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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση των
συστημάτων διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων, τα λεγόμενα
συστήματα CRM, το κατα πόσο υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις, τα
αποτελέσματα της χρήσης τους, τα πλεονεκτήματά της καθώς επίσης και
την αποδοτικότητα ως προς τις σχέσεις με τους πελάτες και της
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού μέσω αυτών.
Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται ακριβώς η ουσία των συστημάτων CRM,
καθώς επίσης και οι μορφές των συστημάτων που υπάρχουν. Τίθεται
αρχικά το θέμα κατά πόσο θα πρέπει να μεταβάλλει την φιλοσοφία της η
επιχείρηση και με ποιο τρόπο μπορούν να υιοθετηθούν τα συστήματα αυτά
με μεγαλύτερη επιτυχία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο
η πελάτες της επιχείρησης αντιμετωπίζουν κατά ένα βαθμό τα συστήματα
αυτά, αλλά κατά κύριο λόγο την αντιμετώπιση των πελατών προς την
επιχείρηση και το feedback που αποδίδει πίσω σε αυτή, ώστε να κάνει και
εκείνη την κριτική της και να βελτιωθεί. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι
λόγοι σύμφωνα με τους οποίους εφαρμόζονται από μια επιχειρηση τα
συστήματ CRM, καθώς και τα περιθώρια που ορίζουν αν αυτή η εφαρμογή
θα θεωρηθεί επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
Στο δεύτερο μέρος, επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση της ύπαρξης και
της εφαρμογής των συστημάτων CRM στις Ελληνικές επιχειρήσεις και
κατα πόσο η χρήση και η εφαρμογή τους θεωρείται εκτεταμμένη στην
χώρα μας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μια
επιχείρηση μπορεί να επενδύσει στα συστήματα CRM για να βοηθηθεί και
η ίδια στην προσέλκυση νέων πελατών, στην διατήρηση των παλαιών
καθώς επίσης και στην διαμόρφωση με αυτούς μιας καλής
αλληλεπιδράζουσας σχέσης. Τέλος, γίνεται παρουσίαση παραδειγμάτων
επιτυχούς
εφαρμογής
συστημάτων
CRM
από
συγκεκριμένες
επιττυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που
βγαίνουν από την συνολική μελέτη που έχει γίνει σχετικά με τα συστήματα
CRM, καθώς και με την σημασία της εφαρμογής τους στην επιχείρηση
αλλά και σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει η επιχείρηση να διαμορφώσει
με τέτοιο τρόπο την κουλτούρα της και την φιλοσοφία της για την
εφαρμογή της, καθώς θα πρέπει να είναι αποφασισμένη ότι η μορφή και η
στρατηγική της από το να θέτει τα προϊόντα σε κεντρική της θέση, θα
πρέπει μάλλον να γίνει περισσότερο πελατο-κεντρική.
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ABSTRACT

This thesis deals with the presentation of the management of customer
relationships systems, the so called CRM systems, the fact of whether
they are adopted by businesses, the results of the use of such systems,
the advantages of using them as well as the efficiency they create in the
relationship with customers and how businesses deal with the competition
through them.
In the first part, the essence of the systems CRM is presented exactly, as
well as the types of the systems that exist. Initially a question is
established as to whether it is needed for the companies to change their
philosophy and as to how they can adopt these systems with greater
success. Particular emphasis is given to the way in which the companies’
customers face and these systems, but primarily the way the customers
react to the company and the feedback that they give back to the
companies, in such a way in order for the second to complete reviews and
to improved. Finally, examples of successful application of the CRM
systems are presented with detail, along with the specifications that define
whether this application will be considered successful or unsuccessful.
In the second part, there is a detailed presentation of the existence and
implementation of CRM systems in Greek enterprises and whether the use
and application of them is considered extensive in our country. In addition,
reference is made to the way in which a company can invest in CRM
systems to help itself to attract new customers, maintain the old as well as
in establishing a good interactive relationship with them. Finally, there is a
presentation of examples of successful implementation of CRM systems
used by specific successful Greek businesses.
In the third and last part, there is a presentation of the conclusions drawn
from the overall study which has been done on CRM systems, along with
the importance of their application in businesses and on whether the
company’s culture and philosophy should be formed in such a way to
support their application, as it should be pre-determined that the form and
the strategy from putting products in a central position, it should probably
transform into more client-centered.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι συνθήκες της εποχής, οι οποίες θέτουν την παγκοσμιοποιημένη
οικονομία και την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο κέντρο της
προσοχής, έχουν φέρει σημαντικότατες αλλαγές στα γεγονότα που
αφορούν την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, η
συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας και η εξαπλώση του διαδικτύου και των
τηλεπικοινωνιών, φέρνει ως αποτέλεσμα μια νέα επιχειρηματική
πραγματικότητα και οδηγεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και εξελιγμένων
δικτύων και εφαρμογών για την διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους
αλλά και για την προσέγγιση του κοινού τους.
Όλα αυτά οδήγησαν φυσικά, σε μια νέα επιχειρηματική στρατηγική, που
είναι περισσότερο εστιασμένη στο κοινό της επιχείρησης, στον πελάτη.
Προχωρώντας σε μια τέτοια λογική, οι υθύνωντες της επιχείρησης θα
λέγαμε, ότι έχουν κατανοήσει σε βάθος ότι η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει
να έρευνα, να κατανοεί και να «πραγματοποιεί», στα όρια πάντα του
δυνατού, τις ανάγκες του πελάτη, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
αλληλεπιδρά με το σωστό τρόπο με εκείνον, προκειμένου να δημιουργήσει
συνθήκες επιτυχίας, σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που
βρύθει ανταγωνισμού, ειδικά στη σημερινή περίοδο της προσχώρησης όλο
και πιο βαθιά σε καθεστώς οικονομικής κρίσης.
Σε μια εποχή, λοιπόν, που επικρατεί η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία και
η διευρυμένη επικοινωνία των ανθρώπων, η σύγχρονη επιχείρηση, οφείλει
να βρίσκει τρόπους ώστε να εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογία και
να γίνεται περισσσότερο ανταγωνιστική. Η στρατιγική των επιχειρήσεων
στο να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστική, κρατώντας παράλληλα την
καλή σχέση με τους πελάτες, ξεκίνησε από την δεκαετία του ’90 με την
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών που στα αγγλικά
ονομάστηκε Business Process Reengineering (BPR).
Προχωρώντας και συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της εποχής, τελικά
αναπτύχθηκε μια νέα στρατηγική, που θα λέγαμε πως θέτει στην
επιχείρηση έναν περισσότερο πελατο-κεντρικό όρο λειτουργίας. Μιλάμε
λοιπόν για τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατείας τα γνωστά και ώς
Customer Relationship Management (CRM). Μέσω των συστημάτων
αυτών η επιχείρηση μπορεί να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική,
σεβόμενη παράλληλα τον πελάτη και τις επιθυμίες του. Τα συστήματα αυτά
θα αναλύσουμε διεξοδικά στις παρακάτω σελίδες.
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων ή αλλιώς CRM (Customer Relationship
Management), αφορά την φιλοσοφία της επιχείρησης ως προς τους
πελάτες της και δεν αποτελεί απλώς ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα. Έχει
ως στόχο της φυσικά την ανάπτυξη αισθήματος ικανοποιήσης στους
πελάτες που προέρχεται από την επιχείρηση, αλλά και τη συνεπαγόμενη
από αυτή αύξηση των εσόδων της. Αν θέλαμε να εξηγήσουμε τι αφορούν
τα συστήματα CRM, θα λέγαμε ότι αυτά συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν
δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις
εξωτερικές και εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης.
Η ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες τους ώστε να μπορέσουν να
τους εξυπηρετήσουν και να τους καταλάβουν καλύτερα δεν είναι κάτι
καινούριο. Ούτε, φυσικά, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ένα σύστημα
συλλογής πελατειακών δεδομένων θα αποκτήσουν σίγουρα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος η γνώση
αυτή να παραμείνει σε μεμονωμένους ανθρώπους και να μην διαμοιραστεί
μέσα στην επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό ο Mackay επέμενε ότι οι
πληροφορίες θα έπρεπε να γράφονται, να καταχωρούνται και να
διασπείρονται μέσα στην επιχείρηση.1
Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο
δημιουργήθηκαν τα πρώτα συστήματα CRM συστήματα, θεωρώντας πως
η εύρεση τρόπων από την επιχείρηση, ώστε ο κάθε υπάλληλος να μπορεί
να προσφέρει ξεχωριστές υπηρεσίες στους πελάτες της. Για να το επιτύχει
αυτό, μια βασική της υποχρέωση είναι να καταγράψει συγκεντρωτικά
δεδομένα, αν είναι δυνατόν, για όλους της τους πελάτες και ακόμη
περισσότερο για τους πιο σημαντικούς, ενώ παράλληλα μπορεί να
καταγράφει βασικές ανάγκες και προτάσεις για να μπορεί να εξυπηρετεί
καλύτερα.

1

Sharp, D., (2002), Customer Relationship Management Systems Handbook, Εκδόσεις: CRC Press,
σελ. 50-55
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Τα τέσσερα βασικά στοιχεία από τα οποία χαρακτηρίζονται τα συστήματα
CRM είναι η γνώση, ο στόχος, οι πωλήσεις και η υπηρεσία. Αναλύοντας
την πορεία των προαναφερθέντων, όταν μια επιχείρηση επιλέγει να
χρησιμοποιήσει συστήματα CRM, θα πρέπει να γνωρίσει τους πελάτες και
να κατανοήσει τις ανάγκες τους σε οποιονδήποτε τομέα την αφορά. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί συλλέγοντας πληροφορίες και προτάσεις από τους
πελάτες, ιδίως αυτούς που φέρνουν περισσότερο κέρδος στην επιχείρηση.
Έπειτα, μέσω των συστημάτων CRM πρέπει να τίθενται επιτυχώς οι
στόχοι της επιχείρησης έχοντας αξιολογλησει τη γνώση, σχετικά με το ποιά
προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να προωθούνται. Στον τομέα των
πωλήσεων και έχοντας ήδη ακολουθήσει τα προηγούμενα βήματα οι
επιχειρήσεις πραγματοποιούν καμπάνιες μαρκετινγκ για να είναι
περισσότερο αποτελεσματικές και να γνωστοποιούν τα προϊόντα. Τέλος, η
διατήρηση των πελατών από μια επιχείρηση, εξαρτάται απόλυτα και από
τις προσφερόμενες από αυτή υπηρεσίες, όπως η υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών, προσωπικών ή μέσω τηλεφωνικών κέντρων. 2
Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι τα συστήματα CRM στηρίζονται σε δύο
φιλοσοφίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά την στροφή της νοοτροπίας
της επιχείρησης και του τρόπου λειτουργίας της με κέντρο τον πελάτη, μια
λογική που απαιτεί δηλαδή η επιχείρηση να δρά δεχόμενη το αντίστοιχο
feedback από τους πελάτες, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην ανάπτυξη της
επιχείρησης με φορά προς τον πελάτη, έχοντας σαν υποστήριξη τα
συστήματα CRM καθ’όλη την πορεία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε
αυτή και τους πελάτες.
Αν θελήσουμε να ορίσουμε τι σημασία των συστημάτων πελατειακών
σχέσεων, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια σαφή
συνύπαρξη και παράλληλη επιτυχή λειτουργία της τεχνολογίας σε
συνδυασμό με τις υπηρεσίες, τις πωλήσεις και το marketing, με σκοπό
τελικά το κέρδος της επιχείρησης. Η επιχείρηση βέβαια ας αναφέρουμε ότι
δεν αποστασιοποιείται από τον λόγο συνέχειας της λειτουργίας της, τον
πελάτη, αλλά τον θέτει ως κέντρο της για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες
ή προϊόντα και θέτοντας τον εαυτό της στην κορυφή ίσως τον
ανταγωνιστικών και υγειών επιχειρήσεων, που έχουν την γνώση για την
ορθή εξυπηρέτηση και την συγκέντρωση των απολαβών που προκύπτει
από αυτή.3
2

Baran, R., Galka, R., (2013), CRM: The Foundation of Contemporary Marketing Strategy,
Εκδόσεις: Routledge, σελ. 132 – 145
3

Sharp, D., (2002), Customer Relationship Management Systems Handbook, Εκδόσεις: CRC Press,
σελ. 104 - 110
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Έχοντας λοιπόν ως βάση τον
παραπάνω ορισμό θα λέγαμε
ότι
τα
συστήματα
CRM
στηρίζονται στην κατανόηση
του πελάτη και στην διαχείρηση
των σχέσεων με αυτούς. Κάτι
τέτοιο
θεωρείται
σχεδόν
δεδομένο
για
μια
μικρή
επιχείρηση, που όπως είναι
ευνόητο, μπορεί πολύ εύκολα
να
αναπύξει
ακόμη
και
προσωπικά, σχέσεις με το
σύνολο ίσως των πελατών της.
Σε αντίθεση με αυτό, οι μεγάλες
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν
Εικόνα 1. Ο κύκλος και τα περιεχόμενα των
έναν τεράστιο αριθμό πελατών,
συστήματων CRM.
θα ήταν ίσως ουτοπικό να
λέγαμε ότι θα μπορούσαν να θέσουν τον εαυτό τους σε άμεση επικοινωνία
με τον πελάτη και να συλλέγουν απόψεις και προτάσεις απο αυτούς,
καθώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Έπρεπε λοιπόν, αυτό το κενό να
καλυφθεί με κάποια συστήματα που έμελλε να είναι τα συστήματα CRM.
Θέτοντας λοιπόν σε δράση τα συστήματα αυτά, βελτιώνεται κατά μεγάλο
βαθμό η δυνατότητα κατανόησης του πελάτη αλλά και διαχείρισης των
αναμεταξύ τους σχέσεων, γεγονός που συμβάλει στην μεγαλύτερη
ανταπόκριση του πελάτη ως προς τα παρεχόμενα από την επιχείρηση,
προϊόντα ή υπηρεσίες.
Το όλο σύστημα στοχεύει σε μια συνεχή ανάδραση της επιχείρησης με
τους πελάτες, που αλλιώς θα μπορούσαμε να την ορίσουμε και ώς
Virtuous Loop.4 Η ανάδραση αυτή για να γίνει δυνατή, δημιουργεί αρκετές
προκλήσεις για την επιχείρηση που αφορούν κάποια τεχνικά ή οργανωτικά
θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν πρακτικά από την επιχείρηση. Πρέπει
λοιπόν η πληθώρα των δεδομένων που προέρχονται από τους πελάτες να
οργανώνονται μέσω τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για να μπορούν να
αξιοποιηθούν κατάλληλα και να μην αποτελέσουν απλώς μια πληροφορία
η οποία συσωρρεύεται χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Επίσης, η
πληροφορία που συλλέγεται από τους πελάτες θα πρέπει να είναι
δομημένη και ολοκληρωμένη για να μπορεί να καλύψει όλα τα στάδια του
κύκλου και να δίνει μια συνολική και εμπεριστατομένη εικόνα σχετικά με
4

Baran, R. J., Galka, R., Strunk, D., (2008), Principles of Customer Relationship Management,
Εκδόσεις: Cengage Learning, σελ. 89 – 93
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τον κάθε πελάτη και τις ανάγκες του ή τις ιδιαιτερότητες του. Η
πληροφορίες λοιπόν που θα συλλέγονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν
ποικίλες λεπτομέριες, απο δημογραφικά στοιχεία, μέχρι και στοιχεία που
χαρακτηρίζουν την ψυχολογία του πελάτη, τις πελατειακές του συναλλαγές
καθώς και τις οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με
οτιδήποτε προσφέρει η επιχείρηση.5
Κλείνοντας το τμήμα της εισαγωγής, σωστό θα ήταν να συνοψίσουμε
λέγοντας ότι μια επιχείρηση, προκειμένου να υιοθετήσει με επιτυχία τα
συστήματα CRM και να τα θέσει ως σημαντικότατο τμήμα της λειτουργίας
της θα πρέπει να μεταβάλει την φιλοσοφία της λειτουργίας της αλλά και
του marketing της, σκεπτόμενη πάντα τι είναι αυτό που αναζητά και έχει
ανάγκη ο πελάτης και να μην επικεντρώνεται σε μια λογική «από έξω προς
τα μέσα» που πρακτικά ορίζεται στο ερώτημα σε ποιόν θα πρέπει να
πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.6 Θα λέγαμε λοιπόν ότι η
φιλοσοφία που απαιτούν τα συστήματα CRM θα πρέπει να εστιάζει στον
πελάτη πιο πολύ από το προϊόν, να αλλάξει και η φιλοσοφία της
επιχείρησης παράλληλα με την παραγωγική δραστηριότητα, να
συνδυάζεται άψογα με τις διαδικασίες του marketing και των πωλήσεων
και να συμβαδίζει με την τεχνολογία και ότι αφορά αυτή, όπως το Internet.

5

Peel, J., Gancarz, M., (2002), CRM: Redefining Customer Relationship Management, Εκδόσεις:
Digital Press, σελ. 36 - 42
6

Baran, R. J., Galka, R., Strunk, D., (2008), Principles of Customer Relationship Management,
Εκδόσεις: Cengage Learning, σελ. 230 - 235
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ

Εννοιολογική απόδοση της Επιχείρησης
Αν θα θέλαμε να αποδόσουμε έναν ακριβή ορισμό για τον όρο επιχείρηση
θα λέγαμε ότι ως «Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η οικονομική μονάδα
αυτοτελής και υπεύθυνη για την οργάνωση παραγωγικών συντελεστων και
διαχείρησης συναλλαγών με τις οποίες επιδιώκει το μέγιστο δυνατό
κέρδος. Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη
συνήθη αμοιβή της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που επιτελείται σε
αυτήν».7
Γεγονός είναι, πως η επιχείρηση στην ουσία αποτελεί ένα σημαντικότατο
στοιχείο της κοινωνίας, ενώ αν δούμε τις επιχειρήσεις στη πράξη θα
λέγαμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των ανθρώπων, ξοδεύει ως και τον μισό
του χρόνο στις επιχειρήσεις, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
καταναλώνουν καθημερινά προέρχονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ
και οι θέσεις εργασίας και η οικονομική ευχέρεια και εξέλιξη των
ανθρώπων αλλά και της χώρας ολόκληρης, εξαρτάται από αυτές.

Εικόνα 2. Η ροή του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση.

7

Κοσμάτος, Δ., (2004), CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 8-14
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Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς μια κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως
από αυτή, γιατί συνδέεται με την έννοια του "επιχειρείν" ή της
επιχειρηματικότητας. Πρακτικά, η έννοια αυτή:



Σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη
δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών.



Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών.



Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε
επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να
αποτύχει στο σκοπό του. 8

Εννοιολογική απόδοση του πελάτη και τα είδη πελατών
Έχοντας αποδόσει την έννοια της επιχείρησης, όσον αφορά τον πελάτη θα
λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές ορίζεται ως μια οντότητα, ένα πρόσωπο, μια
ομάδα ατόμων ή ένας οργανισμός, ο οποίος θα λέγαμε ότι δρα
συνεργατικά με την επιχείρηση,
ώστε να επωφεληθούν και οι δύο
πλευρές
οι
οποίες
συναλλάσσονται.

Εικόνα 3. Ο πελάτης και τα τμήματα της επιχείρησης
που απασχολούνται με επίκετντρο αυτόν.

8

Πιο
συγκεκριμένα,
πελάτης
θεωρείται εκείνος ο οποίος
συναλάσσεται με την επιχείρηση,
όχι μια φορά αλλά σε μόνιμη
βάση και αποτελεί, ειδικά στην
σημερινή εποχή την κύρια πηγή
πόρων της επιχείρησης, η οποία
στην
ουσία
είναι
άμεσα
εξαρτημένη από εκείνον, έτσι
ώστε
να
μπορέσει
να
συντηρηθεί, να έχει κέρδη και
επομένως να παράγει ποιοτικά

Rajola, F., (2003), Customer Relationship Management: Organizational and Technological
Perspectives, Εκδόσεις: Springer, σελ. 23 - 26
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προϊόντα και να έχει επαρκές εργατικό δυναμικό.9 Προκειμένου όμως και η
επιχείρηση να έχει την προαπαιτούμενη οικονομική ροή, θα πρέπει και η
ίδια να προωθεί και να πωλεί τα προϊόντα της με επιτυχία.

Εικόνα 4. Η κατηγορίες των πελατών με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα τμήματα της επιχείρησης.

Παρακάτω θα αναλύσουμε τους τύπους των πελατών που μπορεί να
συνδιαλλαγεί μια επιχείρηση. Αυτοί είναι:



Οι υπάρχοντες πελάτες.
Οι υπάρχοντες πελάτες είναι, όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα,
όσοι έχουν ήδη συνδιαλλαγεί με την επιχείρηση παραπάνω από μια
φορές, αγοράζοντας τα προσφερόμενα από εκείνη προϊόντα ή
υπηρεσίες, ενώ συνεχίζει και αγοράζει από αυτή. Το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ορίζεται από κάθε επιχείρηση ότι ένα άτομο
είναι πελάτης, μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε μια από αυτές,

9

How Businesses Benefit with CRM, Πηγή: http://www.preact.co.uk/why_crm/how-businessesbenefit, Τελευταία επίσκεψη 21/1/2014
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δηλαδη, για άλλες μπορεί να είναι ιδιαίτερα μικρό (μήνες) και για
άλλες ιδιαίτερα μεγάλο (έτη). Θεωρείται δε, ότι οι υπάρχοντες
πελάτες είναι η δύναμη της εταιρίας, ο σημαντικότερος τύπος
πελατών. Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις πολλές φορές
υπολογίζουν την γνώμη τους και τους δίνουν το περιθώριο σε
αρκετές περιπτώσεις και να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων.
Επίσης, πιστεύεται από την επιχείρηση ότι αν εξασφαλίσει σε
μεγάλο διάστημα περισσότερες πωλήσεις στη συγκεκριμένη
κατηγορία πελατών, αυτό συνεπάγεται ότι είναι επιτυχημένη. Φέρνει
όχι μόνο θετικά αποτελέσματα στην οικονομική ροή προς την
επιχείρηση, αλλά και το γεγονός ότι διατηρεί τους πελάτες της ώστε
να κάνουν συνεχείς αγορές από αυτούς, αποδεικνύει ευελιξία στην
επιχείρηση αλλά και παροχή τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών που
ο πελάτης δεν μπορεί να αρνηθεί. Τέλος, η προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών σε αυτόν το τύπο πελατών απαιτεί και από την
επιχείρηση σαφώς λιγότερα χρήματα αλλά και χρόνο.



Οι πιθανοί – μελλοντικοί πελάτες.
Σε αυτό τον τύπο πελατών ανήκουν προφανώς όλοι όσοι υπάρχει
περίπτωση κάποια στιγμή να αποτελέσουν πελάτες της
επιχείρησης, ακόμη κι αν δεν έχουν συνδιαλλαγεί με την επιχείρηση,
δηλαδή δεν έχουν αγοράσει κάποιο από τα προσφερόμενα από
εκείνη, προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επιχείρηση για αυτό τον τύπο
«πελατών», είναι βέβαιη ότι διαθέτουν ο, τι απαιτείται για να
αποτελέσουν σύντομα πελάτες της. Τα ζητήματα τα οποία
απαιτούνται να προϋπάρχουν στους δυνητικούς πελάτες για να
αποτελέσουν τελικά πελάτες της επιχείρησης είναι: η ύπαρξη της
ανάγκης ώστε να προβούν σε αγορά κάποιου προϊόντος ή
υπηρεσίας, να δύνανται (κυρίως οικονομικά) να αγοράσουν
οτιδήποτε προσφέρεται από την επιχείρηση και να είναι «στο χέρι»
τους να αγοράσουν κάτι.10 Ας αναφερθεί εδώ, ότι και αυτή η
περίπτωση «πελατών», θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την
επιχείρηση, καθώς με τους κατάλληλους χειρισμούς και από εκείνη,
πιθανόν να προσελκυθούν στην επιχείρηση και να αποτελέσουν
ουσιαστικό τμήμα της ομάδας των μόνιμων πελατών της. Άλλωστε,
κάθε επιχείρηση που σέβεται την ύπαρξη της, με τις προσπάθειες

10

Peel, J., Gancarz, M., (2002), CRM: Redefining Customer Relationship Management, Εκδόσεις:
Digital Press, σελ. 134 - 138
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marketing που πραγματοποιεί, στοχεύει στην διαρκή προσέλκυση
νέων πελατών και την ανάπτυξη από αυτούς δεσμών
εμπιστοσύνης.



Οι «άλλωτε» πελάτες
Σε αυτή την κατηγορία, όπως αντιλαμβάνεται κανείς και από τον
τίτλο, ανήκουν παλαιοί πελάτες, δηλαδή άτομα που είχαν
συνδιαλλαγεί με την επιχείρηση έστω και μια φορά, αλλά έκτοτε δεν
ξαναήλθαν σε επαφή με αυτή. Αυτή η κατηγορία πελατών, θα
λέγαμε ότι αποτελεί κάτι «δύσκολο» και ίσως μια πρόκληση για την
επιχείρηση για να τους ανακτήσει, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία
ατόμων, είτε έχει αρκετό διάστημα να αγοράσει κάτι από την
επιχείρηση, είτε έχει διαπιστωθεί από την ίδια επιχείρηση ότι έχουν
συνδιαλλαγεί και αγοράσει προσφερόμενα από ανταγωνίστρια
επιχείρηση, προϊόντα ή υπηρεσίες.11 Το κατά πόσο θεωρείται
σημαντική αυτή η κατηγορία ή όχι για την επιχείρηση, εξαρτάται από
την πρότερη σχέση και αλληλεπίδραση σε σχέση με τις δύο
πλευρές. Δηλαδή, αν πελάτης και επιχείρηση είχαν συνδιαλλαγεί σε
μια επιχείρηση και είχε σε αυτή τη περίπτωση αγοραστεί από τον
πρώτο, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και είχαν μείνει ικανοποιημένες
και οι δύο πλευρές, τότε η αξία των συγκεκριμένων πελατών
θεωρείται αρκετά μεγάλη, καθώς θα μπορέσει πιθανόν η επιχείρηση
να τους διεκδικήσει και πάλι με ελκυστικές προσφορές ή λοιπές
προωθητικές ενέργειες και επιτυχημένο marketing. Διαφορετικά, σε
περίπτωση μη ικανοποίησης είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης, ή
στην χειρότερη περίπτωση και των δύο μαζί, η αξία της
συγκεκριμένης περίπτωσης «πελατών», δεν θεωρείται άξια λόγου ή
άξια για να ασχοληθεί η επιχείρηση με εκείνους.

Γενικά η επιχείρηση ωφείλει πάντα να ασχολείται με την κάθε κατηγορία
πελατών ξεχωριστά και να τους αποδίδει εξέχουσα σημασία για δύο
βασικότατους λόγους:

11

Brown, L., Gravely, J., (2003), Special Edition Using Microsoft CRM, Εκδόσεις: Que Publishing,
σελ. 183 - 192

Σελίδα 15 από 76

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

1. Οι πελάτες που υπάρχουν, αν η επιχείρηση δεν ασχοληθεί με
αυτούς, μπορεί να μετατραπούν σε «άλλωτε» πελάτες,
δηλαδή να δυσαρεστηθούν από την επιχείρηση και να
καταφύγουν για την οποιαδήποτε αγορά σε κάποια
ανταγωνίστρια επιχείρηση.
2. Η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών είναι πολύ
σημαντική, γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως
αποτελεί ζωτικής σημασίας, πηγή χρημάτων για την
επιχείρηση. Παράλληλα, οι πιθανοί πελάτες είναι εξίσου
σημαντικοί, αν σκεφτεί κανείς ότι προκειμένου μια επιχείρηση
να θεωρηθεί επιτυχημένη ως προς τους στόχους της, δεν θα
πρέπει να παραμένει στάσιμη αλλά να εξελίσσεται διαρκώς.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, θα πρέπει να προσελκύει
συνεχώς νέες ομάδες πελατών. Έτσι οι πιθανοί πελάτες, με
τους
κατάλληλους
προωθητικούς
χειρισμούς
της
επιχείρησης, μπορούν πολύ εύκολα να ενταχθούν στην
ομάδα των υπαρχόντων πελατών.12
Έχοντας αναλύσει όλα τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
μπορούμε να κατατάξουμε τους πελάτες μια επιχείρησης, εκ νέου,
χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σύστημα τεκμηρίωσης. Εδώ έχουμε έξι
κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να δούμε:


Τους εξωτερικούς πελάτες οι οποίοι στην ουσία είναι άτομα ή και
οργανισμοί που συναλλάσσονται με την επιχείρηση για να
αγοράσουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Η
συγκεκριμένη ομάδα πελατών, είναι ανεξάρτητη και ιδιαίτερα από
οικονομικής άποψης, προκειμένου να επιλέγει με ποιον τρόπο και
προς ποια κατεύθυνση θα καταναλώσει τα χρήματα που διαθέτει.13

12

Customer Relationship Management, CRM - principles, strategy, solutions, applications,
systems, software, and ideas for effective customer relationship management, Πηγή:
http://www.businessballs.com/crmcustomerrelationshipmanagement.htm, Τελευταία
επίσκεψη: 2/2/2014

13

Sharp, D., (2002), Customer Relationship Management Systems Handbook, Εκδόσεις: CRC
Press, σελ. 99 - 104
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Τους πελάτες – σύμμαχους, οι οποίοι συνήθως είναι άρρηκτα
δεμένοι με τους εξωτερικούς πελάτες και σχεδόν πάντα παίζουν
συμβουλευτικό ρόλο στην ώθηση τους για αγορά συγκεκριμένων
προϊόντων από μια επιχείρηση. Μπορεί να μην είναι οι ίδιοι που
είναι υπεύθυνοι για την λήψη της τελικής απόφασης, αλλά έχουν
δυναμικό λόγο για την τελική επιλογή.14 Δεν διαθέτουν μεν τα
χρήματα για να προβούν στην αγορά συγκεκριμένου προϊόντος ή
υπηρεσίας, διαθέτουν όμως την δύναμη της επιρροής, για αυτό και
θεωρούνται «σύμμαχοι» της εκάστοτε επιχείρησης.



Τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, που ίσως θεωρούνται και το
πιο σταθερό σημείο της επιχείρησης και είναι πολύτιμοι για αυτή.
Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, έχει μείνει
τόσο ικανοποιημένη ώστε να συνεχίζει να αγοράζει προϊόντα και
υπηρεσίες από την επιχείρηση. Αυτή η κατηγορία δε, αποτελεί και
ένα σταθερό πλήγμα για τους ανταγωνιστές της επιχείρησης,
κάνοντας την έτσι πιο αποδοτική.



Τους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης, που αποτελούν και
αυτοί ένα σημαντικό της τμήμα από κάθε άποψη. Ως εσωτερικοί
πελάτες, κρίνονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της, που αποτελούν και τον
κορμό της επιχείρησης, όχι μόνο με την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν και την σωστή εξυπηρέτηση, αλλά και γιατί
αποτελούν την εικόνα της επιχείρησης ως προς τους εξωτερικούς
πελάτες.15 Ουσιαστικά, θεωρούνται καθοριστικό κομμάτι της
επιχείρησης, όχι μόνο γιατί μπορεί και οι ίδιοι να αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες από αυτή αλλά και γιατί οφείλουν να είναι
ικανοποιημένοι με την επιχείρηση για να μεταφέρουν με μεγάλη
επιτυχία στους εξωτερικούς πελάτες την ικανοποίηση τους. Σε
αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ
αρνητικά για την επιχείρηση ως προς την απόδοση της.

14

Sharp, D., (2002), Customer Relationship Management Systems Handbook, Εκδόσεις: CRC
Press, σελ. 108 - 112

15

Βασιλειάδης, Χ., (2008), Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και μάρκετινγκ τουριστικών
προορισμών, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 119 - 128
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Τους επανερχόμενους πελάτες, οι οποίοι θα λέγαμε ότι αποτελούν
στοιχείο «χαράς» για την επιχείρηση, καθώς πρόκειται για «εδάφη»
που ανακτήθηκαν από κάποιον ανταγωνιστή.16 Εδώ λοιπόν, όπως
καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, οι πελάτες αυτοί, είχαν
συνδιαλλαγεί με την επιχείρηση έστω μια φορά και για κάποιους
λόγους, είτε λόγω έλλειψης ικανοποίησης είτε γιατί ανακάλυψαν ότι
τα προϊόντα στην επιχείρηση ήταν πιο ακριβά σε σχέση με κάποια
άλλη, έφυγαν από αυτή. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον της
επιχείρησης για αυτούς μπορεί να τους ξανα-οδήγησε σε αυτή και
έτσι το κέρδος ήταν διπλό, γιατί και η επιχείρηση ανέκτησε
«χαμένους» πελάτες, αλλά και οι ίδιοι οι πελάτες αισθάνθηκαν
ξεχωριστοί για την επιχείρηση.



Τους μη σταθερούς πελάτες, οι οποιοί είναι στην ουσία η λιγότερο
σημαντική κατηγορία πελατών για την επιχείρηση καθώς δεν
αποτελούν σημείο το οποίο μπορεί να επηρεαστεί. Συγκεκριμένα, η
κατηγορία αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί από την επιχείρηση
καθώς, ίσως και να φέρουν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά
αποτελέσματα σε αυτή. Δεν επηρεάζουν κάποια απόφαση και
γενικά μπορεί να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν αμέσως. Λόγω
της αστάθειας τους η επιχείρηση δεν θα πρέπει να ασχοληθεί
αρκετά με αυτούς, δεν θα πρέπει όμως και να τους αγνοήσει
πλήρως, καθώς μπορεί να λάβει αρκετά σημαντικά στοιχεία και
πληροφορίες από αυτούς σχετικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες
πελατών που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές.

Σε κάθε περίπτωση, οι διακρίσεις που αναφέραμε παραπάνω για το
στοιχείο των πελατών μια επιχείρησης είναι πολύ σημαντικές και πρέπει
κάθε επιχείρηση να έχει γνώση αυτών, να τους καταννοεί και να φροντίζει
να χειρίζεται κατάλληλα τις καταστάσεις προκειμένου τελικά να επιτύχει
τους στόχους της. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα
τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης, καθώς η διατήρηση των
υφιστάμενων πελατών και η προσέλκυση νέων δεν αποτελεί έργο και
αρμοδιότητα μόνο για το marketing της επιχείρησης, αλλά ολόκληρης της

16

Grünewälder, Ar., (2008), Implementing CRM Systems, Εκδόσεις: GRIN Verlag, σελ. 158 - 167
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οργάνωσης της.17 Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να
φροντίζει να διατηρεί τους πελάτες της ικανοποιημένους και πιστούς σε
αυτή και να σέβεται την υπόσταση τους, καθώς στην ουσία από την
ικανοποιήση του πελάτη κρίνεται και η επίτευξη των στόχων της επιτυχίας.

17

Berry, T., Customer Relationship Management – CRM, Πηγή:
http://www.mplans.com/articles/customer-relationshipmanagement-crm, Τελευταία
επίσκεψη: 30/1/2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα συστήματα
CRM, επικεντρώνοντας την ανάλυση στα κυριότερα είδη τους που είναι
στην ουσία τα λειτουργικά συστήματα CRM (Operational CRM), τα
συνεργατικά συστήματα CRM (Collaborative CRM) και τέλος τα αναλυτικά
συστήματα CRM (Analytical CRM). 18

Εικόνα 5. Οι διαφορετικοί τύποι συστημάτων CRM και τα ειδικά λειτουργικά τους χαρακτηριστικά.

18

Brown, L., Gravely, J., (2003), Special Edition Using Microsoft CRM, Εκδόσεις: Que Publishing,
σελ. 69 – 92
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Λειτουργικό CRM (Operational CRM)
Μέσω του λειτουργικού CRM, οποιαδήποτε επικοινωνία και
αλληλεπίδραση με τον πελάτη, εγγράφεται σε ένα ιστορικό, που υπάρχει
για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους
υπαλλήλους της επιχείρησης να μπορούν να ανακαλέσουν οποιαδήποτε
στιγμή, οποιοδήποτε δεδομένο μπορεί να χρειαστεί για κάποιο λόγο, από
κάποιον συγκεκριμένο πελάτη. Συγκεκριμένα, κάτι τέτοιο βοηθά στο
γεγονός ότι ακόμη και αν ο πελάτης συνομιλέι κάθε φορά με διαφορετικό
υπάλληλο, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει οποιαδήποτε κίνηση του
ιστορικού του, καθώς αυτό είναι ήδη καταγεγραμμένο και μπορεί να φανεί
οποιαδήποτε στιγμή. Η συγκέντρωση των δεδομένων των πελατών από το
λειτουργικό CRM, συντελεί στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών του
Marketing, στην εύκολη διαχείρηση των προωθητικών ενεργειών και στην
αυτοματοποίηση των πωλήσεων και της λήψης παραγγελιών. 19
Ενώ γενικά τα συστήματα CRM, συντελούν στην εύκολη διαχείριση των
σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες και στην καταγραφή των
δεδομένων τους και την διαχείριση τους, τα λειτουργικά CRM συντελούν
στην επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες υπό τη μορφή
τηλεφωνικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, ιστοσελίδων και
social media. Επίσης, μέσω του λειτουργικού CRM, στόχος είναι η
επίτευξη δημιουργίας νέων σχέσεων με πελάτες.
Επίσης στο λειτουργικό CRM, υπάρχουν τρεις κατηγορίες: η
αυτοματοποίηση των πωλήσεων, οι πελατειακές υπηρεσίες και
υποστήριξη και η αυτοματοποίηση επιχειρησιακού Marketing.
Η αυτοματοποίηση πωλήσεων, η αλλιώς SFA (Sales Force Automation),
επιτυγχάνει την αυτοματοποίηση των πιο σημαντικών πωλήσεων της
επιχείρησης αλλά και τμημάτων στην διοίκηση των πωλήσεων. Έχει
λοιπόν εφαρμοστεί προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των
πωλήσεων. Οι πελατειακές υπηρεσίες και υποστήριξη ή αλλιώς CSS
(Customer Service and Support), επιτυγχάνουν την αυτοματοποίηση
υπηρεσιών επιστροφής προϊόντων, λήψης παραπόνων και αναζήτησης
πληροφοριών, συνήθως μέσω τηλεφωνικών κέντρων. Τέλος, η
αυτοματοποίηση επιχειρησιακού marketing ή αλλιώς EMA (Enterprise
Marketing Automation), παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με το
επιχειρησιακό περιβάλλον και τα δεδομένα που αφορούν τις
ανταγωνίστριες εταιρίες καθώς και μεταβλητές που αφορούν αυτές.
19

Brown, L., Gravely, J., (2003), Special Edition Using Microsoft CRM, Εκδόσεις: Que Publishing,
σελ. 183 - 201
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Περιλαμβάνονται επίσης στις πληροφορίες, δημογραφική ανάλυση αλλά
και μοντέλα πρόβλεψης.20

Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM)
Το Συνεργατικό CRM χρησιμοποιείται σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης
ώστε να μοιράζονται τις σημαντικοτερες πληροφορίες που καταγράφονται
στα συστήματα σχετικά με τους πελάτες και που προκύπτουν από την
αλληλεπίδραση της επιχείρησης με αυτούς. Έτσι βελτιώνεται και η
ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Είναι λοιπόν ένα
σύστημα με σπουδαία αποτελέσματα ως προς τις πολυκάναλες
επικοινωνίες.
Οι βασικότεροι στόχοι του είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί το
εισόδημα αυξάνοντας τελικά παράλληλα και την ικανοποίηση των
πελατών. Συνδυάζει την συνεργασία των πελατών και την τεχνολογία. Το
πιο σημαντικό τμήμα του Συνεργατικού CRM είναι ο συνδυασμός
εγκατάστασης λογισμικού και πελατοκεντρικών στρατηγικών.21 Το
Συνεργατικό CRM υποστηρίζει διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των πελατών και την διατήρηση των πελατειακών
σχέσεων, όπως οι εσωτερικές λειτουργίες IT, οι διαφημίσεις, η τιμολόγηση,
ο σχεδίασμος των προϊόντων και το marketing υπό συνεργασία.
Παρόλο που η ιδέα της χρησιμοποίησης συστημάτων συνεργατικού CRM
είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρακτική για την κάθε επιχείρηση, πολλές
από αυτές θεωρούν την πρακτική εφαρμογή τους πολύ δύσκολη. Παρόλα
αυτά, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η χρήση μιας τέτοιου τύπου
τεχνολογίας, στην ουσία οικοδομεί τις σχέσεις και ανάμεσα στους
διάφορους τομείς δραστηριότητας και στα τμήματα της επιχείρησης, πέρα
από τις σχέσεις με τους πελάτες και την άμεση ροή πληροφορίας και
δεδομένων ανάμεσα τους. Επίσης, το Συνεργατικό CRM, δίνει την
δυνατότητα στους managers της επιχείρησης να διαμοιράσουν γνώση και
δεδομένα με έναν πολύ απλό τρόπο, όπως αυτός του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, βοηθώντας και εκείνοι στην καλύτερη επικοινωνία των

20

Fjermestad, J., Romano, N., (2006), Electronic Customer Relationship Management, Εκδόσεις:
M.E. Sharpe, σελ. 104 – 115
21

Grünewälder, Ar., (2008), Implementing CRM Systems, Εκδόσεις: GRIN Verlag, σελ. 48 - 69
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τμημάτων, αφού οι υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να διαμοιράζονται
την πληροφορία αναμεταξύ τους.
Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον βέβαια θα πρέπει η επιχείρηση
να δίεπεται από δημιουργική σκέψη. Επίσης θα πρέπει οι υπάλληλοι της
επιχείρησης τουλάχιστον στα τμήματα που αφορούν το marketing, τις
πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν
πληροφορίες και να συζητούν για τα διάφορα προβλήματα που
προκύπτουν στις διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική
ανταμοιβής για τους δημιουργικούς υπαλλήλους, όσον αφορά την χρήση
των συστημάτων ενώ τέλος ίσως να πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες
που θα καθοδηγούν τους υπαλλήλους σχετικά με το πως θα πρέπει να
συντονίζονται και να λειτουργούν τέτοιου είδους συστήματα. Κλείνοντας,
θα λέγαμε λοιπόν, ότι το συνεργατικό CRM είναι ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο στα χέρια οποιασδήποτε επιχείρησης καθώς συντελεί όχι μόνο
στην ευκολία συγκέντρωσης και καταγραφής των δεδομένων, αλλά και
στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων στις τάξεις του εργατικού δυναμικού
της επιχείρησης. 22

Αναλυτικό CRM (Analytical CRM)
Στο σημείο αυτό θα λέγαμε ότι το Αναλυτικό CRM συνεχίζει την ιδέα του
Λειτουργικού CRM. Έχοντας λοιπόν η επιχείρηση εφαρμόσει πρακτικά
τόσο το Συνεργατικό, όσο και το Λειτουργικό CRM, θα κληθεί να αναλύσει,
μέσω του τμήματος marketing τα δεδομένα τα οποία συγκέντρωσε και
κατέγραψε. Εδώ μπαίνει σε δραστηριότητα και σαν σημαντικό εργαλείo, το
Αναλυτικό CRM.
Θα λέγαμε ότι το Αναλυτικό CRM εφαρμόζει και πραγματοποιεί
εξειδικευμένες και στοχευμένες καμπάνιες marketing, που αποσκοπούν
στην πώληση περισσότερων προϊόντων, αναλύει τα δεδομένα των
πελατών, όπως η συμπεριφορά τους, που τελικά οδηγεί στην λήψη
συγκεκριμένων αποφάσεων για σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό των
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, αναλύει το κατά πόσο ο
κάθε πελάτης φέρνει κέρδος στην επιχείρηση και πόσο μπορούν αυτά να
εξελιχθούν, προβλέπει με βάση τον σχεδιασμό πως θα κινηθούν τα έσοδα

22

Stair, R., Reynolds, G., (2013), Principles of Information Systems, Εκδόσεις: Cengage Learning,
σελ. 33 - 78
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τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Καταλήγουμε, τέλος, ότι το αναλυτικό
CRM, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, εξόρυξης δεδομένων. 23
Το Λειτουργικό CRM και το Συνεργατικό CRM αλληλεπιδρούν με τους
πελάτες, διαχειρίζονται τις διαδικασίες και μοιράζονται τις τεχνικές με
διάφορα κανάλια σε ένα μοναδικό σύστημα, ώστε να τροφοδοτήσουν μια
πλατφόρμα λήψης αποφάσεων. Τέτοια κανάλια συμπεριλαμβάνουν
διάφορες συνιστώσες ενός συστήματος CRM - call centers,
αυτοματοποίηση πελατειακών υπηρεσιών, αυτοματοποίηση marketing και
αυτοματοποίηση πωλήσεων. Συνήθως, λοιπόν, μια επιχείρηση η οποία
δεν εφαρμόζει το Αναλυτικό CRM, σε συνδυασμό με το Λειτουργικό και το
Συνεργατικό CRM, αποτυγχάνει στην γενική εφαρμογή των συστημάτων
CRM.
Στο λειτουργικό CRM, υπάρχουν δύο υποσυστήματα, το back-end, το
οποίο εμπεριέχει μια αποθήκη δεδομένων και μια μηχανή εξόρυξης
δεδομένων και προσφέρει στις επιχειρήσεις διάφορα δεδομένα που τις
επιτρέπει να αποκτούν γνώσεις σχετικά με τους πελάτες, ενώ παράλληλα
αυτά τα δεδομένα μπορούν να αναλύονται και να λαμβάνεται κάθε φορά το
δεδομένο που χρειάζεται, και το front-end υποσύστημα το οποίο πρακτικά
βοηθά στην κατάλληλη διαχείριση των προαναφερθέντων δεδομένων και
στην ανάλυση τους με τρόπο τέτοιο ώστε να επιφέρει τα σωστά
αποτελέσματα και να είναι απόλυτα χρηστικό για την επιχείρηση. 24
Στόχοι λοιπόν της εφαρμογής Αναλυτικού CRM είναι, η σταδιακή
δημιουργία μιας πελατοκεντρικης αποθήκης δεδομένων, στην οποια θα
έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι για να ανασύρουν κάθε φορά όποιο
δεδομένο χρειάζεται, η ποσοτική ανάλυση της πιστότητας του πελάτη,
δηλαδή ο υπολογισμός της αφοσίωσης του μέσω αλγορίθμων,
η
αποτελεσματική ταξινόμηση των πελατών, σύμφωνα δηλαδή με την
αποτελεσματικότητα τους και τα κέρδη που φέρνουν στην επιχείρηση, η
ανάλυση των αιτιών απώλειας πελάτη, δηλαδή η καταγραφή δεδομένων
σχετικά με τους λόγους που αυτό συνέβη και η αποτροπή νέων
συμβάντων και το σύστημα αξιολόγησης, όπου οι πελάτες αξιολογούνται
και ταξινομούνται και με την συζήτηση πάνω στα θετικά και τα αρνητικά

23

Stair, R., Reynolds, G., (2013), Principles of Information Systems, Εκδόσεις: Cengage Learning,
σελ. 93 – 104
24

Kauffman, R., (2008), Economics, Information Systems, and Electronic Commerce: Empirical
Research, Εκδόσεις: M.E. Sharpe, σελ. 139 - 156
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των αλγορίθμων, προκύπτουν τροποποιήσεις ώστε να βελτιώνονται οι
μετρήσεις.25

25

Kauffman, R., (2008), Economics, Information Systems, and Electronic Commerce: Empirical
Research, Εκδόσεις: M.E. Sharpe, σελ. 141 - 156
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2 σχετικά με την υπόσταση των
πελατών, αυτοί αποτελούν ίσως το σπουδαιότερο στοιχείο για μια
επιχείρηση και συνεπώς οι επιχειρήσεις ωφείλουν να ενδιαφέρονται
πρακτικά σχετικά με την διατήρηση των πελατών, πελατών στην ουσία
αφοσιωμένων και πιθανόν στην προσέλκυση νέων. Για να συμβεί αυτό θα
πρέπει η επιχείρηση να επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην
σωστή διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, γεγονός που αποτελεί ένα
από τα βασικότερα καθήκοντα του τμήματος Marketing της επιχείρησης.
Και όσο σημαντική και αν
είναι η εξεύρεση νέων
πελατών, δεν σημαίνει
ίσως
τίποτε,
αν
η
επιχείρηση
δεν
κατορθώσει να διατηρεί
τους
υφιστάμενους
πελάτες της αλλά και τους
νέους πιστούς σε αυτή και
τα προϊόντα που διαθέτει
προς αγορά. Πρακτικά
αυτό σημαίνει, ότι η
επιχείρηση θα πρέπει να
Εικόνα 6. Έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των
ακολουθεί
τέτοιους
επιχειρήσεων από την χρήση συστημάτων CRM.
χειρισμούς αλλά και τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει να έχουν τέτοια ποιότητα, ώστε οι
πελάτες της κάθε κατηγορίας να έλκονται προς αυτή και να μην στρέφονται
σε άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.26 Θα πρέπει, εν ολίγοις, η
επιχείρηση να φροντίζει ώστε οι πελάτες της να είναι πάντα απολύτως
ικανοποιημένοι, προκειμένου να γίνεται και η ίδια περισσότερο
ανταγωνιστική σε μια πολύ «σκληρή» αγορά και να αυξάνει παράλληλα
την απόδοση της συγκεντρώνοντας περισσότερα κέρδη.

26

Παξιμάδης, Δ., (2003), Από την προώθηση και το Direct στο CRM, Εκδόσεις: Direction, σελ.
132-141
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Αυτό και μόνο αυτό, θα μπορέσει να δώσει μια σταθερότητα στην
επιχείρηση, ειδικά στις περιόδους οικονομικής κρίσης που διανύουμε και
να την κάνει επιτυχημένη ως προς τους αρχικούς της στόχους.27 Η
επιχείρηση όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι από την αρχή της άρρηκτα
δεμένη με τους πελάτες της και η δημιουργία ικανοποιημένων πελατών
ρυθμίζει στην ουσία και την αφοσίωση τους στην επιχείρηση και κατά
συνέπεια στην υψηλή αποδοτικότητά της.
Υπάρχουν δύο επεκτάσεις και κατευθύνσεις σχετικά με την ικανοποίηση
του πελάτη. Αυτές έχουν οριστεί εδώ και χρόνια από διάφορες μελέτες και
είναι τα transaction-specific (μέθοδος συναλλαγών) και cumulative aspect
(συγκεντρωτική άποψη).28 Στην πρώτη περίπτωση, συγκεντρώνονται
στοιχεία τα οποία βοηθούν την επιχείρηση να καταλήξει σχετικά με την
αξία για τον κάθε πελάτη, φυσικά εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πρώτα
κάποια συναλλαγή. Στην επόμενη περίπτωση, προκύπτει μια
συγκεντρωτική άποψη σχετικά με τους πελάτες. Η συγκεντρωτική αυτή
άποψη προκύπτει από την καταμέτρηση των «εμπειριών» που είχε η
επιχείρηση σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποίησε ο κάθε πελάτης,
ανεξάρτητα αν αυτή πραγματοποιήθηκε στο παρόν ή στο παρελθόν, ενώ
υπάρχει ακόμη και μια τυπική πρόβλεψη για το μέλλον. Η όλη διαδικασία
βοηθά την επιχείρηση να έχει μια συγκεντρωτική εικόνα σχετικά με την
αξία που έχει για την επιχείρηση ο κάθε πελάτης.
Γενικά η τακτική της συγκεντρωτικής άποψης είναι περισσότερο
βοηθητική, καθώς έχει περισσότερη συμβατότητα με το εμπειρικό
marketing (experiential marketing).29 Γενικά, πριν καταλήξουμε θα λέγαμε
ότι οι πελάτες πριν την απόκτηση της οποιασδήποτε εμπειρίας
συναλλαγής, έχουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις και ο βαθμός ικανοποίησης
τους εξαρτάται από το πόσο η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει τις
απαιτήσεις και τα «θέλω» των πελατών. Επίσης θα λέγαμε ότι, «η

27

Examples of What Data in a CRM System Can be Used For, Πηγή:
http://crmsystems.expertmarket.co.uk/examples-datacrm?geoip_country=GR, Τελευταία
επίσκεψη: 15/2/2014

28

Παππάς, Β., (2008), Τι είναι το CRM και πως μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, Πηγή:
http://epixeirein.gr/2008/04/04/crm-epixeirisi/, Τελευταία επίσκεψη 8/2/2014

29

Baran, R. J., Galka, R., Strunk, D., (2008), Principles of Customer Relationship Management,
Εκδόσεις: Cengage Learning, σελ. 186 - 192
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ικανοποίηση του πελάτη ορίζεται ως η αξιολόγηση και η συναισθηματική
αναγνώριση μιας ολοκληρωμένης αγοραστικής διαδικασίας».30
Γενικά η δημιουργία αφοσιωμένων πελατών, ξεκινά από την ικανοποίηση
τους και στην πορεία αυξάνεται σημαντικά και η απόδοση αλλά και τα
κέρδη της επιχείρησης. Η επιχείρηση ορίζει τους ικανοποιημένους
πελάτες, ως εκείνους που δείχνουν την προτίμηση τους στην αγορά των
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η ίδια σε σχέση με αυτά
που προσφέρονται από άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και γενικά
προσδιορίζει το ποσοστό της αφοσίωσης σχετικά με την δύναμη της
υποστήριξής τους προς αυτή. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να
πούμε πως είναι ευνόητο ότι μεγαλύτερα κέρδη επιφέρει ένας πελάτης, ο
οποίος είναι πιστός και αφοσιωμένος στην επιχείρηση σε σχέση με
κάποιον άλλο ο οποίος είναι πιο απομακρυσμένος από αυτή. Τα στοιχεία
αυτά μας παρέχει με μεγάλη σαφήνεια το καταναλωτικό marketing.
Σίγουρα η αφοσίωση στηρίζεται και στην ψυχολογία του ατόμου. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον η αφοσίωση είναι ψυχολογική,
σημαντικότατη θέση κατέχει το συναίσθημα πρώτα απ’ όλα και στην
συνέχεια οι εμπειρίες και η θέληση. 31 Βέβαια, λογικά και κατα σειρά
έρχεται πρώτα η γνώση (εμπειρίες), έπειτα το συναίσθημα και μετά η
βούληση. Υπάρχουν τέσσερα στάδια από τα οποία διέρχεται ο πελάτης για
να αναπτύξει το αίσθημα αφοσίωσης προς την επιχείρηση και τα προϊόντα
της:
1. Στο στάδιο της γνώσης ο πελάτης στηρίζεται σε εμπειρίες που έχει ο
ίδιος αποκομίσει στο παρελθόν, είτε σε άλλες λοιπών πελατών με
τους οποίους έρχεται σε επαφή και που σχετίζονται όλες με το
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.
2. Στο στάδιο του συναισθήματος, σπουδαίο ρόλο παίζει η προτίμηση
του πελάτη προς ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Η
προτίμηση αυτή εκδηλώνεται με την άρνηση παρόμοιων προϊόντων
που πιθανό να ανήκουν σε ανταγωνίστριες εταιρείες. Εδώ αξίζει να
αναφερθεί ότι και αυτό το στάδιο στηρίζεται στην εμπειρία την οποία
έχει ο πελάτης από ένα προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία αφού η
30

Stair, R., Reynolds, G., (2013), Principles of Information Systems, Εκδόσεις: Cengage Learning,
σελ. 100 - 104

31

How Businesses Benefit with CRM, Πηγή: http://www.preact.co.uk/why_crm/how-businessesbenefit, Τελευταία επίσκεψη: 21/1/2014
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προτίμηση εξαρτάται και από την ικανοποίηση που του έχει
προσφέρει αυτό σε σχέση με άλλα που το ανταγωνίζονται.
3. Έχοντας διέρθει τα δύο προηγούμενα στάδια, στο στάδιο της
θέλησης πλέον, είναι βέβαιο ότι ο πελάτης ερχόμενος σε επαφή με
το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, έχει ήδη εκφράσει την
βούληση και την προτίμησή του και δηλώνει άμεσα ότι όχι μόνο τον
ικανοποιεί απόλυτα αλλά θα εξακολουθήσει να το αγοράζει και στο
μέλλον.
4. Κλείνοντας τα προηγούμενα στάδια, όπως μπορούμε να
καταλάβουμε, ακολουθεί η πρακτική της αφοσίωσης, που δεν είναι
άλλη από την δράση, δηλαδή την ίδια την αγορά του προϊόντος ή
της υπηρεσίας. Είναι το τελικό αποτέλεσμα, που δείχνει πόσο
αφοσιωμένος είναι ο πελάτης στην επιχείρηση και εδώ κρίνεται το
πόσο βαθύ είναι αυτό το συναίσθημα. Ας αναφέρουμε εδώ, ότι η
αφοσίωση μετράει στο παρόν στάδιο και δεν μπορεί να κριθεί
μελλοντικά και κάτω από την επιρροή των δοκιμών marketing από
άλλες επιχειρήσεις με επίκεντρο τον συγκεκριμένο πελάτη.

Έχοντας αναφέρει τα στάδια από τα οποία διέρχεται ο πελάτης
προκειμένου να αναπτύξει αφοσίωση προς την επιχείρηση, εδώ θα δούμε
πως η ίδια η επιχείρηση ταξινομεί τους πελάτες της ανάλογα με την
αφοσίωση την οποία εκφράζουν και τι αξία παρουσιάζουν τελικά εκείνοι για
την επιχείρηση32:

32



Στην πρώτη κατηγορία θα δούμε πελάτες οι οποίοι ναι μεν έχουν
μεγάλη αξία για την επιχείρηση αλλά δεν της είναι αφοσιωμένοι.
Αυτή η κατηγορία και μόνο λόγω της μεγάλης αξίας που έχει για την
επιχείρηση, αξίζει της άμεσης προσοχής της και της προσπάθειας
για προσέγγιση τους με διάφορους τρόπους και ιδίως μέσω του
marketing αλλά και λοιπών τακτικών προώθησης των προϊόντων
της και των υπηρεσιών της.



Στην δεύτερη περίπτωση βλέπουμε την κατηγορία των πελατών
που διαθέτουν τόσο μεγάλη αξία για την επιχείρηση όσο και
αφοσίωση. Είναι το «όπλο» της επιχείρησης προς την επιτυχία.

Παξιμάδης, Δ., (2003), Από την προώθηση και το Direct στο CRM, Εκδόσεις: Direction, σελ. 98 105
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Έχουν δείξει την αφοσίωση τους επανειλλημένα με την συνεχή
αγορά των προσφερόμενων από την επιχείρηση προϊόντων και η
επιχείρηση τους ανταποδίδει την καλή θέληση με προσφορές και
προωθητικές ενέργειες ειδικά για αυτούς.


Στις επόμενες δυό κατηγορίες θα δούμε πελάτες που έχουν μικρή
αξία. Στην κατηγορία αυτοί οι πελάτες μικρής αξίας έχουν και μικρή
αφοσίωση. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η
επιχείρηση από αυτούς, είτε στην φάση που την προτιμούν, είτε
στην φάση που θα τους απωλέσει. Η κατηγορία αυτή των πελατών
συνήθως άγεται και φέρεται από την τιμή και από τις προσφορές και
δεν έχει άλλα σημαντικά κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας.



Τέλος, έχουμε την κατηγορία των πελατών που ναι μεν έχουν μικρή
αξία αλλά έχουν μεγάλη αφοσίωση. Η κατηγορία αυτή θα μπορούσε
να είναι αρκετά σημαντική αν κατόρθωνε η επιχείρηση σταδιακά να
τους κατατάξει στην κατηγορία αυτών με την μεγάλη αξία. Αν όχι
όμως, παρά το γεγονός ότι η πίστη που δείχνουν στην επιχείρηση
είναι αρκετά σπουδαία, πιθανόν τελικά αν η επιχείρηση ασχοληθεί
σημαντικά με αυτούς, να της προκαλέσουν ζημία ή απώλειες
μακροπρόθεσμα.

Στον τομέα της επιχειρηματικής
απόδοσης σημαντικότατο ρόλο
διαδράματίζει το κέντρο των
πληροφοριακών συστημάτων.
Γενικά θα λέγαμε ότι η έννοια
της επιχειρηματικής απόδοσης
έχει πολλές κατευθύνσεις και
αφορά
τις
μετρήσεις,
εσωτερικές και εξωτερικές, ενώ
οι
λόγοι
της
δεν
προσδιορίζονται με μεγάλη
ακρίβεια και ευκολία. Οι
εσωτερικές μετρήσεις αφορούν
περισσότερο
γεγονότα
τα
οποία λαμβάνουν χώρα στο
εσωτερικό της επιχείρησης και σχετίζονται συνήθως με δεδομένα όπως η
ικανοποίηση των πελατών, ενώ οι εξωτερικές ρυθμίσεις αφορούν γεγονότα
Εικόνα 7. Έρευνα για το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό
των συστημάτων CRM, το οποίο χρησιμοποιούν κατά
βάση οι επιχειρήσεις.
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που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες, όπως η ικανοποίηση των
πελατών.33 Φυσικά, η συλλογή δεδομένων για τις εσωτερικές μετρήσεις
είναι πιο ασφαλής, ενώ για τις εξωτερικές ρυθμίσεις δεν μπορούμε να
είμαστε βέβαιοι γιατί μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτές, θέματα
υποκειμενισμού ή λανθασμένης απόδοσης πληροφοριών από τους
εξωγενείς πληροφοριοδότες.
Γενικά, προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα και σε
συγκεκριμένες μετρήσεις επιχειρηματικής απόδοσης, θα πρέπει αυτές να
παρουσίαζούν τα εξής χαρακτηριστικά:34


Ο υπολογισμός τους πρέπει να ειναι συγκεκριμένος, να κινείται σε
πολλές κατευθύνσεις, να είναι πολυδιάστατος και να εμφανίζει
ισορροπία.



Ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνεται υπολογίζοντας τον
ανταγωνισμό, τον οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να ενσωματώνουν
στην διαδικασία.



Ο υπολογισμός της επιχειρηματικής απόδοσης, θα πρέπει να
συνυπολογίζει και το μελλοντικό στοιχείο, δηλαδή πως αυτή θα
εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου.

Έχοντας συνυπολογίσει όλα αυτά, η καταγραφή των αποτελεσμάτων
γίνεται πάνω στα εξής δεδομένα:
1. Στην ικανοποίηση του πελάτη.
2. Στην ανάπτυξη των πωλήσεων.
3. Στις οικονομικές μετρήσεις.
4. Στην βελτίωση της δράσης της επιχείρησης με διάφορες μεθόδους.
5. Στη μείωση του κόστους των διάφορων διαδικασιών.

33

Data Mining Example: CRM, Πηγή: http://www.easydatamining.com/en/data-mining/dataminingin-practice/crm/, Τελευταία επίσκεψη: 9/2/2014

34

Fjermestad, J., Romano, N., (2006), Electronic Customer Relationship Management, Εκδόσεις:
M.E. Sharpe, σελ. 176 - 182

Σελίδα 31 από 76

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

6. Στην εφαρμογή καινοτομιών.
7. Στην παραγωγή πρόσθετων προϊόντων ή υπηρεσιών.35

35

Shelly, G., Rosenblatt, H., (2011), Systems Analysis and Design, Εκδόσεις: Cengage Learning,
101-106
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενικά θα λέγαμε ότι όταν μια επιχείρηση ξεκινά την δραστηριότητα της
στοχεύει σε μια μικρή ομάδα πελατών, η οποία βέβαια στην πορεία θα
πρέπει να αναπτύσσεται και να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό
βέβαια, σημαίνει και την αύξηση των απαιτήσεων των πελατών που
στρέφονται προς την επιχείρηση αλλά και τον πολλαπλασιασμό των
υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους. Στην αρχή και όσο οι
απαιτήσεις των πελατών αλλά και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι
μικρές ακόμη, είναι η κατάλληλη στιγμή για την δεύτερη να
πραγματοποιήσει μια έρευνα σχετικά με συστήματα CRM και να
αξιολογήσει ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα και ποια τα οφέλη που
πηγάζουν από αυτή τη χρήση.36 Πρώτα βέβαια θα πρέπει να δοθεί μια
απάντηση από την επιχείρηση σχετικά με το πόσο σημαντική για εκείνη και
πόσο αναγκαία είναι η χρήση ενός τέτοιου συστήματος. Για να δοθεί αυτή
η απάντηση θα πρέπει πρώτα η επιχείρηση να αναζητήσει στα δεδομένα
που έχει συγκεντρώσει, τις εξής παραμέτρους:

36



Κατά πόσο διαφορετικά και σπουδαία είναι τα χαρακτηριστικά που
εμφανίζουν οι πελάτες της και κατά πόσο επιθυμεί να τα
παρακολουθεί.



Αν η γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι ευρεία ή
περιορισμένη.



Αν οι τακτικοί πελάτες της επιχείρησης δείχνουν προτίμηση μόνο
προς ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ή αν διευρύνουν τις
αγορές τους σε επιπλέον προϊόντα ή υπηρεσίες.

Βασιλειάδης, Χ., (2008), Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και μάρκετινγκ τουριστικών
προορισμών, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 53 - 64
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Αν η επιχείρηση σκοπεύει ή ήδη εφαρμόζει διάφορα κανάλια
συναλλαγών, όπως το ίδιο το κατάστημα, καταλόγους, internet ή και
τηλεφωνικές συναλλαγές.



Αν σκοπεύει ή ήδη διαθέτει στην οργάνωση της αρκετά τμήματα και
υπαλλήλους.



Αν οι υπάλληλοι αυτοί μετακινούνται μέσα στα πλαίσια της.



Αν χρειάζεται η μετάδοση της πληροφορίας μέσω ενός λογισμικού
για πιο εύκολη χρήση από τους υπαλλήλους των διάφορων
τμημάτων στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Αν
στα
προαναφερθέντα
θέματα, ή στα περισσότερα
από αυτά η επιχείρηση
απαντήσει με «ναι», έχουμε
ένα αποφασιστικό σημείο που
κρίνει ότι η χρήση των
συστημάτων CRM για την
επιχείρηση
θεωρείται
απολύτως απαραίτητη. Σε
αυτή την περίπτωση και
εφόσον κριθεί αναγκαίο από
μια επιχείρηση να εισάγει
στην οργάνωση της κάποιο
σύστημα CRM, αυτό είναι
Εικόνα 8. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας των
εύκολα πραγματοποιήσιμο,
συστημάτων CRM σε μια επιχείρηση.
καθώς ειδικά στην εποχή μας
και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχει ευρεία γκάμα CRM
λογισμικών, με σπουδαίες δυνατότητες και προσαρμοσμένα ανάλογα με
τις ανάγκες της επιχείρησης.37 Συγκεκριμένα, στις δυνατότητες που
προσφέρουν τα συστήματα αυτά, συγκαταλέγονται η συλλογή
πληροφοριών για την κάθε πελάτη σχετικά με το ιστορικό των συνναλγών,
την πλήρη καταγραφή των στοιχείων τους, τι προϊόντα ή υπηρεσίες
προτιμούν να αγοράζουν και ποικίλα άλλα στοιχεία. Επίσης, εδώ αξίζει να
αναφερθεί ότι η εταιρείες που παρέχουν το συγκεκριμένο λογισμικό, το
37

Vogt, H., (2009), Open Source Customer Relationship Management Solutions, Εκδόσεις:
Diplomica Verlag, σελ. 144 - 156
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σχεδιάζουν έτσι ώστε να είναι σχετικά εύκολο στην χρήση και να μην
απαιτεί πολύ κόπο από την επιχείρηση ώστε να εκπαιδεύσει τους
υπαλλήλους της στην σωστή χρήση τους.
Το τελευταίο διάστημα, τα συστήματα CRM έχουν εξαπλωθεί κατά πολύ ως
προς την χρήση τους, από μικρές αλλά και από μεγάλες επιχειρήσεις.
Μπορούμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ένα τύπο λογισμικού CRM
που εμφανίζεται πολύ συχνά στις επιχειρήσεις, όπως είναι το active3 της
IPS που πλέον ανήκει στην κατηγορία webCRM. Το συγκεκριμένο
λογισμικό, συνδυάζεται με το active3 CMS κάνοντας έτσι ιδιαίτερα
δυναμική την βάση δεδομένων που τελικά αποκομίζει η επιχείρηση.
Επίσης, θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό εμφανίζει τις εξής
δυνατότητες:38

38



Να διαχειρίζεται διάφορα αρχεία και να τα συνδέει με τον κάθε
πελάτη.



Να διαχειρίζεται έτοιμα πρότυπα για μηνύματα αλληλογραφίας.



Να διαχειρίζεται τα στοιχεία των πελατών.



Να τους κατηγοριοποιεί σε ομάδες ανάλογα με την δυναμική.



Να παρουσιάζει υπενθυμίσεις και σημειώσεις σχετικές με τις
κινήσεις του κάθε πελάτη.



Να διαχειρίζεται τα tickets.



Να παρουσιάζει σε ημερολογιακή βάση όλες τις υπενθυμίσεις.



Να διαθέτει σύστημα newsletter (μαζίκης αποστολής μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).



Να διαχειρίζεται τις δυναμικές υπηρεσίες.



Να εκτυπώνει διάφορα δεδομένα.

Βρεχόπουλος, Αδ., (2008), Ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατών (eCRM) – Παρούσα
κατάσταση και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά, Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης, σελ. 99 - 105
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Να αναγνωρίζει τις τηλεφωνικές κλήσεις.



Να εξάγει πληροφορίες μέσω αναφορών.

Οι προαναφερθείσες δυνατότητες που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο
λογισμικό, βοηθούν πολύ στην οργάνωση ειδικά των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, αλλά και άλλων μεγαλύτερων. Τους εξυπηρετούν ιδιαίτερα
γιατί διευκολύνουν με την εξασφάλιση χρόνου που πιθανόν οι υπεύθυνοι
δεν έχουν, αλλά και η αυτοματοποίηση όλων των στοιχείων των πελατών,
ειδικά όταν αυτό είναι συνεχώς αναπτυσσόμενο, βοηθά στην καλύτερη
διαχείριση τους, ειδικά όταν δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να
καλύψει αυτόν τον τομέα της δραστηριότητας.39 Έτσι θα λέγαμε ότι γενικά,
τέτοιου τύπου συστήματα, παρουσιάζουν μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα
πλεονεκτημάτων, τα σπουδαιότερα εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε
παρακάτω:

39



Πιο άμεση ανταπόκριση στους πελάτες και καλύτερο σύστημα
υποστήριξης τους.



Καλύτερος καταμερισμός ευθυνών στο ανθρώπινο δυναμικό της
επιχείρηση, σωστή αξιοποίηση και έλεγχος τους.



Σημαντικά βελτιωμένη οργάνωση της επικοινωνίας με
συνεργαζόμενα μέλη της επιχείρησης αλλά και με τους πελάτες.



Καλύτερη καταγραφή της κάθε μορφής επικοινωνίας που έχει η
επιχείρηση με τους προαναφερθέντες.



Βελτίωση της εξυπηρέτησης αλλά και επίσπευση των ενεργειών
που απαιτούνται από την επιχείρηση, ως προς αυτή.



«Πλησίασμα» νέων πελατών, έχοντας συγκεντρώσει ει δυνατόν
περισσότερα δεδομένα για αυτούς.

τα

Millsap, D., MBA School Research. Customer Relationship Management Systems As A Means Of
Improving Advertising And Marketing Business Processes, Πηγή:
http://www.danielmillsap.com/research/customer-relationshipmanagement-systems.html,
Τελευταία επίσκεψη: 17/2/2014
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Καλύτερη
οργάνωση
της
αλυσίδας
καταστημάτων
και
παρακολούθηση της πορείας τους ως προς τις πωλήσεις αλλά και
την γενικότερη ανταπόκρισή τους στους πελάτες.

Συνήθως, οι επιτυχημένες υπηρεσίες εφαρμόζουν δικτυακά συστήματα
CRM, έναντι των τοπικών, καθώς επιτρέπουν μεγαλύτερο εύρος
επικοινωνίας, το λεγόμενο WebCRM. Τα πλεονεκτήματα αυτού είναι:

40



Η αμεσότητα της πρόσβασης σε αυτό, αφού επιτυγχάνεται μέσω
Internet.



Τερματισμός της χρήσης των μεγάλων βάσεων δεδομένων που
έχουν μεγάλο κόστος λειτουργίας αλλά και συντήρησης, η οποία όχι
μόνο είναι δαπανηρή αλλά και δύσκολη.



Συνδυάζεται άψογα με την εφαρμογή Excel που παρέχεται από το
πακέτο Microsoft Office (ορισμένες φορές και από το δωρεάν
πακέτο Oppenoffice). Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι, λόγω της
εξοικείωσης των περισσότερων υπαλλήλων πλέον, με την χρήση
υπολογιστών, ειδικά στο λογισμικό γραφείου, το κόστος αλλά και η
ανάγκη εκπαίδευσης είναι μηδαμινή. Αυτό παράλληλα μειώνει και
τον «νεκρό» χρόνο για την επιχείρηση, που προϋποθέτει η
εκπαίδευση.



Η συντήρηση του είναι πιο εύκολη και δεν χρειάζεται ειδικό τμήμα
που θα ασχολείται με αυτό προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα.40

Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM), Πηγή:
http://portal.singularlogic.eu/solution/76/systimata-diaheirisissheseon-pelaton-customerrelationship-management-crm, Τελευταία επίσκεψη: 30/1/2014
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Εικόνα 9. Τυπική εικόνα του Interface μιας εφαρμογής λογισμικού WebCRM.

Τα συστήματα CRΜ για την επιχείρηση, όποιου τύπου και αν αυτά είναι,
τους δίνουν ένα σημαντικό προβάδισμα ως προς τον ανταγωνισμό τους
στην σύγχρονη αγορά.41 Οι σπουδαιότεροι λόγοι προς αυτή την
κατεύθυνση είναι:
1. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο εσωτερικό της
επιχείρησης, άρα και η ταχύτητα παροχής υπηρεσιών από αυτή.
2. Συγκεντρώνονται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες στην
πορεία εξετάζονται και αναλύονται και τελικά οδηγούν στην
βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών, στον σχεδιασμό και την
παρασκευή νέων.
3. Ορίζονται καλύτερα οι ομάδες – στόχοι για την επιχείρηση.

41

Freeman, P., Seddon, P., Factors Affecting the Realisation of Benefits from CRM Package
Software-based Work Systems, Πηγή:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.144.1526&rep=rep1&type=pdf,
Τελευταία επίσκεψη: 7/2/2014
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4. Μέσω της αυτοματοποίησης αποφεύγονται ή μειώνονται
σημαντικά τα λάθη που προκύπτουν από τον ανθρώπινο
χειρισμό, κυρίως στους υπολογισμούς.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο εσωτερικό της επιχείρησης,
μπορεί να έχει τα εξής θετικά:


Όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης έχουν άμεση πρόσβαση στα
δεδομένα των πελατών, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν
σε αυτά, να τα επεξεργαστούν και να τα αποθηκεύσουν, καθώς και
να πραγματοποιήσουν άλλες πολλές ενέργειες.



Μέσω των καταγραφών, αξιολογούνται σημαντικά οι ανάγκες των
πελατών, μετράται η απόδοση της επιχείρησης αλλά και της
εξυπηρέτησης που προσφέρεται από αυτή, ενώ παράλληλα
παρακολουθούνται και καταγράφονται οι διαδικασίες.42



Ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, οι υπάλληλοι έχουν
την δυνατότητα, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να τις
χρησιμοποιήσουν από κοινού, να μεταφέρουν πληροφορίες για την
καλύτερη υποστήριξη αλλά και να αντιμετωπίζουν αν οι πελάτες
αυτοί έχουν μεγάλη ή μικρή αξία για την επιχείρηση.

Στην καταγραφή των πληροφοριών για την καλύτερη οργάνωση των
στόχων της επιχείρησης, για την ένταξη καινοτομιών αλλά και για την
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών, θα δούμε τα
εξής θετικά:


42

Η επιχείρηση μέσω του συστήματος βλέπει τις γενικές προτιμήσεις
των πελατών της, δίνοντας της έτσι την δυνατότητα να προτείνει και
να κάνει προσφορές σε αυτούς για προϊόντα που σχετίζονται με τις
προτιμήσεις τους αλλά και με τις προηγούμενες αγορές που έχουν
κάνει.

Fjermestad, J., Romano, N., (2006), Electronic Customer Relationship Management, Εκδόσεις:
M.E. Sharpe, σελ. 34 - 56
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Έχοντας καταγράψει στο σύστημα όλα τα δεδομένα και τις κινήσεις
των πελατών της, από προηγούμενες συναλλαγές, η επιχείρηση
προχωρά στην πραγματοποίηση ερευνών, των οποίων τα πολύ
συγκεκριμένα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στην λήψη
αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων προϊόντων
ή υπηρεσιών που θα εμπλουτίσουν τα όσα παράγει η επιχείρηση
και θα είναι πιο εύκολα για προώθηση στους πελάτες της. 43

Τέλος, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που οδηγεί στην αποφυγή
των λαθών που προκύπτουν από τις ανθρώπινες ενέργειες,
αναγνωρίζουμε τα εξής θετικά:


Καταγράφονται αναλυτικά όλες οι σχέσεις μεταξύ νομικών και
φυσικών προσώπων.



Με την καταγραφή και αποθήκευση όλων των ενεργειών που
πραγματοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης,
προκύπτει ότι τα λάθη που πιθανόν να εμφανιστούν μπορούν να
βρεθούν και να διορθωθούν προκειμένου και η επιχείρηση να μην
έχει ζημία και να μην εκτεθεί στους πελάτες της.

Όπως βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε, στην αγορά πλέον υπάρχει
μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικά λογισμικά συστήματα CRM, που
πλησιάζουν μεν το ένα, το άλλο, αλλά παρόλα αυτά διαθέτουν και
ξεχωριστά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και
χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Το πλέον σίγουρο πάντως είναι ότι τα συστήματα CRM είναι ένα ιδιαίτερα
χρήσιμο «όπλο», στο πλευρό της επιχείρησης, που συντελεί σημαντικά
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Αν και γενικά η διαδικασία
εμφανίζει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει η επιχείρηση
να δει τα συστήματα CRM «εξ’ απαλών ονύχων», καθώς πρέπει και η ίδια
να διαθέτει ορισμένες προδιαγραφές και να πληροί αρκετές συνθήκες.44
43

Schellong, Al., (2008), Citizen Relationship Management: A Study of CRM in Government,
Εκδόσεις: Peter Lang, σελ. 110-112

44

Business Dictionary, Customer Relationship Management (CRM), Πηγή:
http://www.businessdictionary.com/definition/customer-relationshipmanagement-CRM.html,
Τελευταία επίσκεψη: 22/1/2014
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Γενικά τα συστήματα CRM, απαιτούν και την αλλαγή στην φιλοσοφία της
επιχείρησης αλλά και η ίδια η επιχείρηση να διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο
πελατολόγιο και ειδικότερα αν αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο, για να
υπάρχει και ουσιαστικός λόγος εφαρμογής τέτοιου είδους συστημάτων.
Επίσης, θα πρέπει να έχει ήδη οριστεί από την επιχείρηση ότι οι
εσωτερικές της λειτουργίες είναι κάπως πολύπλοκες και το προσωπικό
που διαθέτει είναι αρκετό, ή διαθέτει αρκετά υπο-καταστήματα, ώστε να
είναι άμεσα αναγκαία η μεταξύ τους επικοινωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τίποτε συγκεκριμένο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την εφαρμογή των
συστημάτων CRM από τις επιχειρήσεις με επιτυχία, αν και γενικά
υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, οι οποίες αν συνδυαστούν και παρουσιαστούν
μέσα στην επιχείρηση μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε επιτυχημένες
διαδικασίες. Ορισμένες από αυτές είναι:

45



Η εναλλαγή της βασικής φιλοσοφίας της επιχείρησης, από
προϊόντοκεντρική σε πελατοκεντρική.



Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων, αλλά και των
υπαλλήλων με τους υθύνοντες της επιχείρησης.



Η διεξοδική εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων που θα
σχετιστούν με την χρήση της εφαρμογής CRM. Την εκπαίδευση
αυτή μπορεί να την καθοδηγήσει ο προϊστάμενος του τμήματος που
ασχολείται με αυτή τη δραστηριότητα. Οι υπάλληλοι πρέπει σε κάθε
περίπτωση να μάθουν κάθε στοιχείο της λειτουργίας του
συγκεκριμένου λογισμικού ώστε να επικοινωνούν και να
αλληλεπιδρούν με τον σωστό τρόπο με τους πελάτες.45



Ο προϊστάμενος της δράσης, θα πρέπει να επιλεχθεί πολύ
προσεκτικά, προκειμένου να είναι επιτυχημένο το συγκεκριμένο
project. Εκείνος θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος, προσεγγίσιμος
και προφανώς να διαθέτει διοικητικές ικανότητες.



Να ελέγχονται προσεκτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα
δεδομένα που συγκεντρώνονται από τους πελάτες και να
προστίθενται πιθανόν νεότερα.

Data Mining Example: CRM, Πηγή: http://www.easydatamining.com/en/data-mining/dataminingin-practice/crm/, Τελευταία επίσκεψη: 9/2/2014
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Η συλλογική λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση, η συνομιλία και η
οργάνωση της χρήσης των συστημάτων, με τρόπο τέτοιο ώστε να
μπορέσει να εξελιχθεί με επιτυχία.

Εικόνα 10. Τυπική εικόνα του Interface μιας εφαρμογής λογισμικού CRM και της οργάνωσης της.

Προκειμένου να εξελιχθεί το σύστημα CRM με επιτυχία, σε γενικές
γραμμές θα λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι διατεθειμένη η επιχείρηση και
κατ’ επέκταση όλα της τα μέλη να δείξουν:


Αρχικά την απαιτούμενη υπομονή, καθώς η εφαρμογή και η
εμφάνιση των αποτελεσμάτων από ένα σύστημα CRM, δεν
μπορούν να είναι αυτόματα. Προφανώς, χρειάζεται η πάροδος του
απαιτούμενου χρόνου και η σωστή εκπαίδευση, όπως ήδη
αναφέρθηκε και προηγουμένως.



Οι προϊστάμενοι της επιχείρησης αρχικά και κατά συνέπεια και οι
υπάλληλοι της θα πρέπει να δείξουν πάθος και ενθουσιασμό για το
συγκεκριμένο project και γενικά θα πρέπει στο σύνολο της να
διαθέτει όραμα η επιχείρηση προκειμένου να εξελιχθεί σωστά το
όλο εγχείρημα.



Η σωστή πρακτική εφαρμογή των συστημάτων CRM είναι πολύ
σημαντική. Έχοντας ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, θα πρέπει όλοι οι
υπάλληλοι της επιχείρησης να προβούν σε δοκιμές και σε
ουσιαστική χρήση του λογισμικού, να καταγράψουν, να ανασύρουν
και να ανταλλάξουν πληροφορίες μέσω αυτού.
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Τέλος, θα πρέπει να επιδειχθεί η ανάλογη επιμονή. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι θα πρέπει τόσο οι προϊστάμενοι, όσο και οι υπάλληλοι
της επιχείρησης να μένουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους
προκειμένου και να χρησιμοποιούν το λογισμικό σωστά κάθε ημέρα
εργασίας. Ο σωστός τρόπος ορίζεται από την σωστή διαδικασία και
από την επικαιροποίηση όλων των εφαρμογών που διαθέτει το
λογισμικό. Σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να απογοητεύονται,
αν κάποια στιγμή παρουσιαστεί κάπου πρόβλημα, ή να
διαπληκτίζονται μεταξύ τους αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα.
Άλλωστε το λογισμικό είναι έτσι προγραμματισμένο, ώστε να
αποφεύγονται πιθανά λάθη ή να διορθώνονται αν προκύψουν.46

Έχοντας σκεφτεί όλα τα προηγούμενα, το θέμα έρχεται στο ζήτημα του
κόστους. Όταν η επιχείρηση έχει αναλύσει τους στόχους της αλλά και τις
προοπτικές της και έχει αποφασίσει τελικά να αγοράσει και να εφαρμόσει
κάποιο σύστημα CRM θα πρέπει να συνυπολογίσει και το κόστος για
αυτήν την υλοποίηση. Το κόστος της εφαρμογής ωστόσο δεν είναι
συγκεκριμένο και μπορεί να ποικίλει από εφαρμογή σε εφαρμογή.
Γενικά, για να συνυπολογίσει μια επιχείρηση σωστά το κόστος και να μην
απογοητευτεί απο αυτό, πρέπει να κατανοήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα
της χρήσης των συστημάτων CRM, τις δυνατότητες που θα της δώσει για
καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης αλλά και για καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών της που στη ουσία είναι και ένα από τα βασικά μελήματά της,
αν όχι το βασικότερο. Όπως ήδη αναφέρθηκε και σε προηγούμενα
κεφάλαια, το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημα της εφαρμογής συστημάτων
CRM είναι ότι δημιουργεί πιστούς και αφοσιωμένους πελάτες οι οποίοι
στην πορεία αποδεικνύεται ότι διατηρούν σχεδόν «αδιάσπαστους»
δεσμούς με την επιχείρηση.47 Θα προσθέταμε επίσης, ότι εφόσον
εφαρμοστεί το λογισμικό αυτό η εξυπηρέτηση βελτιώνεται, όχι μόνο γιατί
ένας υπάλληλος μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά τους πελάτες, αλλά και
γιατί κυρίως ο οποιοσδήποτε υπάλληλος της επιχείρησης μπορεί να
εξυπηρετήσει τους πελάτες της, χωρίς να χρειάζεται ο δεύτερος να
απευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα
ατόμων που είναι ενήμερη για την κατάσταση του.

46

Operational Customer Relationship Management (CRM), Πηγή:
http://www.straightmarketing.com/operational_customer_relationship_management.asp,
Τελευταία επίσκεψη 29/1/2014

47

Κοσμάτος, Δ., (2004), CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 8489
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Τα
συστήματα
CRM
βοηθούν σημαντικά την
επιχείρηση καθώς της
προσφέρουν μια καθολική
εικόνα για αυτούς. Έτσι ο
υπάλληλος είναι έτοιμος να
εξυπηρετήσει άμεσα και
πλήρως, ανάλογα πάντα
με
την
πολιτική
της
εταιρίας, τους πελάτες της
ανεξαρτήτως του μέσου
επικοινωνίας που εκείνοι
Εικόνα 11. Οι «ειδικοί» της επιχείρησης που ασχολούνται
θα διαλέξουν, π.χ. το
με την εφαρμογή και ανάπτυξη των συστημάτων CRM
τηλέφωνο, το internet ή το
fax.
Επίσης,
όπως
αναφέραμε και προηγουμένος, είναι αδιάφορο με όποιο τμήμα της
επιχείρησης θα έρθουν οι πελάτες σε επαφή, καθώς μπορούν να
εξυπηρετηθούν από όλα τα τμήματα και τέλος αυτοματοποιείται η
καταγραφή δεδομένων που μπορεί να προκύψουν για τον κάθε πελάτη σε
οποιαδήποτε περίπτωση επικοινωνίας.48 Όλοι αυτοί οι χειρισμοί μπορούν
τελικά να οδηγήσουν όχι μόνο στην καλύτερη υποστήριξη των πελατών,
αλλά και στην διατήρηση τους και στην εξεύρεση νέων. Όλα αυτά,
επιφέρουν κέρδη στις επιχειρήσεις και θα πρέπει με βεβαιότητα να
συνυπολογιστούν για την λήψη των τελικών αποφάσεων ως προς την
χρήση των συστημάτων.
Οι επιχειρησιακές ροές αυτοματοποιούνται και με αυτόν τον τρόπο τα
συστήματα CRM μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.49 Με τον τρόπο αυτό, η
επιχείρηση κατορθώνει να αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών της,
γεγονός που τελικά μπορεί να καταλήξει στην δημιουργία «πιστών» στην
επιχείρηση πελατών και κατά συνέπεια στην σημαντική αύξηση των
κερδών της.

48

Κοσμάτος, Δ., (2004), CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 9095

49

Παππάς, Β., (2008), Τι είναι το CRM και πως μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, Πηγή:
http://epixeirein.gr/2008/04/04/crm-epixeirisi/, Τελευταία επίσκεψη: 8/2/2014
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Παρακάτω θα αναφέρουμε ορισμένα ακόμη πλεονεκτήματα που μπορεί να
προσφέρουν οι εφαρμογές CRM και ιδίως μακροπρόθεσμα. Κάποια από
αυτά είναι:


Συντελεί στην απόλυτη διασφάλιση των δεδομένων και εκμηδενίζει
τον κίνδυνο απώλειας.



Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται πιο ευχάριστο μέσω αυτών των
διαδικασιών, καθώς οι υπάλληλοι δεν έρχονται αντιμέτωποι με
σωρό χαρτικής ύλης, αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους, στηρίζουν τον
πελάτη και εργάζονται πάνω σε συστήματα που είναι ιδιαιτέρως
εύχρηστα. Στρατηγικό σχεδιασμό και προώθηση, αποτελεσματικών
νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης άξιας,
σύμφωνα, τόσο με τις ανάγκες της αγοράς όσο και με τις ιδιαίτερες
επιθυμίες των πελατών.



Η υποστήριξη του πελάτη καθώς και των διαδικασιών marketing και
πωλήσεων είναι πλήρως ολοκληρωμένη.



Αυξάνεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ενώ
γίνεται περισσότερο επικερδής, αφου παράλληλα μειώνει τις
λειτουργικές δαπάνες.



Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας των χειρισμών που
λαμβάνει η επιχείρηση.



Απόλυτη γνώση των στοιχείων των πελατών, είτε αυτά αφορούν
προσωπικά στοιχεία, είτε προτιμήσεις και ανάγκες τους. Αυτό
οδηγεί στην καινοτομία και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των πελατών αλλά
και στην κερδοφορία της επιχείρησης.



Παρακολούθηση και διαχείρηση των ενεργειών προώθησης που
πραγματοποιεί η επιχείρηση. Αυτή περιλαμβάνει τόσο τον
σχεδιασμό τους, την εξέλιξη τους, την διόρθωση τους, την αλλαγή
τους αλλά και την ολοκλήρωση τους.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, σε εταιρείες που
εφάρμοσαν συστήματα CRM, μειώθηκε το κόστος πωλήσεων κατά 35%,
ενώ περίπου το 21% των διαδικασιών μέσω συστημάτων CRM,
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ικανοποίησαν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους πελάτες, ενώ και η
ικανοποίηση των πελατών της αυξήθηκε κατά 20% περίπου. Ο τζίρος
αυξήθηκε κατά 42% ενώ δώθηκε περιθώριο αύξησης κέρδους κατά 2%.50
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των
συστημάτων CRM συνοπτικά είναι η μείωση του κόστους – λειτουργικού
και παραγωγικού –, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και
η αύξηση του κέρδους μέσω πρακτικής αύξησης των πωλήσεων.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε τους λόγους, σύμφωνα με τους οποίους
καταλήγουμε ότι είναι δυνατή η μείωση του κόστους στα πλαίσια της
επιχείρησης. Αυτές σε γενικές γραμμές συνοψίζονται:

50



Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του marketing.



Στην προώθηση της αυτοματοποίησης των λειτουργιών της
επιχείρησης με την εφαρμογή ενός τηλεφωνικού κέντρου
εξυπηρέτησης πελατών.



Στην διενέργεια προωθητικών ενεργειών, την πληροφόρηση του
πελάτη και την γενικότερη προώθηση των πωλήσεων.



Στην δημιουργία με ορθό τρόπο, ομάδων – στόχων για την
προώθηση mail, που είναι περισσότερο προσωποποιημένα για τον
κάθε πελάτη και αυξάνουν έτσι την αποτελεσματικότητα των
πωλήσεων.



Στην πιο εύκολη υποστήριξη των υπαλλήλων του τμήματος
πωλήσεων από την επιχείρηση, ώστε να μπορούν και εκείνοι με την
σειρά τους να υποστηρίξουν καλύτερα τους πελάτες.

Βασιλειάδης, Χ., (2008), Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και μάρκετινγκ τουριστικών
προορισμών, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 122-123
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Στην τελική αύξηση των πωλήσεων οδηγούμαστε, λόγω του γεγονότος ότι
με την χρήση των συστημάτων CRM:


Αυξάνονται σημαντικά οι πωλήσεις των προϊόντων που φέρνουν
μεγαλύτερο κέρδος στην επιχείρηση.



Δημιουργούνται νέοι πελάτες.



Υπάρχει καλύτερη υποστήριξη προς τους πελάτες.



Οι διαδικασίες των πωλήσεων επιταχύνονται και αυτοματοποιούνται
και έτσι απαιτούνται λιγότερες διεργασίες και διευκολύνονται
περισσότερο οι πελάτες.



Οι πελάτες που ήδη υπάρχουν, ή που εμφανίζονται στην πορεία
στην επιχείρηση οδηγούνται στην επιπλέον αγορά προϊόντων ήδη
υπαρχόντων ή νέων. 51

Κλείνοντας το κεφάλαιο, γενικά θα λέγαμε ότι η εφαρμογή συστημάτων
CRM, βοηθά την επιχείρηση σημαντικά στην κατανόηση των
επιχειρηματικών αλλαγών, την προσαρμογή σε αυτές και τις ουσιαστικές
δράσεις για να γίνει η επιχείρηση περισσότερο ανταγωνιστική και να
συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να είναι
το μόνο θετικό, καθώς η δυνατότητα που δίνεται στην επιχείρηση μέσω της
εφαρμογής τέτοιου τύπου συστημάτων, να έρχεται σε επικοινωνία με τους
πελάτες της, να αναγνωρίζει τις ανάγκες τους, να βελτιώνει τα προϊόντα
της μέσω της αναγνώρισης των αναγκών τους, να προσαρμόζει την
τιμολογιακή πολιτική της. Επίσης, αναγνωρίζει τις ομάδες στόχους και
μπορεί έτσι να κατευθύνει με μεγαλύτερη ευκολία το εσωτερικό της
marketing, που τελικά θα φέρει και την αύξηση των πωλήσεων,
αποκτώντας έτσι και σε συνδυασμό με όλους τους προαναφερθέντες
παράγοντες, την τοποθέτηση της επιχείρησης σε ηγετική θέση σε μια
τρομερά ανταγωνιστική περίοδο, ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης.

51

Kauffman, R., (2008), Economics, Information Systems, and Electronic Commerce: Empirical
Research, Εκδόσεις: M.E. Sharpe, σελ. 182 - 186

Σελίδα 48 από 76

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
CRM

Όπως προαναφέρθηκε, οι εφαρμογές CRM αυτοματοποιούν και
βελτιώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση
των σχέσεων με τους πελάτες, στους τομείς των πωλήσεων, των
υπηρεσιών και του marketing. Οι εφαρμογές marketing όμως για να
θεωρηθούν επιτυχημένες πρέπει να διατηρούν τους αφοσιωμένους
πελάτες της εταιρείας, αφού με αυτό τον τρόπο αυξάνεται
η
αποδοτικότητά της και κατ επέκταση τα έσοδά της.
Πρέπει
όμως
να
διερωτηθούμε γιατί τα
CRM, ενώ δημιουργούν
τόσα
οφέλη
στις
επιχειρήσεις, έχουν την
τάση να αποτυγχάνουν
και να κάνουν λάθη που
οδηγούν στον κλονισμό
των CRM εφαρμογών.
Σύμφωνα με μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια, η
αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης
στη
δημιουργία
CRM
συστημάτων
εξαρτάται
από τις στρατηγικές που
θα εφαρμοστούν, τις
Εικόνα 12. Λόγοι αποτυχίας εφαρμογής συστημάτων CRM.
διαδικασίες
και
τα
προγράμματα. Η παραπάνω αποτελεσματικότητα είναι αυτή που θα
καθορίσει αν η εφαρμογή CRM θα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη.52
Τα πιο συχνά λάθη που υποπέπτουν οι επιχειρήσεις και οδηγούν τα
συστήματα CRM στην αποτυχία είναι τα εξής:
52

Βρεχόπουλος, Αδ., (2008), Ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατών (eCRM) – Παρούσα
κατάσταση και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά, Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης, σελ. 109 - 116
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Η έλλειψη υποστήριξης από την διοίκηση.

Η κυριότητα της εφαρμογής CRM θα πρέπει να αναλαμβάνεται από την
ανώτερη διοίκηση ώστε η εφαρμογή να είναι σωστή και απολύτως
λειτουργική. Χωρίς τις δεσμεύσεις και την υποστήριξη της διοίκησης,
ακόμα και τα πιο εφυή και εξεζητημένα CRM λειτουργικά συστήματα, είναι
καταδικασμένα να αποτύχουν



Data mining-data integration.

Είναι γνωστό εξ ορισμού ότι τα πελατειακά δεδομένα που συλλέγονται από
όλους τους οργανισμούς, μοιράζονται στα διάφορα τμήματά του, δηλαδή
από τις εφαρμογές CRM και ERP, έως και την back-office βάση δεδομένων
και κατόπιν, πρέπει να αναλυθούν ώστε να αποκτήσουν διαγνωστική αξία.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται data mining.53 Το data integration αφορά τη
διαδικασία του μοιράσματος όλων αυτών των δεδομένων στα διάφορα
τμήματα του οργανισμού καθώς και στο να κάνει τα παραπάνω δεδομένα
χρήσιμα προς τους χρηστές.



Η θέαση των CRM ως εξαιρετικά επιτεύγματα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποβάλλουν την λανθασμένη αντίληψη που
έχουν για τις CRM, ότι δηλαδή είναι εξαιρετικά τεχνολογικά επιτεύγματα
που βελτιώνουν δραματικά τις επιδόσεις τους και την ανταγωνιστηκότητά
τους. Το CRM δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια εξελιγμένη
πρακτική του παραδοσιακού marketing, απλά με αυξανομένη εστίαση στην
δημιουργία αξίας του πελάτη της εταιρείας. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης
και όχι η τεχνολογία, είναι αυτοί που οδηγούν στην αύξηση και την
διατήρηση των πελατών. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, επιχειρήσεις με
χρήση μέτριας τεχνολογίας, να δημιουργούν εξαιρετικά αποτελέσματα και
να είναι απόλυτα ανταγωνιστικές.

53

Data Mining Example: CRM, Πηγή: http://www.easydatamining.com/en/data-mining/dataminingin-practice/crm/, Τελευταία επίσκεψη: 9/2/2014
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Η μη αλλαγή του management.

Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία μιας εφαρμογής CRM είναι η αλλαγή
της διοίκησης και του management της επιχείρησης, αφού αν η διοίκηση
παραμένει στάσιμη και δεν αλλάζει, το CRM δεν θα μπορεί ποτέ να
λειτουργήσει σωστά. Η αλλαγή αυτή ίσως είναι το πιο σημαντικό συστατικό
στην επιτυχία της εφαρμογής. Έρευνες και στατιστικές που ασχολούνται με
τις εφαρμογές CRM, έδειξαν ότι το 87% των αποτυχημένων εφαρμογών
CRM σε διάφορες επιχειρήσεις, οφείλονταν σε έλλειψη επαρκής αλλαγής
του τομέα του management και της διοίκησης γενικότερα.54



Η αποτυχία των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Κάθε επιχείρηση που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει CRM συστήματα, θα
πρέπει να περιμένει σημαντικές αλλαγές σχετικά με τον επανασχεδιασμό
των διαδικασιών της. Ένας πολύ σοβαρός προσανατολισμός που έρχεται
στην επιφάνεια με τη χρήση των CRM, είναι η ενσωμάτωση όλων των
διαδικασιών που πραγματοποιούνται μεταξύ της επιχείρησης και των
πελατών της. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν καταλήγουμε στο
συμπέρασμα πως, κάθε σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του πελάτη και
της επιχείρησης και κάθε CRM εφαρμογή, πρέπει να βασίζεται στις
ανάγκες του πελάτη και θα πρέπει να διοικείται και να παρακολουθείται με
άξονα τον κύκλο ζωής του, ενώ οι διαδικασίες θα πρέπει να
προσαρμόζονται ώστε να παρακολουθούν και να διοικούν σωστά αυτόν
τον κύκλο ζωής. Οι διαδικασίες θα πρέπει να επανασχεδιάζονται ώστε να
γίνονται περισσότερο πελατοκεντρικές και να προσθέτουν αξία στον
πελάτη.



Η μη εφαρμογή πελατοκεντρικού οράματος.

Αν και οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και πρέπει να
λαμβάνει ειδική και εξαιρετική μεταχείριση, σπάνια παρατηρείται
πραγματική πελατοκεντρική προσέγγιση. Για να παραμείνουν
ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να αλλάξουν τον παλιό
προσανατολισμό τους προς τους πελάτες τους και να εδραιώσουν και να
συντηρήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις. Τα 2/3 των επιχειρήσεων που
54

Βασιλειάδης, Χ., (2008), Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και μάρκετινγκ τουριστικών
προορισμών, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, σελ. 143 - 146
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χρησιμοποιούν τέτοιου είδους λογισμικά, είναι λιγότερο πελατοκεντρικές
από ότι πριν, γιατί ξεχνούν την σημασία του γράμματος ‘’C’’ από τα αρχικά
CRM, με αποτέλεσμα οι εφαρμογές αυτές να μην αποφέρουν τα
αναμενόμενα για τις επιχειρήσεις αποτελέσματα.55



Η αξία του κύκλου ζωής των πελατών.

Οι μεγάλης διάρκειας σχέσεις με τους πελάτες είναι πιο επικερδείς και
σημαντικές, σε σχέση με τις μικρής διάρκειας, γι αυτό το λόγο το
marketing των σχέσεων απαιτεί απομάκρυνση από τις εμπορικές
συναλλαγές και σύγκλιση προς τις πελατειακές σχέσεις. Ωστόσο, σε μια
στρατηγική CRM θα πρέπει να αναγνωριστεί, ότι δεν είναι όλες οι σχέσεις
το ίδιο επιθυμητές και επικερδείς και θα πρέπει να επικεντρώνεται
ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση εκείνων των πελατών που έχουν
περισσότερες πιθανότητες να προσφέρουν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη
αξία στον οικονομικό κύκλο ζωής της εταιρείας.
Υπάρχουν και άλλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την
εφαρμογή CRM συστημάτων όπως η αδύναμη διοικητική οργάνωση, η
οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχιση τόσο στους πελάτες όσο και στους
υπαλλήλους, οι νέες λύσεις και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ως
εργαλεία χωρίς όμως να υπάρχει και το απαραίτητο θεωρητικό επίπεδο και
υπόβαθρο και η έλλειψη πειθαρχίας στον εντοπισμό σημαντικών
μετρήσεων απόδοσης των εφαρμογών CRM.
Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, οι κυριότεροι λόγοι
αποτυχίας είναι:


Οι φτωχές CRM ικανότητες, σε ποσοστό 6%.



Η μικρή κατανόηση του CRM, σε ποσοστό 20%



Οι επιχειρησιακές τακτικές και η αδράνεια, σε ποσοστό 22%.



Οι οργανωτικές αλλαγές, σε ποσοστό 29%.56

55

Stair, R., Reynolds, G., (2013), Principles of Information Systems, Εκδόσεις: Cengage Learning,
σελ. 78

56

Millsap, D., MBA School Research. Customer Relationship Management Systems As A Means Of
Improving Advertising And Marketing Business Processes, Πηγή:

Σελίδα 52 από 76

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το CRM δεν είναι απλά ένα
λογισμικό πακέτο που θα βοηθήσει μια επιχείρηση ή μια εταιρεία να
εξασφαλίσει την πιστότητα των πελατών της, αλλά μια μοντέρνα
πελατοκεντρική στρατηγική η οποία απαιτεί αλλαγή της μέχρι σήμερα
δεδομένης επιχειρηματικής δράσης και σκέψης και η οποία θα βοηθά την
κάθε εταιρία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
εργασίας, σε συνδιασμό με την αξία των υπαλλήλων της και της διοίκησής
της.

http://www.danielmillsap.com/research/customer-relationshipmanagement-systems.html,
Τελευταία επίσκεψη: 17/2/2014
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε έρευνες οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το ποσοστό εφαρμογής των συστημάτων
CRM παγκοσμίως αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Στο παρελθόν και από το
2003 και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις των συστημάτων CRM ανερχόταν
κάθε χρόνο περίπου στα 12 – 15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ γενικά έχει
διαπιστωθεί ότι το ήδη πολύ σημαντικό ποσοστό, αυξάνεται κάθε χρόνο
περίπου κατα 9%.57 Αυτό, σίγουρα είναι πολύ καθησυχαστικό, καθώς το
γενικό οικονομικό περιβάλλον στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως,
αντιμετωπίζει συνθήκες ύφεσης. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γιατί
αποδεικνύει μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης των συστημάτων CRM με την
πάροδο των ετών.
Γενικά, τα συστήματα CRM εκμεταλλευόμενα την τεχνολογική εξέλιξη και
την ουσιαστική αδυναμία σωστής οργάνωσης της επιχείρησης και
εξυπηρέτησης των πελατών της, έχουν αναπτυχθεί με πολύ γρήγορους
ρυθμούς. Όλα δείχνουν ότι οι πωλήσεις CRM συστημάτων στην Ελλάδα,
δείχνουν μια κατάσταση πολλά υποσχόμενη καθώς η αγορά αντιμετωπίζει
τον ανταγωνισμό που υφίσταται με την ενσωμάτωση της στην τεχνολογία
και την παρακολούθησή της, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πλέον
επιχειρήσεις που «θαυμάζουμε».
Σε ερωτηματολόγια που έχουν διενεργηθεί στην Ευρώπη από μεγάλες
εταιρείες δημοσκόπισης, στην Ελλάδα, πάνω από το μισό πλήθος των
επιχειρηματίών, θεωρούν ως κραταιάς σημασίας την υιοθέτηση και την
εφαρμογή των συστημάτων CRM στην επιχείρηση τους, προσθέτοντας ότι
είναι βέβαιοι πως με σωστούς χειρσιμούς σε λιγότερο από ένα χρόνο θα
αρχίσουν να παρατηρούν τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να
επιφέρουν στην λειτουργία αλλά και κατεπέκταση στην κερδοφορία της
επιχείρησης τους. Η εξέλιξη αυτή, φαίνεται να ισχύει και σε άλλες χώρες
57
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της Ευρώπης που παρουσιάζουν παράλληλη με την Ελλάδα ανάπτυξη
στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Γενικά, αυτό το οποίο αποσκοπούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα, με την χρήση των συστημάτων CRM κατά κύριο λόγο, είναι να
διατηρήσουν τους πελάτες που διαθέτουν ήδη στο πελατολόγιο τους, αλλά
και να προσελκύσουν νέους, ενώ στην πορεία επιθυμούν να αποδείξουν
στους πελάτες τους ότι μπορούν να διαχειριστούν τα αιτήματά τους και να
τα εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και σωστά. Βλέπουμε
λοιπόν, ότι σε γενικές γραμμές η αγορά και η επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα έχει ωριμάσει σε μεγάλο βαθμό και καταννοεί ότι πρέπει να
συμβιβαστεί με τα δεδομένα της εποχής.
Φυσικά, ένα άλλο δεδομένο της εποχής είναι η εξάπλωση του διαδικτύου,
ως μέσο όχι μόνο επιχειρηματικότητας, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας με
τον πελάτη και εξυπηρέτησης του, γεγονός που έχει γίνει μαζικά αποδεκτό
από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού που απασχολείται στον τομέα του
«επιχειρείν». Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, εντάσσουν τμήμα ή
ακόμη και το σύνολο των υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο, ενώ οι
περισσότεροι από όσους που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο διαδίκτυο με
οποιονδήποτε τρόπο, σκοπεύουν να το κάνουν στο επόμενο διάστημα. 58
Όπως καταλαβαίνει κανείς, όπως ακριβώς ισχύει και με την εφαρμογή των
συστημάτων CRM, η εφαρμογή και η ένταξη μιας επιχείρησης στο
διαδίκτυο, δεν είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί «εν μια νυκτί»,
αλλά πρέπει να υπάρξει ο προαπαιτούμενος σχεδιασμός και η κατάλληλη
οργάνωση. Παρόλα αυτά, όταν καταλήξει μια επιχείρηση σε αυτό το
σημείο, έχοντας καταβάλει την αντίστοιχη προσπάθεια, θα δει τα κέρδη της
αλλά και την ανταπόκριση στο σύνολο των πελατών της να αυξάνεται
θεαματικά.
Ας αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, ότι τα τμήματα της επιχείρησης που
κατά κύριο λόγω αναλαμβάνουν την λήψη αποφάσεων σχετικά με την
εφαρμογή, την λειτουργία, την προώθηση και την συντήρηση των
συστημάτων CRM, είναι τα τμήματα Marketing και πωλήσεων.59
Όσον αφορά έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, σχετικά με την
εφαρμογή και την υιοθέτηση σε ποσοστά επιχειρήσεων, των συστημάτων
CRM, αυτές έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτά ένα
58
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σχετικά μικρό ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων – εταιρειών, που βέβαια
ολοένα και αυξάνεται, έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόσει, έστω και πιο
περιορισμένα συστήματα CRM (περίπου το 22 - 25%), ενώ σε μικρές ή
μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι, όπως είναι φυσικό, ακόμη
μικρότερο (περίπου 15%).60 Γεγονός είναι πάντως και σύμφωνα με τις
ίδιες έρευνες, αλλά και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο ρυθμός
ενσωμάτωσης των συστημάτων CRM ολοένα και αυξάνεται.
Αυτο που γενικά
προκύπτει
αξιολογώντας τα
αποτελέσματα και
το σκεπτικό, ειδικά
των επιχειρήσεων
– των μεγάλων
επιχειρήσεων πιο
συγκεκριμένα
–
είναι
ότι
η
εφαρμογή
στις
Ελληνικές
Εικόνα 13. Σπουδαιότεροι λόγοι εφαρμογής συστημάτων CRM, για τα
επιχειρήσεις των
ελληνικά δεδομένα.
CRM συστημάτων,
στην ουσία δίνει μια ώθηση και μια ευκαιρία για επιχειρηματική εξέλιξη,
ακόμη και σε αγορές εκτός Ελλάδας, αλλά και στην τελική σύναψη
συμφωνίων και στην ύπαρξη συνεργασιών με άλλες μεγάλες εταιρείες,
παγκόσμιας κλίμακας. Κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά αναγκαίο για τις
σημερινές εταιρείες, αν κρίνει κανείς και από την κατάσταση της
οικονομικής ύφεσης την οποία βιώνει η σύγχρονη επιχειρηματικότητα,
αλλά και από την έλλειψη των επιδοτήσεων προς τους νέους
επιχειρηματίες. Γενικά, οι προοπτικές προς υιοθέτηση των συστημάτων
CRM είναι πολύ σπουδαίες και αναμένεται ήδη τα επόμενα χρόνια να
εκτοξευτεί ακόμη περισσότερο η αγορά των συστημάτων. Αυτό φυσικά,
συντελεί και στην ανάπτυξη των πωλήσεων των εταιρειών που παρέχουν
σε λοιπές επιχειρήσεις το συγκεκριμένο λογισμικό. Επομένως, τα «θετικά»
που προκύπτουν από την συγκεκριμένη περίπτωση είναι διπλά.
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η εφαρμογή των CRM συστημάτων στην
Ελλάδα, επικεντρώνεται κυρίως στην διαχείρηση από τις επιχειρήσεις, του
60
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μεγάλου πλήθους των πελατών τους, εφόσον πλέον είναι αδύνατο να
υπάρχει προσωπική επαφή, όπως τα παλαιότερα χρόνια. Επίσης,
χρησιμοποιούνται και για την υποστήριξη των αγορών και των πωλήσεων,
για την παρακολούθηση των προωθητικών ενεργειών αλλά και για την
υποστήριξη των υπηρεσιών “After Sales”. 61

61
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM

Ας ξεκινήσουμε το κεφάλαιο αυτό κάνοντας αναφορά στα πλεονεκτήματα
που προσφέρει η εφαρμογή των συστημάτων CRM στην επιχείρηση. Αν
λοιπόν μιλάμε για επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται τα συστήματα
CRM, τότε γνωρίζουμε ήδη ότι το βασικότερο, ίσως, χαρακτηριστικό της
είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και ένα από τα κυριότερα οφέλη που
παρέχουν τα συστήματα CRM είναι ότι η επιχείρηση με αυτό το τρόπο
«δημιουργεί» αφοσιωμένους πελάτες οι οποίοι με μεγάλη δυσκολία θα
σπάσουν τους δεσμούς που έχει αναπτύξει η επιχείρηση με αυτούς.
Επίσης, με την χρήση των συστημάτων αυτών, μπορεί η επιχείρηση να
κατέχει ακριβή γνώση των στοιχείων και των δεδομένων των πελατών της,
ενώ παράλληλα αξιολογούνται οι πελάτες με βάση την απόδοση, την
αλληλεπίδραση και τα κέρδη που αποκομίζει η επιχείρηση μέσα από την
εφαρμογή της διαδικασίας.

Εικόνα 14. Σπουδαιότεροι λόγοι επένδυσης και
αγοράς σύστημάτων CRM προς εφαρμογή στις
επιχειρήσεις.

Η επικοινωνία με τους πελάτες
μπορεί
να
ακολουθεί
οποιαδήποτε
μορφή
και
οποιαδήποτε κανάλια, είτε αυτό
μπορεί να αφορά το Internet είτε
κάποια άλλη τεχνολογική πηγή ή
μέσω.
Επομένως,
αυτοματοποιώντας
την
διαδικασία της διαχείρησης των
σχέσεων με τους πελάτες, η
επιχείρηση όχι μόνο καταλήγει
να διατηρεί έναν πελάτη και να
τον καθιστά με τις δράσεις της
ικανοποιημένο, αλλά παράλληλα
να
δημιουργεί
νέους
ικανοποιημένους πελάτες που
θα
έρθουν
επιτυχώς
να
προστεθούν στην λίστα των
αφοσιωμένων πελατών.

Επίσης θα λέγαμε ότι η εφαρμογή συστημάτων CRM στις επιχειρήσεις,
εξασφαλίζει την μέγιστη ασφάλεια στα δεδομένα που συγκεντρώνονται
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από την πρώτη χρήση, ελαχιστοποιούν τις λειτουργικές δαπάνες ενώ
ταυτόχρονα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, τα κέρδη και την
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, συντελεί στην βελτίωση του
στρατηγικού σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών τέτοιων που να
φέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα και κέρδη και οδηγεί στην επιτυχημένη
προώθηση τους με τρόπο τέτοιο ώστε να δείχνουν ότι ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της εποχής με τα δεδομένα της ανταγωνιστικότητας καθώς
και στις ιδιαίτερες επιθυμίες των πελατών.62 Επιπλέον, σύμφωνα και με το
προαναφερθέν σχετικά με την μείωση των λειτουργικών δαπανών, η
ευκολία στην διαχείριση μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα σε ένα
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου οι υπάλληλοι μπορούν να έχουν με
μεγάλη ευκολία πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών όποτε και αν αυτά
ζητηθούν, είτε από τον οποιονδήποτε πελάτη είτε από κάποιον
προϊστάμενο. Η καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον κάθε πελάτη,
ιδιαίτερα αυτών που είναι «σωστοί» ως προς την συνεργασία με την
επιχείρηση, βοηθά στην ανίχνευση των αναγκών τους και στην προσφορά
σε αυτούς κατάλληλων προϊόντων ή υπηρεσιών που θα είναι ιδιαίτερα
θελκτικά και θα συντελέσουν σημαντικά στην παραμονή των πελατών και
στην εξακολούθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο παράγοντες. Με
βάση και τα δεδομένα που παρέχονται στην επιχείρηση μέσω αυτής της
διαδικασίας, αυτά αξιολογούνται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε η απόφαση
της επιχείρησης για την οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια να παραμένει
επιτυχημένη και ακόμη καλύτερα να προσελκύει περισσότερους πελάτες
που πιθανόν να έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους ήδη υφιστάμενους. Οι
προωθητικές αυτές ενέργειες, μπορούνε μέσω των συστημάτων να
παρακολουθούνται, ενώ μπορεί κάποιος υπεύθυνος να τις διαχειρίζεται, να
τις επανασχεδιάζει, να τις τροποποιεί, να τις διορθώνει και τελικά να τις
ολοκληρώνει online.63
Όπως αναφέρθηκε ήδη και παραπάνω, με βάση όλα τα πλεονεκτήματα, τα
συστήματα CRM μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις, να μειώσουν το
λειτουργικό αλλά και οργανωτικό κόστος και να παρέχουν στην επιχείρηση
μεγαλύτερη ευελιξία και συμβατότητα με την τεχνολογία παράλληλα με τις
όποιες εξελίξεις προκύπτουν στην αγορά. Οι πωλήσεις μπορούν να
αυξηθούν μέσα από την απόκτηση νέων πελατών ή την διαδικασία της
αγοράς από τους υφιστάμενους πελάτες περισσότερων προϊόντων και
62
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μάλιστα μεγαλύτερης αξίας. Επίσης, βοηθά ως προς της πωλήσεις και η
μείωση των μεσαζόντων για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, ενώ
παράλληλα αυξάνονται οι πωλήσεις σε προϊόντα με μεγαλύτερο κόστος. Η
επιχείρηση έχοντας ως δεδομένο όλα αυτά, παρέχει υπηρεσίες
εξυπηρέτησης σαφώς καλύτερες απ’ αυτές που προϋπήρχαν.
Όσον αφορά την μείωση του λειτουργικού και οργανωτικού κόστους, η
εφαρμογή συστημάτων CRM σε μια επιχείρηση μπορεί να συντελέσει
σημαντικά ειδικά σε τεχνολογικές κατευθύνσεις την επιχείρηση, καθώς
στοχεύονται καλύτερα τα ηλεκτρονικά μηνύματα ως προς τους
παραλήπτες, καθώς προσωποποιούνται και γίνονται πιο συγκεκριμένα.
Επίσης, η διαδικασία της εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφωνικών
κέντρων, βελτιώνεται και μειώνεται το κόστος της καθώς οι διαδικασίες
πλέον γίνονται περισσότερο αυτόματες. Επίσης και η διαφήμιση γίνεται
περισσότερο στοχευμένη, άρα γνωρίζοντας τις ομάδες στόχους της
επιχείρησης μειώνεται παράλληλα και το κόστος, ενώ και οι προσφορές
που δίνονται τηλεφωνικά στους πελάτες γίνονται επίσης στοχευμένα και
μπορούν να διευκολύνουν την διαδικασία και να μειώσουν τον αριθμό των
πελατών ως προς τις γενικές προσφορές που δεν φέρνουν αποτέλεσμα.64

Εικόνα 15. Σύγκριση του 2011 και 2012 σχετικά με τις αγορές και την επένδυση των επιχειρήσεων σε
συστήματα CRM, διαφορετικών εταιρειών παροχής λογισμικου.
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Γενικά τα συστήματα CRM, όταν η επιχείρηση είναι έτοιμη να τα
χρησιμοποιήσει με σωστό τρόπο, μπορούν να συντελέσουν σημαντικά,
στην εύρυθμη λειτουργία της και στην καλύτερη ποιότητα εργασίας και
παροχής υπηρεσιών. Δίνοντας στην επιχείρηση την δυνατότητα να
γνωρίζει τις ανάγκες των πελατών, την διευκολύνει να πλάθει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της ανάλογα με την ζήτηση και τις ανάγκες τους. Έτσι
επιτυγχάνει να γίνεται και περισσότερο ανταγωνιστική, διατηρώντας
παράλληλα τους πελάτες της αφοσιωμένους σε αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
CRΜ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εφαρμογή συστήματος CRΜ από την εταιρία Vodafone
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόστηκε από τον όμιλο Vodafone το
σύστημα CRM που παρέχεται από την εταιρεία λογισμικού Siebel. Ο λόγος
για τον οποίο εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα, ήταν γιατί η εταιρεία
πρακτικά ήθελε να κατανοήσει ποιες είναι οι απαιτήσεις των πελατών, τι
ανάγκες έχουν και τι προτιμούν. Ο πραγματικός στόχος της εταιρείας ήταν
να αποκομίσει τελικά μεγαλύτερο κέρδος, εφαρμόζοντας το λογισμικό CRM
της εταιρείας λογισμικού Siebel65, που ήταν ειδικά σχεδιασμένο
προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους
πελάτες της. Ενώ η εταιρεία παλαιότερα λόγω λάθος διαχειρισμών έχασε
αρκετούς πελάτες, μέσω της εφαρμογής αυτών των λύσεων μειώθηκε το
ποσοστό των πελατών που χάνει κάθε χρόνο σημαντικά.
Οι στόχοι της εταιρείας, έχοντας ολοκληρώσει την προαπαιτούμενη φάση
του σχεδιασμού και της οργάνωσης της έπειτα από τα πρόβλήματα που
προέκυψαν, ήταν ουσιαστικά να ελαττώσει όσο γινόταν περισσότερο, την
απώλεια των πελατών που έχει ήδη αλλά και να προσεγγίσει νέους
πελάτες, έχοντας κοινό γνώμονα για όλους την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών. Δεδομένο είναι, πως η εταιρεία αντιμετώπιζε και εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει, άλλες μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
τηλεφωνίας, οπότε θα έπρεπε να εφαρμόσει ένα ισχυρό μοντέλο, ώστε να
κατορθώσει διατηρήσει τους πελάτες της ικανοποιημένους και πιστούς σε
αυτή.
Έτσι, η εταιρεία κατέληξε στην απόφαση να εφαρμόσει ένα ισχυρό
σύστημα, προκειμένου να κατορθώσει να επιλύσει τα όποια προβλήματα
παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των περασμένων ετών, αλλά και για να
πετύχει όλους τους στόχους της. Αυτό το κατόρθωσε μέσω της
αναβάθμισης και της εφαρμογής καινοτομικών συστημάτων CRM που
στην ουσία πραγματοποίησε κατά το 2000 και έθεσε σε εφαρμογή
65
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ουσιαστικά από το 2001.66 Στόχος της συγκεκριμένης αναβάθμισης ήταν η
διαχείριση μιας νέας προωθητικής ενέργειας της εταιρείας αλλά και η
προσπάθεια για διαχείριση και επίλυση των προβλήματων που
προέκυπταν στο δίκτυό της σχετικά με τις συνδέσεις.
Η αναβάθμιση που αναφέραμε προηγουμένως, μας οδηγεί σαφώς στο
συμπέρσμα, ότι η εταιρεία έκανε ήδη χρήση συστήματος CRM και πριν το
2000. Αυτό ήταν το σύστημα Scopus CRM67, το οποίο χρησιμοποιούσε
αρχικά για να καταγράφει τα προβλήματα που αφορούσαν την σύνδεση,
κάτι που φυσικά, με την ανάπτυξη που γνώρισε η εταιρεία και με το ολοένα
και αυξανόμενο πελατολόγιο της δεν ήταν αρκετό, όπως είναι ευνόητο.
Έτσι, έπειτα από αρκετή οργάνωση η εταιρεία Vodafone κατέληξε στην
αναβάθμιση των συστηματων της, συνεργαζόμενη με την εταιρεία eSiebel
Communications, προκειμένου να εφαρμόσει ισχυρό σύστημα διαχείρισης
που να την βοηθήσει στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στην
βελτιστοποίηση της οργάνωσης της. Το σύστημα τελικά, περιλάμβανε
ποικίλες δυνατότητες ορισμένες από τις οποίες ήταν:


Η εμφάνιση της αξίας του πελάτη



Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων τους ως προς το είδος τους, και
η σωστή διαχείριση τους



Ο προσδιορισμός των στοιχείων και η διαχείριση των νέων
πελατών



Η ολοκληρωμένη καταγραφή των παραπόνων των πελατών αλλά
και των προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετώπισαν



Η αποστολή μαζικών e-mail σε ομάδες στόχους, αλλά και σε ήδη
υφιστάμενους πελάτες για την προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών



Η χρήση αποστολής e-mail σε ήδη υφιστάμενους πελάτες, με τον
τύπο κυρίως απαντητικών επιστολών, σχετικά με θέματα που τους
αφορούν, με υπογραφή του αρμόδιου από το κάθε τμήμα από το
οποίο πρέπει να προέλθει η εξυπηρέτηση της κάθε περίπτωσης
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Εφαρμογή ενσωμάτωσης τηλεφωνίας μέσω υπολογιστή (CTI –
Computer Telephony Integration)

Το συγκεκριμένο λογισμικό που παρείχε η εταιρεία Siebel, είχε μελετηθεί
προκειμένου να ενσωματώνει πολλά εξειδικευμένα συστήματα που
έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου και η εταιρεία να εξυπηρετηθεί αλλά και
στην συνέχεια να εξυπηρετήσει με την σειρά της με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τους πελάτες της. Τα συστήματα αυτά περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό
εφαρμογών back office, όπως το data ware house από την Oracle, το
λογισμικό για το CTI από την Genesys και τα συστήματα διαχείρισης
δικτύου από την Compaq.68
Βέβαια, η ανάπτυξη των συστημάτων CRM από την Vodafone δεν
σταμάτησε εκεί, αφού και μετά την αναβάθμιση, που όπως προαναφέραμε
πραγματοποιήθηκε το 2000, εφάρμοσε επιπλέον διαδικασίες και
συστήματα, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να
κατορθώσει να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχει αλλά και τις
διαδικασίες marketing. Ορισμένες από αυτές τις πρόσθετες εφαρμογές
ήταν η δημιουργία μιας μικρότερης μονάδας marketing, προκειμένου να
ετοιμάζονται και να πραγματοποιούνται πολύ πιο γρήγορα και άμεσα οι
διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά και να δέχεται η εταιρεία το feedback από
αυτές, ενώ υπήρξε και ένα πρόσθετο σύστημα για διαχείριση των
εταιρικών πωλήσεων.
Γεγονός είναι πως η Vodafone με την εφαρμογή και την ουσιαστική χρήση
των συστημάτων CRM κατόρθωσε να μειώσει αρκετά σε πρώτη φάση τον
ρυθμό απώλειας των πελατών της και στην συνέχεια να αποκτήσει θετική
εισροή νεών πελατών σε αυτή. Η εφαρμογή των CRM παρόλα αυτά
σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η μοναδική περίπτωση που
έπαιξε ρόλο σε αυτό, καθώς η ριζική αλλαγή της νοοτροπίας της διοίκησης
της εταιρείας, αλλά και η συλλογή από αυτή γνώσης και εμπειριών,
συντέλεσε σημαντικά στην συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη της.
Οι εφαρμογές των συστημάτων CRM συντέλεσαν στην παροχή
σημαντικής βοήθειας στους υπαλλήλους ως προς την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών και δημιούργησαν έτσι ικανοποιημένους
πελάτες και αφοσιωμένους στην εταιρεία. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι
τα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας ανταπεξέρχονται επιλύοντας περίπου
68
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45.000 ζητήματα την ημέρα69, δηλαδή ένα τρομερά υψηλό ποσοστό
τηλεφωνημάτων, αποδεικνύοντας έτσι περίτρανα ότι το σύστημα
εξυπηρέτησης της εταιρείας, είναι ένα από τα καλύτερα στην χώρα μας. Η
εταιρεία διαθέτει πολυάριθμα τμήματα marketing, πωλήσεων, διεύθυνσης
αλλά και άνω των 350 τηλεφωνικών κέντρων70, εξυπηρετώντας τον πελάτη
με πολυκάναλες μεθοδολογίες και με ποικίλους τρόπους. Το ποσοστό της
καθημερινής ροής εργασίας, όπως καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα είναι
τεράστιο, αλλά παρόλα αυτά με την αυτοματοποίηση της, τα πράγματα
γίνονται πολύ πιο εύκολα.
Η καταγραφή των δεδομένων και των συνομιλιών που προκύπτουν, μέσω
της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα call-centers βοηθά στην επιπλέον
καταγραφή δεδομένων σχετικών με τους πελάτες και κάνει την ανάσυρση
τους πιο εύκολη για τους υπαλλήλους, ενώ καθοδηγούνται με μεγαλύτερη
ευκολία και οι συνάδελφοι τους, αν χρειαστεί για κάποιο λόγο να
παρακολουθήσουν και εκείνοι μια περίπτωση προβλήματος ή αιτήματος
κάποιου από τους πελάτες της εταιρείας.
Παρόλη όμως την ύπαρξη της τεχνολογίας και όλων των καινοτομιών, το
να θεωρήσουμε τα συστήματα CRM πανάκεια, για την σωστή εξέλιξη της
εταιρείας, θα ήταν εσφαλμένο, εφόσον σημαντικότατο ρόλο για την ορθή
λειτουργία τους διαδραματίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν το
εργατικό δυναμικό της εταιρείας, δεν εκπαιδευτεί και δεν λειτουργήσει σε
κάθε περίπτωση σωστά και μέσα στο πνεύμα της συνεργασίας, μπορεί να
οδηγηθεί η εταιρεία σε καθεστώς αποτυχίας. Η εταιρεία Vodafone, θα
λέγαμε ότι προέβλεψε όλα αυτά τα θέματα, προχώρισε στον σωστό
σχεδιασμό που ήταν απαιτητός και για τον λόγο αυτό συγκαταλλέγεται στα
θετικά παραδείγματα εφαρμογής CRM που αναλύουμε στην συγκεκριμένη
πτυχιακή εργασία.

Εφαρμογή συστήματος CRM από την εταιρία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Πρόκειται ίσως για τον κορυφαίο όμιλο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
στην χώρα μας. Το τελευταίο διάστημα παρουσίασε ένα τεράστιο ποσοστό
πωλήσεων, το οποίο κάθε έτος αυξάνεται καθώς η εταιρεία μεριμνά για τον
σχεδιασμό και την προώθηση στην αγορά νεών καινοτομικών προϊόντων
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και υπηρεσιών. Τα ποσοστά των πωλήσεων της, αξίζει να σημειωθεί ότι
είναι κατά πολύ μεγαλύτερα απο αυτά άλλων παρόμοιων εταιρειών.
Ο όμιλος Κωτσόβολος σε συνεργασία με την DIXONS, διαθέτει
πολυάριθμα καταστήματα, ενώ υπάρχουν στην λίστα του και πολλά
εξουσιοδοτημένα συνεργία. Λόγω ακριβώς του γεγονότος, ότι υπάρχουν
πολλά υποκαταστήματα και συνεργαζόμενα συνεργία, ο βασικός στόχος
της εταιρείας ήταν η σωστή παρακολούθηση όλων των προαναφερθέντων
αλλά και η βελτίωση στην οργάνωση τους. Έτσι με την εφαρμογή του
συστήματος Entersoft CRM71, κατόρθωσε να ελέγξει και να
παρακολουθήσει επιτυχώς την λίστα των εγκαταστάσεων της, ενώ
παράλληλα μείωσε σημαντικά και το διαχειριστικό κόστος αλλά και τον
χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών της.
Τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο σύστημα έχει ενσωματώσει και
ποικίλες άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες της εταιρείας, όπως το
marketing και οι υπηρεσίες after sales, μιας και στην αρχή δεν ήταν
ολοκληρωμένο ως προς τις λειτουργίες του.
Η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος CRM για τον όμιλο
Κωτσόβολο, είναι εμφανής, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι όπως ήδη
αναφέρθηκε, η εταιρεία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παρά το
γεγονός ότι στην χώρα μας από το 2008, επικρατούν συνθήκες
οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία όχι μόνο δεν διακόπτει την λειτουργία των
ήδη υφιστάμενων καταστημάτων, αλλά τα ενημερώνει με νέες
δραστηριότητες και προχωρά στην έναρξη της δραστηριοποίησης νέων
καταστημάτων.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε και λίγα λόγια για την εταιρεία
παροχής του συστήματος CRM στον όμιλο Κωτσόβολος. Η εταιρεία
Entersoft, είναι μια εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, που εξειδικεύεται
στον σχεδιασμό λογισμικού οργάνωσης και διαχείρησης υπηρεσιών
μεγάλων, φιλόδοξων επιχειρήσεων. Είναι δεδομένο, πως ξεκίνησε αλλά
και συνεχίζει να είναι μια από τις πιο καινοτόμες εταιρίες στον τομέα του
λογισμικού που δύναται να προσφέρει ενοποιημένο περιβάλλον ERP,
CRM και E-Commerce με την χρήση του περιβάλλοντος Microsoft .NET.72
Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η εταιρεία όπως είναι φυσικό, δεν στοχεύει
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μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και σε μικρές ή μεσαίες,
καλύπτοντας με το λογισμικό που προσφέρει την χρηματοοικονομική
διαχείριση, το marketing, την επικαιροποίηση των καταστάσεων που
αφορούν στις διανομές, τις αποθήκες αλλά και τα αποθέματα, καθώς
επίσης και στην διαχείριση των πωλήσεων και του service, όλα αυτά σε
ένα ενιαίο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.
Είναι δεδομένο, πως με την τεχνολογική εξέλιξη και την υιοθέτηση των
συστημάτων CRM από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, η Entersoft
έχει αυξήσει, πολλές φορές τριπλασιάζοντας κιόλας τον αριθμό των
πωλήσεων της, αλλά και τους συνεργάτες και τους ενδιαφερόμενους
πελάτες. Το πλεονέκτημα συνεργασίας με την συγκεκριμένη εταιρεία, είναι
η διαρκής καθημερινή υποστήριξη των επιχειρήσεων που συνεργάζονται
μαζί της, σε οποιαδήποτε θέματα, λειτουργικά ή μη που μπορεί να
προκύψουν.

Εφαρμογή συστήματος CRM από την εταιρία Attica Bank
Η Attica Bank, είναι μια από τις παλαιότερες τραπεζικές εταιρείες, καθώς
ιδρύθηκε το 1925, μετρώντας έτσι ήδη 89 χρόνια δραστηριότητας στον
χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών. Παλαιότερα διέθετε έως και 77
καταστήματα73, στην σύγχρονη εποχή όμως και λόγω των συγχωνεύσεων
των τραπεζών αλλά και της οικονομικής κρίσης, τα υποκαταστήματα αυτά
δυστυχώς μειώθηκαν αρκετά, χωρίς η εταιρεία φυσικά να σημαίνει ότι
κινείται με δεδομένα αρνητικά.
Στην τραπεζική εταιρεία Attica Bank, επιλέχθηκε η χρήση συστήματος
CRM από την εταιρία UniSystems74. Η UniSystems κατ’επέκταση
σχεδίασε μια εφαρμογή CRM, καθαρά εξειδικευμένη στην περίπτωση και
στις συνθήκες που αντιμετωπίζονται από την συγκεκριμένη τραπεζική
εταιρεία, εξατομικεύοντας έτσι το σύστημα, ώστε να μπορέσει η Attica
Bank να επιτύχει σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της,
σωστή καταγραφή στο σύστημα όλων των πληροφοριών του κάθε πελάτη,
ώστε να μπορεί ο υπάλληλος με ευκολία να ανατρέξει σε αυτές όποτε του
ζητηθεί ή χρειαστεί, αλλά και να αναπτύξει επικοινωνία μέσω του
συστήματος με άλλα υποκαταστήματα αλλά και με την κεντρική διεύθυνση
για αναζήτηση πληροφοριών αλλά και τεχνική υποστήριξη. Προκειμένου
73
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να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η εταιρεία επέλεξε σύστημα webCRM
και συγκεκριμένα με την αρχιτεκτονική πλατφόρμα PeopleSoftCRM της
Oracle που αποτέλεσε τελικά μια εξαιρετική λύση.75
Γενικά το σύστημα έχει πάρα πολλά θετικά
σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι:

75

χαρακτηριστικά, τα



Δίνει μια πλήρη εικόνα για τον πελάτη, στην οποία διαφαίνονται
όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε
πελατης της τράπεζας, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών
των πελατών αλλά και του ιστορικού των κινήσεων που
πραγματοποιείται από τον πελάτη σχετικά με τις τραπεζικές του
συναλλαγές, δεδομένα τα οποία άλλωστε μπορούν να ανασυρθούν
ανά πάσα στιγμή και όποτε απαιτείται.



Επιτρέπει την ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των προσπαθειών
επικοινωνίας που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης με την τράπεζα,
ασχέτως αν αυτή η προσπάθεια για επικοινωνία έγινε μέσω
τηλεφώνου, internet ή επίσκεψης στο κατάστημα. Αυτό δίνει την
δυνατότητα στην τράπεζα να αναγνωρίσει τις ανάγκες αλλά και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης, τα οποία μπορεί να
αφορούν κάποια υπηρεσία ή και έλλειψη πληροφοριών σχετικά με
κάποια άλλη.



Καταγράφει και διαχειρίζεται ολοκληρωτικά όλα τα αιτήματα τα
οποία αφορούν τους πελάτες της τράπεζας. Επίσης, αποδέχεται και
διαχειρίζεται προωθώντας τα στους υπεύθυνους της τραπεζικής
εταιρεία, τα παράπονα ή τις ερωτήσεις των πελατών.



Διαχείριση όλων των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιεί η
εταιρεία, κυρίως μέσω τηλεφώνου, όπου οι υπάλληλοι του τμήματος
που αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, μπορούν να
βλέπουν και να διαχειρίζονται την λίστα με τους πελάτες της
εταιρείας, να ομαδοποιούν τους πελάτες ανάλογα με τις κατηγορίες
στις οποίες ανήκουν και να δημιουργήσουν ομάδες – στόχους, για
την εξηπηρέτησή τους. Επίσης, παρακολουθούνται τα έξοδα με τα
οποία επιφορτίζεται η τράπεζα προκειμένου να ολοκληρώσει τις
προωθητικές ενέργειες.
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Το βασικότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζει η εφαρμογή του
συγκεκριμένου συστήματος CRM στην Attica Bank, είναι ότι την βοηθά
ώστε να οργανωθεί καλύτερα και να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη
ευκολία σε όλες τις λειτουργίες, εσωτερικές και εξωτερικές. Όλα αυτά την
ενδυναμώνουν προκειμένου να είναι περισσότερο αποδοτικό τόσο το
εργατικό της όσο και το στελεχιακό της δυναμικό και να ανταποκρίνεται
περισσότερο άμεσα στα δεδομένα της αγοράς της σημερινής εποχής.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γενικά θα λέγαμε ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στην σύγχρονη εποχή,
διέπεται από τεράστιο ανταγωνισμό, που αφορά το οποιοδήποτε μέσο για
να κερδίσει τους πελάτες, παράλληλα όμως, ειδικά οι νεότερες
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν σημαντικά
στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, ειδικά από παλαιότερες
επιχειρήσεις που δεν τις χειρίζονται και τις αποδυναμώνουν,
προβάλλοντας παράλληλα το δικό τους μοντέρνο και φιλικό προς τον
πελάτη πρόσωπο. Τα CRM συστήματα λοιπόν, διαδραματίζουν έναν
τεράστιο ρόλο ως προς αυτή την κατεύθυνση και εισάγονται με τέτοιο
τρόπο στις επιχειρήσεις που θα πρέπει να αποτελούν στρατηγική για
μεγάλης διάρκειας σχέσεις τις επιχείρησης με τους πελάτες της.
Πρόκειται λοιπόν για συστήματα που θέτουν σε λειτουργία μια στρατηγική
της επιχείρησης, τέτοια ώστε να γίνεται πελατοκεντρική. Το γεγονός αυτό
μπορεί να μην είναι καινούργιο καθώς στην ουσία αποτελεί εξέλιξη του
marketing των σχέσεων, παρόλα αυτά συμβάλει σημαντικά στην θετική
εικόνα της επιχείρησης, την βοηθά να αυξήσει τις πωλήσεις της αλλά και
να βελτιώσουν κατά πολύ το marketing ως προς τους πελάτες καθώς και
τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ώστε να δημιουργήσουν και να
προσθέσουν αξία τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και στους πελάτες
τους.
Όταν λοιπόν χρησιμοποιούνται συστημάτα CRM θα λέγαμε ότι η
επιχείρηση βοηθείται πραγματικά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με την χρήση
συστημάτων CRM από μια επιχείρηση, αυτή μπορεί να αποκτήσει
ξεκάθαρη εικόνα των πελατών και των βασικών χαρακτηριστικών της, να
βελτιώσει την εικόνα της αλλά και την αποτελεσματικότητα της ως προς το
δημιουργικό κομμάτι της και ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους
πελάτες της, ασχέτως με πιο μέσο αυτή προσπαθεί να επιτευχθεί. Επίσης,
ο πελάτης είναι πιο ικανοποιημένος από την παροχή υπηρεσιών,
αυξάνεται ο αριθμός των πελατών αλλά και η αφοσίωση τους στην
επιχείρηση, σχεδιάζονται προϊόντα που επιχείρηση γνωρίζει ήδη ότι θα
έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους πελάτες της, λόγω του feedback που
λαμβάνουν από αυτούς, η επιχείρηση μπορεί να «ανοιχτεί» και σε νέους
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επιχειρησιακούς τομείς, κρίνοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από την συγκέντρωση των δεδομένων, βοηθά στην
τμηματοποιήση των πελατών ανάλογα με την απόδοση τους και τις αγορές
τους, μειώνεται το κόστος – λειτουργικό και οργανωτικό – και οργανώνεται
καλύτερα και η διαδικασία του marketing και των πωλήσεων καθώς
στηρίζεται σε έρευνα και εντοπισμό των συγκεκριμένων αναγκών των
πελατών.
Φυσικά, όλα αυτά που αναφέρθηκαν ήδη σχετίζονται περισσότερο με
μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν αρκετά «ανοιχτόμυαλες» για να δεχθούν
και να λειτουργήσουν τα νέα αυτά συστήματα. Υπάρχουν παρόλα αυτά
επιχείρησεις οι οποίες δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να εφαρμόσουν τα
συστήματα CRM, ή πιθανόν να τα εφάρμοσαν αλλά να στέφθηκε αυτή η
εφαρμογή με αποτυχία. Οι λόγοι, που θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να
υποθέσει, στους οποίους και στηρίζεται αυτή η αποτυχία ή η μη εφαρμογή
των συστημάτων ωφείλεται στην λανθασμένη φιλοσοφία της επιχείρησης,
δηλαδή στην στροφή της επιχείρησης προς τα προϊόντα αντί για τους
πελάτες, η έλλειψη λοιπόν του «πάθους» για την εξυπηρέτηση των
πελατών, η δυσκολία συγκέντρωσης και οργάνωσης των δεδομένων.
Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν αντιλαμβάνονται την ποιότητα των
συστημάτων CRM και των θετικών που μπορεί να επιφέρει η χρήση τους
σε αυτή και δεν διαθέτουν σχεδόν καθόλου από το διαθέσιμο εργατικό
προσωπικό για την διαχείρηση των πληροφοριών. Επομένως, σε γενικές
γραμμές θα λέγαμε ότι η επιχείρηση δεν είναι έτοιμη ή αγνοεί μια τέτοια
αλλαγή στον τομέα του «επιχειρείν».
Αν έρθουμε τώρα στα δεδομένα τα οποία ισχύουν για την χώρα μας, θα
λέγαμε ότι ο βαθμός υιοθέτησης των συστημάτων CRM, ολοένα και
αυξάνεται, επομένως και αυξάνεται και η πώληση ελληνικών συστημάτων
CRM. Δυστυχώς, μέχρι και πρόσφατα οι ελληνικές επιχειρήσεις, πλήν
κάποιον μεγάλων, δεν ήταν έτοιμες να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα,
καθώς τα έβλεπαν καχύποπτα ή θεωρούσαν πως ήταν δύσκολο να
χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο από αυτές. Τον χορό άνοιξαν οι
επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία και ακολούθησαν άλλες, με
αποτέλεσμα πλέον να έχουνε όλο και περισσότερες επιχειρήσης στην
κατοχή τους και να εφαρμόζουν συστήματα CRM με μεγάλη επιτυχία.
Θα λέγαμε λοιπόν, ότι τα συστήματα CRM αντικαθιστούν επιτυχώς τα
παραδοσιακά συστήματα επικοινωνίας και εγγραφής των δεδομένων των
πελατών. Πλέον τα συστήματα, προχωρούν σε προβλέψεις σχετικά με τις
ανάγκες των πελατών, με βάση την κίνηση τους στην διαδικασία
συναλλαγών σε σχέση με την επιχείρηση. Η διαδικασία έχει
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αυτοματοποιηθεί και έτσι φέρνει τεράστια ευκολία στην οποιαδήποτε
διαδικασία της επιχείρησης.
Αλλάζει, λοιπόν, η εφαρμογή των συστημάτων CRM συνολικά την
φιλοσοφία της επιχείρησης. Την στρέφει πιο πολύ προς τους πελάτες και
κεντρίζει την προσοχή τους σε αυτούς. Κλείνοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι
τα συστήματα CRM οφείλουν να ενταχθούν στις επιχειρήσεις, καθώς
ολοένα και περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις το κάνουν ήδη.
Επίσης, πριν την εφαρμογή των συστημάτων και προκειμένου αυτή να
είναι επιτυχημένη, η επιχείρηση θα λέγαμε ότι πρέπει να «εκπαιδευτεί»
πάνω στον τομέα, τόσο η ίδια ως φιλοσοφία, όσο και το εργατικό της
δυναμικό ως προς την χρήση τους. Τέλος, δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να αντιμετωπιστούν ως πανάκεια, καθώς η εφαρμογή τους δεν
μπορεί απαραίτητα να φέρει την επιτυχία, αν η ίδια η επιχείρηση δεν το
υποστηρίξει με έργα, διορατικότητα και σωστές δράσεις.
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