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Cele pracy

utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, 
które oferuje swoje usługi przez Internet

zaproponowanie nowatorskiego rozwiązania z wykorzystaniem 
najnowszych technologii informatycznych (Ruby on Rails) w 
konkretnym, rozwijającym się sprzedażowo, rozwiązaniu 
biznesowym

wprowadzenie nowych standardów komunikacji z klientami –
większa niż dotychczas personalizacja klienta

wykorzystanie najnowszych społecznościowych trendów 
komunikacyjnych w praktyce, np. Web 2.0

uwiarygodnienie oferty poprzez zamieszczanie opinii o wycieczkach

coraz lepsze dostosowanie oferty do wymagań klientów



Internetowe biura podróży

atrakcyjne graficznie
standardowe kryteria wyszukiwań – brak próby personalizacji 
klienta już na etapie przeglądania ofert
ograniczają się do przeglądania ofert, a nie do długotrwałej 
relacji z klientem – taniej jest utrzymać klienta niż go zdobywać



e-CRM

analiza klienta i jego preferencji za pomocą takiego kanału dystrybucji 
jakim jest Internet

koncentracja na odbiorcy, nie tylko traktowanie go statystycznie

budowanie wspólnych więzi – budowa lojalności

dedykowanie stron odpowiadającym, zarówno graficznym, jak i 
merytorycznym  oczekiwaniom klienta (personalizacja)

tworzenie sprawnej komunikacji w całej platformie sprzedażowej

podtrzymywanie kontaktu z klientem za pomocą cyklicznych, 
dedykowanych form komunikacji, np. e-mail, wysyłka pocztowa

okresowe badanie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych 
usług i modernizacja oferty w oparciu o te dane



Prezentacja działania

Ogólna prezentacja funkcjonalności

wycieczki zgrupowane w 
dynamicznie wygenerowane 
najpopularniejsze kategorie

personalizacja (oferta, motywy 
graficzne, kampanie reklamowe)



Zbieranie informacji o profilu użytkownika

ankieta z odpowiednio dobranymi pytaniami

ograniczenie wyników wyszukiwań w trakcie udzielania 
odpowiedzi na pytania



Rekomendowane wycieczki

sposoby 
rekomendacji ofert 
(opcje i algorytmy)

wartościowanie 
oferty biura 
podróży przez 
społeczność 
klientów 



Budowanie społeczności klientów

dbanie o relacje z klientami 
poprzez udostępnienie 
funkcjonalności 
charakterystycznej dla Web 
2.0

wynikające korzyści dla biura 



Pozostałe moduły

moduły charakterystyczne dla 
systemów CRM (moduł 
sprzedażowy, analityczny)

moduł do administrowania 
serwisem 



Ruby oraz „Ruby on Rails”

język Ruby
historia
połączenie języków skryptowych 
(Perl, Lisp, Python) oraz dodanie 
brakujących elementów
rosnąca popularność

wzorzec projektowy „Ruby on Rails” 
– zalety i wady



Rezultaty

zrealizowano:
system do zarządzania relacjami z klientami w połączeniu ze 
społecznościowym serwisem internetowym
model aplikacji

odpowiednio dobrane funkcjonalności jako jeden z warunków 
poprawnego tworzenia serwisów oraz przyjazny interfejs
moduły charakterystyczne dla typowych aplikacji CRM

przedstawiono wnioski i wskazówki dotyczące realizacji aplikacji
Web 2.0

jak tworzyć aplikacje typu Web 2.0
czego się wystrzegać

sprawdzono możliwości bardzo popularnego wzorca 
projektowego „Ruby on Rails”

język Ruby
zalety tworzenia aplikacji przy użyciu „Ruby on Rails”



Podsumowanie

zbudowanie systemu klasy e-CRM

zastosowanie praktyczne nowych technologii informatycznych – Ruby 
on Rails

wykorzystanie trendu Web 2.0 do budowania społeczności wokół biura 
podróży zbudowanej z jego klientów

nasza wizja rozwoju: 
wprowadzenie wirtualnego przewodnika po serwisie, tzw. 
chatbot’a
większa dynamika personalizacji serwisu
automatyczne dobieranie oferty w oparciu o bieżące analizy 
poziomu satysfakcji klientów
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