optimalizace. V práci je zahrnuta teoretická č ást, která nejprve zasvě cuje č tenář e do

problematiky CRM systémů . Dále pak praktická č ást, která je zamě ř ena na dotazníkové š etř ení

provedené ve společ nosti Hays se zamě ř ením na CRM systém OneTouch. Získaná data budou použ ita

jako podklad př i souč asné tvorbě nové verze tohoto systému. Hlavní souč ástí praktické č ásti bylo také

analyzovat, jaký vliv mají informač ní systémy na výkon práce v personalistice a zda jsou s nimi už ivatelé

spokojeni. Drtivá vě tš ina respondentů shledává informač ní systém jako nezbytný nástroj pro výkon své

profese.

Cíl

Analyzovat souč asné nedostatky CRM systému z pohledu personálních č inností v organizaci a navrhnout

doporuč ení ke zlepš ení (optimalizaci) personální práce.

CRM systém a jeho nedostatky v

personalistice

OneTouch

CRM systém „ š itý“ na míru vyž ívaný pouze společ ností Hays. Společ nost má vlastní IT oddě lení, které

systém programuje a spravuje. OneTouch je velkým uspokojením pro celou společ nost, splň uje totiž

parametry pro práci na vš ech úrovních jak horizontálně , tak vertikálně . Rovně ž je např íč vš emi státy

ně kolik „ trenéru“ , kteř í jsou experti př es tento systém a dokáž í velmi dobř e popsat veš keré funkce.

Sumarizace

Zámě rem př edvýzkumu bylo urč it, zda má doba pů sobnosti společ nosti na trhu vliv na poř ízení CRM

systému, s jakými problémy se v rámci systému zamě stnanci potýkali a zda to mě lo vliv na jejich výkon

práce.

Dotazníkové š etř ení bylo postavené na základě př edvýzkumu a urč ené pro zamě stnance společ nosti

Hays.

Nejvíce se na prů zkumu podíleli konzultanti s dobou pů sobnosti 1 rok a více. Poč et researcherů a

konzultantů je ve společ nosti Hays témě ř totož ný.

Hlavní omezování výkonu práce zamě stnanců způ sobuje č asová nároč nost spojená se zbyteč ně

zdlouhavým evidováním vš ech informací. Obzvláš tě pro konzultanty, kteř í bývají velkou č ást své

pracovní doby mimo kancelář na schů zkách. S tím je spojené také č asté zapomínání evidovat kompletní

informace a vznikají komunikač ní š umy např íč společ ností i samotnými kandidáty/klienty.

Respondenti doporuč ují optimalizovat př edevš ím už ivatelské rozhraní, intuitivitu v procházení

systémem, karty pro vytvář ení nových kandidátů /klientů , ploš né rozesílání CV a př edevš ím

komplexně jš í journal, neboli historii kandidátů /klientů .
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Závě r

Ziskovost není jediný ukazatel úspě š nosti, velkou roli hrají zamě stnanci, které bychom mě li př i

rozhodování a jakýkoliv změ nách zapojit do diskuze. Jestliž e není optimální informač ní systém, na

kterém stojí veš kerá č innost podniku, je nezbytné vě novat tomu znač nou č ást pozornosti i peně z.

Summary

The company Hays is currently working on a new version of OneTouch what the research is going to be

used for. Thanks to this bachelor thesis there is a wide range of helpful optimizations for the developer

to improve the whole solution. The only way to keep the trends of today's demands of users is to

communicate all steps directly with them. No one knows the funcionality better than daily users who

brave to the problems that comes with the work.


