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3 Investice 4 Metody hodnocení investic

Diplomová práce je zam??ena na investi?ní rozhodování o zavedení CRM systému ve firm? 

 Cílem práce je zhodnotit novou investici a analyzovat firmu p?ed a po 

zavedení investice. Sou?ástí rozhodování o novém investi?ním projektu je také analýza firmy 

a to nejen finan?ní, ale také analýza vn?j?ího a vnit?ního prost?edí. V teoretické ?ásti jsou 

definovány jednotlivé analýzy a popsány detailn?. Dále se zabývám investicemi samotnými. 

Zde je d?le?ité popsat nejen jejich klasifikaci, ale také samotný investi?ní proces, která se 

skládá z n?kolika fází. Pro správné ekonomické zhodnocení je d?le?ité si stanovit plán cash 

flow a diskontní sazbu. Teoretická ?ást je poté ukon?ena metodami zhodnocení investic. V 

praktické ?ásti jsou poté jednotlivé metody pou?ity a vyhodnoceny. V záv?ru je pak ?e?eno 

doporu?ení pro firmu. 

 se zam??uje na distribu?ní, servisní a konzulta?ní slu?by 
televizním spole?nostem. Klient?m firma nabízí komplexní slu?by od plánování struktury 
obsahu vysílání, zaji??ování dabingu, tak marketingové slu?by. 

Rychle se rozvíjející a nezávislá spole?nost  zastupuje distribu?ní mezinárodní 
mediální spole?nosti nap?.  

 Firma má na starosti distribuci jednotlivých televizních 
kanál?, z portfolia t?chto mediálních spole?ností, satelitním, kabelovým a IPTV operátor?m v 
?R a SR, také má na starosti celý proces client service managementu související s touto 
distribucí. 

e-Way CRM  

LicenceLicence/1 u?ivatel 9 990 K? 

Support 18 % z ceny licence 

Implementace 14 400 K? 

?kolení zam?stnanc? 10 000 K? 

Po?et zam?stnanc? 7 

Nák lady pro první rok  106 917 K? 

Nák lady v dal?ích let ech  12 587 K? 

Raynet  CRM  

Licence/1 u?ivatel/rok 6 000 K? 

Support Zdarma 

Implementace Zdarma 

?kolení zam?stnanc? Zdarma 

Po?et zam?stnanc? 7 

Nák lady pro první rok  42 000 K? 

Nák lady v dal?ích let ech  42 000 K? 

5 Zhodnocení investic 6 Záv?r  a doporu?ení pro firmu
Na základ? nejen metod, ale také slu?eb, které jednotlivé CRM systémy nabízejí, 
doporu?uji firm? systém Raynet. Tento systém mimo pravidelných aktualizacích a 
zálohování nabízí také poji?t?ní na únik dat. Firma pracuje s citlivými daty a pokud 
by se tato data dostala ke konkurenci, m?lo by to ?patný vliv na celou firmu. 
Samotná komunikace s touto firmou byla velmi p?íjemná. Zaslali cenovou nabídku 
a poté mi sami je?t? poslali souhrn v?ech aktivit, které v rámci systému nabízejí. 
Myslím, ?e Raynet CRM bude pro firmu  p?ínosný a intuitivní a vy?e?í 
aktuální problémy se nep?ehledností serveru a urychlí a zefektivní celkový proces. 




