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Sugar Community Edition: 

komeèní opensource aplikace 
pro øízení vztahu se zákazníky 

Uživatelské rozhraní systému Sugar se skládá z rùzných modulù 
navržených tak, aby Vám pomáhaly spravovat záznamy 
o zákaznících, napø. kontaktní údaje nebo úèty. Každý modul
pøedstavuje jeden typ záznamu a má nástroje a funkce k provádìní 
konkrétních úloh. 
 

Zajímavé pøípadové studie
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Domovská stránka zobrazuje zprávy - Sugar Dashlets – vztahující se k Vašim aktivitám, napø. ke schùzkám nebo hovorùm. 
Zobrazují se zde i Vám pøiøazené záznamy, napø. Accounts, Opportunities nebo Cases. Sugar Dashlets jsou panely, které se 
dají pøizpùsobit pro jednotlivé uživatele a lze je podle potøeby pøidávat, odebírat a posunovat. Na Vaši domovskou stránku 
nemají pøístup ostatní uživatelé.

Leads jsou prvotní kontakty v obchodním procesu.  Modul Leads využijete k zaznamenání obchodních kontaktù nebo 
nespecifických pøíležitostí, k jejich správì a  sledování, vèetnì souvisejících aktivit, obchodních kampaní a historie. 
Tyto kontakty mùžete propojit s kterýmkoliv typem kampanì, a tak sledovat jejich úspìšnost a vytváøet nové pøíležitosti pro 
svoji spoleènost.

Modul Contacts využijete k vytváøení a ke správì kontaktù Vaší organizace.  Ke každému kontaktu mùžete pøipojit jakýkoliv 
záznam, napø. Account, Opportunity nebo Campaign. Pøipojením kampanì ke kontaktu umožníte sledovat úspìšnost 
kampanì a vytváøení možností pro Vaši organizaci.

Modul Accounts využijete k vytváøení a správì klientských úètù pro Vaši organizaci.  Account obsahuje informace o Vašem 
zákazníkovi, napø. jméno a adresu. Ke každému úètu mohou být pøipojeny další záznamy, napø. Opportunities nebo 
Contacts.

Modul Opportunities využijete k vytváøení a ke správì obchodních pøíležitostí a kvalifikovaných prvotních kontaktù a také 
k prohlížení souvisejících záznamù. Pøíležitost specifikuje odhadované objemy nasmlouvaných obchodù  a je provázána 
etapami prodeje.  Etapy obchodu odlišují, jak jste blízko k uzavøení obchodu:  Qualification, Closed Won, Closed Lost. 
Administrátor definuje a nastavuje etapy obchodu podle požadavkù ve Vaší firmì. Odhadované objemy se mohou lišit 
v závislosti na etapì obchodu.

Modul Documents využijete k vytváøení a správì souborù, které sdílíte s uživateli a kontakty.

Moduly SUGARCRM
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Modul Calendar využijete k plánování a øízení aktivit, napø. telefonních hovorù, schùzek a
úkolù.

Modul Calls využijete k zápisu, prohlížení a importu hovorù.

Modul  Meetings využijete k plánování, prohlížení a øízení schùzek.

Modul Emails umožòuje jednotlivým uživatelùm odesílat a pøijímat emaily uvnitø Sugar.

Modul Tasks  využijete k plánování a øízení úkolù.

 Modul Notes využijete k vytváøení, prohlížení a importování poznámek a pøíloh k záznamùm v systému Sugar.

Modul Targets využijete ke sledování a øízení cílù jako souèásti hromadných marketingových kampaní, kterých mùžete
vytváøet mnoho typù. 

Modul Target Lists využijete ke sledování a øízení hromadných marketingových kampaní, kterých také mùžete vytváøet
mnoho typù. 

Modul Campaigns využijete ke sledování a øízení hromadných marketingových kampaní. Mùžete vytváøet mnoho typù 
kampaní, tak jak je popsáno v èásti Tvorba kampanì.

Modul Cases využijete ke sledování a k øízení problémù spojených se službami, které nahlašují Vaši uživatelé a zákazníci. 
Poté, co je vytvoøen pøípad, je možné ho provázat se souvisejícími chybami.

Použijte modul Bug Tracker k ohlašování chyb produktu, k jejich sledování a øízení. Bugs jsou vady a vlastnosti spojené s 
konkrétní úpravou produktu. Administrátor se stará o seznam chyb pøi jednotlivých vydáních produktu. Poté, co je vytvoøen 
bug, mùžete ho propojit se souvisejícím pøípadem. Tento modul je skrytý a abyste ho mohli používat, musí být zobrazen
administrátorem.

Používejte modul Projects k vytváøení a øízení projektù pro Vaši organizaci.

Na svùj lokální poèítaè mùžete exportovat záznamy systému Sugar ve formátu .csv. K otevøení souborù .csv použijte 
Microsoft Excel, Notepad nebo jiný textový editor. Soubor .csv zobrazí nadpisy sloupcù vèetnì Record ID (dlouhý øetìzec 
písmen a èíslic používaný k jednoznaèné identifikaci každého záznamu) a všech ostatních polí v modulu. 

K snadnému importu dùležitých dat pro moduly Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Targets, Calls, Meetings a Tasks 
využijete User Import Wizard. 

Modul Employees využijete k prohlížení informací o zamìstnancích Vaší firmy, napø. Jméno, titul, emailová adresa. Všichni 
uživatelé systému Sugar jsou zamìstnanci, ale ne všichni zamìstnanci jsou uživatelé systému Sugar. Aby byl zamìstnanec 
uživatelem systému Sugar, musí mít uživatelské jméno a heslo.
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