


UAB „Informacinės konsultacijos“ atliko pirmą nepriklausomą kiekybinį tyrimą apie Lietuvoje naudojamas ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemas.  
Tyrimas skirtas įmonėms, kurios planuoja įsigyti, vystyti ar keisti CRM sistemą, įmonėms, kurios kuria ar diegia CRM sistemas bei pardavimų ir rinkod-
aros konsultantams.
CRM sistemos – sistemos kurios apima šias funkcines sritis: kontaktų (potencialių, esamų klientų, tiekėjų) valdymą; pardavimo veiksmų planavimą ir 
vykdymą; esamų klientų aptanavimo valdymą; užduočių ir laiko  valdymą; projektų valdymą; pirkimų valdymą.

ŠIOJE TYRIMO ATASKAITOJE RASITE ATSAKYMUS:

Įžanga 2018

Kiekybinis tyrimas buvo atliktas vykdant apklausą telefonu.
Populiacija – Lietuvos įmonės, kurios vykdo ūkinę – komercinę veiklą ir kurių apyvarta virš 0,3 mln. Eur. per metus.
Respondentas: populiacijos įmonės pardavimų vadovas / vadybininkas arba įmonės vadovas. 
Atranka: reprezentatyvi, Lietuvos įmonių atsitiktinė atranka pagal apyvartos dydį.
Imtis – 156 apklaustų respondentų, pilnai užpildant klausimyną. Viso apklausta 4222 įmonių.

TYRIMO METODIKA

1.   Koks yra CRM sistemos naudotojas: ką naudoja, iš kokių sprendimų rinkosi, ko tikisi iš sistemos ir kokie jo tolimesni planai?
2.   Kaip naudotojas vertina naudojamą CRM sistemą: kurios savybės ir funkcinės sritys tenkina, o kurios ne?  
3.   Kurios CRM sistemos yra dažniausiai naudojamos ir geriausiai vertinamos?

Tyrimą planuojama vykdyti periodiškai siekiant pamatyti rinkos dinamiką ir tendencijas.
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www.konsultacijos.lt

Kviečiame susisiekti -  
atsakysime į Jums rūpimus klausimus!

IT ir procesų  
konsultacijos

Gaukite nemokamą, 1 valandos konsultaciją mūsų biure!
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Programinės įrangos  
informacinis portalas

www.softconsulting.lt
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CRM 
NAUDOJANTI 
ĮMONĖ
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Daugumos įmonių naudojančių CRM sistemą apyvarta yra 2-5 mln. Eur ir 
daugiau. Įmonių, kurios naudoja CRM sistemą ir kurių apyvarta siekia iki 1 
mln. Eur yra 12 proc. įmonių.

Daugumos įmonių naudojančių CRM sistemas veikia didmeninės prekybos 
ir apdirbamosios pramonės/gamybos sektoriuose.

Tyrime dalyvavo Lietuvos  įmonės, kurių apyvarta yra didesnė nei 0,3 mln. 
EUR. Iš apklaustų 4222 įmonių tik 4 proc. naudoja CRM sistemą.   

o  sumažinti informacijos praradimo riziką
o  padidinti informacijos prieinamumą
o  padidinti kontrolę
o  pagerinti klientų aptarnavimą
o  padidinti produktyvumą ir efektyvumą

4 proc. įmonių naudoja CRM sistemą.
Įmonės apyvarta yra 2 mln. Eur ir daugiau.
Veikia didmeninės prekybos ir apdirbamosios pramonės/gamybos sektoriuose.
Sistemą pradėjo naudoti neseniai, prieš 1- 5 metus.
Įsigijo sistemos licenciją, nenaudoja nuomos.
Su sistema dirba iki 20 naudotojų, iš jų dauguma - pardavimų darbuotojai.
Neketina keisti turimos sistemos į kitą.
Ketina daugiau naudoti turimos sistemos funkcionalumo ir jį  plėsti, didinti naudotojų skaičių, atnaujinti sistemos versiją.
Su CRM sistema tikisi:

RESPONDENTAI PAGAL SEKTORIUS IR APYVARTĄ

CRM naudojanti įmonė 2018
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CRM naudojančios įmonės 
pagal apyvartą

5 - 10 mln.

10 - 25 mln.

25 - 50 mln. 

50 - 100 mln.

Virš 100 mln.

0,3 - 1 mln.

2 - 5 mln.55%

12%
2%2%

3%
11%

14%



ĮSIGIJIMO TIPAS

NAUDOJAMOS PRIEMONĖS

CRM  programinę įrangą yra įsigiję 46 proc. tyrime dalyvavusių įmonių. 
CRM sistemos nuoma naudojasi 30 proc. įmonių, likę 24 proc. res- 
pondentų nežino, kokią licenciją naudoja.

Visos įmonės su CRM sistema dirba naudodamos kompiuterį (100 
proc.). Rečiausiai CRM sistema naudojamasi mobilaus telefono aplikaci-
jos pagalba (24 proc.).

Dauguma įmonių CRM sistemą yra įsidiegusios mažiau nei prieš 5 me-
tus (55 proc.). Prieš 5-9 metus - 26 proc. įmonių, o daugiau negu prieš 
10 metų - tik 15 proc. įmonių. 

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Kompiuteriu

Planšetiniu kompiuteriu

Kokiomis priemonėmis naudojatės CRM sistema?

Mobiliu telefonu 
naudojant naršyklę

Mobiliu telefonu naudojant 
mobilią aplikaciją (app)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

27%

25%

24%
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Kada įmonės įsidiegė dabar naudojamą CRM sistemą?

Nežinau

Prieš 10 ir daugiau metų

Prieš 5 - 9 metus

Prieš 1 - 5 metus

55%

26%

15%

4%
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NAUDOTOJŲ KIEKIS

73 proc. įmonių su CRM sistema dirba iki 20 naudotojų, 
26 proc. įmonių - daugiau nei 20 naudotojų. 

Įmonėse, kuriose CRM naudoja iki 20 naudotojų, daugu-
ma iš jų (97 proc.) yra pardavimų darbuotojai. 
37 proc. įmonių CRM sistema naudojasi iki 9 pardavimo 
darbuotojų, 34 proc. įmonių - nuo 10 iki 20 pardavimo 
darbuotojų, 16 proc. įmonių - nuo 21 iki 50 pardavimo 
darbuotojų ir tik 9 proc. įmonių – daugiau nei 50 par-
davimo darbuotojų. 

Daugiausia įmonių iš CRM sistemos tikisi šių naudų: 
sumažinti informacijos praradimo riziką (95 proc.), pa-
didinti informacijos prieinamumą (89 proc.), padidinti 
kontrolę (88 proc.), pagerinti klientų aptarnavimą (88 
proc.), padidinti produktyvumą ir efektyvumą (88 proc.).
Visų CRM naudotojų lūkesčiai, nepriklausomai nuo nau-
dojamos CRM sistemos, yra panašūs.

NAUDA
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Kiek naudotojų dirba su CRM sistema?

1-9  
naudotojų

10-20 
 naudotojų

21-50 
 naudotojų

51-100 
 naudotojų

nežinau101 ir daugiau 
 naudotojų

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% 38%

35%

16%

4% 5%

1%



Kokios naudos tikitės iš CRM sistemos?

Sumažinti informacijos praradimo riziką

Padidinti informacijos prieinamumą 

Pagerinti klientų aptarnavimą

Padidinti produktyvumą ir efektyvumą

Sumažinti duomenų dubliavimą

Padidinti pardavimus

Sumažinti klientų praradimo riziką

Pagerinti sprendimų priėmimą

Pagerinti bendradarbiavimą su tiekėjais/klientais

Sumažinti veiklos sąnaudas

Sutrumpinti pardavimo trukmę

Nežinau

Padidinti duomenų patikimumą/teisingumą

Padidinti kontrolę

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kita

95%

89%

88%

88%

88%

85%

85%

79%

79%

79%

78%

70%

65%

1%

1%
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Kokie Jūsų įmonės tolimesni planai CRM sistemos atžvilgiu?

Planuojame naudoti daugiau turimo sistemos funkcionalumo

Planuojame praplėsti sistemą naujomis funkcijomis

Planuojame atnaujinti sistemos versiją

Neplanuojame nieko keisti su sistema

Nežinau

Kita

Planuojame keisti sistemą

Planuojame praplėsti naudotojų skaičių
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PLANAI

Dauguma įmonių neplanuoja keisti turimos sistemos (87 proc.), planuoja naudoti daugiau turimo sistemos funkcionalumo (51 proc.), ar jį plėsti  
(45 proc.), praplėsti naudotojų skaičių (43 proc.) ar atnaujinti sistemos versiją (32 proc.).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

45%

43%

32%

13%

13%

6%

3%



NAUDOJAMAS CRM 
FUNKCIONALUMAS 
IR JO VERTINIMAS

2
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Įmonės naudoja daugumą turimos CRM sistemos funkcijų. 
CRM sistemą daugiausia naudoja kaupti ir valdyti informacijai apie klientus, valdyti veiksmus susijusius su pardavimais.
Įmonės turimą CRM sistemos funkcionalumą ir savybes vertina gerai, bet nemano, kad galutiniai naudotojai linkę naudotis sistema ir ją  
vertina palankiai. 
Įmonės mano, kad naudojama  sistema veikia be sutrikimų ir ja galima pilnavertiškai naudotis, tačiau sudėtinga sistemą integruoti su kitomis 
sistemomis.
Palankiausiai įmonės vertina naudojamos CRM sistemos funkcijas esamų klientų informacijos valdymui, pardavimo dokumentų išrašymui 
bei bendravimo su klientu istorijos valdymui. Mažiausiai palankiai vertina sistemos funkcijas pardavimų prognozavimui ir informacijos apie 
potencialius klientus valdymui, tiekėjų vertinimui.
Beveik visos įmonės (99 proc.) analizuoja CRM sistemoje rodiklius. Daugiausia įmonės analizuoja esamų ir naujų klientų kiekio rodiklius, par-
davimo veiksmų rodiklius, esamų klientų aptarnavimo rodiklius.

Dauguma įmonių (53 proc.) panaudoja daugiau negu pusę, tačiau ne visą 
turimos sistemos funkcionalumą.

NAUDOJAMAS FUNKCIONALUMAS
Kokią dalį turimo CRM funkcionalumo  

naudoja organizacija?

Nežinau

Naudoja 100 proc.  
funkcionalumo

Naudoja nuo 1 iki 49 proc. 
funkcionalumo

Naudoja nuo 50 iki 99 proc. 
funkcionalumo

53%

30%

15%
3%

Naudojamas CRM funkcionalumas ir jo vertinimas 2018
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Įmonės CRM sistemą naudoja, kaip įrankį valdyti kontaktus (94 proc.), 
valdyti pardavimus (91 proc.), aptarnauti klientus (86 proc.) ir valdyti 
užduotis bei laiką (67 proc.). Mažiau CRM sistemas naudoja kaip įrankį 
valdyti pirkimus (51 proc.) ir projektus (47 proc.).

Kontaktų valdymas

Pardavimų valdymas

Kokius funkcionalumus naudojate CRM sistemoje?

Klientų aptarnavimas

0% 20% 40% 60% 80%

91%

86%

67%

51%

47%

Užduočių ir laiko valdymas

Pirkimų valdymas

Projektų valdymas

94% Valdyti informaciją apie 
esamus klientus

Valdyti informaciją apie  
potencialius klientus

Kokius funkcionalumus naudojate CRM valdyti kontaktus?

Valdyti informaciją apie 
tiekėjus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99%

81%

35%

Iš 94% procentų įmonių, kurios CRM sistemą naudoja valdyti kontaktus, 
praktiškai visos CRM sistemoje valdo informaciją apie esamus klientus 
(99 proc.), dauguma naudoja CRM valdyti informaciją apie potencialius 
klientus (81proc.), mažiau įmonių naudoja CRM valdyti informaciją apie 
tiekėjus (35 proc.).
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Iš 86 procentų įmonių, kurios CRM sistemą naudoja aptarnauti esa-
mus klientus, dauguma įmonių CRM sistemą naudoja kaip įrankį ben-
dravimo istorijos su klientu valdymui (96 proc.) ir pardavimo užklausų 
valdymui (68 proc.), mažiau įmonių naudoja sistemą valdant neatitiktis, 
incidentus ar problemas (54 proc.).

Iš 91 procentų įmonių, kurios CRM sistemą naudoja valdyti pardavimus, 
dauguma įmonių CRM sistemą naudoja valdyti pardavimo veiksmus 
(91 proc.), valdyti lead‘us ir juos konvertuoti į pardavimo galimybes  
(opportunity) (69 proc.) bei valdyti užsakymų priėmimą (63 proc.). 
Įmonės CRM sistemą mažiau naudoja pardavimų prognozavimui (53 
proc.) ir pardavimo dokumentų išrašymui (48 proc.).

Kokius funkcionalumus naudojate CRM   
aptarnauti klientus?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

68%

Valdyti bendravimo su klientu 
istoriją

Valdyti užklausas

Valdyti neatitiktis/incidentus/ 
problemas

96%

54%

Valdyti pardavimo veiksmus 
(skambučiai, susitikimai ir kt.)

Valdyti pardavimo lead’us ir jų 
konvertavimą į pardavimo  

galimybes (opportunity)

Kokius funkcionalumus naudojate  
valdyti pardavimus?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

91%

69%

48%

Valdyti užsakymų priėmimą

Prognozuoti pardavimus

Išrašyti pardavimo dokumentus  

63%

53%

Naudojamas CRM funkcionalumas ir jo vertinimas 2018
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Iš 67 procentų įmonių, kurios CRM sistemą naudoja valdyti užduotis 
ir laiką, dauguma jų sistemą naudoja užduočių valdymui (97 proc.), 
mažiau vykdant laiko apskaitą (55 proc.).

Įmonių mažuma (47 proc.) CRM sistemą naudoja projektams valdyti: 
projektų tvarkaraščiui valdyti – 86 proc., projekto ištekliams valdyti - 65 
proc., o projekto biudžetui valdyti - 54 proc.

Kokius funkcionalumus naudojate CRM  
valdyti užduotis ir laiką?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valdyti užduotis

Valdyti laiko apskaitą

97%

55%

Kokius funkcionalumus naudojate CRM  
valdyti projektus?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

54%

Valdyti projekto tvarkaraštį

Valdyti proje kto išteklius

Valdyti projekto biudžetą

86%

65%
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Respondentai CRM sistemą mažiausiai naudoja pirkimų valdy-
mui (51 proc.): valdyti pirkimo užsakymus naudoja – 55 proc., o 
tiekėjų vertinimui atlikti – 24 proc. įmonių.
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Respondentai naudojamos CRM sistemos funkcionalumą  
ver tina palankiai (5,61 iš 7 balų). Geriausiai vertina CRM  
funkcionalumą užduočių ir laiko valdymui (5,74 iš 7 balų) bei 
klientų aptarnavimui (5,72 iš 7 balų).

Kokius funkcionalumus naudojate CRM  
valdyti pirkimus?

0% 20% 30% 40% 50% 60%

Valdyti pirkimo užsakymus

Atlikti tiekėjų vertinimą

55%

24%

10%

FUNKCIONALUMO VERTINIMAS

Kontaktų valdymas

Naudojamas funkcionalumas  
(grupės)

Naudojamumas  
(kiek naudoja, proc.,)

Vertinimas  
(balais iš 7)

Pardavimų valdymas

Klientų aptarnavimas

Užduočių ir laiko valdymas

Pirkimų valdymas

Projektų valdymas

Naudojamas CRM funkcionalumas ir jo vertinimas 2018

94% 5,65

91% 5,55

86% 5,72

67% 5,74

54% 5,48

47% 5,49



Sužinokite daugiau: www.wiseteam.com

Lankstus sprendimas Jūsų įmonės  
pardavimų ir projektų valdymui
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KAIP VERTINATE CRM ESAMŲ KLIENTŲ APTARNAVIMUI (BALAI IŠ 7)? 

Valdyti bendravimo su klientu istoriją

Valdyti užklausas

Valdyti neatitiktis/incidentus/problemas

5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00

5,86

5,77

5,36

6,10

5,66

KAIP VERTINATE CRM VALDYTI KONTAKTUS (BALAI IŠ 7)?

Valdyti informaciją apie esamus klientus

Valdyti informaciją apie tiekėjus

Valdyti informaciją apie potencialius klientus
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00

5,92

5,65

5,76

5,28

6,10

KAIP VERTINATE CRM VALDYTI PARDAVIMUS (BALAI IŠ 7)?

Išrašyti pardavimo dokumentus

Valdyti užsakymų priėmimą

Valdyti pardavimo veiksmus (skambučiai, susitikimai ir kt.)

Valdyti pardavimo lead’us ir jų konvertavimą į pardavimo  
galimybes (opportunity)

Prognozuoti pardavimus

5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10

6,02

5,57

5,59

5,54

5,50

5,20

Naudojamas CRM funkcionalumas ir jo vertinimas 2018
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KAIP VERTINATE CRM UŽDUOČIŲ IR LAIKO VALDYMUI (BALAI IŠ 7)?

Valdyti užduotis

Valdyti laiko apskaitą

5,84

5,70

5,57

5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10

KAIP VERTINATE CRM PROJEKTŲ VALDYMUI (BALAI IŠ 7)?

Valdyti projekto tvarkaraštį

Valdyti projekto biudžetą

Valdyti projekto išteklius

5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00

5,58

5,48

5,54

5,33

6,10

KAIP VERTINATE CRM PIRKIMŲ VALDYMUI (BALAI IŠ 7)?

Valdyti pirkimo užsakymus

Vertinimo skalė: 1 - esu visiškai nepatenkintas.
                     7 - esu visiškai patenkintas.

Atlikti tiekėjų vertinimą

5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10

5,62

5,38

5,13
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Naudojamas CRM funkcionalumas ir jo vertinimas 2018
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KITŲ SAVYBIŲ VERTINIMAS

Respondentai naudojamos CRM sistemos savybes vertina gerai (5,26 iš 7 balų). Geriausiai vertinama tai, kad si tema dažniausiai veikia be  
sutrikimų ir ja galima pilnavertiškai naudotis (5,76 iš 7 balų), sistema veikia pakankamai greitai (5,72 iš 7 balų) ir sistemoje galima lengvai atlikti paprastus  
konfigūravimo darbus (5,58 iš 7 balų). Prasčiau vertinamas sistemos integravimas su kitomis sistemomis (4,14 iš 7 balų), duomenų analizės patogu-
mas (4,94 iš 7 balų).

Kaip vertinamos naudojamos CRM savybės? (Balai iš 7)

Sistema dažniausiai veikia be sutrikimų ir  
ja galima pilnavertiškai naudotis

Sistema veikia pakankamai greitai

Esame patenkinti turima sistema

Sistemą lengva įdiegti ir pradėti naudoti

Naudotojo sąsaja yra patogi ir intuityvi

Naudotojai palankiai vertina sistemą ir  
nevengia ja naudotis

Sistemoje yra patogios duomenų analizės galimybės

Sistemą galima lengvai integruoti su kitomis sistemomis

Sistemą lengva pritaikyti esamam pardavimo procesui

Sistemoje galima lengvai atlikti paprastus  
konfigūravimo darbus (pvz., įjungti/išjungti meniu lauką)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

5,76

5,72

5,58

5,50

5,46

5,34

5,21

4,97

4,94

4,14

Vertinimo skalė: 1 - esu visiškai nepatenkintas.
                  7 - esu visiškai patenkintas.
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RODIKLIŲ ANALIZĖ

Beveik visos įmonės (99 proc.) analizuoja CRM sistemoje rodiklius.
Pagrindiniai rodikliai: esamų ir naujų klientų kiekio rodikliai (82 proc.), pardavimo veiksmų rodikliai (80 proc.), esamų klientų aptarnavimo rodikliai 
(70 proc.), pardavimo lead‘ų rodikliai (68 proc.).

Kokius rodiklius analizuojate CRM sistemoje?

Esamų ir naujų klientų kiekio rodiklius

Pardavimo galimybių (opportunity) rodiklius

Pardavimo tikimybės rodiklius

Esamų klientų aptarnavimo rodiklius

Pardavimų užsakymų rodiklius

Pirkimo veiksmų rodiklius

Pardavimo veiksmų rodiklius

Klientų segmentavimo rodiklius

Laiko valdymo rodiklius

Pardavimo lead‘ų rodiklius

Projektų valdymo rodiklius

Kita

Neanalizuojame

0% 10% 100%20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

82%
80%

70%
68%

66%
66%

61%
59%

51%
51%

38%
2%

1%
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Lietuvoje vyrauja daug skirtingų CRM produktų, stiprių lyderių pagal naudojimo populiarumą nėra.
Dažniausiai naudojami CRM produktai yra Skytex (Artogama CRM) ir Microsoft Dynamics CRM.
Įmonės, kurios naudoja specializuotą CRM produktą, savo CRM sistemą vertina geriau nei įmonės, kurios naudoja individualiai sukurtą CRM 
sistemą ar CRM funkcijoms naudojančios ERP arba apskaitos programas. 
Geriausiai įvertinti CRM produktai yra Scoro ir Bitrix24.

Dauguma (58 proc.) tyrime dalyvavusių įmonių naudoją specializuotą 
CRM produktą. Penktadalis įmonių naudoja individualiai pagal jų po- 
reikius sukurtą CRM sistemą. Dar 14 proc. įmonių naudoja ERP ar apskai-
tos programose esantį CRM funkcionalumą. 

CRM produktų užimamos rinkos analizė rodo, kad Lietuvoje vyrauja daug 
įvairių skirtingų CRM produktų ir stiprių lyderių pagal užimamą rinkos dalį 
nėra. Net trečdalį rinkos (33 proc.) sudaro CRM produktai, kurios tyri-
mo metu paminėjo 1-2 respondentai. Aiškesnę lyderio poziciją užima du 
CRM produktai: Skytex, užimdamas 17 proc. rinkos, ir Microsoft Dynam-
ics CRM, kuris užima 16 proc. rinkos. 

NAUDOJAMŲ CRM SISTEMŲ TIPAI

NAUDOJAMI CRM PRODUKTAI

Naudojamų CRM sistemų tipai

Nežinau

Naudojama ERP arba 
apskaitos programa

Individualiai sukurta

Specializuotas CRM  
produktas

27

58%

21%

14%
8%

Visos teisės saugomos 2018 © UAB „Informacinės konsultacijos“.  Be išankstinio sutikimo šis dokumentas ar jo dalis negali būti platinama ar atgaminta platinimui.







Naudojamos CRM sistemos 2018

30

CRM SISTEMŲ VERTINIMAS PAGAL TIPUS

Bendras CRM sistemų vertinimas yra 5,44 balo iš 7 galimų. Vertinimą galima interpretuoti, kaip palankų, tačiau ne puikų. Palankiausiai vertinami 
specializuoti CRM produktai (5,6 balo). Įmonės, kurios CRM funkcijoms naudoja ERP arba apskaitos programą, savo CRM sistemą vertina prasčiausiai 
(5,19 balo), lyginant su įmonėmis, kurios yra pasirinkusios kitokio tipo CRM sistemą.

Kitas CRM produktas

TeamGate

SugarCRM

Microsoft Dynamics CRM

Bitrix24

Skytex (Artogama CRM)

Odoo CRM

Vtiger

Scoro

SalesForce

0% 10% 15% 20% 25% 30% 35%5%

33%
17%

16%
8%

4%

4%
4%

5%

4%

4%

CRM produktų užimama rinkos dalis



Naudojama ERP arba apskaitos programa

Specializuotas CRM produktas

Individualiai sukurta

0,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,001,00

5,19
5,53
5,60

CRM sistemų vertinimas pagal sistemos tipą
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Pagal funkcines sritis geriausia vertinamas CRM siste-
mos tipas – specializuotas CRM produktas: iš pateiktų 
6 funkcinių sričių geriausiai vertinamas 4 srityse. 

Pagal savybių vertinimą, geriausiai vertinami indivi- 
dualiai sukurti CRM sprendimai: geriausiai vertinama  
3 iš 4 savybių. 

Lankstumas

Savybė CRM produktas Individualiai  
sukurta

Naudojama ERP arba 
apskaitos programa

Pasitenkinimas

Patikimumas

Patogumas

5,18 5,09

5,34 5,06

5,90 5,50

5,19 5,085,37

5,22

5,44

5,91

Klientų aptarnavimas

Funkcinė sritis CRM produktas Individualiai  
sukurta

Naudojama ERP arba 
apskaitos programa

Kontaktų valdymas

Pardavimų valdymas

Pirkimų valdymas

Projektų valdymas

Užduočių ir laiko valdymas

5,86 5,48

5,86 5,26

5,63 5,16

6,64 5,30

5,67 4,77

5,08

5,58

5,57

5,70

5,59

5,66

5,55

5,91
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Lankstumas

Savybė Bitrix24 SalesForce Scoro SugarCRM TeamGate Vtiger
Microsoft  
Dynamics 

CRM

Skytex  
(Artogama 

CRM)
Odoo CRM

Pasitenkinimas

Patikimumas

Patogumas

Scoro

Bitrix24

TeamGate

Microsoft Dynamics CRM

SalesForce

Skytex (Artogama CRM)

Odoo CRM

Vtiger

SugarCRM

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

6,65

5,82

5,77

5,75

5,48

5,21

5,19

5,17

4,79

CRM produktų vertinimas
CRM SISTEMŲ VERTINIMAS 
PAGAL CRM PRODUKTUS

CRM produktų vertinimas rodo, kad 
aukščiau už vidurkį (5,60) yra ver-
tinamos keturios sistemos: Scoro 
(6,65 balo), Bitrix24 (5,82 balo), Sug-
arCRM (5,77 balo) ir TeamGate (5,75 
balo). Kitų CRM produktų vertinimas 
yra žemiau už vidurkį ir prasčiausią 
vertinimą turi Odoo CRM (4,79 balo). 
Atotrūkis tarp geriausiai ir blogiausi-
ai vertinimo produkto yra sąlyginai 
didelis – 1,86 balo. 

5,43 4,94 3,63 4,75 6,29 4,90 5,00 5,60 4,89

5,67 4,88 4,50 5,33 6,50 4,92 5,33 6,00 5,00

5,50 5,54 5,33 6,67 6,58 5,54 6,33 6,50 5,50

6,11 4,94 3,78 5,44 6,75 5,08 5,56 6,00 4,78
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CRM SISTEMŲ KVADRATAS

CRM sistemų analizė pagal jų naudojimo dažnumą ir vertinimo balus, rodo, kad palankiausioje pozicijoje yra specializuotas CRM produktas – tokio 
tipo sistemos yra dažniausiai diegiamos ir geriausiai vertinamos. 
Individualiai sukurtų CRM sistemų tipas nuo specializuotų produktų tipo atsilieka diegimo populiarumu ir vertinimu. Prasčiausioje pozicijoje yra 
CRM sistemų tipas, kai CRM funkcijoms yra naudojama ERP arba apskaitos programa – tokio tipo sistemos yra stipriai prasčiau vertinamos ir rečiau  
diegiamos. 
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Naudojama ERP 
ar apskaitos programa

Individualiai 
sukurta

CRM produktas
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33%

5,44

Dažniau  
diegama

Geriau  
vertinama
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CRM sistemų produktų analizė pagal jų naudojimo dažnumą ir vertinimo balus rodo, kad geriausią poziciją užima Scoro produktas, kuris yra geriau 
vertinamas nei bendras vertinimų vidurkis ir dažniau diegiamas nei bendras diegimų vidurkis. 

0%
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Skytex  
(Artogama CRM)

Scoro

Odoo CRM Vtiger
SalesForce

Microsoft Dynamics 
CRM

TeamGate

SugarCRM

11%

5,54
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