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مقدمه:
در روندهاي کسب و کاري جديد ،به دست آوردن رضايت مشتريان جايگاهي مهم و حياتي در اهداف
سازمانها به خود اختصاص داده است و مديران ارشد به خوبي ميدانند موفقيت آنها در راه رسيدن به اهداف
کالن سازمان ،در گرو جلب رضايت مشتريان است .از سوي ديگر نميتوان گفت همه مشتريان به يک اندازه در
موفقيت سازمان نقش دارند .بنابراين جلب رضايت مشتريان کليدي ،حساسيت بيشتري خواهد داشت .بدين
ترتيب الزم است در سازمان ،سيستمي براي جذب و حفظ مشتريان طراحي و پيادهسازي شود ،سيستمي که
بتواند روابط سازمان و مشتريان را به خوبي مديريت کند .امروزه اين سيستمها به سيستمهاي مديريت ارتباط با
مشتريان مشهور شدهاند و نرمافزارهايي نيز با نام  CRMبه بازار آمده است که ميتوانند سازمان را در راه جلب
رضايت مشتريان تواناتر سازند.
در اينجا ضمن معرفي مديريت روابط با مشتريان و مزاياي به کارگيري آن در سازمان ،روندهاي ارتباط با مشتري
و چالشهاي پيش روي سيستمهاي  CRMمورد بررسي قرار ميگيرد.
تعریف :CRM
مديريت ارتباط با مشتري :به همه فرآيندها و فناوريهايي گفته ميشود که در شرکتها و سازمانها براي شناساايي،
ترغيب ،گسترش ،حفظ و ارائه خدمت به مشتريان به کار ميرود.
سازمانها با استفاده از  CRMمي توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفااداري مشاتري باه ايجااد رواباط نزديوتار و
درآمد را افزايش دهند .سيستم مديريت روابط با مشتري مي تواناد کماک کناد تاا مشاتريان موجاود حفاظ شاوند و
مشتريان جديدي جذب شوند .سازمانها برخي روشهايي را شامل مديريت ارتباط با مشتري ،تحليل ارزش مشتري،
استراتژي سازماني و ساز و کارهاي خدماتي که کارايي ارتباطات مشتري را بهبود ميدهد بواار ماي برناد .ماديريت
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ارتباط با مشتري استراتژي اي براي کسب مشتريان جديد و نگهداشتن آنها است .مديريت ارتباط با مشتري عملياتي
شامل تمام فعاليتهاي مرتبط با مشتريان بي واسطه همچون شرکتها مي باشد.
هر فعاليت مديريت ارتباط با مشتري عملياتي در يوي از سه فرآيند سازماني زير پياده شده است :فروش ،بازاريابي و
خاادمات .در حااالي کااه اياانهااا فرآينااد هااايي مسااتقيمات ماارتبط بااا مشااتري هسااتند .مااديريت ارتباااط بااا مشااتري
تحليلي ) (Analytical CRMتمام اجزايي که براي تحليل رواباط و ويژگيهااي مشاتري کاه بار اسااج اجاراي
فعاليتهاي مديريت روابط با مشتري عملياتي با تاکيد بر نياز مشتريان و استثنائاتشان وجود دارد ،تامين مي کند .قبال از
اينوه سازمان بتواند بازاريابي يا استراتژيهاي مديريت روابط با مشتري را توسعه دهد ،آنها باياد بدانناد کاه چگوناه
مشتريان براي خريد کردن تصميم مايگيرناد .ايان فرآيناد تصاميم گياري چرخاه خرياد مشاتري ) (CBCنامياده
ميشود.
 CRMاز سه بخش اصلي تشويل شده است :مشتري ،روابط و مديريت .منظور از روابط ،ايجاد مشتريان وفادارتر و
سودمند تر از طريق ارتباطي ياد گيرنده ميباشد و مديريت عبارت است از خالقيت و هدايت ياک فرايناد کساب و
کار مشتري مدار و قرار دادن مشتري در مرکز فرآيندها و تجارب سازمان.

مدیریت روابط با مشتریان عبارت است از مجموعه گامهايي که به منظور ايجاد ،توسعه ،نگهداري و
بهينهسازي روابط طوالنيمدت و ارزشمند بين مشتريان و سازمان برداشته ميشود .اصطالح  CRMبا مفهوم
امروزي آن از دهه  0991پديد آمد و در قالب يک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مديريت
ارزشمندترين ارتباطات با مشتريان تدوين شد CRM .نيازمند يک فلسفه مشتريمحور و فرهنگ پشتيباني از
فرايندهاي مؤثر بازاريابي ،فروش و خدمات پس از فروش در سازمان ميباشد .فرهنگ مشتريمحور بر مفهومي
ساده از ارتباط يک به يک بين مشتريان و فروشندگان استوار است .اين نگرش ،به هر مشتري به چشم يک فرد با
خواستهها ،خريدها و نيازهاي مربوط به خود نگاه ميکند .مديريت ارتباط با مشتري در واقع يک استراتژي کلي
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تجاري است که شرکتها را قادر به مديريت موثر ارتباط با مشتريانشان مي سازد .مديريت ارتباط با مشتري يک
ديد و شماي کلي از مشتريان هر سازمان را براي اعضاي آن سازمان به تصوير مي کشد .بر اساج مفاهيم
مديريت ارتباط با مشتري ،هر شخصي در سازمان مي بايستي روي مشتري و اطالعات مربوط به او متمرکز بوده و
از اين رو اطالعات مشتريان يک سازمان يا يک بنگاه اقتصادي بايستي به طور کامل و يوسان در اختيار تمامي
بخشهاي مرتبط با مشتري قرار داده شود .در اين راستا ،بخش بازاريابي در هر شرکت با تالشي سازمان يافته مي
بايست در جهت جمع آوري و سازماندهي کردن اطالعات مشتريان در درون مجموعه فعاليت کند .واحد فروش
از اين اطالعات براي تماج با مشتري و ارائه خدمات و کاال به او استفاده مي کند.
بخش خدمات رساني و پاسخگوئي به مشتري نيز با استفاده از همين اطالعات نيازمنديهاي کاري کاربران و
مشتريان را برطرف مي سازد .بخشهاي پشتيباني و طراحي توليد نيز از همين اطالعات در راستاي دستيابي به
نيازمنديها و تقاضاهاي مشتريان استفاده نموده و فعاليتهاي خود را بر مبناي اين اطالعات تنظيم مي کنند و در
نهايت مديريت ارشد سازمان با استفاده از تونيوهاي آناليز اطالعات نظير  Business Intelligenceو
تونيوهاي مختلف آناليز بازار و فروش نسبت به تعيين استراتژي دقيق سازمان خود اقدام نمايند .تهيه يک سيستم
تماج با مشتري بگونه اي که نيازمنديهاي افراد و موسسات تجاري را پوشش بدهد و به آنها کمک کند تا
ارتباط موثرتري با مشتريانشان برقرار نمايند .اين سيستم بايستي بتواند با ارائه يک راه حل ساده و موثر قابليت
تصميم گيري هاي مناسب تجاري ،باالبردن سهم فروش بيشتر بازار و در نهايت رضايت باالي مشتري را مهيا
نمايد.
تاریخچه:
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الف) دوره انقالب صنعتی:
به کارگيري روش توليد انبوه به جاي روش توليد دستي ،يوي ازمهمترين شاخص هاي اين دورره مي باشد.
محصوالت توليد شده به روش جديد از قيمت تمام شده پايين تري برخوردار شدند ،به عبارتي ديگر افزايش
کارايي و صرفه اقتصادي مهمترين اهداف پيش بيني شده بودند
ب) دوره انقالب کیفیت :
اين دوره همزمان باابتوار شرکت هاي ژاپني مبني بر بهبود مستمر فرايندها آ غاز شد ؛ اين امر به نوبه خود به
توليد کم هزينتر و با کيفيت تر محصوالت منجر شد .با مطرح شدن روش هايي نوين مديريت کيفيت
مانند TQMاين دوره به اوج خود رسيد ،اما با افزايش تعداد شرکت هاي حاضر در عرضه رقابتي و گسترش
فرهنگ حفظ و بهبود کيفيت محصول ،ديگر اين مزيت رقابتي براي شرکت هاي پيشرو کارساز نبود ولزوم
يافتن راه هاي جديدي براي حفظ مزيت رقابتي احساج مي شد.
ج) دوره انقالب مشتری :
در اين دوره با توجه به افزايش توقع مشتريان ،توليد کنندگان ملزم شدند محصوالت خود را با هزينه کم ،کيفيت
باال و تنوع زياد توليد کنند ؛ به معنا ي ديگر ،توليد کنندگان مجبور بودند توجه خود را از توليد صرف به يافتن
راه هايي براي جلب رضايت و حفظ مشتريان سابق خود معطوف نمايند.
فلسفه ارتباط با مشتری از چند بعد قابل بررسی است:
بُعد تاکتیکی :روابط به عنوان ابزاري براي ترفيع در فروش به کار گرفته مي شوند .در اين خصوص مي توان به
توسعه فناوري اطالعات درجهت ايجاد جنبه هاي مختلف وفاداري اشاره کرد .هرچند اجرا چنين پروژه هايي
پرهزينه بوده ولي درعوض فرصت بسيار مناسبي را درجهت ايجاد وفاداري و سودآوري براي شرکت ايجاد مي
کند.
بُعد استراتژیک :هدف از روابط پيوندخوردن با مشتريان و ايجاد وفاداري در نزد مشتريان است.
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امروزه اغلب مديران ارشد سازمانها از مشتريان خود درخواست مي کنند تا با آنها تماج بگيرند و نيازهاي خود
را درميان بگذارند .براي مثال ،رئيس بخش آمريواي شمالي شرکت پپسي کوال روزانه دست کم با چهار مشتري
تماج مي گيرد و با آنها به گفتگو مي پردازد.
بُعد فلسفی :از بعد فلسفي ،برقراري اين روابط به سمت قلب مفهوم بازاريابي که همان مشتري محوري است و
درک نيازها و انتظارات اوست ،پيش مي رود .براي درک بهتر مفهوم بازاريابي رابطه مند با آنچه بيشتر در
بازاريابي سنتي مطرح مي شد ،به مثال زير توجه کنيد :يک بازار رقابتي مثل صنعت خودرو را درنظر بگيريد که
در آن توليدکنندگان درنظر دارند اتومبيل هاي خود را ازنظر اصول طراحي ،راحتي ،ايمني ،سرعت و قدرت به
صورت سنتي توليد کرده و آن را درنظر مشتريان متفاوت جلوه دهند .عده اي ديگر از توليدکنندگان نيز قصد
دارند با ارائه خدمات پس از فروش و ارائه ضمانتنامه ،محصول خود را متفاوت جلوه دهند .اما در اين بين
توليدکنندگاني هم هستند که قصد دارند با شناختي که از مشتري ،سوابق و عاليق وي دارند به او مشاوره هايي
در زمينه هاي مختلف مثل چگونگي تامين مالي براي خريد خودرو ،نگهداري ،بيمه ،تعويض و يا حتي فروش
داده و بدين وسيله اعتماد وي را جلب و روابط مستحوم تري با مشتري برقرار کنند.
بخش های اصلی :CRM
 CRMاز سه بخش اصلي تشويل شده است:
مشتري ( : )Customerمنظور از مشتري ،مصرفکننده نهايي است که در روابط ارزشآفرين ،نقش
حمايتکننده را دارا ميباشد.
روابط ( : )Relationshipمنظور از روابط ،ايجاد مشتريان وفادارتر و سودمندتر از طريق ارتباطي ياد گيرنده
ميباشد.
مديريت ( : )Managementمديريت عبارت است از خالقيت و هدايت يک فرايند کسب و کار
مشتريمدار و قرار دادن مشتري در مرکز فرايندها و تجارب سازمان.
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مشتری

CRM
روابط

مديريت

شکل .1اجزای تشکيل دهنده CRM

هدف :CRM
هدف مديريت ارتباط با مشتري ،توانمند سازي شرکت به منظورارائه خدمات بهتر به مشتريان از طريق معرفي
فرايندهاي اتومات قابل اطمينان خدمات ،جمع آوري و پردازش اطالعات شخصي و سلف سرويس است .و
سعي دارد تا فرايندهاي متعدد خدمات به مشتري را دردرون شرکت يوپارچه و اتومات سازد( .ايجاد و حفظ
ارتباطي بلندمدت با مشتريان به طوري که هر دو طرف از آن سود ببرند)
در واقع اينگونه مديريت ،سه بخش از کسب و کار را درگير ميسازد .اين بخشها عبارتند از:سيستم خدمات به
مشتري ،سيستم اطالعات بازاريابي و سيستم مديريت فروش .بخش اطالعات بازاريابي ،اطالعات درباره محيط
کسب و کار نظير رقبا و متغيرهاي فرا محيطي را فراهم ميآورد.
بخش مديريت فروش ،برخي از فروشها و عملوردهاي مديريت فروش را اتومات ميسازد .اين بخش
اولويتهاي مشتري ،عادات خريد ،پراکندگي جمعيت و همچنين کارايي کارشناسان فروش را رديابي ميکند.
بخش خدمات به مشتري برخي از درخواستهاي خدمت ،شوايات ،بازگشت محصول و درخواست اطالعات را
اتومات ميسازد.
بسياري از مراکز تماج از نرم افزار  CRMبراي ذخيره سازي اطالعات مشتري استفاده ميکنند .هنگامي که
مشتري تماج ميگيرد ،سيستم براي بازيابي و ذخيره اطالعات مربوط به مشتري ،به کارگرفته ميشود .شرکت با
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خدمت رساني سريعتر و کارآمدتر به مشتري و همچنين نگهداري اطالعات وي در يک موان ،سعي ميکند تا
در هزينهها صرفه جويي و مشتريان جديدي را جذب کند.
راه کارهاي  CRMبه مشتريان اموان ميدهند تا خدمت موردنظرشان را از طريق کانالهاي متعدد ارتباطي
دريافت نمايند .براي مثال ،شايد شما بتوانيد موجودي بانويتان را ازطريق تلفن  WAPبدون گفتگو با مسوول
مربوطه بررسي نماييد ،بدين ترتيب هم در پول و هم در زمان صرفه جويي نموديد.
نرم افزارهای :CRM
مهمترين نرم افزارهاي  CRMبه شرح ذيل مي باشند:


Microsoft Dynamic CRM



SAP



Oracle



PeopleSoft

همچنين ميتوان از نرم افزار هاي  CRMايراني نيز به به موارد زير اشاره کرد:


نرم افزار  -سامانه مديريت ارتباط با مشتريان آراد



Damsun Harmony CRM



Shetab CRM



Paya CRM



نرم افزار ارتباط با مشتري CRM HIBERD



اتوماسيون اداري و ارتباط با مشتري

پیاده سازی سیستم  CRMدر سازمان:
براي پياده سازي اين سيستم بايستي از سيستم هاي نرم افزار ويژه استفاده نمود .اين سيستم ها داراي هسته هاي
اصلي و استاندارد بوده که ممون است بنا به شرايط هر سازمان نياز به توميل و توسعه سفارشي اين سيستم ها
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باشد .سيستم هاي  CRMفعالً داراي  5موتور اصلي و استاندارد به شرح زير است که به احتمال زياد در آينده
تغيير کرده و موتورهاي ديگري به آنها اضافه خواهد شد:
 .0تمرکز اطالعات مشتري در يک نقطه:
چرا که در شرايط حاضر در اکثر سازمانها که اطالعات مشتريها را دقيقاً نگهداري مي کنند .اين اطالعات تقريباً
در  01نقطه جمع آوري مي شوند که براي استفاده از آنها و توسعه بازار داراي مشوالت زياد و بعضي مواقع غير
ممون است.
 .0تجزيه تحليل و بخشي کردن اطالعات مشتري:
درصورت تنوع کاال و خدمات يک سازمان ،اين موتور اقدام به بخشي کردن اطالعات مشتريها و تجزيه تحليل
ويژه براي وضعيت جاري و توسعه بازارهاي هدف براساج اطالعات هر بخش مي کند.
 .3اختصاصي کردن نياز مشتري:
با توجه به اموان ارتباط خاص با مشتريها ،اين موتور خواهد توانست نياز مشتريها را به صورت خاص جمع
آوري و در اختيار سازمان قرار دهد تا سازمان بتواند نياز خاص آنها را طراحي و تأمين کند.
 .4اموان تماج با مشتري از طريق وسيله مورد عالقه هر کدام:
بعضي مشتريها از سيستم فاکس ،و بعضي پست الوترونيوي ،و بعضي نامه و امثال آن استفاده مي کنند .اين موتور
ضمن برقراري ارتباط فعال و سريع با تمام مشتريها ،با هر کدام از طريق وسيله انتخابي وي تماج مي گيرد.
 .5انتقال اطالعات و مبادالت بين مشتري و سازمان:
تمامي ارتباطات و مبادالت بين مشتريها و سازمان از طريق اين موتور مديريت مي شود .اين اطالعات شامل
سفارش کاال و خدمات ،اطالعات مالي و پرداختها ،اطالعات ساخت و توميل سفارش مشتري ،ارسال کاال يا
خدمات براي مشتري ،ارسال صورتحساب ،اطالعات ارسال کاال و خدمات پس از فروش ،آموزش و پشتيباني
هاي مشتري ،اطالع رساني به مشتريها براساج عالقه و نياز هر کدام ،و بقيه موارد است.
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دالیل حرکت سازمانها به سوی سرمایهگذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری :
تحقيقات و مطالعات نشان ميدهد که موج بعدي سرمايهگذاري در فناوري اطالعات به  CRMتعلق خواهد
داشت و پيشبيني ميشود روند به کارگيري  CRMدر طي پنج سال آينده به  05الي  31درصد رشد دست
يابد .سازمانها معموالً براي پشتيباني از يوپارچهسازي عملوردهاي مختلف کسب و کار خود از ارائهدهندگان
نرمافزارهاي کاربردي استفاده ميکنند و اميدوارند که از طريق سرمايهگذاري بر روي CRMبتوانند برنامههاي
بهتري براي حفظ مشتريهاي خود به وجود آورده و درآمدهاي دائم خود را افزايش دهند.
الف) به طور کلي ميتوان داليل زير را براي حرکت سازمانها به سوي استفاده از  CRMبرشمرد:
 )0استفاده از روابط جاري با مشتريهاي فعلي براي به حداکثر رساندن ميزان رشد درآمدها؛
 )0مشخص کردن ،جذب نمودن و حفظ بهترين مشتريها؛
 )3معرفي و مشخص کردن روالها و فرايندهاي فروشي که بيشتر تورار ميشوند.
 )4پاسخگويي به نيازها و رفع تقاضاي مشتريان؛
 )5ايجاد و اجراي يک راهبرد فعال بازاريابي که به کاهش هزينهها و شناخت عميقتر مشتري منجر ميشود.
ب) تجارب سنتي بازاريابي در سازمانها نيز به گونهاي ديگر اين مطلب را بيان ميدارد:
 )0هزينة فروش کاال به يک مشتري جديد ،شش برابر فروش به مشتري قديمي است.
 )0معموالً هر مشتري ناراضي ،عدم رضايت خود را با  8الي  01نفر در ميان ميگذارد.
 )3احتمال فروش يک محصول به يک مشتري قديمي در حدود  51درصد است؛ در حالي که احتمال فروش
همان محصول به يک مشتري جديد تنها  05درصد است.
 )4اگر شرکتي بتواند ميزان نگهداري و حفظ مشتري ساليانة خود را  5درصد افزايش دهد ،ميتواند منافع و
سودهاي خود را بين  31تا  005درصد افزايش دهد .جدول زير ،درصد افزايش سودآوري بر اثر افزايش نرخ 5
درصدي حفظ مشتريان در صنايع مختلف را نشان ميدهد.
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سازمان

درصد افزایش سود

شرکتهاي تبليغاتي

95

بيمه عمر

91

بانکها

85

چاپو نشر

85

خدمات اتوماسيون اداري

80

کارت اعتباري

55

شرکتهاي صنعتي

45

صنايع ساختماني

05

افزايش سودآوري سازمان در اثر افزايش  5درصدي حفظ مشتريان
رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد
همه ما حداقل تجربه ارتباط با خرده فروشان محله خود را مي توانيم در ذهن مرور کنيم .فروشنده با انصاف،
خوش رفتار و با حوصله همواره انگيزه خريدهاي بعدي را در ما تقويت ميکند و بر عوس در زماني که با
فروشندگان گرانفروش و بد اخالق رو به رو شده ايم ،اغلب ترجيح داده ايم براي خريدهاي بعدي حتي به
فروشگاه دورتري مراجعه کنيم .بارها از همسايگان و آشنايان توصيه خريد از فالن فروشگاه را دريافت کرده ايم
و زماني که از ماشين لباسشويي با نام تجاري الف راضي بوده ايم هنگام خريد اجاق گاز ،ناخودآگاه تمايل به
خريد اجاق گاز الف را در خود احساج کرده ايم .بررسيها نشان مي دهد رضايت مشتري حد اقل از سه طريق
منجر به افزايش درآمد و رشد عرضه کننده مي شود .تورا رخريد مشتري راضي -در مورد کاالهاي روزمره
همچون شير و ماست -خريد کاالي جديد از جانب مشتري راضي با صرف کمترين هزينه تبليغات و خريد کاال
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توسط مشتريان جديدي که توسط مشتريان راضي به کاال تمايل پيدا کرده اند .نبايد فراموش کرد که مشتريان
راضي ناخوداآکاه به يک رسانه بدون هزينه جهت انجام تبليغات براي عرضه کننده تبديل مي شوند .اهميت اين
امر وقتي بيشتر خود را نشان ميدهد که بدانيم در اغلب موارد تاثير اين گونه پيامها بسيار بيشتر از تبليغات پر هزينه
رسمي شرکت است .به همين دليل است که امروز در کشورهاي صنعتي برنامههاي ارتباط با مشتريان به منظور
دلبري و وفادار کردن آنان در سر لوحه برنامههاي بازاريابي عرضه کنندگان قرار گرفته است .ديگر هيچ عرضه
کنندهاي يک بار به مشتري نمي انديشد.

عملکرد فنی :CRM
ويژگيهاي عملوردي راه کار CRMبه شرح زير ميباشد:
 اندازه پذيري ،توانايي استفاده در اندازههاي بزرگ و بسط آن به اندازه هاي مورد نياز کانالهاي ارتباطي چندگانه ،توانايي ارتباط با کاربران ازطريق ديوايس مختلف (تلفن ،WAP ،اينترنت وغيره)
 جريان کاري ،توانايي مسيريابي خودکار کار از طريق سيستم ،براي افراد مختلف براساج نقشي که ايفاميکنند.
 پايگاه داده ها ،فضاي ذخيره سازي متمرکز (در انباردادهها) اطالعات مربوط به تعامالت مشتري موارد مربوط به حفظ اطالعات مشتري ،براي مثال رمزگذاري دادهها و معدوم ساختن رکوردها براي حصولاطمينان از عدم سرقت
انواع سیستم های :CRM
( )operationalعملياتي  :شامل بخشي از عمليات هايي مي شود که براي  crmالزم و ضروري است .به
عبارتي شرکت را براي مسووليتهايش در قبال مشتري آماده مي نمايد.
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در اين روش کليه مراحل ارتباط با مشتري ،از مرحله بازاريابي و فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ باازخورد از
مشتري ،به يک فرد سپرده مي شود ،البته به نحوي که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر ياک از
مشتريان را بدون مراجعه به اين فرد در دسترج داشته باشند.از ابزار و روشهاي  CRMعملياتي ميتوان به  SFAياا
قدرت فروش موانيزه اشاره نمود که کليه عمليات به مديريت تماج بورج و مديريت اداره فروش را برعهده دارد .
 Cssابزار ديگر  CRMعملياتي است که در آن به جاي ارتباط تلفني با مشتري ،از ابزارهاي ديگري مانند ارتباط
رو در رو ،اينترنت ،فاکس و کيوسکهاي مخصوص پاسخگويي به مشتريان استفاده مي شود.
( )Analyticalتحليلي  :اين سيستم مهمترين نوع از  crmمي باشد .به اين صورت که شامل داده هايي
است که برنامه ها جهت برقراري ارتباط با مشتري به آن نياز دارند .به عبارت ديگر اين داده هاي خام در اختيار
برنامه هاي  crmقرار مي گيرند و پس از کار بر روي اين داده ها ،نتيجه مناسب در اختيار شرکت و مشتري قرار
داده مي شود .اما اگر بخواهيم يک تعريف کامل ارائه نماييم  :بدست آوردن ،ذخيره ،پردازش ،تفسير و ارائه
گزارش به استفاده کنندگان داده هاي مشتري مي باشد .شرکتهاي زيادي هستند که اين داده ها را جمع آوري
کرده و پس از استفاده از الگوريتمهايي مختلف سعي در تحليل و تفسير اين داده ها مي نمايند.
( )Collaborativeتعاملي  :اين قسمت ،نقطه ارتباط با مشتري مي باشد .ايان مهام نيسات کاه نحاوه ارتبااط باا
متري از کدام يک از کانالهاي روبرو باشد  :پست الوترونياک ،فواس ،تلفان ،وب ساايت و . . .ايان نارم افزارهاا را
 prmيا  partner relationship managementمي نامند .در ايان ناوع ارتبااط ،مشاتري باراي برقاراري
ارتباط با سازمان از سهلترين روش ممون مانند تلفن ،تلفن همراه ،فاکس ،اينترنت و ساير روشهاي مورد نظر خود
استفاده مي نمايند .اين نرمافزارها را  PRMمي نامند CRM .تعاملي به دليل اموان انتخاب روش از سوي مشاتري
و اينوه اکثر فرآيندها ( از جمع آوري دادهها تا پردازش و ارجاع مشتري) در حداقل زمان ممون به مسوول مربوطاه
صورت مي گيرد باعث مراجعه مجدد مشتري و ادامه ارتباط با شرکت ميشود.
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مدیریت چرخه حیات مشتری:
اگر سازمان رهبري محصوالت و خدماتي را که ارائه ميدهد در دست داشته باشد ،ميتواند مشتريهاي جديدي
کسب نمايد .کسب مشتريهاي جديد نيازمند برنامهريزيهاي بسيار جامع و مفصلي است .در فضاي کسب و
کار الوترونيک ،اين مطلب به معناي ايجاد مجموعهاي از فعاليتهاي يوپارچه است .به عنوان مثال ،فرض کنيد
در اينترنت در حال جستجو براي خريد يک کامپيوتر قابل حمل ميباشيد و به سايت شرکت  IBMمراجعه
ميکنيد .يوي از کامپيوترهاي موجود دقيقاً همان محصولي است که نياز داريد؛ شما صفحة اطالعات محصول و
فرم درخواست را پر کرده و آن را ارسال ميکنيد .ظرف مدت چند دقيقه ،يوي از نمايندگان شرکت  IBMبا
شما تماج ميگيرد .اين پاسخ سريع در اثر يک راهبرد فروش و خدمات بسيار منظم و دقيق شول گرفته است.
مشتريها از اينوه نمايندة شرکت در حالي که هنوز مشغول گردش در سايت شرکت هستند با آنها تماج
ميگيرد ،بسيار تحت تأثير قرار ميگيرند .ارزشي که به مشتري در اين فرايند ارائه ميشود ،عبارت است از يک
محصول پيشرو و بسيار خوب به همراه خدماتي عالي و استثنايي.
عالوه بر اين تحقيقات نشان داده است که اگر زمان پاسخگويي به يک درخواست بين  0تا  3دقيقه باشد ،احتمال
فروش آن کاال افزايش مييابد .هدف از ارائه چنين خدماتي اين است که مشتريهاي بالقوه به مشتريهاي
بالفعل تبديل شوند.
در يک مرکز تلفن ،کارگزار يا مسؤول مربوطه ميتواند به صورت خودکار محصوالت ديگري را نيز پيشنهاد
کند که محصول مورد نظر مشتري را توميل مينمايند؛ نام اين فرايند «فروش جانبي» است .به همين ترتيب
ميتواند محصول ديگري را پيشنهاد دهد که کيفيت بهتري دارد؛ نام اين حرکت «فروش رو به باال» ميباشد و
ميتواند براي مشتريها ارزشهاي خوبي را با هزينة اندک به همراه داشته باشد .حفظ و نگهداري مشتريها
مستلزم تطبيق خدمات و کاالها با نيازهاي مشتريها ميباشد .همچنين اين کار مستلزم درک کامل نيازهاي
مشتريان و تصميم بر ادامه ارتباط فيمابين ميباشد .بعضي از شرکتها سعي ميکنند بهترين مشتريهاي خود را
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(يعني کساني را که با آنها از طريق چرخة حيات يک خط توليد ،ارتباط درازمدت و دائمي داشتهاند) شناسايي
کرده و استخدام نمايند .همچنين ممون است شرکتها سعي کنند به مشتريهاي دائم خود پاداش و تخفيف
دهند و به کارگزاران يا نمايندگيهايي که توانستهاند مشتريهاي موجود را حفظ نمايند ،کميسيون و درصد
بيشتري پرداخت کنند .ايجاد يک سيستم تشويقي مالي باعث ميشود عوامل و کارگزاران سازمان با انگيزة بهتر
به کار و تالش بپردازند تا مشتريها را راضي و خشنود نگه دارند .ارائه ارزش به مشتريها ،بخشي از يک ارتباط
فعال است که به نفع هر دو طرف ميباشد .امروزه اکثر سازمانها بر حفظ و نگهداري مشتريهاي قديمي بيش از
جذب مشتريهاي جديد ،تويه و تمرکز ميکنند.

سیستم

حفظ و

فروش

یکپارچه

اطالعات

تشویق

نگهداری

جانبی

سازی فروش

محصول

مشتری

برنامه

و خدمات
شول شماره .0مراحل مديريت چرخه حيات مشتري

بهبود بخشیدن خدمت رسانی به مشتری:
 CRMها مدعي هستند که خدمت رساني به مشتري را بهبود ميبخشند .اين راه کار ارتباطات را به طرق ذيل
تسهيل ميسازد:
 فراهم آوردن اطالعات محصول ،اطالعات مصرف محصول و پشتيباني فني از طريق وب سايتهايي کهمعرفي ميشوند.
 کمک در شناسايي مشوالت بالقوه پيش از بروزمشول. فراهم آوردن موانيسمي کاربرپسند براي ثبت شوايات مشتري (شواياتي که ثبت نشوند؛ بالطبع رسيدگينخواهندشد و اين امر يوي از داليل نارضايتي مشتري خواهد بود) .
 فراهم آوردن موانيسم سريعي براي رسيدگي به مشوالت و شوايات (رسيدگي سريع به شوايات ،رضايتمشتري را افزايش ميدهد) .
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 فراهم آوردن موانيسم سريعي براي رفع مشوالت خدمت رساني (رفع مشول پيش از اينوه ساير مشتريان نيزنارضايتي خود را ابراز نمايند) .
 شناسايي نحوه تعريف کيفيت از ديدگاه مشتري و طراحي استراتژي خدمت رساني براي هر مشتري بر اساجنيازمنديها و انتظارات وي.
 بهره گيري از  cookieهاي اينترنتي براي رديابي عالئق و سالئق مشتري  -بهره گيري از اينترنت برايسفارشي سازي بيدرنگ.
فراهم آوردن موانيسم سريعي براي مديريت و برنامه ريزي زماني نگهداري ،تعمير و پشتيباني (بهبود کارآيي واثر بخشي)
فراهم آوردن موانيسمي براي رديابي قراردادهاي مشتري با شرکت و انجام آن به شيوهاي يوپارچه به گونهايکه تمام بخشهاي قراردادها ازديدگاه مشتري شفاف باشد.
  CRMميتواند با ساير سيستم ها مجتمع شود و اطالعات مربوط به حسابداري و توليد رانيز براي مشتريانفراهم آورد.
انواع مشتری:
 -0مشتريهاي بالقوه  :افرادي که هنوز مشتري نيستند ولي در هدف بازار قرار دارند؛
 - 0مشتريهايي که عوس العمل نشان مي دهند :مشتريان بالقوه يا احتمالي که به يک محصول يا خدمت عالقه و
واکنش نشان مي دهند.
 -3مشتريهاي بالفعل :افرادي که در حال حاضر محصول يا خدمتي را به کار مي برند.
 - 4مشتريهاي سابق :اينگونه افراد مشتريان مناسبي نيستند چرا که مدت زيادي درهدف فروش قرار ندارند و يا
خريدشان را به سمت محصوالت رقيب برده اند.
منحني طول عمر رابطه خريدار و فروشنده:
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تئوري منحني طول عمر رابطه توسط  DAWYER SCHURRدر سال  0985مطرح شد .اين مدل
چگونگي ايجاد و توسعه يک رابطه را از مرحله آگاهي تا زوال را نشان مي دهد.
 - 0مرحله آگاهي ( : )AWARENESSاين مرحله در هر زمان و مواني ممون است براي يوي از طرفين
اتفاق بيفتد .در اين مرحله يوي از طرفين با جلب توجه طرف ديگر به خود و طرف مقابل با داشتن انگيزه هاي
مناسب وارد مرحله بعد مي شوند.
 - 0مرحله اکتشاف ( : )EXPLORATIONدر اين مرحله هاااااريک از طرفين مي کوشد تا با چانه زني با
طرف مقابل از خصوصيات شخصيتي ،قدرت ،هنجارها و انتظارات وي آگاه شود .چنانچه نتايج حاصله رضايت
بخش باشد ،رابطه وارد مرحله بعد مي شود.
 - 3مرحله گسترش ( : )EXPANSIONدر اين مرحله نتايج رضايت بخش از رابطه باعث گسترش رابطه و
طوالني تر شدن آن مي شود .در غيااار اين صورت رابطه وارد مرحله زوال مي شود.
 - 4مرحله تعهد ( : )COMMITMENTاين مرحله مادامي که طرفين به گزينه هاي مناسب تر نرسيده اند و يا
اينوه طرفين به دستيابي به اهداف خود اميدوارند ادامه مي يابد .درغير اين صورت رابطه وارد مرحله زوال مي
شود
 - 5مرحله زوال ( : )DISSOLUTIONدر اين مرحله يوي از طرفين يا هر دو طرف با فرض اينوه ادامه
رابطه بين آنها ارزشي ايجاد نخواهدکرد ،رابطه را ضعيف و يا بالفاصله قطع مي کند که البته روند زوال بسته به
ميزان تعهد يک طرف به طرف مقابل دارد.
ارزش طول زندگی مشتری:
مقدار سودي است که يک مشتري مي تواند در طول عمر مشتري بودن خود براي يک شرکت به ارمغان بياورد.
اين مقدار درحقيقت همان ارزش خالص فعلي مشتري است که برابر با ارزش فعلي حاصل تفاضل جريانهاي
خروجي از شرکت براي جذب و نگهداري مشتري و جريانهاي ورودي ناشي ازکل خريدهايي است که مشتري
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در طول عمر خود انجام مي دهد .تحقيقاتي که در اين زمينه در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان مي دهد که اين
مقدار براي يک پيتزافروشي  8111دالر و براي يک توليدکننده خودرو  330هزار دالر و براي يک شرکت
هواپيمايي چيزي بالغ بر يک ميليارد دالر است.
مدل سطل سوراخ دار:
اگر ما انباره مشتريان يک شرکت را به يک سطل تشبيه کنيم که چند سوراخ در انتهاي آن دارد .در گذشته
شرکتها مي توانستند اين سطل را از مشتريان جديد و فراوان پر کنند و بابت از دست دادن مشتريان قديمي به
علت وجود سوراخ درانتهاي سطل نگراني نداشته باشند .ولي امروزه شرکتها نگران سطح و ميزان نگهداري
مشتريان خود هستند و مي دانند که همواره بايد اين ميزان درحد مطلوبي باشد ،آنها مي دانند اگر نگران ميزان
ريزش مشتريانشان نباشند طولي نخواهد کشيد که انباره آنان را تنها مشتريان حبس شده تشويل خواهند داد و
بزودي نابود خواهند شد.
اما سوالي که ممون است مطرح شود آن است که :مشتريان چه احتياجي به روابط دارند؟
اصوالً روابط در هر جايي که جرياني از منااااافع برقرار باشد به وجود مي آيد .در دنياي امروز خريداران براي
تصميم گيري در فرايند خريد ،با سواالت و اما و اگرهاي بسياري روبرو هستند.
کاالها و محصوالت مشابه باعث شده مشتريان با حق انتخابهاي فراوان روبرو شوند ،پيچيدگيها ،تغييرات مداوم
کاالها و خدمات ،عدم قطعيتها همه و همه بر دشواريهاااااااي فرايند خريد مي افزايند .لذا مشاهده مي شود که
مشتريان هم از ايجاد روابط ،منافع و اهداف خاص خود را دنبااال مي کنند.
روندهای ارتباط با مشتریان:
کليد رشد کسب و کار ،در ارتباط موفق آن با مشتري نهفته است؛ اين کار شامل شناخت و رديابي نيازها،
رفتارها و چرخه زندگي مشتري بوده و همچنين مستلزم استفاده از اين اطالعات در جهت ايجاد ارزش براي
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مشتري ميباشد .از مهمترين روندهايي که موجب ارتباط ارزشآفرين با مشتري ميشود ،عبارتند از سرعت
ارائه خدمات ،خویشخدمتی ،یکپارچهسازی ،سهولت استفاده و رضایت مشتری.
روندها مسائلي جهاني هستند که معموالً به آرامي آغاز ميشوند و تقريباً پنج الي ده سال به طول ميانجامند؛ اما با
افزايش نيازهاي سازمان و مصرفکنندگان ،به سرعت پراکنده و منتشر ميشوند .شبوه نمونهاي از يک روند
است؛ اين مفهوم در سال  0989به آرامي در سوئيس به کار گرفته شد و با روي کار آمدن گردشگر Mosaic
به بازارهاي جهاني راه پيدا نمود.
الف) سرعت ارائه خدمات
سرعت ارائه خدمات براي مشتريها بسيار اهميت دارد .مشتريها به تأخير عالقهاي ندارند و از منتظر ماندن
بيزارند و هر چقدر زمان برايشان اهميت بيشتري پيدا کند ،به دنبال سازمانهايي خواهند بود که خدمات خود را
با سرعت بيشتري ارائه مينمايند .با افزايش سرعت ارائه خدمات ،انتظارات مشتريها در جهت دريافت خدمات
بيشتر ،افزايش پيدا ميکند .بنابراين ،ابزارهاي کاربردي خدماتي بايد به سهولت قابل استفاده بوده و فضايي
راحت و دوستانه داشته باشند.
مشتريها از معامالت کسب و کاري آهسته و مشول اجتناب ميکنند .آنها معموالً سيستمهاي خويشخدمتي
( )Self - Serviceرا بهتر ميپسندند ،چون اين سيستمها  04ساعت روز و  5روز هفته فعال هستند و ميتوان
بدون استفاده از کارکنان بخش فروش ،از طريق اين خدمات به جستجوي اطالعات و محصوالت مورد نظر
پرداخت.
ب) خویشخدمتی
عالقه و تمايل مشتريها به خويشخدمتي ،در سازمانهاي خدماتي فوقالعاده است؛ اما پيش از آنوه
خويشخدمتي بتواند به واقعيت تبديل شود ،بايد زيرساختهاي جديدي ايجاد شده و پروتولهاي جديدي
طراحي شوند .در اين صورت ،يوپارچهسازي فرايندها امري ضروري خواهد بود.
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خويشخدمتي باعث ايجاد تغييراتي در روندهاي کسب و کاري شده است .هنگامي که خريداران و فروشندگان
به طور آنالين ( )Onlineو مستقيم با هم در ارتباط هستند ،نقش واسطهها بسيار کمرنگ ميشود .حذف
واسطهها يوي از ويژگيهاي کسب و کار الوترونيک به حساب ميآيد.
خويشخدمتي در صنايع هواپيمايي و مسافرتي آنالين کامالً به چشم ميخورد .در اين سيستمها مشتري قادر
است از طريق شبوه به يک سيستم رزرو مرکزي متصل شود و براي رزرو پرواز مورد نظر خود ،به نحوي
سريعتر و مناسبتر اقدام کند .اين کار سازمانها را قادر ميسازد تا فرايند رزرو کردن را خودکار نمايند.
خويشخدمتي باعث کاهش هزينهها و عدم نياز به تجهيزات فيزيوي گرانقيمت ميشود.
ج) ارائه خدمات یکپارچه
سازمانها نيازمند آن هستند که به جاي تمرکز بر راهوارهاي موضعي و سطحي که فقط به بخشي از ارتباطات با
مشتري ميپردازند ،از ابزارهاي کاربردي يوپارچه و جامعي استفاده کنند که کل ارتباطي را که با مشتري برقرار
ميشود تحت پوشش داشته باشند .راهوارها و خدمات يوپارچه يوي از بخشهاي ضروري و حياتي هر راهبرد
کسب و کار به حساب ميآيد .مصرفکنندهها نيز از سمت راهوارهاي نقطهاي به سمت راهوارهاي يوپارچه
حرکت کردهاند .اين روند در خردهفروشيها بسيار به چشم ميخورد .در اين فروشگاهها مشتريها طالب اين
هستند که تمام نيازهاي خود را در يک محل و زير يک سقف تهيه نمايند .آنها به کسب و کارهايي نياز دارند
که خدمات يوپارچهاي ارائه دهد تا نيازهاي خريد يک مرحلهاي آنها را پوشش داده و فرايند تصميمگيري را
برايشان سادهتر نمايد.
د) سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
با بروز روندهاي جديد در رفتارهاي خريد آنالين ،شرکتها بايد زمان پردازش بين جستجو ،انتخاب ،دريافت
سفارش و اجراي آن را کاهش دهند تا بتوانند به موفقيت دست پيدا کنند .تأخير در هيچ کدام از مراحل فرايند
قابل قبول نيست و در عين حال سهولت استفاده مشتري نيز بايدکامالً مد نظر قرار گيرد؛ چرا که سازمان با
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مشترياني در سطوح مختلف ارتباط دارد .سازمانها بايد مسائل مربوط به خدماترساني به مشتري را با تمام
کساني که به نوعي با مشتري در تماج هستند به اشتراک بگذارند؛ آنها بايد به جاي آنوه مشتري را از يک
بخش به بخش ديگري بفرستند ،يک نقطة واحد براي ارتباط با مشتريها به وجود آورند.
هـ) رضایت مشتری
مشتري کسي است که انجام معامله يا داد و ستدي را در يک محيط رقابتي به عهده دارد و در حالت تعاملي
چيزي را ميدهد و چيزي را ميگيرد و رضايت مشتري مقدار احساسي است که در اثر رفع انتظاراتش يا افزودن
به انتظارات به او دست ميدهد .بنابراين مشتري محور تشويالت و مصرفکننده ،فلسفه وجودي سازمانهاست.
لذا شناسايي ،تفويک ،اولويتبندي ،کشف انتظارات اصلي و نهايتاً حصول رضايت مشتري از اهم فعاليتهاي
سازمان به شمار ميرود .سازمان بايد مخاطبشناسي را که از مباحث اساسي در فرهنگ مشتريمداري است،
بدرستي درک و مد نظر قرار دهد و هر ساله کيفيت محصوالت و کميت آنها را متناسب با افزايش توقع
مشتريان ،روزآمد کرده و افزايش دهد.
مزایای به کارگیری سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری:
 CRMيک واقعيت ملموج براي سازمانهاي تجاري است و به طور خالصه ،مزاياي زير را براي سازمان به
دنبال دارد:
 )0پاسخگويي سريع به درخواستهاي مشتريان
 )0افزايش کارايي سازمان از طريق اتوماسيون فرايندهاي جاري
 )3کاهش هزينههاي تبليغاتي
 )4افزايش فرصتهاي بازاريابي و فروش
 )5شناخت عميقتر مشتري
 )6دريافت بازخورد از مشتري و توسعه خدمات و محصوالت جاري
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در طبقه بندي ديگر مزاياي استفده از  CRMرا به 0بخش تقسيم کرده اند:
 .0خدمات مشتري:
*فراهم آوردن اطالعات محصول ،راهنماي کار با محصول و کمک هاي فني بطور 04ساعته و در 5
روز هفته بروي وب سايت شرکت
* کمک به شناخت سريع مشوالت بالقوه پيش از اتفاق افتادن
* فراهم آوردن موانيسمي کاربرپسند براي ثبت شوايات (شوايات ثبت نشده قابل حل نيستند و از
مهمترين عوامل نارضايتي کاربران بشمار مي روند)
 .2روابط مشتری:
* اموان پي گيري و دنبال کردن عاليق ،نياز ها وعادات خريد کاربران و تنظيم استراتژي بازاريابيبر اين اساج
* پي گيري و دنبال کردن کاالي مشتري در طول چرخه حيات آن
مزاياي فوق در دراز مدت منجر به رضايت مشتري ،تضمين خريد دوباره ،بهبود رابطه با مشتري و ايجاد حس
وفاداري در مشتري ،افزايش دفعات بازگشت مشتري و کاهش هزينه هاي بازاريابي  ،افزايش درآمد فروش و در
نتيجه افزايش سود شرکت مي گردند.
اجراي يک راهبرد موفق  CRMدر يک سازمان که مزاياي فوق را به همراه داشته باشد ،به سه عامل کليدي زير
بستگي دارد:
الف) آموزش کارکنان سازمان
کارکنان سازمان بايد در زمينه تعامل و تماج با مشتريان ،دورههاي تخصصي و کاربردي را آموزش ببينند تا
بتوانند به طور مؤثر با مشتريان ارتباط برقرار کرده و ضمناً توانايي استفاده از فناوريهاي جديد را دارا باشند.
ب) بازنگری فرایندها و طراحی فرایندهای جدید

22

سازمانها بدون طراحي خوب و منطقي فرايندها نميتوانند به اهدافشان دست يابند .سازمان بايد نياز و اهداف
تجاري خود را تعريف نمايد و فرايندهاي مرتبط با  CRMرا براي دستيابي به اين نيازها بهبود و توسعه بخشد.
مهندسي مجدد فرايندهاي کسب و کار ( ، )Business Process Reengineering =BPRيوي از
ابزارهاي کارآمد در اين بخش ميباشد.
ج) به کارگیری فناوریهای نوین
به کارگيري  CRMمحتاج تغييراتي در زيرساختهاي سازمان و به کارگيري فناوريهاي جديد است ،مانند
مقررات کاري جديد ،بانکهاي اطالعاتي ،فناوري اطالعات و غيره؛ اين تغييرات به تحوالتي مفيد و مؤثر در
سازمان منجر ميشود .شول شماره  4نمونهاي از جريان اطالعات را در يک سيستم  CRMنشان ميدهد:
بازاريابي تلفني

اينترنت

ايميل تبليغاتي

ارتباط کالمي

دستهبندی دادههای مناسب

ترکيب و قرار دادن دادهها در بانک اطالعاتی سازمان

تحليل اطالعات جمعآوری شده

انتشار اطالعات به اجزای مختلف سازمان

مديريت

فروش

بازاريابي

شول شماره .4ساختار اطالعاتي در يک سيستم CRM
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پشتيباني

چالشهای اجرایی :CRM
پيش از آنوه يک سازمان به اجراي  CRMبپردازد ،بايد نسبت به مشوالت بالقوه و احتمالي ،آگاهي داشته
باشد تا بتواند در موقع لزوم با آنها مقابله نمايد .در سطح سازماني ،کسب و کار بايد بين بخشهاي مختلفي که با
مشتري در ارتباط هستند و تمام بخشهاي مربوط به  ،CRMفعاليت مشترکي را ايجاد نمايد تا بتواند
تأثيرگذارتر باشد .اين رابطه ميانگروهي برقرار شده با مشتري ،بر نقش کارمند در داخل سازمان نيز تأثير
ميگذارد؛ همچنين اين مسأله ميتواند تأکيد بر همواري و مشارکت يک بخش خاص از شرکت را کاهش
دهد .اين نوع تغييرات خطمشي معموالً در مراحل اولية اجرا با مخالفتهايي روبهرو ميشوند .اگر بخواهيم انتقال
به  CRMبه نحو مؤثري شول بگيرد ،داشتن نيروي کار ماهر و متخصص ضروري است؛ همچنين شرکتها
بايد تعهدات مديران اجرايي را نيز جلب کرده و مقاومتهاي حاصل در قبال تغييرات را نيز مديريت و کنترل
نمايند.
يوي از نوات مهم اين است که سازمانها بايد بهترين استعدادهاي مربوط به بخشهاي فروش و خدمات خود را
حفظ نمايند؛ آنها بايد مهارتهاي فردي اين کارکنان با استعداد را پرورش داده و به آنها پاداش دهند .به عنوان
مثال در مراکز تلفن ،شش ماه زمان الزم است تا يک فرد مبتدي به يک فرد ورزيده تبديل شود و شش ماه ديگر
نيز طول ميکشد تا فرد ورزيده ،به يک متخصص و حرفهاي تبديل شود .کارمنداني که در بخشهاي داخلي
کار ميکنند ،بايد در بحثهاي مربوط به نيازهاي مشتريها شرکت داده شوند .بازخورد مشتريها بايد در فرايند
توسعة محصوالت و خدمات در نظر گرفته شود .از آنجا که تمام بخشهاي سازمان در جهت کسب رضايت
مشتري با هم همواري و مشارکت ميکنند ،بايد يک سيستم پاداشدهي براي تزريق انگيزة الزم به اين حوزهها
در نظر گرفته شده و ايجاد شود CRM .نبايد از طريق پاداشهاي فردي پشتيباني شود؛
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به عنوان مثال ،اگر يک مسؤول فروش فقط بر اساج اعداد و ارقام مربوط به فروش پاداش دريافت کند ،برايش
هيچ اهميتي نخواهد داشت که آيا بخشهاي ديگر به خوبي در جهت رفع نيازهاي مشتريها گام بر ميدارند يا
خير.
چالش های پیاده سازی  CRMدر سازمان
ميتوان چالشهاي اصلي را که ممون است يک سازمان در پيادهسازي  CRMبا آنها مواجه شود ،به سه مورد
اصلي زير تقسيم کرد:
الف) هزینه راهاندازی اولیه
هزينة راهاندازي اوليه ،يوي از چالشهاي  CRMمحسوب ميشود .ممون است سازمانها بر روي ابزارهاي
کاربردي مديريت مشتري ،مقادير زيادي سرمايهگذاري کرده باشند .از آنجا که ممون است بعضي از اين
ابزارها کاربردي اختصاصي داشته باشند ،به سختي ميتوان آنها را در بخشهاي مختلف به اشتراک گذارد.
ب) ابزارهای کاربردی یکپارچه
سازمانها به ابزارهاي کاربردي يوپارچهاي نياز دارند که بر اساج چرخههاي حيات مشتري و تعامالت صورت
گرفته با مشتري ايجاد شده باشد .سازمانهايي که به مديريت تعامالت صورت گرفته با مشتري به زبانها و
واحدهاي پولي مختلف نياز دارند ،نميتوانند  CRMرا از طريق فناوريهاي سنتي به اجرا در آورند و اين کار
برايشان بسيار مشول خواهد بود.
ج) همکاری بخشهای مختلف
 CRMيک رويورد يوپارچه است و نيازمند همواري بخشهايي از کسب و کار ميباشد که قبالً به صورت
خودمختار عمل ميکردند .دادههايي که در يک بخش جمعآوري شدهاند ،بايد در تمام بخشهاي ديگر به
اشتراک گذارده شوند .ممون است بعضي از بخشها نسبت به اشتراک دادههاي خود با ديگران ،اظهار بيميلي
و نارضايتي نمايند.
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تهیه کنندگان :CRM
 Systems Siebelاز جمله پيشگامان در اين زمينه بوده است .ساير شرکتهايي که در اين عرصه فعاليت
دارند ،عبارتند از :اوراکل ،آيبيام BroadVision ،SAP ،و  .Epicorاين شرکتها توجه ويژهاي به
قابليت مصرف ،يوپارچگي و حفظ اطالعات دارند.
اندازهگیری رضایت مشتری:
پس از پيادهسازي سيستمهاي  CRMدر سازمان و تغيير رويههاي جاري ،سازمان بايد به طور مستمر رضايت
مشتريان را اندازهگيري نمايد تا مشخص شود که عملورد سازمان تا چه اندازه در ايجاد رضايت مشتريان مؤثر
بوده است و همواري بين منابع و بخشهاي مختلف کاري تا چه اندازه فعال ميباشد .اندازهگيري رضايت
مشتريان ،ابزار مؤثري براي کنترل عملورد کلي سازمان ارائه کرده و سازمان را در تشخيص ضعفهايش و
تالش براي برطرف کردن آنها ياري ميدهد و اموان شناسايي برتريهاي اقتصادي به مقتضاي شرايط خاص
زماني را فراهم ميسازد.
رضایت مشتری:
ادواردز دمينگ در اين رابطه ميگويد« :سود در تجارت ،مستلزم مراجعه دوباره مشتري است ،مشترياني که به
داشتن کاال يا خدمات شما مباهات کرده و دوستانشان را هم به مصرف کاال يا خدمات شما تشويق ميکنند.
بنابراين بايد سنجش رضايت مشتريان را در فرايندهاي کاري منظور کرد».
الف) شناسايي انتظارات مشتري
ب) طراحي کاال و خدمات بر اساج نيازها و انتظارات مشتري
ج) توليد و تحويل
د) مديريت انتظارات مشتري
ها) سنجش رضايت مشتري
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و) مديريت شوايت مشتريان
در اندازهگيري ميزان رضايت مشتريان ،روشهاي مختلفي وجود دارد که در زير به دو مورد آن اشاره ميشود.
بين رضايت مشتريان و سطح عملورد سازمان ،فاصله و شوافي وجود دارد که اين فاصله را بيانگر کيفيت
محصوالت ارائه شده ميدانند.
عملورد سازمان – انتظارات= کيفيت
اين فاصله ميان خدمات مورد نظر مشتري و خدمات دريافت شده توسط مشتري ،اوالً بيانگر اندازه و مقدار
کيفيت خدمات ارائه شده است و ثانياً مبين رضايت و عدمرضايت مشتري ميباشد .فاصله مذکور متناسب با
مأموريت و کارکردهاي هر سازمان متفاوت خواهد بود.
يوي ديگر از روشهايي که ميتوان براي اندازهگيري رضايت مشتريان به کار برد ،استفاده از پرسشنامه است.
تنظيم يک پرسشنامه دقيق و تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از آن ميتواند در بهبود رضايت مشتريان
(بخصوص در صنايع) بسيار مفيد باشد .البته الگوي مشترکي در مورد تهيه پرسشنامه وجود ندارد و هر سازمان
بايد متناسب با فعاليتهاي خود به طراحي آن اقدام نمايد.
نتایج استفاده از :CRM
*بوارگيري داده ها و اطالعات مشترک به برتري در مديريت دانش منجر مي شود؛
* منتفع شدن سازمانها ازطريق بهبود نگهداري اطالعات ،تقويت آنها در جهت تخصيص آسان منابع و يافتن
بهترين راه حلها و متناسب سازي سريع آنها با نيازهاي مشتريان؛
*توسعه و بوارگيري يک چارچوب »مديريت دانش« مناسب و يک سيستم مديريت موثر براي بدست آوردن
سرمايه فوري براي سازمان و اعمال نفوذ بر آن
* افزايش کار تيمي ،کاهش بار کاري و بهبود اثربخشي به طرز چشمگير.
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نتیجهگیری:
يوي از مهمترين داليلي که سازمانها از برنامههاي کاربردي در سازمان استفاده ميکنند ،به دست آوردن و
حفظ بلندمدت مشتري و ارزشگذاري براي وي ميباشد که «مديريت ارتباط با مشتري» ناميده ميشود.
برنامههاي کاربردي  CRMميتواند براي پشتيباني از کل فرايندهاي مشتريمدار ()Customer-Centric
در سازمانها ،در هر اندازه و سطحي شامل بازاريابي ،فروش و خدمات مشتري استفاده شود .امروزه به منظور
حفظ قدرت رقابتي ،همه سازمانها به دنبال راهي براي توسعه ،حفظ و نگهداري ،پايداري ،دقت و مجموعه
بهنگامي از مشتري ،محصول ،اطالعات و خدمات در طول مدت بازاريابي و فروش ،خدمات ،پشتيباني و
واحدهاي توسعه محصول ميباشند که بر  CRMاستوار هستند.
نمونه های موفق به کارگیری :CRM
* شرکت سیسکو:
شرکت سيسوو ( )Cisco Companyيوي از ارايه دهندگان سيستمهاي شبوههاي اينترنتي است که
بسياري از دولتها ،شرکتها و دانشجويان و دانشگاهيان در سراسر جهان از آن استفاده ميکنند؛ درآمد ساالنه
اين کمپاني در سال  0114ميالدي بيش از  00ميليارد دالر بوده و تنها از خدمات پس از فروش خود ،مبلغ 4/4
ميليارد دالر در سال  0114سود کسب کرده است.
سيسوو مدعي است که راهوارهاي اين شرکت باعث افزايش درآمد خدمت گيرندگان ،کاهش هزينهها،
افزايش بهرهوري ،توانمندسازي کارکنان ،تغيير فرهنگ کاري شرکتها و يوپارچه سازي فرآيندهاي مربوطه به
هستهي اصلي کسب و کارها ميشود.
اينترنت مهمترين نقش را در جذب و نگهداري و افزايش تعداد مشتريان براي شرکت سيسوو ايفا ميکند .با
مراجعه ماهانه بيش از  0/5ميليون کاربر به پايگاه اينترنتي سيسوو ،اين شرکت در مديريت آنالين ارتباط با
مشتري کامالً خبره و با تجربه شده است.
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آنچه مشخص است سيسوو هدايت و انتقال مشتريان به کانال ارتباطي آنالين را به عنوان يوي از اهداف خود
قرار داده و بر استمرار اين هدف تاکيد دارد.
در سال  ،0996تنها  5درصد از سفارشات مشتريان شرکت از طريق پايگاه اينترنتي آن دريافت ميشد اما سيسوو
توانست ميزان رضايت مشتريان خود را در نوع سفارشات اينترنتي از  3/4در سال  0996به  4/6در سال 0113
افزايش دهد و همين رضايتمندي باعث افزايش سفارشات مشتريان به صورت آنالين شده است.
بدون ترديد چنين موفقيتي بدون چشمانداز وسيع و برنامهريزي دقيق و اجراي موثر آن برنامهها قابل حصول نبوده
است .سيسوو توجه خود را به مراقبت از مشتري معطوف کرد و در اين ميان از فناوري اطالعات و ابزارهاي آن
به بهترين نحوه بهرهبرداري کرد به طوري که مشتريان اين شرکت ميتوانند از طريق کامپيوتر و به صورت
بصري با کارکنان سيسوو مشوالت خود را مطرح و برطرف نمايند.
به طور نمونه ،عوامل مشخصي به دفعات و به طور همزمان با مشتريان از طريق پيامهاي فوري و زنده ارتباط
برقرار ميکنند تا به نياز آنان در فضاي وب پاسخ دهند .به عالوه ،مشتريان ميتوانند با سيسوو از طريق ايميل يا
حتي تلفن با شرکت تماج داشته باشند.
مشخصاً توجه سيسوو به مديريت ارتباط با مشتري و بررسي و نظارت بر شاخصهاي عملورد ،براي اين شرکت
منافع بسياري داشته است .اين شرکت با اجراي اتوماسيون و در نتيجه کاهش هزينه خدمات به مشتري توانسته
معادل  341ميليون دالر در يک سال صرفهجويي داشته باشد.
● برقراری ارتباط رو در رو با مشتری:
ارتباط بلند مدت ،همزمان و نزديک سيسوو با ميليونها مشتري بدون توسعه فناوري اطالعات ممون نيست.
بدون شک وفاداري مشتري به محصوالت سيسوو به سادگي حاصل نشده است و اساساً وفاداري به محصوالت
يک شرکت چيزي نيست که به سادگي در فضاي رقابتي حاصل شود .در چنين فضايي مشتري در خصوص ساير
محصوالت و سرويسها با تأمل خاصي ميزان خريد خود را افزايش ميدهد .به گفتهي نويسندگان مجله معتبر
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“هاروارد بيزنس رويو”“ ،ساسر” و “توماج جونز”“ ،افزايش وفاداري مشتري ،تنهاترين محرک کارايي در بلند
مدت است“ ” .بيزينس تو” ( )Business0نيز سرمايه ارتباط را مهمترين دارايي يک شرکت ميداند که
ميتواند داشته باشد .در فضاي رقابتي و با توجه به کمياب بودن مواد اوليه ،توانايي يک شرکت در برقراري و
پشتيباني ارتباط با مشتريان ،تأمين کنندگان و شرکا ممون است بسيار مهمتر از داراييهاي مالي ،زمين و …
باشد .اين همان “سرمايه ارتباط” است که بناي يک کسب و کار را در آينده فرآهم ميکند.
به هر حال ،اين نگرش بيانگر يک تغيير جهت اساسي از بازاريابي انبوه به بازاريابي انفرادي و تغيير نگرش از
جذب وسيع مشتريان جديد به نگهداري مشتريان فعلي است.
* امداد خوررو سایپا
به عنوان اولين شرکت درصنعت خودرو سازي کشور و پنجمين شرکت ايراني موفق به دريافت استاندارد
مديريت رسيدگي به شوايات مبتني بر ISO01110از شرکت  TUVNORDآلمان شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت امداد خودرو سايپا اين استاندارد مديريتي با تويه بر درک اهميت شوايات
مشتريان ،ارائه و استقرار يک نظام مناسب به منظور شناسايي توقعات و انتظارات مشتريان ،تجزيه و تحليل نظرات
آنها و در نهايت ارائه بازخورد به منظور بهبود خدمات را فراهم مي نمايد.
بر پايه اين گزارش آقاي مهندج مارکالئي مدير عامل امداد خودرو سايپا در مراسم دريافت اين استاندارد
گفت:سيستم ها و استانداردها ابزاري هستند که مي توان با کمک آنها در جهت تحقق سريعتر اهداف و آرمانها
و رسيدن به نقطه مطلوب گام برداشت .وي گفت:شرکت امدادخودرو سايپا بعنوان يک واحد خدماتي با بيش ار
 3ميليون مشتري در سراسر کشور مسئوليت سنگيني بر عهده دارد که با جاري سازي استاندارد ايزو  01110در
شرکت امداد خودرو سايپا مشتريان در کوتاهترين پروسه زماني مي توانند حقوق قانوني خود را مطالبه نمايند.
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مهندج مارکالئي خاطر نشان کرد:اين شرکت هدف اصلي و آرمان واقعي خود را ،کسب رضايت و وفاداري
مشتري تعريف کرده و ارائه خدمات مطلوب ،مطابق نظر مشتري را در تمامي سطوح سازماني جاري سازي کرده
است.
وي با بيان اينوه مشتريان بهترين مشاوران اين شرکت هستند تاکيد کرد:شرکت امداد خودرو سايپا با دريافت و
جاري سازي سيستم ايزو ( 01110رسيدگي به شوايات) از نظرات مشتريان به عنوان مشاوران امين و کم هزينه
بهره مند خواهند شد.
وي تاکيد کرد تجربه نشان داده است شرکت هايي که شوايت ،نقد و انتقاد مشتريان را نه تنها بعنوان تهديد
تلقي نمي کنند بلوه از آن به عنوان يک فر صت استفاده مي نمايند همواره توانسته است به سطوح باالي تعالي
سازماني دست يابد .وي رويورد شرکت امداد خودرو سايپا در دريافت استاندارد ايزو  01110را ،بهره گيري از
نظرات مشتريان به عنوان مشاوران امين و پاسخگو يي به انتظارات و نياز هاي مشتريان توصيف کرد.
مهندج مارکالئي گفت:بر اساج فرآيند هاي اين استاندارد مشتري سريعتر مي تواند شوايات و نارضايتي خود
را از بابت خدمات اعالم کرده و مراحل کاري خود را در کوتاه ترين زمان ممون پيگيري نمايد .وي در پايان
گفت:پروژه هاي زيادي در راستاي تعالي سازماني و سرآمدي در شرکت امداد خودروسايپا تعريف شده و
همچنين در آينده نزديک با راه اندازي چندين طرح مهم موانيسم هاي ارتباطي اين شرکت با مشتريان تسهيل
خواهد شد.
شايان ذکر است پيش از شرکت امدادخودرو سايپا چهار شرکت ايراني که در زمينه هاي پتروشيمي ،لوازم
خانگي ،مشاوره فني و خدمات مسافرتي فعاليت دارند اين استاندارد را دريافت کرده اند
مدیریت ارتباط با مشتری در ایران:
به تعبير پرفسور کاتلرمشتري بخشي از دارايي ناملموج سازمان است که درترازنامه هاي مالي سازمان قرار ندارد
و همين امر منجر به بي توجهي مديران و مجريان سازمان به آنان شده است.
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در ايران از آنجا که هميشه عرضه کمتر از تقاضا و نيازبازار بوده آنچه در فراگرد بازار نقش اصلي را بازي مي
کرد ،توليد کننده و فروشنده بوده اند و توليد کننده درجهت سود آوري ،کااليي را با کيفيتي نامرغوب و
نامناسب توليد ميورد و فروشنده آن را براي عرضه در ويترين ها قرار مي داد و آن چه مورد توجه نبود خريدار،
انتظارات و ساليق وي بود .خريدار نيز براي رفع نياز و انتظارات ناچار تن به تهيه کاالي و خدمات مناسب ميداد.
اما امروزه با پيشرفت هاي صنعتي در رقابتي شدن صنايع هرچند محدوده رابطه توليد کننده خريدار و مشتري
خريدار در حال تغيير به سوي مشتري مداري ورابطه مشتري توليد است.
در راهبرد مشتري مداري ،بازاريابي به عنوان راهبر بازار مورد توجه قرار ميگيرد .بازاريابي در فضاي مشتري
مداري در جهت نياز وسليقه مشتري درصدد برنامه ريزي و خلق بازار جديد ،بازار سنجي و بازارداري ميوند.
بازاريابي به عنوان پل واسطه بين سازمان و مشتريان نيازهاي مشتريان را به سازمان و ديدگاه سازمان و توليدات
کاال و خدمات آن را به مشتريان ارائه ميدهد در اين فرآيند ،تعاملي درجهت افزايش بهره وري و کارايي از
نوآوري ها و ابداعات خودي در جهت بهبود وضعيت کاالو خدمات توليد شده ايجاد کاال و خدمات جديد
منطبق بر انتظارات مخاطب و مشتري ايجاد ميشود.
از اين رو است که بازاريابي به عنوان ستون فقرات صنعت و خدمات در فرآيند بازار واقتصاد مورد توجه
اقتصاددانان ،بازاريابان ،سرمايه گذاران و صاحبان صنايع قرار مي گيرد و آنان خود را محتاج به اين علم و فن
مي دانند .اما از آنجا که پديده بازاريابي در ايران داراي قدمتي نه چندان طوالني و ريشه دار است براي
جلوگيري از خطاها و آنتروپي نياز به استفاده از تجربه کشورهايي داريم که در اين زمينه قدمتي طوالني تر
دارند.
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